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Atceros, kā mēs kādreiz dzīvojām bez gaismas. Ukrainā, kad 
pienāk vakars, ļoti strauji kļūst tumšs. Mamma vienmēr sacīja: 
“Jāpaspēj visu izdarīt, kamēr vēl nav uznākusi tumsa.” Reiz mēs 
aizbraucām ciemos pie radiem. Viņiem bija elektrība, pagalmā 
bija gaišs, un mājā bija gaišs. Viņi bija pārsteigti par to, cik ļoti 
es brīnījos par gaismu.

Jāņa evaņģēlija 8:12 Kristus vērš uzmanību uz sevi un saka: “ES 
ESMU pasaules gaisma.” Kristus vērš mūsu uzmanību uz divām 
lietām. Pirmā – Viņš ir gaisma, un otrā – ir iespējams dzīvot un 
staigāt gaismā. Gaisma ir simbols dzīvībai, laimei un priekam; 
tumsa ir simbols nāvei, nelaimei un asarām.

Bībelē ir teikts, ka cilvēki dalās gaismas bērnos un tumsas 
bērnos. Tas kļuva redzams, kad pasaulē ienāca gaisma – 
Kristus. Tos, kas pieņēma gaismu, Kristu, sāka saukt par 
gaismas bērniem, un viņi sāka staigāt gaismā. Tie, kas 
nepieņēma gaismu un šodien joprojām nepieņem Kristu, 
paliek tumsā, un Bībele viņus sauc par tumsas bērniem.

Mani radinieki bija pieraduši pie gaismas un tāpēc to īpaši 
nenovērtēja. Tā arī daudzi kristieši ir pieraduši pie gaismas un 
nenovērtē, cik ļoti svarīgi ir tas, ka Kristus ir viņu patiesā gais-
ma. Mēs, kas dzīvojām bez gaismas un atbraucām uz namu, 
kur ieraudzījām īstu gaismu, ļoti par to priecājāmies. Tā arī 
jauniem kristiešiem, kuri pieņem Kristu par Glābēju, ir prieks, jo 
viņi sāk redzēt citādāk, ierauga to, ko iepriekš neredzēja. Viņi 
tiek attīrīti no grēkiem un grēcīgajiem ieradumiem. Gaisma, ko 
viņi ir pieņēmuši, izgaismo viņu dzīves apslēptākos nostūrus. 

Arī laikā, kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes un veda to uz 
Apsolīto zemi, Viņš tiem ceļā rādīja savu gaismu. Dievs gaismu 
nerādīja visiem – tā bija īpaši paredzēta Viņa tautai. Cilvēks, 
kurš ir patiesi baudījis īsto Dieva gaismu, vairs nevēlas atgriez-
ties tumsā.

Daudziem cilvēkiem nepatīk gaisma, tāpēc ka viņi ir tumsas 
bērni un viņu grēcīgā dzīve un darbi slēpjas tumsā. Viņi 
nevēlas, lai kāds par tiem uzzinātu vai tos ieraudzītu. Jo, kā 
teikts Bībelē, gaisma izgaismo tumsības darbus, kas darīti 
slepenībā (Efeziešiem 5:8-13). Katram no mums ir jāatbild 
uz svarīgu jautājumu – vai es dzīvoju un staigāju gaismā vai 
tumsā? Vai es redzu atšķirību starp dzīvošanu gaismā un 
dzīvošanu tumsā?

Tie, kuriem apnikusi tumsa, meklē gaismu. Mums kā 
kristiešiem ir pienākums – mēs esam Kristus sūtīti nest gaismu 
vietās, kur vēl ir tumsa. Kristus sacīja, ka arī mēs esam pasaules 
gaisma. Tāpēc nesīsim gaismu, kuru esam saņēmuši no Viņa, 
visiem cilvēkiem, kuri vēl atrodas tumsā. Kristus ir mums šo 
gaismu iedevis. Jo vairāk būs gaismas, jo mazāk būs tumsas. 

Pēteris Samoiličs
Misiones draudze un Jaunā 
Evaņģēliskā  draudze
LBDS Padomes loceklis

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS
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Notikumi

24. martā Ogres Trīsvienības draudzē notika ilgi gaidītie 
svētki – sludinātājs Dainis Pandars tika ordinēts par 
mācītāju.

Dievkalpojums bija kupli apmeklēts. Daini sveikt bija 
ieradušies gan draudzes locekļi, gan pārstāvji no pašvaldības 
un citām draudzēm, kā arī radi, draugi un paziņas. 
Ordinēšanu vadīja un kalpošanai mācītāju Daini Pandaru 
svētīja četri LBDS mācītāji – bīskaps Kaspars Šterns, bīskapa 
Teoloģiskās komisijas vadītājs Ilmārs Hiršs, bīskapa vietnieks 
Edgars Godiņš un Golgātas draudzes mācītājs, Nacionālo 
bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš.

Svinīgo dievkalpojumu vadīja Elmārs Pļaviņš. Uzrunu par 
to, ka mums, kristiešiem, ir jāatgriežas pie “vecajiem” 
kristietības mūriem – jālūdz Dievs un jādara labākais, ko mēs 
spējam, teica Ilmārs Hiršs. Savukār Kaspars Šterns svētrunā 
klātesošos mudināja saskatīt Dieva Valstību jau šeit un tagad, 
jo tā ir mūsu vidū, šajā nepilnīgajā pasaulē; tā sastopama jau 
izaugsmes procesā, arī esot vēl tikai ceļā uz to pilnību, ko 
Dievs mums reiz atklās.

Latvijas Baptistu draudžu savienības 
mācītājs, Dr. Theol. Ilmārs Hiršs 3. maijā 
saņēma Valsts augstāko apbalvojumu – 
Atzinības krustu, un tika iecelts par 
ordeņa kavalieri. Šo apbalvojumu 
viņš saņēma par nozīmīgu ieguldījumu 
teoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā 
un pedagoģiskajā darbā. Ilmārs Hiršs, 
saņemot augsto apbalvojumu, apliecināja: 
“Gods kalpot Dievam un Latvijai!” 
Novērtējot mācītāja, profesora, teoloģijas 
doktora Ilmāra Hirša personības kvalitāti 
un ieguldījumu LBDS un Latvijas 
sabiedrības attīstībā, esam gandarīti 
par iespēju izvirzīt viņu Valsts augstākā 
apbalvojuma saņemšanai un sirsnīgi 
sveicam ar apbalvojuma saņemšanu!

LBDS bīskaps Kaspars Šterns un BPI 
DRAFTS vadītājs Aleksandrs Kēnigsvalds 
no 30. marta līdz 10. aprīlim viesojās ASV. 
Vizītes mērķis bija satikties un stiprināt 
sadarbību ar esošajiem atbalstītājiem, kā 
arī veidot jaunus kontaktus ar mācītājiem 
un draudžu dibinātājiem ASV, kuri varētu 
sadarboties ar Latvijas draudzēm, un 
aicināt viņus iesaistīties un atbalstīt BPI 
iniciatīvas. Vizītes centrālais notikums 
bija Pateicības bankets esošajiem un 
topošajiem atbalstītājiem no Imanuēla 
baptistu draudzes Hailendā, Kalifornijā. Ar 
šo draudzi sadarbība notikusi jau daudzu 
gadu garumā. Viesi tika iepazīstināti ar 
LBDS vīziju un paveikto pagājušā gada 
laikā.

Aprīļa vidū Dr. Meego Remmels no Igau-
nijas pasniedza kursu “Pastorālā ētika” 
BPI Pastorālās kalpošanas programmas 
studentiem. Kā atzīst studenti, šis ir viens 
no praktiskākajiem un izaicinošākajiem 
kursiem šogad, kurā diskutēt un bibliski-
teoloģiski pamatot savu nostāju aktuālos 
ētiskos jautājumos. Kurss vienlaicīgi bija 
arī TCMII kurss. TCMII (Training Christian 
for Ministry International Institute, 
www.tcmi.org) piedāvā kristiešiem 
iespēju iegūt augstāko izglītību praktiskās 
teoloģijas jomā. Maija sākumā BPI kļuva 
par vienu no TCMII mentoringa centriem 
Eiropā. TCMII kurss “Misijas teoloģi-
ja” Latvijā notiks no šī gada 25. līdz 28. 
novembrim. Vairāk informācijas: Tomass 
Šulcs, tomass8153@tcmi.edu.
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 “...aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, 
es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicināju-
mam Kristū Jēzū.” Šie Pāvila vēstules Filipiešiem 3:13-14 vārdi bija 
izvēlēti par šī gada LBDS Kongresa moto. 

Kongresa pirmās sēdes vadītājs, mācītājs Mārtiņš Anševics, 
akcentējot Kongresa moto, uzsvēra, ka ir lietas pagātnē gan 
pasaules mērogā, gan apvienību, draudžu un personīgajās dzīvēs, 
kas būtu jāaizmirst. Pagātnei ir svarīga vieta mūsu rīcībā un 
domāšanā. Aizmirst pagātni, Pāvila vārdiem sakot, nozīmē, ka tā 
mūs nesaista ķēdēs un važās. Mēs neļaujam pagātnes grēkiem, 
kļūdām, neveiksmēm turēt mūs cietumā, neļaujam tām paralizēt 
mūs un novest bezdarbībā. Mēs esam sastapuši Jēzu Kristu, izsū-
dzējuši savus grēkus, saņēmuši grēku piedošanu un spēku dzīvot 
šodien un rīt. Aizmirst nozīmē arī nebalstīties uz ticības kalnga-
liem un sasniegumiem pagātnē. Tāpat kā grēki un neveiksmes, 
arī pagātnes sasniegumi un uzvaras nedrīkst paralizēt un apturēt 
mūsu darbu šodien. Dievs aicina un lieto mūs šodien, tāpat kā 
pagātnē, lai dotos uz Dieva nolikto mērķi.

Kongresa svētbrīdī klātesošos uzrunāja Jelgavas krievu un Oglai-
nes draudžu mācītājs, bīskapa vietnieks krievu draudzēs Viktors 
Abramovs. Viņš dalījās atmiņās, kā ar ģimeni nācās aizbraukt no 
Černobiļas (Ukraina) laikā, kad tur 1986. gadā tikko bija notikusi 
AES kodolkatastrofa. Izejot cauri smagajiem pārbaudījumiem un 
zaudējumam ģimenē, viņš īpaši izjutis, kā Dievs viņu brīnumaini 
stiprinājis ticībā, palīdzējis un svētījis turpmākajā dzīvē. V. Abra-
movs liecināja, ka Dievs devis pārliecību, ka Viņš ir tas, kurš atjau-
no un augšāmceļ, un Viņš vēlas to darīt. Mācītājs mudināja būt 
vienotiem draudžu kalpošanā, jo tā ir Dieva griba. Esot vienotiem, 
ir spēks iet uz mērķi. 

Kongresa turpinājumā mācītājs Mārtiņš Anševics nolasīja ap-
sveikumu, ko Amerikas Latviešu baptistu apvienības vārdā bija 
atsūtījis mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš, kurš uzsvēra, ka pagātne ir 
svarīga, taču mums kā kristiešiem vēl svarīgāk ir dzīvot ar nākot-
nes cerību. Arī Brazīlijas Latviešu baptistu apvienības vārdā tika 
nolasīts apsveikums Kongresa dalībiekiem. Kongresā piedalījās 
arī pārstāvji no Oklahomas baptistu savienības, izsakot prieku un 
gandarījumu par sadarbību ar Latvijas draudzēm. 

Pēc Latvijas himnas kopīgas nodziedāšanas Kongress tika pa-
sludināts par atklātu un klātesošie tika aicināti balsot par darba 
kārtību un sekretariāta sastāvu. Rīgas Mateja draudzes sludinātājs 
un LBDS Mandātu komisijas loceklis Matīss Babrovskis ziņoja, 
ka Kongresā ieradušies 276 delegāti un viesi no 70 draudzēm. 
Kongresa delegāti un viesi tika iepazīstināti ar LBDS padomes 

kandidātiem: bīskapa vietnieku krievu draudzēs, mācītāju Viktoru 
Abramovu (Jelgavas krievu draudze), sludinātāju Mārci Dejus 
(draudze „Evaņģēlija Gaisma“, kalpo Karostas topošajā draudzē), 
bīskapa vietnieku, mācītāju Edgaru Godiņu, mācītāju Oļegu Jer-
molājevu (Cēsu draudze), mācītāju Kārli Kārkliņu (Rīgas draudze 
„Mājvieta“), Agnesi Megni (Rīgas Āgenskalna draudze). LBDS Pa-
domē uz turpmākajiem trim gadiem tika ievēlēti mācītājs Viktors 
Abramovs, sludinātājs Mārcis Dejus, mācītājs Edgars Godiņš un 
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne. 

