
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Mobilitāte ir viena no šī laika iezīmēm, kas ikdienā skar ne tikai mūsu 
sabiedrību, bet arī draudzes. Ja pirms pieciem gadiem cilvēku 
aizbraukšanu uz Īriju vai Angliju piedzīvoja lauku draudzēs, tad 
šodien arī Rīgas draudzēs piedzīvojam, ka cilvēki uz īsu vai ilgāku 
laiku dodas dzīvot citā pilsētā, citā zemē.

Vai mobilitāte un Evaņģēlijs ir saistīti – par to es domāju aizvadītajā 
mēnesī, kad Novgorodā tika svinēti 150 gadi baptistu kustībai 
Krievijā. Savā laikā Jeruzālemes pirmās draudzes kristieši ne 
ekonomisku motīvu vadīti, bet vajāšanu dēļ pameta savas mājas un 
devās ceļā. “Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret 
draudzi Jeruzālemē; un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas 
novadiem... Bet izklīdinātie staigāja apkārt, sludinādami Evaņģēliju.” 
(Apustuļu darbi 8:1, 4). Viņi tika vajāti Kristus Evaņģēlija dēļ. 
Ģeogrāfija mainās, bet Evaņģēlijs paliek.

Atsaucoties Krišjāņa Valdemāra aicinājumam latviešiem kļūt 
uzņēmīgākiem un turīgākiem, 19. gadsimta otrajā pusē daudzi devās 
uz Novgorodu, jo tur cars piedāvāja zemi saimniekošanai. Ne jau 
viņi ar “RyanAir” lidoja vai siltā dzelzceļa guļamvagonā brauca. Tie 
bija ļoti grūti 500 km ar kājām vai labākajā gadījumā pajūgā. Smagi 
bija apstākļi, uzsākot savu saimniecību vai nekurienē ceļot ģimenes 
mājiņu, taču īsā laikā latviešu baptisti nodibināja vairāk nekā 20 
draudzes un uzcēla dievnamus. Viņi palīdzēja arī krieviem 

sludināšanā un draudžu dibināšanā. Viņu dzīvē mobilitāte un 
Evaņģēlijs bija kā monētas divas puses.

Mans vectēvs gribēja braukt kopā ar daudziem citiem Latvijas 
baptistiem uz Brazīliju. Arī tur mūsu māsas un brāļi bija dedzīgi 
sludināt, dibināt draudzes, darīt misijas darbu. Viņu dzīvē mobilitāte 
un Evaņģēlijs gāja roku rokā. Garīgais mantojums tika paņemts līdzi 
uz jauno dzīvesvietu.

Novgorodā pārdomāju šo labo vēstures mantojumu, bet samulsu, 
domājot par šodienu. Bieži dzirdu par mūsu māsām un brāļiem, kas 
dodas uz citām zemēm dzīvot un strādāt. Bet kāpēc tik maz dzirdam 
par dedzīgu Evaņģēlija darbu un jaunām draudzēm jaunajās vietās? 
Vai 21. gadsimtā mobilitāte un Evaņģēlijs neiet roku rokā? Mobilitāte 
mums padodas, bet kas noticis ar Evaņģēlija sludināšanu? Vai 
jaunajā vietā nekas no Evaņģēlija nesanāk tāpēc, ka vecajā vietā 
nekā no Evaņģēlija nebija? 

Lai Dievs dod mums žēlastību, gudrību un spēku ņemt līdzi 
Evaņģēliju kā lielāko dārgumu uz katru jaunu un jau labi pazīstamu 
vietu savās ikdienas gaitās.

Pēteris Eisāns 
Rīgas Mateja draudzes mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks

www.lbds.lv
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MISIJA PASAULĒ

Šogad Novgorodas apgabala baptistu 
draudzes svin savas vēstures 150 gadus. 
Īpašas svinības notika no 13. līdz 15. 
septembrim Novgorodas baptistu 
draudzē. Svinībās piedalījās arī pārstāvji 
no Latvijas baptistu draudzēm bīskapa 
Pētera Sproģa vadībā.

Svētku ietvaros notika zinātniskā 
konference “Krievu protestantisms”, veltīta 
Novgorodas baptistu 150 gadu vēsturei. 

Konferencē piedalījās dalībnieki no 
Krievijas un Latvijas augstākās izglītības 
institūcijām. Tā kā īpaša uzmanība tika 
izrādīta latviešu baptistu darbam 
Novgorodā, tad konferences dalībnieki 
tika iepazīstināti ar Latvijas baptisma 
vēstures sākuma laiku. 

Svētdien, 15. septembrī, tika svinēts īpašs 
svētku dievkalpojums piecu stundu un 
piecpadsmit minūšu garumā. 

Dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs 
Anatolijs Korabeļs. Dievkalpojumā 
svētrunu teica LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis. Svētrunas sacīja arī Krievijas 
baptistu kopdarba līdzšinējais vadītājs 
Jurijs Sipko un citi viesi – mācītāji no 
dažādām Krievijas vietām un ASV. 

Dievkalpojumā 
muzicēja pūtēju 
orķestris, dziedāja 
draudzes koris, kā 
arī uzstājās viesi no 
Krievijas un 
Latvijas. 