Revīzijas komisiju pārstāvēja Gunvaldis Vēsmiņš (Liepājas Pāvila 
draudze), ziņojot, ka, iepazīstoties ar LBDS vadības sagatavo-
tajiem ziņojumiem, komisija konstatējusi, ka grāmatvedības un 
fi nanšu uzskaite tiek veikta atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. 
Delegāti tika aicināti balsot par Revīzijas komisijas locekļiem, un 
atklātā balsojumā uz turpmākajiem trim gadiem tika ievēlēti Gun-
valdis Vēsmiņš (Liepājas Pāvila draudze), Andris Drēska (Jelgavas 
draudze), Edgars Lapiņš (Ventspils draudze), Ruta Stiebriņa (Rīgas 
Āgenskalna draudze), Elga Gailīte (Rīgas Mateja draudze).

LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese klātesošos iepazīstināja ar 
LBDS fi nanšu darbības 2018. gada pārskatu, bet Rīgas Āgenskalna 
draudzes mācītājs Edgars Mažis nosauca un aicināja balsot par 
nākamā Kongresa komisiju kadidātiem: Mandātu komisijā Gunta-
ru Lašauri (Priekules draudze), Andri Jūrmali (Piltenes draudze) un 
Mārci Rožkalnu (Rīgas Āgenskalna draudze), bet Nominācijas ko-
misijā Andri Biti (Liepājas Ciānas draudze), Raivi Deksni (Tukuma 
draudze), Pēteri Eisānu (Madonas draudze), Līviju Godiņu (Rīgas 
Āgenskalna draudze), Vasiliju Gredasovu (Betānijas draudze), 
Raimondu Locu (Bauskas draudze) un Mārci Zīvertu (Jelgavas 
draudze). 

Klātesošos ar aktualitātēm iepazīstināja arī LBDS nozaru un ap-
vienību pārstāvji. Muzikālās kalpošanas apvienības vārdā Rudīte 
Tālberga (Rīgas Mateja draudze) aicināja piedalīties Priekules 
Mūzikas festivālā, kas norisināsies 9.-11. augustā, kurā savu dalību 
apstiprinājis arī maestro Raimonds Pauls. 

Svētdienskolu apvienības vadītāja Estere Roze pastāstīja par 
iespēju saņemt Bībeles bērniem un pusaudžiem un aicināja 
izmantot izdevību, lai tādā veidā kalpotu bērniem un jauniešiem 
savās draudzēs un ārpus tām. 

Igors Rautmanis, BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC 
vadītājs, pastāstīja par pieejamiem jauniem resursiem – sadarbībā 
ar “BPI Bibliotēku” izdoto Maika Brīna grāmatu “Māceklības kultū-
ras veidošana: kā mācekļot cilvēkus tā, kā to darīja Jēzus”. 

Ceļā uz Mērķi
Atskats uz LBDS Kongresu 2019. gada 18. maijā
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Foto: Anna D. Vestmane
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Mācītājs Pēteris Eisāns nodeva sveicienus un pastāstīja par 
piedzīvoto Gruzijā, uz kurieni viņš devies LBDS Ārmisijas darba 
ietvaros. Mācītājs Oļegs Jermolājevs aicināja iepazīties un darbo-
ties Latvijas Baptistu vēstures biedrībā, kuras mērķis apzināt un 
saglabāt mūsu draudžu vēstures bagāto mantojumu.

Kongresa otrā sēde, ko vadīja Jelgavas draudzes mācītājs Mārcis 
Zīverts, iesākās ar pateicības izteikšanu par Mūža ieguldījumu 
mācītājam, LBDS bīskapa Teoloģiskās komisijas vadītājam 
Dr. Theol. Ilmāram Hiršam. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties 
video, kur savās atmiņās par mācītāju dalījās gan viņa ģimene, 
gan studenti un citi mācītājam tuvi cilvēki. LBDS bīskaps Kaspars 
Šterns izteica pateicību gan par nozīmīgo ieguldījumu LBDS 
kristīgās literatūras izdošanā, teoloģiskās izglītības veidošanā, 
gan arī pārstāvot Latvijas baptistus Eiropas un pasaules baptis-
tu organizācijās, kā arī esot par piemēru, kā savu dzīvi balstīt 
kristīgās vērtībās. Mācītājs I. Hiršs pateicās klātesošajiem, sakot, 
ka šī ir viņa pateicības diena Dievam. Viņš norādīja, ka visu mūžu 
vienkārši centies būt vietā, kur Dievs viņu nolicis, un no sirds darīt 
to darbu, kas viņam uzticēts. Viņš pateicās par viņam izrādīto 
atzinību, vienlaikus norādot, ka daudz vairāk vēlas piedzīvot 
atzinību no sava Kunga. 

Sveci aizdedzot, tika pieminēti arī iepriekšējā gadā Mūžībā 
aizsauktie garīdznieki un draudžu darbinieki. Mācītājs Edgars 
Godiņš, pieminot aizgājušos, teica, ka viņi aizsnieguši mērķi, kam 
Dievs viņus bija aicinājis, un ļāvis ieiet Godībā. Pieminam un Die-
vam pateicamies par mācītāju Pāvilu Pallo (1927-2018), mācītāju 
Haraldu Anzenavu (1927-2018), Grobiņas baptistu draudzes locekli 
Ivetu Bartkeviču (1974-2018), mācītāju Teodoru Bērziņu (1928-
2019), fotogrāfu Zigurdu Krugali (1940-2019), diriģentu Leonardu 
Skrundu (1936-2019), Pasaules Baptistu savienības ģenerālsekretā-
ru no 1988.-2007. gadam Dr. Dentonu Lotzu. 

Īpašs šis Kongress bija Krāslavas baptistu draudzei un sludinā-
tājam Vjačeslavam Istratijam, jo draudze tika uzņemta LBDS. 
Bīskaps Kaspars Šterns sveica draudzi un pateicās garīdzniekam 
par atsaukšanos aicinājumam kalpot Latgalē, kur tas ir ļoti nepie-
ciešams. Sludinātājs V. Istratijs dalījās ar savu pieredzi, cik svarīgs 
garīdzniekiem ir atbalsts. Pirms pāris gadiem piedzīvojis garīgu 
krīzi un bijis pārdomās, vai vispār turpināt kalpošanu, taču īstajā 
brīdī bīskaps ir bijis blakus, un vienkāršie atbalsta vārdi ir bijis kā 
apstiprinājums, ka darbs ir jāturpina. 

Kongresa debatēs priekšlikumus izteica Enoks Biķis, mācītāji 
Pēteris Tervits, Deniss Doroņins un Aivars Rudzītis.

Kongresā tika sveikti arī jaunie garīdznieki, kas aizvadītajā gadā 
tikuši ordinēti par mācītājiem – Kārlis Kārkliņš (Rīgas draudze 
„Mājvieta“), Māris Vītols (Jaunjelgavas draudze), Mārtiņš Anševics 
(Limbažu draudze), Dainis Pandars (Ogres Trīsvienības draudze), 
kā arī Leonīds Barsuks (Auces baptistu draudze), kas saņēmis 
sludinātāja licenci.

Kongresā tika sveikti šī gada BPI absolventi (skat. 8. lpp). Kon-
gress noslēdzās ar Svēto Vakarēdienu. Visa Kongresa laikā 
muzikālo vadību nodrošināja Ozoliņu ģimene (Užavas draudze) 
un Āgenskalna draudzes paplašinātā slavas un pielūgsmes grupa 
Kriša Pozemkovska un Miķeļa Maža vadībā. 

Dace Lektauere
Valdemārpils–Ārlavas draudze

Sandra Vadone (Mežgalciema baptistu draudze):
Šogad izjutu, ka Kongress var būt ne tikai kā atskaites 
punkts par padarīto un plāni nākotnei, bet arī kā svētki – 
satikšanās ar citiem, kopības izjūta par mērķi un jaunas 
draudzes dzimšanas svinības. Īpaši gribu uzteikt mūziķus, 
ļoti patika muzikālais noformējums. Iedrošinoši bija redzēt 
arī to, ka cilvēki bija gatavojušies debatēm, jau iepriekš 
mājās pārdomājot priekšlikumus, iedziļinoties. Patīk, ka 
šogad ir izdoti bukleti ar visu aktuālo LBDS nozarēs, tas 
atvieglo draudzē padalīties ar svarīgāko. Prieks un apbrīna, 
redzot tik daudz jaunu cilvēku, kuri kalpo draudzēs – tas 
nozīmē, ka ieguldītais darbs BPI un DRAFTS jau ir nesis 
augļus. 

Vjačeslavs Istratijs (Krāslavas baptistu draudze):
Jutāmies ļoti saviļņoti un Dieva svētīti ar to, cik silti 
tikām uzņemti LBDS. Esam priecīgi un lepni, ka mūsu 
mazā draudze var būt daļa no tik lielas Savienības. Šobrīd 
jūtamies kā mazs bērniņš, kuram jāaug un jāsasniedz tie 
mērķi, ko Dievs vēlas. Ļoti patika un uzrunāja bīskapa 
Kaspara Šterna uzruna par mērķa sasniegšanu, esmu arī 
pateicīgs par atbalstu. 

Inta Jūrmale-Šķubure (Kuldīgas baptistu draudze):
Šoreiz man bija privilēģija pēc apmēram 7 gadu 
pārtraukuma, kopš piedzima pirmais bērniņš, atkal būt 
Kongresā, ko ļoti novērtēju. Dažas no lietām, kas visvairāk 
uzrunāja. Pirmā – pateicība par Mūža ieguldījumu 
Ilmāram Hiršam. Viņš ir personība, kura pilnīgi noteikti 
ir viena no manām autoritātēm garīgajos jautājumos. 
Otrs – bīskapa K. Šterna uzruna par padarīto, īpaši par 
DRAFTS nometnēm. Savukārt par nākotnes mērķiem 
bīskaps uzsvēra, cik maz vajadzīgs, lai mēs katrs iesāktu un 
uzņemtos kādu lietu – piemēram, lūgt par vienu. Kādam 
vienam stāstīt par Dievu. Uzņemties rūpi par vienu, 
kas ir grūtībās. Mani iedrošināja šādi konkrēti definēti 
aicinājumi.
 Esmu svētīta Kongresā, to nevaru izstāstīt, to vienkārši 
Dievs pie manis darīja.

Māris Vītols (Jaunjelgavas baptistu draudze):
Kongresa moto – Ceļā uz Mērķi, atbilda visam tam, kas 
Kongresa laikā tika runāts. Kongress, kā vienmēr, bija 
sarīkots teicami no organizatoriskās puses. Kongresa 
sēžu vadītāji Mārtiņš Anševics un Mārcis Zīverts ļoti 
labi pārzināja un vadīja tā darbību. Kongresā ar uzrunu 
uzstājās bīskaps emeritus Pēteris Sproģis un iedrošināja 
mūs nedzīvot ar vakardienas mannu, bet ļaut Dievam 
mūs lietot šodien, lai mēs visi varētu kalpot vēl auglīgāk. 
Noslēgumā bija BPI izlaidums, un šoreiz bija pieci 
absolventi – brīnišķīgi vīri, kas vai nu jau ir iesaistīti kādā 
esošās draudzes kalpošanā kā sludinātāji, vai arī aktīvi sāk 
kalpot jaunu draudžu dibināšanā. Lai Dievs viņus svētī, 
lūgsim par viņiem! 
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Cienot savu pagātnes mantojumu – saglabājot vērtīgo, atme-
tot pārejošo, mēs esam aicināti meklēt jaunas iespējas, veikt 
nepieciešamās pārmaiņas, lai turpinātu iet pretī Mērķim, kas 
ir nemainīgs – paplašināt Dieva valstību. Kad domājam par šo 
mērķi, reizēm tas šķiet pārāk tāls, pārāk augsts, nesasniedzams. 
Šāda augsta un tāla mērķa priekšā varam pat dažkārt zaudēt iein-
teresētību un vēlmi iesaistīties tā īstenošanā. To var salīdzināt ar 
kāpnēm, kurām ir augsti pakāpieni, varbūt pat tik augsti, ka mēs 
nevaram tos aizsniegt. Tad pazūd dūša, mazinās motivācija. Ko 
varam darīt, lai šādā situācijā joprojām turpinātu iet uz mērķi? 
Lai piedzīvotu lielas pārmaiņas, viss sākas ar maziem solīšiem. 
Lai sasniegtu simts, jāsāk ar vienu. Aicinu, ka varam apņemties 
nākamajā kalpošanas posmā spert piecus praktiskus soļus. Trīs no 
tiem ir “es soļi” – sperami katram personīgi, divi – “mēs soļi”, kas 
veicami draudzei kopā.

Mēs zinām, ka ir svarīgi pasludināt Evaņģēliju. Mēs zinām, ka Kris-
tus atdevis Savu dzīvību par katru cilvēku. Kā būtu, ja mēs katrs 
apņemtos iesaistīt vienu nekristieti dzīvē kopā ar Dievu? Stāsti 
par Dievu, par Kristu, esi par piemēru šim cilvēkam, veido ar viņu 
attiecības. Uzaicini ciemos, uzklausi, ieaicini viņu savā dzīvē. Tev 
nav jāorganizē milzīga evaņģelizācijas kampaņa. Ieaicini vienu 
cilvēku savā dzīvē ar Dievu!

Draudžu statistikā redzam, ka cilvēki atnāk, nokristās un tad aiz-
iet projām. Lai tas tā nenotiktu, jābūt māceklībai. Kā būtu, ja mēs 
katrs apņemtos palīdzēt vienam jaunam kristietim pieaugt attie-
cībās ar Dievu? Palīdzi vismaz vienam cilvēkam iesakņoties ticībā, 
dzīvē ar Kristu. Uzklausi, apmāci, līdzdali, ko pats esi sapratis, esi 
par labu piemēru un dalies ar savu dzīves pieredzi. 

Mēs esam aicināti kalpot visdažādākajiem cilvēkiem. Kā būtu, ja mēs 
katrs apņemtos kalpot vienam bārenim vai vientuļam cilvēkam, se-
nioram vai daudzbērnu ģimenei, vientuļai māmiņai? Parādi rūpes par 
vismaz vienu cilvēku. Atrod iespēju, kā vari kalpot, palīdzēt, svētīt.

Baptistu Vēstnesis – KONGRESS

Soli pa solim
LBDS bīskapa Kaspara Šterna uzruna 

2019. gada Kongresā

Mēs varam domāt tikai par sevi un koncentrēties uz savas drau-
dzes vajadzībām, problēmām, pasākumiem, dažādām aktivitātēm. 
Kā būtu, ja mēs paskatītos sev apkārt un censtos ieraudzīt – kā 
mēs kā draudze varam atbalstīt kādu jaunu iniciatīvu, jaunu 
kalpošanu, misijas staciju vai jau esošu draudzi? Apņemieties kā 
draudze uzsākt sadarbību, atbalstīt, svētīt vienu draudzi, jaunu 
kalpošanu, misijas staciju. Aizlūdziet, fi nansiāli palīdziet vai kā 
citādi kalpojiet un atbalstiet.

Tas ir ticības jautājums. Vai mēs ticam tam, ka Dieva valstība pa-
vairojas? Vai ticam, ka dodot mēs saņemam atpakaļ? Kā būtu, ja 
katra draudze izvērtētu – kas ir tas viens cilvēks vai komanda, kas 
varētu uzsākt pilnīgi jaunu iniciatīvu? Lūdziet un apziniet cilvēku 
vai komandu, kuru varat sūtīt jaunas draudzes dibināšanas misijā 
vai arī kalpošanā ārpus Latvijas.

Viens – tas šķiet vienkārši. Viens – tas nav sarežģīti. Vienu pakā-
pienu mēs varam pakāpties. Tomēr arī tam ir vajadzīga vēlme, 
apņemšanās, sirds attieksme, kas saka – mēs to darām tāpēc, ka 
mīlam Dievu un cilvēkus. Es ticu, ka šie vienkāršie praktiskie soļi 
mudinās lauzt mūsu egoismu un attieksmi, kas saka – tā ir mana 
draudze, mana dzīve, mana nauda, tas viss ir par mani. Šie soļi 
atvērs durvis, lai izietu ārā no savas ērtās komforta zonas, lai būtu 
par svētību citiem.

Pārmaiņas, izaugsme sākas ar vienu soli, speriet to! Iesaistīt, 
sagatavot, rūpēties, atbalstīt, sūtīt, iet, stāstīt, kalpot – mudiniet 
un aiciniet cits citu spert šos vienkāršos soļus, lai redzētu, cik lielu 
darbu Dievs dara!

Aicinu, ka varam kopā iet uz Mērķi, sperot soli pa solim.
Sāksim katrs ar vienu soli!
Lai esam kā kalpi, par kuriem Jēzus saka : “Tu esi bijis uzticams 
mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām. Ieej sava kunga priekā!” 
(Mat. 25:21,23) 
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Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Foto: Billijs Cirvelis

LBDS Kongresā tika sveikti pieci Baltijas Pastorālā institūta 
9. grupas absolventi – (no kreisās) Raitis Šķerbergs, 
Artis Kaņeps, Matīss Babrovskis, Aleksandrs Kenigsvalds 
un Kurts Kleinhofs-Prūsis. Viņi pievienojas tiem 66 
iepriekšējo gadu absolventiem, kas kalpo draudzēs kā 
sludinātāji, mācītāji, draudžu dibinātāji, jauniešu kalpošanas 
un draudžu vadības komandu locekļi.

Šajos trijos gados esmu ieguvis plašāku skatījumu uz dažādām 
pieredzēm. Tas man ir mācījis neskatīties uz notikumiem un 
cilvēkiem caur šauru prizmu, kas bieži vien ir mana “vienīgā 
pareizā”, personīgā izpratne. Esmu mācījies nolikt malā šo 
lepnuma, augstprātības prizmu. Tas spēcīgi ir ietekmējis manu 
raksturu, jo citu pieņemšana, ieklausīšanās prasa pazemību, kas, 
manuprāt, ir viena no Kristus sekotāja un topošā garīdznieka 
rakstura pamatīpašībām. BPI manī radīja degsmi mācīties. 
Īpaši izbaudīju pirmo gadu, kad galva “kūpēja” no mācību apjoma. 
Bija grūti, bet vērtīgi. Ceru, ka arī turpmākajā dzīvē varēšu šo 
izaugsmes ceļu turpināt. 
Šobrīd esmu pārdomās par savas kalpošanas nākotni. Mana 
vēlme ir attīstīt Dieva dotās prasmes nelielā, veselīgā draudzē 
apvienojumā ar turpmāku izglītošanos. Paldies katram, kurš 
noticēja un joprojām tic man, paldies katram, kurš tic BPI idejai! 
Paldies Tev!

Raitis Šķerbergs
Jelgavas draudze

Studiju laika lielākais ieguvums ir plašāks skatījums uz to, kā 
iespējams darboties Dieva druvā; ka ir lietas, kurām jāpaliek, un 
lietas, kurās mums jāiet laikam līdzi. Īpaši novērtēju, ka mums, 
studentiem, bija jāpiedalās tādos pasākumos kā GLS Vadītāju 
konferences, Garīdznieku brālības konferences, LBDS kongresi. 
Šie pasākumi deva iespēju iepazīt cilvēkus un paplašināt paziņu 
loku, ar kuriem varu meklēt sadarbības iespējas. Nenovērtējama 
pieredze bija mācīties un piedzīvot kopības nozīmi, sadraudzīb u 
ar BPI studentiem un pasniedzējiem.

Artis Kaņeps
Uguņciema draudze

Ceļojums trīs gadu garumā ir noslēdzies. Tas ir bijis aizraujošs piedzī-
vojums ar daudz negaidītiem pavērsieniem un iespējām, kuru laikā 
esmu varējis tuvāk iepazīt brāļus, ar kuriem kopā gājām šo ceļu, kā arī 
esmu labāk iepazinis sevi un Dievu. BPI man ir mācījis lauzt stereo-
tipus par to, kādai jābūt draudzei, un par veidiem, kā var tikt vadīta 
kalpošana. Divu gadu prakses periodā iegūtās tulznas un kalpošanā 
piekusušās rokas ir devušas pārliecību, ka mācītais var būt un ir 
draudzei par svētību.
Esmu pateicīgs katram pasniedzējam, katram, kurš lūdza, iedrošināja, 
atbalstīja, deva iespējas mācīties un pilnveidoties. Neizmērojama 
pateicība pienākas manai sievai Elīnai par viņas pacietību, lūgšanām 
un rūpēm. Man ir prieks, ka šis ceļojums ir novedis dzīves krustcelēs, 
kur atrodoties, esmu pārliecināts, varēšu piedzīvot Dieva mīlestību 
un labestību vēl lielākā mērā nekā līdz šim.
Paldies, jums, draugi!

Matīss Babrovskis
Rīgas Mateja draudze

Mācoties BPI, esmu piedzīvojis to, kā Dievs nemitīgi cenšas veidot 
manu personību. To Viņš ir darījis caur BPI pasniedzējiem un viņiem 
doto gudrību, to Viņš ir darījis caur BPI kopienas attiecībām un manu 
kalpošanu Limbažu draudzē, kur nonācu kā BPI students, lai gūtu 
praktiskas zināšanas un pieredzi. Esot BPI, esmu guvis lielāku izpratni 
gan par Dieva Vārdu, gan par citām pastorālai kalpošanai svarīgām 
jomām.  Dievs man devis pārliecību, ka Viņš vēlas mani lietot, lai aiz-
sniegtu jaunus puišus Kristum un mācekļotu viņus. Tas mani motivē 
būt BPI DRAFTS vadītāja lomā un kopā ar sieviņu kalpot Limbažu 
draudzē, lai aizsniegtu vietējos jauniešus.

Aleksandrs Kenigsvalds
Limbažu draudze

Studiju laikā ieguvu zināšanas, kas paplašināja manu izpratni par 
Kristus vēsts mērogu un palīdzēja identifi cēt jomas, kurās es vēlos 
pieaugt. Manuprāt, ir uzlabojusies mana prasme strādāt komandā, 
komunicēt Dieva Vārdu saprotamā veidā, kā arī dažādi izaicinājumi ir 
veicinājuši pašam sava rakstura izvērtēšanu. Tomēr vislielākais iegu-
vums ir BPI kopiena un brāļi, ar kuriem kopā meklēt Dieva gribu. 

Kurts Kleinhofs-Prūsis 
Topošā draudze Rojā
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Man aizvadītajās dienās bijis jādomā par labi zināmo Bībeles stāstu – 
Izraēla tauta tuksnesī. Viņi piedzīvo lielu trūkumu, un Dievs dara 
brīnumu – dod viņiem mannu no debesīm. Notiek kaut kas ļoti labs. 
Dievs par viņiem gādā, viņi neiet bojā, nenomirst badā, bet piedzīvo 
brīnumu. Varētu vilkt daudzas paralēles, bet viena no tām varētu būt, 
ka BPI studenti, pateicoties daudzu atbalstam, ir varējuši saņemt 
“mannu no debesīm”. Dievs caur cilvēkiem ir devis, viņi ir varējuši 
saņemt, mācīties, uzzināt, pārdomāt, izvērtēt, arī veselīgi šaubīties, 
lai nonāktu pie dziļākas ticības.

Bet – manna derēja tikai vienai dienai. Ja kāds to mēģināja savākt tik 
daudz, lai nebūtu nākamajā dienā to atkal jādara, lai nebūtu jādzīvo 
ar šo atkarību – saņemt no debesīm, tad no rīta tas, kas vakar bija 
bijis ļoti labs, bija pārvērties par tārpiem. 

Kad es mācījos, man arī bija šāda doma – sakrāt zināšanas, atbildes 
uz sarežģītiem garīgās dzīves jautājumiem, lai pēc tam varētu kādus 
gadus mierīgi dzīvot. Reizēm devu tālāk šīs pareizās atbildes un tikai 
tagad, ar laika distanci uz to atskatoties, man jāatzīst, ka viena otra 
no šīm atbildēm, kura tajā brīdī, kad viņu saņēmu, bija pareiza, kā 
manna no debesīm, kad devu to tālāk citiem, tas jau bija kā tārpains 
ēdiens. Iespējams, tā ir reliģijas sliktākā izpausme, ka mums, cilvē-
kiem, ir vēlēšanās dzīvo ielikt sistēmā. 

Sākotnēji šādai vēlmei var būt pat laba motivācija, bet reizēm tam 
apakšā slēpjas vēlēšanās kontrolēt, lai varētu pēc tam dozēti dalīt 
pēc saviem ieskatiem cilvēkiem pēc savas izvēles. Taču tad tas viss 
pārvēršas par tārpiem un nekam neder. Mēdz gadīties, ka reizēm, 
domājot, ka mums ir pareizās, labās atbildes, bet cilvēki nevēlas tās 
dzirdēt, mēs ieslēdzam skaldi, valdi, kontrolē un disciplinē attieksmi. 
Taču tas nemaina cilvēku dvēseles. Varbūt tikai uz īsu brīdi uzlabo 
uzvedību, vismaz redzamo uzvedību, vismaz uz laiku, kamēr bailes 
turas. Bet no bailēm cilvēki nogurst, iekšēji tik un tā pārmaiņas ne-
notiek. Tāpēc mūsu uzdevums ir piedzīvot mannu no debesīm – tīro 
mīlestību katru dienu, lai ar šo mīlestību varētu pietuvoties vienam 
cilvēkam, un vēl vienam, un vēl vienam, kā šajā Kongresā mūs aicinā-
ja bīskaps.