Latviešu vēsture 
Novgorodas 
apgabalā ir 
pelnījusi, ka mēs to 
atceramies, 
apzināmies un 
iedvesmojamies no 
tās. Viens no 
apbrīnas vērtiem 
vēstures 
notikumiem ir 
saistīts ar latviešu 
uzņēmību 19. 

gadsimtā doties dziļāk Krievijas impērijā, 
lai tiktu pie savas zemes un sāktu dzīvi no 
jauna. Starp daudzajiem latviešiem, kuri 

19. gadsimta 60. 
gados atsaucās 
Krišjāņa Valdemāra 
aicinājumam, bija arī 
latviešu baptisti. 
Daudzas no latviešu 
apmešanās vietām bija 
Novgorodas guberņā 
un tika ierīkotas gar 
Maskavas – Pēterpils 
dzelzceļa līniju. Ir 
ziņas, ka jau 1863. 
gadā Novgorodas 
guberņā ieceļojušo 
latviešu vidū ir arī 
baptisti, un tas tiek 
uzskatīts par baptistu 
vēstures iesākumu 
Novgorodas apgabalā. 

Spītējot pirmo gadu 
smagajiem apstākļiem un zaudējumiem, 
līdz 1920. gadu sākumam Novgorodas 
apgabalā jau bija izveidotas vairāk nekā 
40 latviešu ieceļotāju kolonijas aptuveni ar 
10000 iedzīvotājiem. Nozīmīgu garīgās 
dzīves daļu ieceļotāju vidū aizpildīja arī 
latviešu baptisti, kuru darbošanās 
pārsniedza nacionālās robežas, ar 
Evaņģēliju aizsniedzot arī daudzus krievu 
tautības iedzīvotājus. Tādēļ nozīmīgu vietu 
Novgorodas baptistu vēsturē ieņem tieši 

latviešu baptisti, kuri aktīvi darbojās 19. 
gadsimta 2. pusē un 20. gadsimta 
sākumā. 

Interesantu ieskatu par Novgorodas 
apgabala latviešu baptistu dzīvi 19. 
gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā 
iegūstam no mācītāja Augusta Mētera 
atmiņām grāmatā “Tam Kungam kalpojot”. 
Kā norāda A. Mēters, latviešu baptistu 
draudžu organizēšanās Novgorodas 
apgabalā sākās 1869. gadā. Gadsimtu 
mijā tur ir vairāk nekā 10 latviešu baptistu 
draudžu apmēram ar 600 aktīviem 
draudžu locekļiem. Par šo laiku raksta arī 
Jānis Rīss grāmatā “Latviešu baptistu 
draudžu izcelšanās un viņu tālākā 
attīstība”.

Pēdējās detalizētās ziņas par latviešu 
baptistu draudzēm Padomju Savienībā ir 
iegūstamas no “Latvijas Baptistu draudžu 
savienības un Ārzemju latviešu baptistu 
draudžu 1924. gada pārskata”. Tajā teikts, 
ka Padomju Savienībā ir 22 latviešu 
baptistu draudzes ar 1080 locekļiem, no 
kuriem 335 ir koru dziedātāji. Ir uzrādīti 
astoņi draudžu lūgšanu nami. Ievērības 
vērts ir fakts, ka lielākais latviešu baptistu 
draudžu īpatsvars ir tieši Novgorodas 
apgabalā – 13 draudzes. Iespējams, ka tā 
tas bijis visu latviešu baptistu draudžu 
pastāvēšanas laiku cariskajā Krievijā un 
vēlāk Padomju Savienībā. 

Vecākā no latviešu baptistu draudzēm 
Novgorodas apgabalā ir Ļubines draudze, 
kura tika dibināta 1869. gadā. Tad dibināta 
Ļubļates draudze (1871), Korpovas 
draudze (1874), Kolomovkas draudze 
(1876), Kuņicas draudze (1877), Ķeremces 
draudze (1880), Dubrovas draudze (1885). 
1887. gadā dibinātas Kretčnovas un 
Taboras (jeb Nikolaidatčas) draudzes. 
“Tabora” ir draudzes nosaukums, tā 
atradās Jermoļino ciematā dažus 
kilometrus no Novgorodas. 1890. gadā 
dibinātas Lažines un Pustaja Luga 
draudzes, 1903. gadā Bugrovas draudze 

Latviešu baptisti Novgorodā

Dzied koris svētku dievkalpojuma laikā

No kreisās: mācītājs Oļegs Jermolājevs, mācītājs, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, 
bīskaps Pēteris Sproģis, Novgorodas draudzes mācītājs Anatolijs Korabeļs, 

Latvijas Bībeles centra direktors Viktors Petrenko

Draudžu padome. Centrā ar Bībeli bīskaps  
J. Kalniņš 1924
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3. novembris

un 1911. gadā – Novgorodas draudze. 
Pastāvēja arī Selišķu draudze, kurai vēl 
nav noskaidrots dibināšanas gads. Nav arī 
skaidrs, vai Dobrovoļas draudze (1892) un 
Mankošovas draudze (1918) arī attiecas 
uz Novgorodas apgabalu. 

Skaitliski lielākās draudzes bija Taboras, 
Ļubļates un Ļubines draudzes. Taboras 
draudzē 1925. gada 1. janvārī bija 162 
locekļi, neskaitot viņu nekristītos ģimenes 
locekļus. Ļubļates draudzē bija 106 un 
Ļubines draudzē – 88 locekļi. Kopā 
Novgorodas apgabala 13 draudzēs šajā 
laikā bija 727 locekļi jeb 67% no visiem 
latviešu baptistiem, kuri šajā laikā ir 
Padomju Savienībā. Salīdzinoši Latvijā 
1925. gada sākumā bija 87 draudzes un 
9237 locekļi. Šie skaitļi ļauj apjaust 

Novgorodas apgabala latviešu baptistu 
dzīves apmēru salīdzinājumā ar latviešu 
baptistu draudzēm citviet Padomju 
Savienībā vai Latvijā. Turpmāko gadu 
draudžu pārskatos pārsvarā notiek 
atsaukšanās uz pēdējām precīzajām 
ziņām no jau minētā 1924. gada pārskata 
ar norādi, ka Padomju Savienībā netiek 
apkopota informācija par draudžu 
stāvokli.