Šī pasaule sadala cilvēkus. Sadala pēc naudas – kādam ir par maz, un 
viņš tiek izstumts, kādam ir par daudz, un viņš tiek atraidīts. Reizēm 
izglītības snobisms sadala cilvēkus gudrajos un ne tik gudrajos; tad 
vēl kultūras snobisms un augstprātība, dažādi labas uzvedības klu-

biņi, kuru dalībnieki iemācījušies labi izskatīties. Žēlastības brīnums 
ir, ka tur, kur cilvēki šādi ir sadalīti un bieži vien atstumti, ienāk 
Evaņģēlijs un to, kas ir atmests, padara par stūra akmeni. Žēlastības 
izmainīts cilvēks kā jauns atskaites punkts tam, kas īstenībā ir sekmī-
ga draudze. 

Tur, kur Jēzus žēlastība dod jaunu sākumu, kur sastopam cilvēku 
mīlestībā, tur ir manna no debesīm. Kur cilvēks saprot – man nekas 
nav jānopelna, man nekas nav rūpēs jākrāj rītdienai, viss ir tagad, viss 
būs rīt. Bet šo brīnumu nevar ielikt sistēmā un tirgot kā reliģisku pro-
duktu. Šo brīnumu piedzīvojam tikai tad, kad katrs pats apzināmies, 
kas ir žēlastība. To jāsaņem no Dieva, to nevar dozēti dalīt, taisot 
garīgu veikalu.

Protams, mūsu ego vienmēr izmēģinās katru šķirbiņu, lai ielauztos. 
Mana izglītība, mans amats, mana harizma, mana pieredze, manas 
tradīcijas. Tās visas var būt labas lietas, bet tās visas ir vakar salasītas 
lietas, kas nav izšķirošas Dieva darbā šodien. Vakar tas bija kaut kas 
ļoti labs, šodien tas jau var būt tārpains ēdiens. 

Ja tava izglītība ir augstāka par tavu mīlestību, tie ir tārpi. Ja tavs 
amats ir skaļāks par tavu mīlestību, tie ir tārpi. Ja tava harizma ir spo-
žāka nekā tava mīlestība, tie ir tārpi. Ja tava tradīcija ir stiprāka nekā 
mīlestība, tad... paši zinat atbildi. Mīlēt šodien, pietuvojoties vienam 
cilvēkam, tad vēl un vēl vienam. Tās nav sentimentālas frāzes vai 
pietēlošana, bet tavs paša garīgais stāvoklis, kad tavs ego ir pakāpies 
malā un izlaužas dievišķais. Tu pats nekad nebūsi apgarots. Jebkas, 
kas vērš uzmanību uz tevi, tas esi tikai tu pats. Vienīgais, ko tu vari 
darīt – paiet malā, lai Gars var darboties.

Šī ir brīnišķīga garīga patiesība – tev šodien nav nekā, kas derēs rīt, 
bet, ja rīt būsi gatavs mīlēt un gatavs saņemt, tev būs viss, kas tev 
būs vajadzīgs. Rīt tev būs atklāsme. Rīt tev būs glābšana. Rīt tev būs 
klātbūtne, rīt tev būs Dieva mīlestība. Neko nevar paņemt līdzi no 
vakardienas. Tas tikai rada uzpūtību, pārākuma sajūtu. Bet tu vari 
dzīvot šodienā ar to, ko Dievs tev dod. Kad cilvēki grib paņemt kaut 
ko no pagātnes un dalīt to šodien, darot to bez mīlestības, tad tie 
ir tārpi. Tas izskatās kā manna, bet tas vairs nav tas, kas cilvēkiem 
vajadzīgs. Manna ir šodien, manna būs rīt. Kad Izraēla tauta tuksnesī 
to redzēja, tad viņi sacīja savā valodā m an ha, no kā arī radies vārds 
manna, kas tulkojumā nozīmē – kas tas? Viņi brīnījās. To novēlu 
visiem absolventiem un mums katram, lai piedzīvojam brīnumu, 
redzot to, ko Dievs dod no debesīm. 

Baptistu Vēstnesis – KONGRESS

Brīnums no debesīm
Sveicot BPI absolventus, viņus un Kongresa dalībniekus uzrunāja 

BPI direktors, bīskaps emeritus Pēteris Sproģis.

 Tur, kur Jēzus žēlastība dod 
 jaunu sākumu, kur sastopam 
 cilvēku mīlestībā, tur ir manna 
 no debesīm.

 Tev šodien nav nekā, kas derēs 
 rīt, bet, ja rīt būsi gatavs mīlēt 
 un gatavs saņemt, tev būs viss, 
 kas tev būs vajadzīgs.
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Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Toms Grenevics, BPI 1. kursa students
Vecums: 24
Ģimene: neprecējies
Kristīts: 2012. gadā, Talsos
Šobrīd: Rīgas Internacionālā draudze “Communitas”, dažreiz 
svētdienās sludina, pielūgsmes vadītājs, jauniešu darbs, drau-
dzes padome, skaņošana.

Mana mīļākā Bībeles grāmata – Pāvila 2. vēstule Timotejam.
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – apustulis Toms.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez ēdiena.
Pasauli redzu kā pilnu ar labo un ļauno, kam pāri stāv Dievs.
BPI iegūta atziņa – ticīgā cilvēka dzīve nav sprints, bet mara-
tons, kuru jāskrien kopā ar citiem.

Jēzus ir pasaules gaisma. Kā un kur tu pirmo reizi ieraudzīji 
un piedzīvoji šo gaismu?
Tas notika Talsu Kristīgajā vidusskolā, kur pirmo reizi dzirdēju 
Evaņģēliju. Gan skolotāji, gan klases biedri dalījās liecībās un 

stāstos par Dieva darbiem viņu dzīvēs. Mācījos tur no 1. klases, 
ik dienu pavadīju kristīgā atmosfērā. Vajadzēja ilgu laiku, lai 
mana sirds sāktu atvērties Evaņģēlijam, bet šodien joprojām 
ticu, ka tas bija Dievs, kurš deva man ticību. 

Par Tevi radies priekšstats kā par ļoti vispusīgu cilvēku ar 
dažādām interesēm un spējām gan mūzikā, gan tehniskās un 
organizatoriskās lietās, kas visam pieiet ar lielu atbildības 
sajūtu. Kas tevi pamudināja mācībām tieši BPI?
Par BPI jau biju domājis ilgu laiku. Apsvēru mācīties šeit jau pēc 
vidusskolas beigšanas, bet tomēr izvēlējos uzsākt mācības Rīgas 
Tehniskajā universitātē. Vēlējos iegūt augstāko izglītību un pa-
mainīt vidi pēc Kristīgās vidusskolas beigšanas. Turpināju uztu-
rēt kontaktus ar draugiem, kuri bija saistīti ar BPI. Gadiem ejot, 
auga interese un vēlme uzsākt mācības BPI. Un tad beidzot 
lietas manā dzīvē sakārtojās tā, ka man bija iespēja mācīties Bal-
tijas Pastorālajā institūtā. Saruna ar esošo un iepriekšējo LBDS 
bīskapu deva plašāku ieskatu mācību procesā un pārliecību, ka 
šis ir pareizais ticības solis. Sapratu, ka šajā dzīves sezonā Dievs 
mani aicina tieši šeit. 

BPI pasniedzēji Tevi raksturo kā dziļi domājošu. Kas šajā 
gadā nodarbina tavas domas? 
Pēdējā gada laikā BPI ir devis man daudz laika dziļām pārdo-
mām par manu personisko izaugsmi, garīgo dzīvi, attiecībām 
ar apkārtējiem, aicinājumu dzīvē un nākamajiem 2 gadiem BPI. 
Man patīk būt vienam, tāpēc bieži esmu pārdomās par kādu 
no šīm lietām. Vienmēr esmu bijis domātājs, analītiķis. Patīk 
izplānot lietas līdz sīkākajai detaļai. Pēdējā laikā esmu daudz do-
mājis par Dieva aicinājumu manai dzīvei. Vai tā būtu pilna laika 
kalpošana, vai karjeras darbs un brīvajā laikā kalpošana draudzē? 
Es pašlaik sliecos uz vienu no šiem variantiem, bet turpinu lūgt 
un domāt, kas ir manas dāvanas un kur Dievs mani ved. BPI 
lieliski palīdz sakārtot domas un idejas, kā arī liek sev uzdot tos 
grūtos un sarežģītos jautājumus, kurus bieži nevēlamies paši sev 
jautāt. Ceru, ka nākamie divi gadi un prakses laiks man palīdzēs 
vēl skaidrāk saskatīt, kur Dievs mani aicina. 

Tu no latviskajiem Talsiem atnāci mācīties uz Rīgu un izvēlē-
jies būt internacionālajā draudzē. Kādēļ šāda izvēle?
Talsu baptistu draudze ir un būs mana pirmā draudze. Tur es 
pieredzēju savu pirmo kristiešu kopienu un kalpošanu draudzē. 
Vienmēr būšu pateicīgs draudzei par iespējām izmantot savas 
dāvanas Dieva valstības celšanai. Bet sapratu, ka braukšana 
divas reizes mēnesī uz draudzi, kas ir 100 kilometru attālumā 
no Rīgas, negatīvi ietekmē manu garīgo dzīvi. Attālums un 
apmeklēšanas biežums sniedza man maz iespēju, lai pavadītu 
laiku ar draudzi. Kad izdarīju izvēli par BPI, zināju, ka jāmeklē 
kāda draudze Rīgā. Parādījās daudz iespēju, kuras apsvēru. Bet 
tad dzirdēju no drauga par Internacionālo draudzi, un radās liela 

Solis ticībā
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VIENĪGĀS DURVIS
UZ DZĪVĪBU
Šis ir viens no nozīmīgākajiem  Jēzus apsolījumiem – 
tikt izglābtiem, ja ieejam pa tām durvīm, kas ir Viņš – 
pats Kristus.

Aitas tika turētas aplokos un vienīgā ieeja tajos bija 
caur vienu šauru atveri – vārtiem jeb durvīm. Jēzus 
ir vienīgie vārti, lai nokļūtu aplokā, vienīgās durvis 
uz ganībām. Viņš ielaiž iekšā vienīgi tos, kas tic un 
uzticas Viņam. Ir tikai viens ceļš uz Debesu Valstību, 
un tas ir caur Jēzu Kristu.

Kad aitas ieiet aplokā, viņas ir drošībā – plēsīgie 
savvaļas dzīvnieki vairs neapdraud viņu dzīvibu. Jēzus 
saka – esot kopā ar Mani, jūs esat drošībā. Ārpus 
aploka var uzglūnēt “garīgie vilki”, kas vēlas mūs aprīt. 
Vienīgi Jēzus var mūs pasargāt, vienīgi Viņā ir drošība. 
Viņš mums apsola, ka mēs tiksim izglābti.

Aitas ir vai nu aplokā, vai ārpus aploka drošajām 
sienām. Nevar atrasties abās pusēs. Nevar būt pa 
pusei iekšā, pa pusei ārā. Tas pats attiecas arī uz 
mums – mēs vai nu esam izglābti vai arī neesam. 
Mēs varam ieiet tikai caur vieniem vārtiem. 
Šīm aploka sienām nav logu vai citu vārtu, vienīgie 
vārti ir Viņš – Jēzus!

Vai tu esi iegājis caur vārtiem?
Vai esi pārliecināts par Jēzus apsolījumu?
Vai dzirdi gana balsi?

Marks Vimberlijs
misionārs Cēsu draudzē

interese. Ar laiku iepazīstot cilvēkus tur, redzēju, ka Rīgas Interna-
cionālā draudze “Communitas” ir cilvēku kopiena, kas fokusējas uz 
misiju. Valodas barjera arī netraucēja, jo angļu valodā runāju labi. 
Un Dievs pavēra daudz iespēju kalpot šajā draudzē un būt par daļu 
no kopienas.

Talsos vadīji jauniešu darbu, tagad dažādos veidos piedalies 
draudzes “Communitas” kalpošanā. Kur saskati draudzes uzde-
vumu un iespējas šodien?
Studējot Bībeli un lasot par kristietības vēsturi, aizvien vairāk redzu, 
ka draudze ir veidota no Jēzus mācekļiem, kuru uzdevums ir radikāli 
sekot Kristum. Tas ir vispārīgs uzskats, bet zem tā ietilpst vairākas 
darbības un kalpošanas. Nav draudzes, kas būtu perfekta, jo drau-
dze sastāv no cilvēkiem, un cilvēki ir grēcīgi. Bet Jēzus mācekļi ir 
aicināti, Jēzus pat ir devis mums pavēles būt par gaismu un sāli šajā 
pasaulē. Mēs nesam Evaņģēlija vēsti pasaulē. Mēs esam liecinieki 
Jēzus žēlastībai. 
Domāju, ka šodien mūsu kultūra paliek aizvien sekulārāka. Rietumu 
kultūra, kas reiz balstījās uz kristietību, šodien balstās uz postmo-
dernismu. Bet tieši šādā sabiedrībā un kultūrā Evaņģēlija gaisma 
mirdz visspilgtāk. Ja turēsimies pie bibliskas teoloģijas un būtiskām 
doktrīnām, kas motivē mūs kalpot un liecināt, domāju, ka draudze 
arī spēs atstāt lielāku ietekmi uz kultūru un cilvēkiem. Galvenais, 
lai šodien nezaudējam fokusu uz māceklību un misiju, kas tik bieži 
pietrūkst mūsu ikdienas dzīvēs. 

Tu daudz esi piedalījies nometņu organizēšanā. Vai tev ir kāds 
ieteikums vai iedrošinājums tiem, kas šovasar kalpos nometnēs?
Iedrošinu fokusēties uz nometnes mērķi un misiju. Bieži, kad esmu 
noguris nometnes laikā, cenšos atcerēties, kāpēc nometne notiek 
un kāpēc es esmu šeit. Tajos brīžos fokuss no manis pāriet atpakaļ 
uz nometni un cilvēkiem, kuriem kalpoju. 

Pēc diviem gadiem tavs vārds pievienosies BPI absolventu sa-
rakstam. Vai esi domājis –  kas tālāk?
Esmu. Liekas, ka pēdējā laikā tikai par to vien domāju. Ir vairāki 
varianti, bet vienmēr cenšos saprast, kur Dievs mani aicina. Man 
ir arī kāds kluss bērnības sapnis, kuru vēlētos piepildīt. Bet varbūt 
Dievam ir citi plāni.  

Kā lai “Baptistu Vēstneša” lasītāji aizlūdz par tevi?
Aizlūdziet, lūdzu, par mācībām BPI, vēlos noslēgt pirmo mācību 
gadu ar labiem rezultātiem. Arī par manas draudzes darbu, jo daudz 
jaunu pārbaudījumu un izaicinājumu mums stāv priekšā. Un par 
manu garīgo dzīvi, jo bieži ikdienas steigā grūti atrast laiku klusu-
mam un Dievam. 

Sagatavoja

 Baltijas Pastorālais institūts
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Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Svētdienskolu apvienības organizētajā Dziesmu dienā 1. maijā 
Mateja baznīcā kopkora rindās bija arī bērni no Skrīveru draudzes 
svētdienskolas. Par gatavošanos un dalību Dziesmu dienā stāsta 
draudzes muzikālās kalpošanas vadītāja Sarmīte Pāvulēna. Viņas ģi-
mene jau vairākus gadus dzīvo Rīgā, tomēr Sarmīte regulāri dodas arī 
uz Skrīveriem, lai kalpotu tur. Šogad, Rudītes Tālbergas iedrošināta, 
viņa sagatavoja bērnus dalībai Dziesmu dienā.
“Jāatzīst, ka bērniem tas bija varens piedzīvojums vairāku mēnešu ga-
rumā. Viss sākās tā… Jau vairākus gadus svētdienskolas bērni gatavo 
dažādus priekšnesumus, lai piedalītos Ziemsvētku dievkalpojumā, 
Mātes dienā un citos pasākumos, taču līdz šim iztrūka muzikālā 
puse. Tā kā baptistu draudžu tradīcijā dziesmai vienmēr ir bijusi liela 
nozīme, tad domājām, kā atrast laiku, lai varētu bērnus iesaistīt drau-
dzes muzikālajā kalpošanā, vienlaikus saprotot, ka tas ir arī labs veids, 
kā uzrunāt bērnu vecākus, kuri nav draudzē. Tad nu gada sākumā 
pēc dievkalpojuma sākām nākt kopā un dziedāt. Motivācija – reizi 
mēnesī dziedāt dievkalpojumā un, protams, brauciens uz Dziesmu 
dienu! Dziesmu dienā piedzīvotā kopā dziedāšana, aizraujošie ekspe-
rimenti un Ziedoņdārza iepazīšana – tas viss lika bērnu acīm iemir-
dzēties vēl vairāk. Dienas beigās bija jautājums un reizē arī priekšli-
kums – nākamgad brauksim atkal!? Secinājums – ieguldītais darbs 
attaisnojās. Svētki izdevušies, paldies organizatoriem!”Svētdienskolu 
apvienība pateicas visiem skolotājiem, draudžu vadībai, vecākiem par 
rūpēm atbalstu, lai bērni varētu kopā gavilēt Dievam! Paldies Anetei 
un Miķelim Mažiem un komandai par koncerta virsvadību!

Aprīļa pirmajā sestdienā 11 draudžu svētdienskolu komandas 
satikās Ventspilī. Vairākām draudzēm tā jau izveidojusies par 
tradīciju – pavasarī piedalīties Ventspils draudzes organizētajā 
svētdienskolu Sporta dienā. Mēs esam aicināti mīlēt Dievu no 
visas sirds, visas dvēseles, ar visu spēku un prātu. Sporta diena pa-
rāda, kāda šī mīlestība ir darbībā – godīgās un pieklājīgās spēlēs, 
iedrošinājumā, priekā par uzvarām un spējā pieņemt zaudējumus. 
Šogad komandas sacentās tautas bumbā, basketbolā un stafetēs. 
Atklājot Sporta dienu, sludinātājs Guntars Lašauri dalībniekiem 
un līdzjutējiem atgādināja, ka lielākā uzvara ir uzvarēt katram 
sevi. Šādu uzvaru bija daudz! Tomēr, punktus saskaitot, par 
šī gada Sporta dienas uzvarētājiem kopvērtējumā kļuva Rīgas 
Āgenskalna draudzes komanda (sk. foto). “Es domāju, mēs bijām 
laba komanda, mēs labi sadarbojāmies savā starpā. Palīdzēja arī 
tas, ka iepriekš bijām nedaudz kopā trenējušies. Mums bija arī 
labs un pieredzējis treneris, viņš palīdzēja izdomāt stratēģiju – ko 
kuram darīt, lai visiem kopā labi izdotos spēles.” – tā savu dalību 
vērtēja āgenskalnieši. Dienas noslēgumā visi dalībnieki baudīja 
ūdens priekus Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā. 

28. aprīlī Filadelfi jas Sv.Jāņa baznīcā (ASV) notika Amerikas 
Latviešu Baptistu koru apvienības rīkotā 70. Dziesmu diena. 
Tajā piedalījās dziedātāji no ASV (Klīvlendas, Losandželosas, Bos-
tonas, Čikāgas un Arizonas štata) un Kanādas. Koncertā skanēja 
Viktora Baštika, Jāņa Lūsēna kantātes, kā arī Riharda Dubras un 
Volfganga Amadeja Mocarta kora mūzikas darbi. Lai gan Ameri-
kas Latviešu Baptistu koru apvienības vadītāji norāda, ka vairākas 
baptistu draudzes ASV beidz savu darbību, savukārt tajās, kas 
darbojas, kori vairs nepastāv, taču priecīgā ziņa ir tā, ka dziedātāji 
joprojām satiekas, lai muzicētu un kopā pagodinātu Dievu. Kri stī-
gās draudzības saites ir stipras!

Priekules draudze 15.-20. maijā kopā ar viesiem no māsu drau-
dzes Barsndalā, Oklahomā, rīkoja Misijas nedēļu. Šajās dienās viesi 
apmācīja draudzes jauniešus roku leļļu izmantošanā, un jauniegūtās 
prasmes tika pielietotas, ciemojoties pie sākumskolas bērniem – rā-
dot leļļu teātri un līdzdalot Evaņģēlija vēsti. Ar Barnsdalas draudzes 
atbalstu tika sagatavotas pārtikas pakas, kas tika nodotas ģime-
nēm, kurām nepieciešama palīdzība. Laiks kopā ar viesiem tika arī 
izmantots, lai dalītos pieredzē par kalpošanas iespējām svētdien-
skolā un vīru kalpošanā. Priekules un Barnsdalas draudžu sadarbība 
iesākās pagājušajā gadā, un tā abpusēji jau nesusi daudz svētību.  
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Jauniešu mūzikas festivāls “Kompass – virziens augšup” 13. ap-
rīlī Golgātas baznīcā pulcēja koristus un mūziķus, lai vienotos 
kopīgā Dieva pielūgsmē, kurai pievienojās arī festivāla noslēgu-
ma koncerta apmeklētāji. Par festivāla ieceri, tajā notikušo un 
turpmākajiem plāniem stāsta mūzikas festivāla māksliniecis-
kais vadītājs Arvīds Keinis.

Viss sākās pagājušajā gadā, kad LBDS kongresā uzrunāju Mu-
zikālās kalpošanas apvienības (MKA) vadītāju Māri Dravnieku, 
jautājot, kur ir palikusi “Kora darbnīca”? Atceros, kā pats tajā biju 
piedalījies gan kā dziedātājs, gan kā mūziķis. Tā bija lieliska iespē-
ja pulcināt jauniešus no visas Latvijas, kopā labi pavadīt laiku un 
vienoties visiem lielajā kopkorī. “Kora darbnīcas” bijušas man par 
lielu svētību, un domāju, ka ikvienam dalībniekam. 

Nepagāja ilgs laiks, kad tiku aicināts iesaistīties MKA padomes 
darbā. Sākumā pat nenojautu, ko tas nozīmēs, bet zināju, ka 
palīdzēšu attīstīt baptistu draudžu muzikālo darbību! Kādā no tik-
šanās reizēm izskanēja šāda doma: “Arvīd, ir jāsarīko jauniešiem 
mūzikas pasākums, jāveido “Kora darbnīca”. Kāds šis pasākums 
būs, to izdomā pats.” Tā ar Dieva žēlastību šogad, 13. aprīlī, tika 
atklāts jauniešu mūzikas festivāls “Kompass – virziens augšup”.

Šī mūzikas festivāla mērķis bija vienot jauniešus un arī konfesijas. 
Parādīt to, ka dziedāt korī ir interesanti, mūsdienīgi un aizrau-
joši. Domājot par festivāla konceptu, sapratām, ka tas ir jāveido 
mūsdienīgā skanējumā, kas piesaista jauniešus, būtu balstīts uz 
sarežģītākiem ritma zīmējumiem, krāsainākām melodijām un 
harmonijām, bet neaizēnotu Vārdu un vēstījumu. Mums bija sva-
rīgi, ka festivāla muzikālo programmu veido tikai latviešu autoru 
dziesmas.

Festivālā piedalījās dziedātāji un mūziķi no dažādām Latvijas pil-
sētām, kā, piemēram, Aizpute, Kuldīga, Jelgava, Valmiera, Sigulda, 
Rīga, u.c. Tika pārstāvētas baptistu, katoļu, luterāņu, vasarsvētku 
un citas draudzes. Dziedātājus un mūziķus kopīgā skanējumā 
vadīja diriģenti Krišs un Ieva Pozemkovski, Toms Kazimirisaņecs, 
Dace Melvere, Linda Naudiņa, Joanna Visocka, Annija Purmale, 
kā arī es, Arvīds Keinis. Mēģinājumos un mūzikas festivāla vakara 
koncertā ar kopkori bija kopā un muzicēja dziesmu autori: Anete 
Kozlovska, Lība Ēce-Kalniņa, Linda Naudiņa, Evija Čerevko un 
Inguss Macats. Viņi pastāstīja, kā viņu dziesmas tapušas, kā Dievs 
viņus pašus ir uzrunājis, un kāpēc tās viņiem ir tik īpašas. Tas 
palīdzēja arī katram dalībniekam personīgi ieklausīties vārdos un 
vēstījumu nodot klausītājiem. 

Pēc festivāla veicām dalībnieku aptauju. Te ieskats dažās atsauks-
mēs: 

“Visa diena bija lieliska, sākot no mēģinājuma brīža līdz pat kon-
certa izskaņai.”

“No mūsu draudzes pusaudžiem pēc festivāla saņēmām tikai 
labas atsauksmes. Daži no viņiem savas favorītdziesmas atrada 
youtube.com, klausījās un dziedāja visu nākamo nedēļu; lielākā 
daļa no viņiem bija pirmo reizi uz šāda veida pasākumu.”

“Dziedāt, dziedāt, dziedāt! Un tik fantastiskas dziesmas!”

“Man bija liels prieks dziedāt kopā ar tik zināmiem mūziķiem. 
Sākumā domāju, ka šis pasākums nebūs īpaši interesants, bet 
kļūdījos, un noteikti gribētu piedalīties atkal!”

Mūs priecē, ka jaunieši vēlas atgriezties, un tas nozīmē, ka šim 
festivālam, ja Dievs vēlēs, ir jābūt arī nākamgad. Tādēļ pavisam 
drīz sāksim gatavoties, lai 2020. gada 5. aprīlī atkal satiktos mū-
zikas festivālā “Kompass – virziens augšup”. Gaidiet jaunumus un 
informāciju!

Esam saņēmuši arī uzaicinājumu piedalīties 5. Priekules mūzikas 
festivālā, kas norisināsies no 9. līdz 11. augustam.