Esot aicinātiem šodienas draudžu darbā, 
ir vietā no jauna atcerēties un apzināties, 
ka latviešu baptistu darbs nav sācies ar 
mums, ka mēs esam to saņēmuši no tiem, 
kuri pirms mums darbojās Dieva Valstības 
darbā. Daudzos gadījumos viņi maksāja 
par savu ticību ar dzīvību. Ir vietā 
atcerēties, ka vēsture mums var mācīt ne 

tikai skaitļus un notikumus (kas ir mazāk 
svarīgais), bet arī piemēru, ticības dzīves 
vērtību un atbildību tā lielā aicinājuma 
priekšā, kurš pirmo reizi izskanēja no 
Kunga Jēzus Kristus saviem mācekļiem, 
sūtot viņus pasaulē ar Evaņģēlija vēsti. 
Arī mums, tāpat kā mūsu ticības brāļiem 
un māsām Novgorodas baptistu draudžu 
vēsturē, ir jāturpina būt Evaņģēlija 
vēstnešiem, neskatoties uz apstākļiem vai 
cenu, ko nāktos maksāt. Mūsu Aicinātājs 
ir uzticams un Savu darbu novedīs līdz 
galam.

Oļegs Jermolājevs 
Cēsu draudzes mācītājs

Šogad svētdiena, 3. novembris, tiek atzīmēta kā 
Starptautiskā Lūgšanu diena par vajāto draudzi pasaulē. 
Aicinām draudzes šajā dienā vienoties lūgšanās par 
vajātajiem kristiešiem pasaulē.

Sīrija, Ēģipte, Ziemeļkoreja, Pakistāna, Ķīna, Indija – tās ir tikai 
dažas no valstīm, kurās šodien notiek kristiešu vajāšanas, ar to 
saprotot ne vien vārda brīvības apspiešanu, bet reālu dzīvības 
apdraudējumu. Pēdējo simt gadu laikā pasaulē savas 
pārliecības dēļ ir nogalināti ap 35 miljoniem kristiešu. Pēc 
kristiešu organizācijas “Open Doors” datiem, visnaidīgākā valsts 
kristiešiem ir Ziemeļkoreja, tai seko Saūda Arābija un 
Afganistāna. 

Ieklausīsimies dažās liecībās:

Kāds Ziemeļkorejas kristietis vēsta par dzīvi smagajā režīmā. 
Spiesti pakļauties vadošajai ideoloģijai un smagi strādājot, viņi 
saņem nekvalitatīvu ēdienu divas reizes dienā. Vairāki miljoni 
iedzīvotāju mirst badā, bet armijas noliktavas ir pārpildītas ar 
pārtikas produktiem. Viņiem nav ne liekas apģērba kārtas, ne 
zāļu. Taču viņi paļaujas uz Dievu, Viņa mācību un cer, ka kristieši 
visā pasaulē lūdz par Dieva žēlastību Ziemeļkorejai.

Indijā, Taragaonas pilsētā tika izdemolēts kristiešu dievnams. 
Pēc tam kādas hindu militārās grupas kaujinieki devās uz 
kristiešu dzīves vietām un spieda tos zemoties hindu elku 
priekšā. Kāda vietējā kristiete stāsta: “Šādā baiļu un spiediena 
rezultātā mēs vairs nezinām, pie kā vērsties pēc palīdzības. 
Policija šos noziegumus neizvērtē un nedara neko, lai kristiešus 
aizstāvētu.”

Kāds mācītājs Sīrijā, kam piedāvāts emigrēt no ciešanu un dziļu 
traģēdiju pārņemtās valsts, saka: “Es palikšu šeit. Es palieku 
Jēzus draudzes dēļ. Jēzus saka, ka kristiešiem jānes gaisma 
tiem, kas ir pazuduši un atrodas baiļu varā. Es palieku, jo 
ciešanas šeit ir neaptveramas un es vēlos sekot sava Meistara 
pēdās, kurš glāba tos, kas bija sātana varā. Es palieku, jo tā ir 
mana kalpošana – glābt dvēseles.”

Eiropas Baptistu federācijas Padomes tikšanās laikā, kas no 25.-
28. septembrim notika Bratislavā, Slovākijā, tika pieņemta 
rezolūcija, kas aicina Eiropas draudzes pieņemt Evaņģēlija 
izaicinājumu: īstenot dzīvē “biblisku žēlsirdības un taisnīguma 
vīziju” situācijās, kurās cilvēki cieš, tiek ekspluatēti, kā arī 
konfliktu un kara situācijās. Rezolūcija aicina kristiešus, 
pakļaujoties Svētā Gara vadībai, kļūt par taisnības aizstāvjiem 
Eiropā, Centrālāzijā un Tuvajos Austrumos.