Pateicamies festivāla informatīvajiem atbalstītājiem – LKR un 
Radio Marija Latvija, kā arī MKA padomei un Rīgas Golgātas 
baptistu draudzei. Paldies ikvienam ziedotājam, maza un liela 
darba darītājam, lai šis festivāls varētu notikt. Paldies ikvienam, 
kurš noticēja, lūdza un turpina lūgt un ticēt. Jaunieši – tā ir mūsu 
šodiena, kas veidos nākotni, tāpēc būsim nomodā par saviem 
draudzes jauniešiem un atbalstīsim viņus!

Festivāla 
“Kompass – virziens augšup” 
radošā komanda

Baptistu Vēstnesis – MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS APVIENĪBA

No darbnīcas 
uz festivālu
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Baptistu Vēstnesis – MISIJA

Dāvināt prieku
“Zvaigzne austrumos” dāvaniņas nokļuvušas bērnu rokās.

Paldies visiem akcijas dalībniekiem, kas iepriecināja simtiem bērnu 
Gruzijā, Jordānijā un Indijā!

GRUZIJA
2019. gada februārī, sadarbībā ar akciju “Zvaigzne austrumos”, es 
devos uz Gruziju, lai bildēs iemūžinātu dāvaniņu izdali karā cietu-
šajiem bērniem. Nonākot Gruzijā, pirmais spilgtais iespaids ir kalni, 
bet vēl skaistāk bija redzēt cilvēkus ar mīlestībā atvērtām sirdīm. 
Arī starp bēgļiem. Bēgļu ģimenes ir izmitinātas nometnēs, kas ir 
tālu prom no pilsētām. Tas būtiski ietekmē viņu iespējas atrast 
darbu un bērniem apmeklēt skolu.

Redzēju, kā mainās bērni. Sākumā viņi šķita ļoti nomākti un bēdīgi, 
bet pēc dāvanu saņemšanas uzplauka kā mazi ziediņi. Bija prieks 
vērot viņu prieku, centos to arī maksimāli iemūžināt. Vērojot cilvē-
kus, bieži vien acīs sariesās asaras. Tas tiešām ir brīnišķīgi, ka ir šāda 
iespēja – atbalstīt viņus un ienest prieku viņu nevieglajā ikdienā.

Ļoti spilgti palicis atmiņā kāds mazs zēns, kurš bija ļoti vienkāršās 
drēbēs. Fotografējot es piegāju pie viņa, jo redzēju, ka viņš nespēj 
nociesties un cenšas ar visiem spēkiem atvērt savu tikko saņem-
to dāvanu. Tiklīdz viņš atplēsa vienu stūri, tā sāka no prieka skaļi 
spiegt, jo bija ieraudzījis kurpju kastē mīksto mantiņu – zilu ēzelīti. 
Tas bija visskaļākais un sajūsmas pilnākais spiedziens, kādu jebkad 
man nācies dzirdēt.

Man ir patiess prieks par iespēju piedalīties akcijā “Zvaigzne aus-
trumos”. Tas mainīja manu vērtējumu par lietām, kuras šeit, Latvijā, 
uztveram par pašsaprotamām.

Kitija Ērgle

JORDĀNIJA
Esmu sociālais darbinieks Igaunijā. Man ir bijusi saskarsme ar 
patvēruma meklētājiem Tallinā, bet martā man bija iespēja 
būt Jordānijā un satikties ar bēgļu bērniem un ģimenēm, kas 
patvērumu atradušas šajā reģionā. Mans uzdevums bija Baltijā 
saziedotās dāvanas ielikt bēgļu bērnu rokās. Biju kā dzīvs 
tilts starp jums, dāvanu sagatavotājiem, un viņiem – dāvanu 
saņēmējiem.

Pirms brauciena domāju, ka bēgļu plūsma šeit ir pilnībā ap-
stājusies. Ierodoties satikām kādu irākiešu ģimeni. Viņi nebija 
atbēguši karadarbības dēļ, bet gan tādēļ, ka bija saņēmuši 
draudus savai dzīvībai. Ģimenes tēvs bija Korupcijas novērša-
nas un apkarošanas biroja vadītājs Irākā, un viņa darbs traucēja 
politiķiem un ēnu ekonomikas darboņiem. Tādēļ, lai arī dzīvojot 
miera apstākļos, ģimene bijusi spiesta bēgt.

Spilgtākā pieredze bija viesošanās kādā nelielā bēgļu apmetnē 
pie Sīrijas robežas. Bēgļi šeit dzīvo teltīs un audzē aitas. Pirms 
dāvanu izdalīšanas teltī dzērām tēju, ar žagariem tika kurināta 
neliela metāla krāsniņa. Bija ļoti silti. Tikmēr bērni gaidīja 
ārpusē, stāvot dzestrajā vējā. Daudzi bija ar basām kājām 
plastmasas iešļūcenēs. Grūti iedomāties, kā viņi dzīvo teltīs 
arī ziemas dzestrumā un reizēm arī sniegā. Kad pienāca laiks 
dāvaniņām, prieks bija liels. Paldies visiem, kas iepriecinājāt 
bērnus Kristus mīlestības vārdā!

Agnus Uprus

Foto: Kitija Ērgle
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INDIJA
Iepriekšējos divos gados biju liecinieks akcijas "Zvaigzne 
Austrumos" norisei Jordānijā un Gruzijā. Šogad akcijas 
ģeogrāfi ja ir aizsniegusies krietni tālāk uz austrumiem – 
aprīļa sākumā ar vairāk nekā 560 dāvanu kastēm tika 
iepriecināti bērni Indijas pilsētā Kalkutā un tās apkārtnē.

Ja iepriekš akcija bija vērsta uz palīdzību karadarbībā 
cietušiem bērniem, tad šeit tā kalpoja par atbalstu 
ģimenēm, kas ir iesaistītas cita veida "karā" – cīņā 
ar nabadzību, bieži vien galēju. Uz Indiju devos kopā 
ar ilggadēju "Zvaigzne Austrumos" atbalstītāju Ģirtu 
Strazdiņu. Mums abiem bija gods dzirdēt neskaitāmus 
'Paldies!' no bērniem un viņu vecākiem, ko vēlamies 
nodot tālāk visiem ziedotājiem Latvijā.

Transporta izmaksu un augstās ievedmuitas dēļ dāvanu 
kastes netika sūtītas no Latvijas, bet gan sagatavotas uz 
vietas Indijā, sadarbībā ar "Zvaigzne Austrumos" Indijas 
partneriem. Tas bija iespējams, pateicoties ziedotājiem, 
kas bija atbalstījuši akciju "Zvaigzne Austumos", 
ziedojot ar norādi "Izdari manā vietā". Dāvanu saturs 
bija bagātīgs un tika pielāgots bērnu vecumam un 
dzimumam.

Dāvanas tika nogādātas 6 Kalkutas graustu rajonos un 
5 lauku ciematos līdz pat 100 kilometru attālumā no 
pilsētas. Ar prātu grūti aptvert šādus skaitļus, bet Kalku-
tā vien ir vairāk nekā 5000 lielāka vai mazāka izmēra 
graustu rajonu, kuros kopskaitā dzīvo ap 3 miljoniem 
cilvēku. Katrs no graustu rajoniem, kuru apmeklējām, 
bija ar atšķirīgām iezīmēm un dažādu nabadzības pakā-
pi, bet tiem visiem kopīga bija dzīvojamo telpu ārkārtīga 
šaurība un apkārtnes piesārņojums. 90% graustu rajonu 
ģimeņu mitinās vienā istabā. Nabadzības pārņemtajos 
rajonos liela problēma ir arī alkoholisms un cilvēktirdz-
niecība. Bieži ir sastopami gadījumi, kad vecāki atdod 
savus bērnus apmaiņā pret 100-200 dolāriem. 

66% indiešu dzīvo laukos. Ciematos, kurus apmeklējām, 
aizvien vēl dominē tradicionālā lauksaimniecība un roku 
darbs. Vidējais lauksaimniecības zemes īpašums Indijā 
ir tikai 2 ha liels. Indijas zemnieki saņem vien 10-25% no 
saražotās preces gala cenas (salīdzinot ar vairāk nekā 
60% rietumu valstīs).

"Zvaigzne Austrumos" sadarbības partneri regulāri 
īsteno dažādus bērnu izglītības projektus, tostarp 
pieņem kādus no graustu rajonu un ciematu bērniem 
savā internātā ar mērķi, lai tie pēc vairākiem gadiem 
varētu atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā un "no 
iekšienes” īstenot evaņģēlija inspirētas pārmaiņas. 

Andris Sproģis

Foto: Andris Sproģis
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Uz tikšanos kopīgai muzicēšanai!
FESTIVĀLA IDEJAS AUTORS UN INICIATORS KOMPONISTS ĒRIKS EŠENVALDS

M
uzikālās kalpošanas apvienības 

draudžu kori u
n ansambļi 

Kompasa jauniešu koris 

Fusio
n koris 

pielūgsm
es m

ūziķi

ielu muzicēšanas g
rupas 

ikviens d
ziedātgrib

ētājs

alplp

09. - 11. 08.

lp

ansambļi 

koris 

as 

lplpošanas apvienības

Lielkoncerts
 kopā ar m

aestro
 Raimondu Paulu, 

solist
u Daumantu Kalniņu,  

aktieriem Ditu
 Lūriņ

u un Mārtiņ
u Eglienu 

svētku atklāšanas koncerts 

piektdien, 9. augustā - 20.30

gājiens un ielu muzicēšanas maratons 

sestdien, 10. augustā - 11.00

svētku noslēguma dievkalpojums 

svētdien, 11. augustā - 11.00 

svētku lielkoncerts  sestdien, 10. augustā - 19.00

Muzikālas kalpošanas 
apvienības 5. mūzikas 
festivāls Priekulē
Augusta otrās nedēļas nogalē Muzikālās kalpošanas apvienība 
aicina visus draudžu mūzikas skartos aktīvi piedalīties 5. Priekules 
mūzikas festivālā. Tā idejas autors un iniciators ir komponists 
Ēriks Ešenvalds. Tāpat kā iepriekšējās četrās reizēs (sākot ar 2007. 
gadu), festivāls risināsies Priekules novada svētku ietvaros, šoreiz 
no 9. līdz 11. augustam. 

Festivāla muzikālā vērtība ir dziesma: gan kora dziesma, gan pie-
lūgsmes dziesma, gan  dziesma, kas skan svētku gājiena laikā. Arī 
kopīgs sadziedājums ar novada skolu un kultūras centru koriem, 
un interesantiem viesiem. Katru gadu novada svētkos piedalās 
kāds īpašs viesis. Iepriekšējos gados tie bija dziedātāji Renārs Kau-
pers un Daumants Kalniņš. Šoreiz galvenā viesa godā – maestro 
komponists Raimonds Pauls. 

Festivāla spēks ir spējā apvienot. Sasaukt dažādu Latvijas novadu 
ļaudis, pulcināt kopā koristus un pielūgsmes mūziķus, savienot 
ilggadēju pieredzējušu dziedoņu prasmi un jauno muzicētāju 
dedzību. Muzicējumu, kas aizsācies uz ielas, turpināt skanīgā kon-
certā Priekules plašajā hallē. Dievkalpojumā apvienot mūs visus 
vienā lūgšanā par Dieva darbu draudzēs, tautā un valstī. 

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība aicina visu draudžu visus 
muzikālos kalpotājus piedalīties mūzikas festivāla sagatavošanā 
un norisē no piektdienas 9. augusta pēcpusdienas līdz svētdienas, 
11. augusta pusdienlaikam. Uz tikšanos kopīgai muzicēšanai!

MKA padome

 Garīdznieku atpūta un 
atjaunošanās Bruknā
Latvijas baptistu draudžu sludinātāji un mācītāji ne tikai kalpo 
katrs savā vietā, bet arī tiekas Garīdznieku brālības organizētajos 
reģionu pasākumos un garīdznieku konferencēs. 3.-5. maijā pirmo 
reizi garīdznieki bija aicināti uz Atpūtas un atjaunošanās dienām. 
Šo iespēju izmantoja 22 garīdznieki, kas Bruknas muižā piedzīvoja 
trīs dienas nesteidzīgu, saturā piepildītu atjaunošanos, sadrau-
dzību un atpūtu. Pasākumu organizēja Garīdznieku brālības 
Zemgales reģiona pārraugs Raimonds Locs sadarbībā ar Bauskas 
draudzi un Garīdznieku brālību, pateicoties Oklahomas draudžu 
atbalstam.