Lūgsim:

• par garīgo stiprinājumu kristiešiem, kas cieš ticības dēļ: lai 
Svētais Gars stiprina viņu iekšējo cilvēku (Efeziešiem 3:16); lai 
viņi zinātu, cik ļoti Dievs viņus mīl (3:16), prastu pasludināt 
Evaņģēliju (6:19) un darītu to bez bailēm (6:20);

• par vajāto kristiešu dzīves praktiskajiem jautājumiem: lai 
viņiem būtu pieejams Dieva Vārds; lai tie, no kuriem atsakās 
viņu ģimenes, atrastu uzticamu ģimeni Kristū; lai Dievs dotu 
viņiem darbu, iztiku un drošu mājvietu;

• par sevi: lai mēs, Gara vadīti, būtu Dieva žēlsirdības un 
taisnības nesēji cilvēkiem, kuri cieš vai ir sabiedrības atstumti; 
lai ļaujam Dievam paplašināt mūsu skatījumu uz Viņa darbu 
pasaulē un esam gatavi iesaistīties tajā.

Mums ir viss, kas vajadzīgs, lai aizlūgtu par ticības brāļiem un 
māsām pasaulē.

Sagatavoja Dace Lektauere  
pēc www.opendoorsuk.org, www.icommittopray.com un  
www.persecution.org materiāliem

S t a r p t a u t i S k ā  L ū g š a n u 
d i e n a  p a r  v a j ā t o 
d r a u d z i  p a S a u L ē
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Numura iNtervija

Kāda ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
virskapelāna ikdiena?

Dažāda. Sākot ar agru celšanos un beidzot 
ar vēlu gulēt iešanu, piepildīta ar daudzām 
sarunām, lekcijām, milzīgām problēmām un 
dažreiz ar brīvu, relaksējošu dienu, kad vari 
plānot nākamo piecgadi. Pamatā – darbs ar 
cilvēkiem – komandieriem, karavīriem un 
viņu tuviniekiem un jo īpaši ar pāriem. Vēl visi 
pamatpienākumi, proti, kapelānu darba 
vadīšana, pasākumu organizēšana, 
iesvētīšana, pasākumu atbalstīšana ar garīgo 
vārdu. Tieši šodiena (9. oktobris) bija 
brīvāka, bet vakar astoņos no rīta bija pirmā 
mazā tikšanās, pēc tam mazlietiņ sports, 
atkal mazā tikšanās, viena plānošana par 
kapelānu sanāksmi, cita plānošana par 11. 
novembri, plānošana par nākamā gada 
februāri, tad atkal mazā tikšanās, dokumentu 
sakārtošana un vakarā vēl viena mazā 
tikšanās.

Kas ir mazā tikšanās?

Tikšanās viens pret vienu. Un vēl pa vidu ir 
aptuveni kādas trīsdesmit telefonsarunas. 

Jums zvana cilvēki no armijas?

Jā. Dažreiz arī atraksta īsziņu, prasa 
padomu, tad atzvanu. Dažreiz atkal zvana, lai 
paprasītu, kā man iet. Bet man tas jautājums 
šķiet neparasts, jo, kad svešāks karavīrs 
prasa, kā man iet, saku: “Nu, stāsti, kas tev ir 
uz sirds!” 

Bruņotie spēki Jums ir kā draudze, un Jūs 
– tās mācītājs?

Nē, tā galīgi nav. Drīzāk tā ir mana ģimene. 
Es esmu reizēm mamma, reizēm tētis un 
reizēm nerātns bērns. Dažādi. Jūtos te ļoti 
labi un esmu Dievam pateicīgs, ka varu būt 
šajā lielajā ģimenē.

Kad Jūs esat nerātnais bērns?

Kādreiz sportā vai kaut kādās niansītēs, kad 
atbrīvojos kopā ar karavīriem un kļūstu tāds 
palaidnīgs.

Kāpēc armijā kapelāns ir pašsaprotams, 
bet citās profesionālās vidēs – nē?

Varbūt tāpēc, ka tur ir pavisam cita slodze, 
stresa līmenis, citi uzdevumi. Armijā 
kapelāna ienākšana jau arī nebija vienkārša. 
Paldies visiem virskapelāniem, kuri bija pirms 
manis un ar savu neatlaidību to ir panākuši. 

Sākumā komandieri, virsnieki un karavīri 
nevarēja īsti izprast, kas kapelāns ir un kā var 
palīdzēt. Viens no brīžiem, kad armijā sāka 
izprast kapelāna nozīmi, bija Irākā. 
Tur tiešām dažādās stresa situācijās varējām 
palīdzēt karavīriem izpildīt uzdevumu līdz 
galam. Arī sportā un citviet, kur ir lieli 
uzdevumi, slodzes, finansējumi – kad vienā 
mirklī traumas vai citu problēmu dēļ tas brūk, 
nebūtu slikti tāds garīgs atbalsts.

Kapelāni nedrīkst nēsāt ieročus un 
nedodas līdzi kaujās. Jums nekad nav 
gribējies iet līdzi uzdevumā?

Mēs dažreiz arī ejam. Visas reizes, kad esmu 
izbraucis no bāzes, karavīri ir mani 
apsargājuši. Tā viņiem ir papildus atbildība, 
ka es tur esmu, turklāt bez ieroča. Bet, no 
otras puses, ir labi, ka varu redzēt, kas notiek 
ārpus bāzes, un ka viņi var redzēt, kā 
reaģēju stresa situācijās. 

Kā Jūs reaģējāt?

Vienu piemēru var redzēt Sandija Semjonova 
filmā “Kapelāns” [Sandijs Semjonovs, Ģirts 
Straustiņš, “Kapelāns”, 2007]. Braucot ar 
kādu vienību, sākās atklāta šaušana, kurā 
ievainoja bruņotu vietējo iedzīvotāju. 
Palīdzēju ievainoto uzlikt uz nestuvēm un 
nogādāt mašīnā. Tad kādā citā vietā atkal 
cita situācija. Nevar nemaz visu izstāstīt, un 
varbūt arī nevajag. Pēkšņi karstajā punktā, 
kur tev jebkurā brīdī var uzbrukt, mašīnai 
saplīst riepa vai, braucot pa kalniem, tā 
apgāžas. Tur jau neviena diena nav mierīga. 
Kaut gan pēdējā laikā mēs, kapelāni, vairāk 
atrodamies bāzē, šķietami drošā vietā. 
Vairāk strādājam uz vietas, pārrunājam un 
analizējam stresa situācijas.

Par ko Jūs domājāt ekstremālajās 
situācijās?

Bija tāda iekšēja lūgšana, iekšējs miers, 
ka Dievs pakārtos. Turklāt, skatoties, kā 
karavīri tiek sagatavoti starptautiskajām 
operācijām, kā tiek dricelēti, iedrošināti un 
psiholoģiski trenēti, rodas pārliecība, ka viņi 
zina, kā rīkoties un ko darīt ekstremālās 
situācijās. Tomēr mana pirmā paļaušanās ir 
uz Dievu, un tie nav tikai vārdi, – arī tajās 
situācijās, kad dzirdi, ka pa mašīnu 
šķembiņas iet. Nav man bijis ekstra 
sprādziens pie kājām. 

Kas notiek karavīrā, kad viņam jādodas 
kaut kas aizsargāt vai uzbrukt?

Lielai daļai stresiņš ir pirms iekāpšanas 
mašīnā, kas beidzās tad, kad sāk rūkt 
motors, mašīna izkustas un sākas ikdiena. 
Bet, kā viņi pārvar iekšējās bailes, nedrošību, 
kas ir visu laiku, to nevaru pateikt. Reizēm 
viņi saka, ka nav jau azbesta veči. Katrs ar to 
tiek galā pa savam. 

Vai tā ir, ka armija ne tikai izaicina, bet arī 
ievaino?

Notikumi ievaino cilvēku. Tā ir jebkurā 
sistēmā, kur vairāk sastopies ar stresu un 
nāvi, nepieciešamību ātri reaģēt, ātri pieņemt 
lēmumus. It kā jau ārēji visi puiši ir stipri, 
bet kopējā situācija viņus padara trauslus un 
ievainojamus. Pamatā jau armija ir vīriešu 
sabiedrība. Vīrietis savas asaras un bēdas 
nerādīs, tāpēc jau arī ir tik liels šķirto laulību 
skaits. Viens no mūsu uzdevumiem ir 
sagatavot karavīrus brīdim, kad viņi pēc 
sešiem, deviņiem mēnešiem vai gada no 
starptautiskās misijas atgriežas mājās. 

Kā Jūs viņus sagatavojat?

Kopā ar psihologiem un sociālajiem 
darbiniekiem vadām lekcijas, tiekamies 
individuāli. Runājam par to, kā viņiem liekas, 
kā būs atgriezties mājās, kāda varētu būt 
realitāte. Kādam varbūt būs jāsāk attiecības 
no jauna, kādam varbūt nē. Karavīri jau ir 
diezgan profesionāli, lai tur, uz vietas, tiktu 
galā ar savām privātajām būšanām vai 
nebūšanām. Karavīri neizrādīs, ka ir 
problēmas, no malas to neieraudzīsi, viņi labi 
izpildīs savu darbu. 

Armijā esat piedzīvojis žēlastību?

Nevaru uzreiz atcerēties. Vispārīgi varu teikt, 
ka atrasties tādā vidē kapelānam ir vistīrākā 
žēlastība. Es lūdzu par karavīriem, lai viņi 
piedzīvotu mieru un Dieva žēlastību – tic viņi 
vai nē. Viņi arī daudzreiz izjūt, ka mēs, 
kapelāni, par viņiem lūdzamies. Daudz jau 
kļūdu un neizdarītu lietu, bet cenšamies būt 
par labu atbalstu. 

Kādas kļūdas?

Kļūdas... attiecībās, sarunās, aizmirstā 
solījumā, ikdienišķas kļūdas, kaut kādi 
pārpratumi. Kapelāniem daudzreiz jābūt 
uzmanīgiem. Piemēram, ja kapelāns zvana 
pa telefonu kādam karavīra tuviniekam. Ja 

Rūp “pa pilnu 
programmu”
Viņš nenēsā ieroci, bet ir braucis līdzi karavīriem uz 
karstajiem punktiem, piedzīvojis apšaudes, redzējis, kā 
armija ievaino un kā tā ceļ. Svinot Latvijas valsts svētkus, 
intervija ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virskapelānu 
un Rīgas Golgātas draudzes mācītāju Elmāru Pļaviņu, 
kurš armijā strādā jau septiņpadsmito gadu.
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viņi nav pārāk pazīstami, tad tuvinieks šo 
zvanu var pārprast un tā var izvērsties par 
kļūdu. Jo domā – ja zvana kapelāns, tātad 
nav labi. Laikam ir tāds nepilnīgs priekšstats 
par to, ko kapelāns dara. Tāpēc meklēju 
iespējas, kā sazvanīties ar tuviniekiem, lai 
vienkārši uzzinātu, kā viņiem iet. Parasti zva-
nu tad, ja ģimene ir pabrīdināta, ka gribē šu 
aprunāties tāpat vien. Mācāmies visi kopā. 