Atpūtas un atjaunošanās dienu lektori bija bīskaps Kaspars 
Šterns, Igors Rautmanis, Edgars Mažis, luterāņu mācītājs Uģis 
Brūklene un ASV garīdznieki. Tika aktualizēta nepieciešamība 
sakārtot savu laiku un prioritātes, dalībnieki saņēma vērtīgus 
materiālus savas identitātes saskatīšanai Dieva dotajā uzdevumā, 
kā arī iedrošinājumu pavadīt laiku Dieva tuvumā – Viņa Vārda 
netraucētā apcerē. Laiks ar Dieva Vārdu lai ir kā bērna atpūšanās 
sava Tēva klātbūtnē. Vērtīga bija dalīšanās pieredzē un ieteikumi 
dievkalpojumu svētrunu tēmu plānošanai gada griezumā.

Nesteidzīgs laiks, bagātīga viesmīlība, kopīgu lūgšanu laiks, kas 
atvēra sirdis vajadzību līdzdalīšanai. Pastaigas, futbols, pirts 
sarunas un netraucēts laiks garām sarunām ar uzticības brāļiem, 
viesošanās Bārbeles Zēnu skolā. Svētdien kopīgs dievkalpojums 
ar Bauskas draudzi Bruknas baznīcā. Īpašā celtne, lieliskā akustika 
kopīgajā dziedāšanā, celsmīga svētruna un visiem kopā Svētais 
Vakarēdiens pie Pestītāja kājām – tas viss sagatavoja tālākajam 
ceļam un kalpošanai.

Dalībnieku atsauksmes liecina, ka šāds laiks garīdzniekiem ir ļoti 
nozīmīgs. 

“Ir ļoti nepieciešams satikties ar brāļiem. Iepazinu tuvāk vairākus 
garīdzniekus, kurus biju redzējis tikai konferencēs vai kongresos.” 

“Ļoti labs laiks, kurā, atbildot uz lektoru uzdotajiem jautājumiem, 
varēju izvērtēt sevi. Laba ideja bija izvēles iespēja kaut ko no 
programmā paredzētā nedarīt, ņemot laiku sev.”

“Aizbraucot no Bruknas jūtos stiprināts, piepildīts, iedvesmots, 
atjaunots.”

“Īpaši patika brīvās, nesteidzīgās sarunas ar brāļiem, gūstot jaunas 
idejas, pieredzi un garīgu izpratni.”

Zigmārs Atvars
Edgars Godiņš
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Bībeles lasījums
27.05.-02.06.

Psalmi 63-65
Lūkas 7-8

Bībeles lasījums
3.06.-09.06.

Psalmi 66-68
Lūkas 9-10

Bībeles lasījums
10.06.-16.06.

Psalmi 69-71
Lūkas 11-12

Bībeles lasījums 
17.06.-23.05.

Psalmi 72-74
Lūkas 13-14

Bībeles lasījums
24.06.-30.06.

Psalmi 75-77
Lūkas 15-16

Aizlūgšanu kalendārs jūnijs
                          01
Starptautiskā bērnu 
aizsardzības diena 
Pateiksimies Dievam par 
bērniem, lai Dieva mīles-
tība un apsardzība apklāj 
viņus. Lūgsim par bērniem, 
kuri cieš no nabadzības, 
kara un vardarbības. 
Sirsnīgi sveicam Jūrmal-
ciema draudzes sludinā-
tāju Kārli Baštiku 30 gadu 
jubilejā! 

                          02
Pateiksimies par Jēzu – 
pasaules gaismu, kam 
sekojot, mēs varam būt 
dzīvības gaismā (Jāņa 8:12).

                          03
Lūgsim par Oglaines 
draudzi un mācītāju 
Viktoru Abramovu, 
sludinātāju Stefanu 
Rošioru un viņu ģimenēm; 
par pusaudžu darbu un 
vadītājiem, kā arī par 
Oglaines iedzīvotājiem.
Pateiksimies par draudzes 
25 darbības gadiem.

                          04
Lūgsim par visiem sko-
lēniem un studentiem, 
kuri kārto eksāmenus un 
gala pārbaudes darbus; lai 
Dieva vadība ir ar viņiem, 
izvēloties turpmāko izglītī-
bas ceļu vai uzsākot darba 
gaitas.

                          05
Lūgsim par Vācijas 
Evaņģēlisko kristiešu 
Baptistu savienību ar 
757 draudzēm un 82000 
locekļiem. 

                          06
Pateiksimies Dievam par 
iespēju baudīt vasaras da-
bas krāšņumu; lūgsim Viņa 
svētību zemei un mūsu 
darbam tīrumos, dārzos un 
laukos (Psalmi 65:10-14).

                          07
Lūgsim par Ogres Evaņ-
ģēlisko draudzi, mācītāju 
Vadimu Kovaļevu un viņa 
ģimeni; lai Dievs dod 
spēku un gudrību, pārce-
ļoties uz pagaidu telpām 
luterāņu baznīcā, lai 
veidojas cieņpilnas attie-
cības draudžu starpā; par 
plānoto Vasaras Bībeles 
skolu jūlijā un pasākumam 
atbilstošām telpām.
                          08
Pateiksimies par Dieva 
Vārdu, kas kā sēkla ir kritu-
si mūsu sirdīs kā labā zemē 
un nes augļus. Lai dalām 
šo svētību ar līdzcilvēkiem 
(Lūk. 8:5-15).

                          09
Vasarsvētki. Svētā Gara 
svētki
Pateiksimies Dievam 
par Svēto Garu, kas mūs 
māca un vada patiesībā, 
atgādina Jēzus vārdus, dod 
drosmi un spēku liecināt 
par Viņu (Jāņa 14:26; Ap.d. 
1:8).

                          10
Lūgsim par Pitraga 
draudzi, sludinātāju Nauri 
Graudiņu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par gados vecāka-
jiem draudzes locekļiem 
un viņu veselību. 
Sirsnīgi sveicam Pitraga 
draudzes sludinātāju 
Nauri Graudiņu 35 gadu 
jubilejā! 

                          11
Lūgsim par draudzēm, ku-
ras vasaras laikā organizē 
un vada bērnu un jauniešu 
nometnes; lai Dievs dod 
izdomu, spēku un izturību, 
lai dalībnieki atsaucas 
Evaņģēlija vēstij. 

                          12
Lūgsim par Slovēnijas Bap-
tistu savienību ar 7 drau-
dzēm un 160 locekļiem. 

                          13
Lūgsim par Olaines 
draudzi, mācītāju Dmitriju 
Rošioru un viņa ģimeni; 
par jauniešiem Olainē, lai 
viņi tuvotos Dievam un 
draudzei; lai Dievs izredz 
kalpošanai jaunu draudzes 
ganu.

                          14
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
Lūgsim par cietušo tuvi-
niekiem, lai Dievs dziedina 
sirdis un dod mieru; par 
cilvēkiem, kuri savā zemē 
joprojām cieš no totalitāra 
režīma, par vardarbības 
un terorisma upuriem, kas 
spiesti doties bēgļu gaitās. 

                          15
Pateiksimies par Dieva
apsolījumiem mūs apgādāt 
ar visu dzīvei nepiecieša-
mo, ja vien vispirms tie-
camies pēc Viņa valstības 
(Lūk.12:22-31).

                          16
Medicīnas darbinieku 
diena 
Pateiksimies par ārstiem, 
medmāsām un apkalpojo-
šo personālu slimnīcās, po-
liklīnikās un pansionātos; 
lūgsim, lai viņiem izturība 
un iejūtība atbildīgajā 
darbā. 
 
                          17
Latvijas Republikas oku-
pācijas diena
Pateiksimies Dievam par 
apsardzību un palīdzību 
padomju laikos;
par atgūto neatkarību un 
iespēju dzīvot brīvā valstī. 
Lūgsim, lai šī brīvība mūsu 
dzīvēs ir atbildīga. 

                          18
Pateiksimies un aizlūgsim 
par baptistu draudzi Bah-
reinā, musulmaņu vidē.

                          19
Lūgsim par Paplakas drau-
dzi un pateiksimies par slu-
dinātāja Guntara Lašauri 
atbalstu kalpošanā; lūgsim 
par Paplakas bērniem un 
jauniešiem; par svētdien-
skolotāju kalpošanu un 
tālāko izglītību; lai Dieva 
svētība un palīdzība, orga-
nizējot Vasaras nometni 
bērniem.
                          20
Lūgsim par Ēģiptes Bap-
tistu savienību ar 19 drau-
dzēm un 2250 locekļiem.

                          21
Lūgsim par Pāvilostas 
draudzi, mācītāju Denisu 
Doroņinu un viņa ģimeni; 
par draudzes garīgo iz-
augsmi un jaunu draudzes 
locekļu pievienošanos.

                          22
Varoņu piemiņas diena
Pieminēsim brīvības cīņu 
varoņus, kā arī glābējus, ār-
stus un ikvienu, kas ziedojis 
sevi citu labā. Pieminēsim 
ticības varoņus, kas izturē-
juši vajāšanas, nav aizlieguši 
ticību Jēzum Kristum, atde-
vuši savas dzīvības. 

                          23
Līgo diena
Lūgsim, lai brīvās dienas 
tiek izmantotas atpūtai 
dabā un laika pavadīšanai 
kopā ar ģimeni; lai cilvēki 
neciestu alkohola izraisītos 
nelaimes gadījumos un 
svētku svinēšanā netiktu 
veikti maģiski, okulti rituāli.
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Hansu Bērziņu 55 gadu 
jubilejā! 

                          24
Jāņu diena. Jāņa Kristītāja 
diena
Pieminēsim Jāņa Kristītāja 
dzīvi un viņa drosmīgo lie-
cību par patiesību, atdodot 
savu dzīvību. 

                          25
Lūgsim par puišiem, kas 
pirmo reizi piedalīsies BPI 
DRAFTS nometnē, lai šī 
pieredze ir kā pieturas un 
izvērtēšanas punkts ceļā 
pie Dieva. 
25.-29. jūnijs BPI DRAFTS 
“Iesaukums”

                          26
Lūgsim par Piltenes drau-
dzi, mācītāju Andri Jūrmali 
un viņa ģimeni; lai Dievs 
svētī draudzes izaugsmi, 
lai prieks, drosme un mī-
lestība savā apkārtnē darīt 
zināmu Kristus vārdu.

                          27
Lūgsim par Somijas 
(somiski runājošo) Baptistu 
savienību ar 14 draudzēm 
un 691 locekļiem.

                          28
Lūgsim par Ogres Trīsvienī-
bas draudzi, mācītāju Daini 
Pandaru un viņa ģimeni. Lai 
Baznīcu nakts apmeklētāji 
atvērtu sirdis Dieva Vārdam 
un turpinātu ceļu pie Viņa 
un uz draudzi; par fi nan-
sējumu dievnama jumta 
maiņai, kam nepieciešami 
30000 eiro; par ģimenes 
centra „Tabita“ darbinie-
kiem, brīvprātīgajiem un 
fi nansiālo nodrošinājumu 
tā darbībai.

                          29
Pateiksimies par darba 
svētību, ka varam nodroši-
nāt savas ģimenes, audzi-
nāt un izglītot bērnus. 

                          30
Lūgsim par tūristiem un 
viesiem, kas vasarā ierodas 
Latvijā, lai viņus iepriecina 
sakopta vide, draudzīgi, 
atvērti cilvēki un dievnami.
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Aizlūgšanu kalendārs jūlijs
                        01 
Pateiksimies par Jēzus 
Kristus doto apsolījumu 
ikvienam: “ES ESMU 
durvis – kas caur Mani 
ieiet, tiks izglābts.” 
(Jāņa 10:9)

1.-7. jūlijs nometne 
bērniem un jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām “Cerī-
bu planēta” Pelčos.
Lūgsim par nometnes 
organizatoriem un dalīb-
niekiem. 

                        02
Lūgsim par Somijas (zvied-
riski  runājošo) Baptistu 
savienību ar 17 draudzēm 
un 1162 locekļiem.

                        03
Lūgsims par Pļaviņu drau-
dzi, sludinātāju Rūdolfu 
Kroiču un viņa ģimeni; 
par jauniešiem, lai  viņi 
atver savas sirdis Dieva 
aicinājumam, par draudzes 
izaugsmi.

                        04
Ebreju tautas genocīda 
upuru piemiņas diena
Pieminēsim ebreju tautas 
ciešanas un pateiksimies 
par tiem cilvēkiem, kas 
drosmīgi piedalījušies 
viņu glābšanā. Lūgsim, lai 
ebreji pieņem Jēzu Kristu 
par savu Kungu.

                        05
Lūgsim par Rīgas Jauno 
Evaņģēlisko draudzi 
Vecmīlgrāvī, mācītāju 
Pēteri Samoiliču, viņa 
ģimeni un kalpotāju ko-
mandu; par garīgo atmodu 
draudzes apmeklētāju 
sirdīs. Lai atsaucas Dieva 
aicinājumam tie, kam tiek 
sludināta vēsts par Kristu. 
Par draudzes kalpošanu 
attīstību un pieaugumu; 
par plānotajām Vasaras 
Bībeles skolām bērniem un 
pusaudžiem. 