Kāpēc Jums rūp Bruņotie spēki?

Tāpēc, ka tā ir mana ģimene, un tie nav tikai 
vārdi. Tā ir ģimene, kurā nebiju domājis, ka 
būšu. Bet šobrīd man viņi rūp pa pilnu 
programmu, visādos veidos. Varbūt skaļi 
teikts, bet reizēm man viņi rūp vairāk par 
savu ģimeni. Ja man būtu vēl vairāk laika, 
tad dotu viņiem vēl vairāk. Jo dodot es 
saņemu ļoti daudz no viņu vārdiem, 
emocijām, reakcijām, no tā, ka reizēm redzu, 
ka viņi savā veidā pasaka paldies par tām 
končām, ko viņiem esmu atvedis uz 
pēdējiem 80 kilometriem. Man gribētos 
palikt šajā vidē līdz pat pensijai, bet, kā būs, 
to jau nevar zināt. 

Kas ir tie pēdējie 80 kilometri, kur Jūs tās 
konfektes vedāt?

Karavīriem ir dažādi uzdevumi, viens no tiem 
ir 80 kilometrus garais pārgājiens pa mežu 
pirms tālākā mācību procesa. Parasti dažus 
kilometrus naktī noeju kopā ar viņiem. Ne 
visus 80 – tad viņiem vēl vajadzētu mani 
nest. Es eju dažas stundiņas un līdzi ņemu 
kādu gardumu, tīri simbolisku – stikleni vai 
kalorijām bagātu šokolādi, ar ko uzcienāt. 
Končas ir viena no lietām, ko kapelāni lieto. 
Varbūt liekas sīkums, bet situācijās, kad 
cilvēks ir vairākas naktis negulējis, tas ir 
daudz nozīmīgāk par sarunu vai aizlūgumu, 
kam arī, protams, ir nozīme.

Kas ir gala pārbaudījums karavīram?

Katrā vienībā tie ir citādāki. Pats būtiskākais, 
lai karavīrs spēj iejusties kolektīvā, izturēt 
fizisko slodzi un spēj būt prom no mājām 
nedēļām ilgi. 

Cik karavīrs ir spēcīgs?

Ja skatās uz normatīviem, piemēram, cik 
reizes jāatspiežas, tad varbūt nemaz tik liels 
spēks nav vajadzīgs. Armijā vairāk ir 
profesionāla sagatavošana starptautiskām 
operācijām, kas ir dažādu līmeņu apmācības 
gan individuāli, gan grupās, lai pēc tam rota 
strādātu kā pulkstentiņš. Tā ir specifika, 
ko nav vērts tagad izklāstīt. 

Piedalīsieties Bruņoto spēku parādē 
18. novembrī?

Jā, noteikti. Tikai nesoļošu, iešu skatīties. 

Cik šī parāde atbilst realitātei?

Parāde ir parāde, tur ir redzams labākais. 
Dalībnieki gatavojas, atkal spēj noturēt 
ierindu, atsvaidzina iemaņas, kuras bijušas 
poligonā, bet ikdienā aizmirsušās, jo nav 
bijušas vajadzīgas. Karavīri ir saposti arī 
ikdienā – formai ir jābūt kārtīgai arī tad.

Parādē iet ir gods?

No vienas puses – jā, tas ir gods un tur ir 
labākie. No otras – tā ir grūta darba diena. 

Bet karavīram būt jau ir aicinājums. 
Daudzus satieku 11. novembrī Krastmalā, 
noliekot svecītes, vai Brāļu kapos vai citos 
pasākumos. Karavīrs parāda, ka ir daļa no 
Latvijas un ir gatavs to aizstāvēt. Ne velti ir 
tie stiprie vārdi, ko komandieris saka, 
pieņemot amatu, ka viņš ir gatavs celties 
un mirt par savu valsti, par savu vienību. 
Un karavīriem tiek iemācīts, ka armija ir 
dzīvesveids, nevis darba vieta. Nesaku, 
ka tāpat nav ugunsdzēsējiem, policistiem, 
ārstiem, bet, ja šobrīd runājam par armiju, 
tā ir liela atbildība un liela slodze.

Ko kapelāna darbs ir mainījis Jūsos kā 
cilvēkā?

Nezinu. Grūti pateikt, tas jāprasa citiem... 
Bija viens periods, kad uz gadu juridiski 
aizgāju no armijas, bet tik un tā visu laiku 
biju iekšā. Mēs ar sievu sapratām, ka bez 
armijas nevaru. Varbūt tā man ir iedevusi 
strukturētu domāšanu – vispār esmu vairāk 
pa gaisu, bet armija man ir devusi sapratni, 
kā aiziet no punkta A uz punktu B, kā 
pārvarēt problēmas, ka tās nav pasaules 
gals. Esmu ļoti daudz mācījies, kā izdzīvot, 
kā priecāties par šo dzīvi, jo nekad nezini, 
kad tā beigsies. Piemēram, mans kapelāns 
novada bēres, pats vakarā aiziet Mūžībā. 
Vai karavīrs skrien krosiņu, pēkšņi nokrīt un 
aiziet Mūžībā. Dzīve jau ir īsa. Paņemt no 
tās labāko un parādīt Dieva mīlestību un 
spēku visā tajā – to mācos. 

Varbūt atceraties kādu spilgtu 
piedzīvojumu no tā, ko esat mācījies?

Spilgts piedzīvojums ir tad, kad karavīrs 
aiziet Mūžībā, kad pēc sarunām ar tevi 
karavīrs izdara nepareizu lēmumu un aiziet. 
Pozitīvi spilgtie piemēri ir, kad liekas, ir 
bezceris, nav nekādas jēgas ieguldīt, divus 
gadus esi bijis klāt, strādājis, lūdzis, veltījis 
nakts un rīta stundas, bet tad kaut kas 
mainās uz labo pusi. Tie man ir skaistākie 
momenti. Principā kapelānam grūtākais ir 
tas, ka neredzi sava darba augļus.

Jūs esat arī Golgātas draudzes mācītājs. 
Kā sabalansējat mācītāja un kapelāna 
pienākumus?

Daži pienākumi netiek izdarīti līdz galam, 
un tie noteikti ir saistīti ar draudzi, tāpēc 
tuvākajā laikā jādomā par labu palīgu, 
komandu. It bieži svētdienā ir zvans, 
ka kaut kas ir noticis, un man jābrauc. 
Kā būtu, ja man būtu pilna slodze tikai 
draudzē? Nu jā, tad tai būtu jābūt stiprai 
armijas draudzei ar visiem no tā 
izrietošajiem aspektiem. Nezinu, kurš būtu 
gatavs tā strādāt. Draudze šobrīd ir ļoti 
saprotoša, un es jūtu milzīgu atbalstu. Viņi 
priecājas un lepojas, ka kalpoju armijā.   

Ko darīsiet Lāčplēša dienā un 
18. novembrī?

Lāčplēša dienā būs daudz dažādu 
pasākumu – rīta dievkalpojums Doma 
baznīcā, tad pasākums Brāļu kapos un 
citas aktivitātes. Savukārt 18. novembrī 
man būs mazāk pienākumu, aiziešu uz 
parādi... Paskatīšos, kur vēl man jābūt. 

Interviju sagatavoja Evija Mileiko
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Mūsu komandas redzējums ir, ka katrā Kurzemes pilsētā 
un ciemā ir vadītājs, kurš vada savu ģimeni un ietekmē 
apkārtējos, iepazīstinot viņus ar Jēzu Kristu un palīdzot 
augt Kristū. Vadītājs sadarbojas ar vadītājiem citos ciemos 
un pilsētās, lai kopīgi aizsniegtu cilvēkus Kristum. 

Pašlaik mēs darbojamies Nevejā un Pastendē. Sākotnēji 
mūsu komanda brauca uz Pitragu. Pitraga draudze 
vairumam komandas locekļu ir “garīgās mājas” un arī 
pirmā kalpošanas vieta. Braukājot uz Pitragu, sapratām, 
ka jāveido grupa Nevejas ciemā, jo divi ciema iedzīvotāji 
apmeklē Pitraga draudzi. Neveja ir mazs ciems 45 km no 
Talsiem virzienā uz Pitragu. Šobrīd Nevejā sanāk kopā 
10-12 cilvēku, lai studētu Dieva Vārdu. Mēs mudinām 
Nevejas iedzīvotājus satikties biežāk, nekā mēs varam 
viņus apmeklēt. Mēs lūdzam Dievu, lai Viņš dotu Nevejā 
vietējo vadītāju, kurš turpinātu mūsu iesākto darbu.

Lielākā daļa komandas – 7 cilvēki – dzīvo Talsos un 
Pastendē, 3 km no Talsiem. Tur dzīvojot, ievērojām, 
ka mums gluži dabiski veidojas attiecības ar cilvēkiem. 
Dzīvojam netālu viens no otra, tādēļ pavadām kopā daudz 
laika. Mums patīk sportot, aktīvi atpūsties, un to pārsvarā 
darām Pastendē. Mēs sākām apmeklēt Pastendes sporta 
centru un aicinājām līdzi draugus un kolēģus. Ap mums 
vienmēr ir daudz cilvēku, un vienīgie kristieši esam mēs 
paši. Mēs iesaistām draugus ne tikai sportojot, bet arī 
praktiskos darbos, ko darām kopā. Mēs mēdzam viens 
otram palīdzēt ikdienas pienākumos: uzrakt omai 
mazdārziņu, izremontēt istabu, pieskatīt bērnus, nomazgāt 
traukus. Tā darbus izdarām daudz ātrāk un reizē esam 
kopā.

Pirms kāda laika Māris, mūsu komandas loceklis, 
uzaicināja savu kaimiņu Aleksandru uz svaru zāli 
Pastendē. Tur Aleksandrs iepazinās arī ar pārējiem 
komandas puišiem. Pamazām mēs kļuvām par labiem 
draugiem. Aleksandrs bija dzirdējis, ka esam kristieši, bet 
neko daudz par to nezināja. Arī mēs neko daudz 
nestāstījām, gribējām, lai viņam pašam rodas jautājumi. 
Sākām kopā darīt daudz lietas – svinēt svētkus, darīt 
dažādus darbus, palīdzot viens otram. Pēc kāda laika 
uzaicinājām Aleksandru uz BPI DRAFTS nometni, kur viņš 
dzirdēja Evaņģēliju ne tikai no mums, bet arī no citiem 
cilvēkiem. Nometnē viņam bija iespēja būt kopā ar saviem 

Draudžu dibināšana Ziemeļkurzemē
DRAUDŽU DIBINĀŠANA

vienaudžiem, kuri visi tika 
izaicināti atsaukties 
Evaņģēlijam pilnībā. 
Aleksandram nometne bija 
liels iedrošinājums un vēl 
viens solis tuvāk Jēzum. 
Šobrīd Aleksandrs ir gatavs 
apliecināt savu ticību, 
kristoties un pievienojoties 
mūsu draudžu dibināšanas 
komandai. 