                        06
Pateiksimies par Kipras 
Baptistu savienību. Lai 
Kristus vēsts aizsniedz šajā 
salā dzīvojošos iedzīvotājus.

                        07
Pateiksimies Dievam par 
iespēju svētdienā atpūsties 
no ikdienas darbiem un 
pienākumiem, lai atspirdzi-
nātu savu miesu un garu. 
Lūgsim par Pasaules 
Baptistu savienības ģene-
rālpadomes sanāksmi, kas 
notiek no 7.-12. jūlijam, 
Bahamās.

                        08
Lūgsim par Rēzeknes drau-
dzi, sludinātāju Viktoru 
Osipovu un viņa ģimeni; 
lūgsim, lai Dievs izredz 
jauniešu vadītāju draudzē.

                        09
Lūgsim par Itālijas Baptistu 
draudžu savienību ar 
120 draudzēm un 5903 
locekļiem.

                        10
Lūgsim par cilvēkiem, kas 
ir dažādos pārbaudījumos: 
darba un dzīves vietas mek-
lējumos, slimībā, atstumtī-
bā, nesaskaņās ģimenē.

                        11
Pateiksimies par Maltas 
evaņģēlisko kristiešu 
Baptistu savienību un tur 
iesākto darbu.

                        12
Lūgsim par Rīgas 
Āgenskalna draudzi, 
mācītāju Edgaru Maži un 
viņa ģimeni; par draudzes 
nometni jūlijā, tās dalībnie-
kiem un viesi Čaku Kelliju; 
par bērnu nometni augus-
tā, kas tiek veidota kopā ar 
komandu no Oklahomas.
Pateiksimies par draudzes 
135 pastāvēšanas gadiem.

                        13
Pateiksimies Dievam par 
atbildētajām lūgšanām 
mūsu personīgajās dzīvēs 
un draudzēs.

                        14
Priecāsimies un 
pateiksimies Dievam par 
bagāto ticības mantojumu: 
“Tu darīji man zināmu 
Dzīvības ceļu, Tu piepildi 
mani ar prieku sava vaiga 
priekšā, un jaukas svētības 
pilnas dāvanas pie 
Tavas labās rokas ir 
mūžīgi.” (Psalmi 16:11)

                        15
Lūgsim par Rīgas 
“Evaņģēlija” draudzi, 
mācītāju Jervandu 
Grbačjanu; lai Dievs 
stiprina ticībā gados 
vecākos draudzes locekļus 
un pievieno jaunus 
cilvēkus draudzei.

                        16
Lūgsim par Gruzijas 
Evaņģēlisko Baptistu 
savienību ar 38 draudzēm 
un 995 locekļiem.

                        17
Lūgsim par misijas 
staciju Gaujā un vadītāju, 
sludinātāju Māri 
Skaistkalnu, lai paveras 
iespējas kalpot cilvēkiem 
ar Labo Vēsti.

                        18
Lūgsim par cilvēku 
tirdzniecības upuriem – 
gan pieaugušajiem, gan 
bērniem, lai Dievs apklāj 
savā mīlestībā un dziedina 
salauztās dzīves; lai 
kristieši ir atbalsts šādiem 
cilvēkiem.

                        19
Lūgsim par Rīgas Golgātas 
draudzi, mācītāju Elmāru 
Pļaviņu un viņa ģimeni; lai 
Dievs izredz svētdiensko-
las vadītāju un par jauniešu 
darba atjaunošanos; lai 
draudze ir atvērta pieņemt 
tos, kas ārpus draudzes. 

                        20
Lūgsim par terora aktos 
Šrilankā cietušo un bojā 
gājušo kristiešu tuvinie-
kiem; lai Dievs dziedē 
sāpes, tiek atjaunoti izpos-
tītie dievnami un kristieši 
nezaudē drosmi.

                        21
Lūgsim par puišiem, kas
piedalīsies BPI DRAFTS 
nometnē, lai tā ir laba ga-
rīga pieredze un izturības 
pārbaude.
21.-25. jūlijs BPI DRAFTS
“Iesaukums”

                        22
Lūgsim par Rīgas Iļģu-
ciema “Atmodas” krievu 
draudzi, sludinātāja v.i. 
Leonīdu Žiguļiču un viņa 
ģimeni; par ciešāku salie-
dētību gan vadītāju, gan 
draudzes locekļu vidū. 

                        23
Lūgsim par Beļģijas Bap-
tistu savienību ar 29 drau-
dzēm un 1333 locekļiem.

                        24
Pateiksimies par draudzes 
dibināšanas vietu Ikšķilē un 
vadītāju, mācītāju Elmāru 
Pļaviņu, lai Dievs svētī 
uzsākto darbu un veidojas 
kalpotāju komanda. 

                        25
Lūgsim par LBDS garīdz-
niekiem, lai Dievs dod 
spēku un garīgi atjauno, lai 
Dieva valstības darbs var 
iet plašumā.

                        26
Lūgsim par Rīgas Interna-
cionālo draudzi “Com-
munitas”, mācītāju Marku 
Sandbergu un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai draudzes cilvēki 
turpina iesakņoties dziļāk 
Dievā, Viņa vārdā un attie-
cībās ar citiem.

                        27
Lūgsim par misionāriem 
visā pasaulē, lai viņi nepa-
gurst izplatīt Labo Vēsti, 
tā izpildot Kristus pavēli: 
“Ejiet pa visu pasauli un 
pasludiniet evaņģēliju visai 
radībai.” (Marka 16:15)

                        28
Lūgsim par BPI studen-
tiem, lai vasarā viņiem 
labs un svētīgs laiks savās 
prakses vietās, atpūtā kopā 
ar ģimeni un kalpošanas 
izdevībās. 

                        29
Lūgsim par Priekules 
draudzi, sludinātāju 
Guntaru Lašauri un viņa 
ģimeni; lai Priekules 
iedzīvotāji caur draudzi 
piedzīvo Dieva mīlestību; 
par garīgo apsardzību 
un vienotību draudzes 
vadītāju vidū, par jaunām 
lūgšanu grupām. 

                        30
Lūgsim par Norvēģijas 
Baptistu savienību ar 
97 draudzēm un 6380 
locekļiem.

                        31
Pateiksimies Dievam par 
Viņa mīlestību un žēlastī-
bu, kas mums ir dota katru 
dienu.

Bībeles lasījums
01.07.-07.07.

Psalmi 78-80
Lūkas 17-18

Bībeles lasījums
08.07.-14.07.

Psalmi 81-83
Lūkas 19-20

Bībeles lasījums
15.07.-21.07.

Psalmi 84-86
Lūkas 21-22                                                   

Bībeles lasījums                              
22.07.-28.07.

Psalmi 87-89
Lūkas 23-24

Bībeles lasījums
29.07.-04.08.

Psalmi 90-92
Jāņa 1-2
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LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20390979, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Kaspars Šterns, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētāja Zane Spēlīte.
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Ziņas īsumā
• Kristību dievkalpojumi Augšāmcelšanās rītā, 21. aprīlī, notika 

trīs Rīgas draudzēs. Garīgo augšāmcelšanos kristībās aplieci-
nāja 2 cilvēki draudzē “Mājvieta”, 4 cilvēki Āgenskalna draudzē 
un 6 cilvēki Vīlandes draudzē. 12. maijā Jelgavas draudzē tika 
kristīti 4 cilvēki, kā arī Liepājas Centra draudzē maijā notikušas 
kristības 4 cilvēkiem.

• Latvijas kristīgās draudzes, tajā skaitā baptistu draudzes, pieda-
lās Baznīcu naktī, kas šogad notiek 7. jūnijā. Ar Baznīcu nakts 
programmu interesenti var iepazīties www.baznicunakts.lv.

• 9. jūnijā Liepājas Pāvila draudzē Kristapa Kulpes licencēšanas 
dievkalpojums.

• Vaiņodes draudze 1.- 6. jūlijā sadarbībā ar jauniešiem no 
Kanādas un Vācijas rīko drāmas nometni 7-13 gadus veciem 
bērniem. Nometnes ietvaros tiks sagatavota muzikāla izrāde, 
ko ikviens interesents varēs noskatīties 6. jūlijā plkst. 19:00 
Vaiņodes kultūras namā.

• Rīgas Vīlandes draudze 7. jūlijā svinēs kristību svētkus.

• Vaiņodes draudzes gadasvētku dievkalpojumā 14. jūlijā 
viesosies Priekules draudzes sludinātājs Guntars Lašauri un 
dziedātāji.

• Mateja draudze vasarā organizē vairākas nometnes dažādām 
mērķgrupām. Par iespējām pievienoties Vasaras Bībeles skolai 
“Neparastie dzīvnieki” 8.-12. jūlijā, “Fusion” muzikālajai jaunie-
šu nometnei 13.-19. jūlijā, pusaudžu un jauniešu nometnei no 
29. jūlija līdz 2. augustam un draudzes nometnei 2.-4. augustā 
interesēties matejs@matejs.lv

Veikala AMNIS darba laiki
no 22. jūlija līdz 14. septembrim:

P.  slēgts
O.  10:00-19:00
T.  10:00-19:00
C.  slēgts
Pt. 10:00-19:00
S.  10:00-16:00
Sv. slēgts

Vēlam jums un mums saulainu vasaras atpūtu!

www.amnis.lv
26407403 

Dr. Dentons Lotzs
(1939-2019)
23. aprīlī 80 gadu vecumā mūžībā aizgā-
jis ilggadējais Pasaules Baptistu alianses 
(PBA) ģenerālsekretārs Dr. Dentons 
Lotzs. Pasaulē pazīstams misionārs, 
teoloģijas doktors, Rišlikonas (Šveicē) 
Teoloģiskā semināra misijas un homilē-
tikas profesors; iedvesmojošs sludinātājs un evaņģēlists.

Apmeklējot daudzas pasaules valstis, īpaši komunisma režīma 
zemēs, kā arī Āzijā un Āfrikā, ticies ar valstu vadītājiem un diplo-
mātiem, aktīvi iestājies cīņā par cilvēktiesībām un reliģijas brīvību, 
iedvesmojis baznīcu vadītājus. 1991. gadā, viesojoties Latvijā, ticies 
ar LBDS vadītājiem, darbiniekiem un draudžu pārstāvjiem. Kalpo-
jot ģenerālsekretāra amatā no 1988. līdz 2007. gadam, organizējis 
PBA kongresus, augsta līmeņa baznīcu vadītāju tikšanās un konfe-
rences. 2005. gadā iedvesmojis un vadījis PBA simtgades kongresu 
Birmingemā, Anglijā, ar moto „Jēzus Kristus – dzīvais ūdens”, kur 
piedalījās arī plaši pārstāvēta Latvijas baptistu draudžu delegācija.

Pateicībā un godinot Dr. Dentona Lotza un viņa sievas pašaizlie-
dzīgo kalpošanu, PBA cilvēktiesību balva 2007. gadā nosaukta viņa 
un viņa sievas Dženises vārdā.

Pateicamies par Dr. Dentona Lotza dzīvi un kalpošanu, kas sek-
mējusi Evaņģēlija izplatību un draudžu darbu arī Latvijā.

Latvijā viesosies mācītājs Young Chul Hwang (Dr.jur., Th.M., 
M.Div.). Mācītājs Young Chul jaunībā no budista kļuva par 
dedzīgu Kristus sekotāju; dienējot Korejas armijā, piedzīvoja 
brīnumainu dziedināšanu no nedziedināmas slimības. Viņš ar 
sievu Kyung Ja Kang (Dr.philol.) 1992.-1998. gadā kalpoja kā 
studentu misionāri Latvijā, iepazinās ar Latvijas vēsturi un 
iemācījās latviešu valodu. Viņa dzīves moto ir Mateja ev. 6:33: 
“Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums 
viss pārējais tiks iedots.” Viņš ir mācītājs Yerang draudzē Pusanā 
(Korean Evangelical Holiness Church).

Dievkalpojumi ar mācītāja Young Chul Hwang 
piedalīšanos notiks:
16. jūlijā plkst. 18:00 Jēkabpils draudzē
17. jūlijā plkst. 18:00 Alūksnes draudzē
18. jūlijā plkst. 19:00 Līgatnes  draudzē
19. jūlijā plkst. 19:00 Valmieras draudzē
20. jūlijā plkst. 15:00 Cēsu draudzē
21. jūlijā plkst. 11:00 Golgātas draudzē
21. jūlijā plkst. 17:00 Saldus draudzē
28. jūlijā plkst. 11:00 Āgenskalna draudzē
28. jūlijā plkst. 15:00 Pestīšanas Tempļa draudzē, 3. stāva zālē
28. jūlijā plkst. 17:00 Vasarsvētku draudzē, 
                                     Pestīšanas Tempļa lielajā zālē
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Latvijas Baptistu draudžu 
savienības podkāsts 

#TOPsarunas 

Sarunas par aktuālām 
tēmām draudzēs un 
personīgā dzīvē