Mēs ticam, ka mīlestība 
mūsu vidū ļaus citiem 
cilvēkiem nojaust, ka esam Jēzus Kristus sekotāji, un radīs viņos jautājumus 
par Dievu, kā tas notika ar Aleksandru. Tā ir mūsu evaņģelizācija. Mēs 
dzīvojam savu ikdienas dzīvi, strādājot un veidojot attiecības ar cilvēkiem, 
ar apziņu, ka esam Kristus misijā. 

Pašlaik mūsu mērķis ir, ka kopienu, kuru esam izveidojuši Pastendē, 
turpinās vadīt BPI students Juris Popmanis ar ģimeni, bet sludinātājs Nauris 
Graudiņš ar ģimeni un sludinātājs Andris Jēgermanis ar ģimeni, paralēli 
kalpošanai attiecīgi Pitraga un Ģipkas draudzēs, uzsāks darbu pie jaunas 
komandas izveides Talsos.

Nauris Graudiņš, Pitraga draudzes sludinātājs, draudžu dibināšanas 
Ziemeļkurzemē vadītājs

Pastendes komandas tikšanās.  
No kreisās: Aleksandrs, Māris, Nauris, Sanita, Juris, Inga, Iveta, Andris

Aleksandra kristības šī gada 12. oktobrī.  
No kreisās: sludinātājs Nauris Graudiņš, 

Aleksandrs un BPI students Juris Popmanis

Sieviešu kalpošanas apvienība aicina visus interesentus 
piedalīties Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu dienai veltītā 
konferencē sestdien, 9. novembrī plkst. 10:00 Vīlandes draudzē, 
Rīgā, Vīlandes ielā 9.

Tēma: Svētā Gara auglis – mīlestība

Lūgšanu diena aizsākās 1948. gadā, kad pēc Otrā pasaules kara 
vairākas sievietes Londonā sāka pulcēties un domāt, kā veicināt 
dziedināšanu un piedošanu kara izpostītajās cilvēku dzīvēs un valstīs. 
Šī iniciatīva drīz vien pārtapa Lūgšanu kustībā, kas tagad vieno baptistus visā pasaulē, dodot 
iespēju īpaši informēt un lūgt Dievu par pasaules valstīm un to vajadzībām. Katram gadam ir 
īpaša programma ar informāciju par globālajām aktualitātēm (skat. www.bwawd.org).

SKA Lūgšanu konferencē piedalīsies jaunievēlētā Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības 
prezidente Aniko Ujvari no Ungārijas. 

Visi esat mīļi aicināti, lai vienotos lūgšanās gan par mūsu valsti, gan par tālām zemēm.

Pieteikšanās: rakstot uz e-pastu: marta.kalpo@lbds.lv
vai zvanot: 26834744 (Sarmīte Biķe) vai 26352823 (Līvija Godiņa)

Līvija Godiņa
Sieviešu kalpošanas apvienība

baptistu vēstnesis6



Projekts “Svētki tavā pilSĒTĀ” tapis, 
Latvijas Baptistu draudžu savienībai 
sadarbojoties ar Baltijas Pastorālo 
institūtu un ārzemju partneriem. Tā mērķis 
ir palīdzēt mūsu draudzēm sarīkot svētkus 
savās pilsētās un ciemos vai draudzes 
misijas vietās. “Svētki tavā pilSĒTĀ” palīdz 
vietējiem iedzīvotājiem iepazīties ar 
draudzi un draudzei – svētīt vietējos 
iedzīvotājus ar svētkiem, kuru ietvaros 
rodas iespējas pastāstīt cilvēkiem par 
Jēzu. 

Projekta aprīkojumā ietilpst mazs, 
bet apjomīgs treileris ar inventāru – lielas 
piepūšamās atrakcijas, velokarti, 
lielformāta galda spēles, popkorna 
automāts, saliekams volejbola laukums, 
futbola vārti, augstas kvalitātes grils un 
daudzas citas interesantas lietas svētku 
rīkošanai.  

Šovasar projekta komanda palīdzēja 
Dundagas, Jelgavas, Užavas, Daugavpils, 
Nāriņciema, Ogres, Ventspils, Valmieras, 
Skrīveru, Rīgas Āgenskalna un Mateja 
draudzēm, jaundibinātajai Misijas 
draudzei Ādažos un draudžu dibinātājiem 
Liepājas Karostā un Baložos. Atrakcijas 
tika izmantotas arī BPI DRAFTS 
nometnēs. Mēs esam daudz mācījušies 
un guvuši vērtīgu pieredzi. Ceram, 
ka nākamvasar spēsim aizbraukt uz vēl 
vairāk vietām Latvijā. 

Aicinām draudzes, kalpošanas un misijas 
komandas izmantot projekta “Svētki tavā 
pilSĒTĀ” iespējas un laicīgi plānot 
2014. gada vasaru. Vairāk informācijas: 
tel. 26554780, 27606206 vai e-pasts: 
svetkipilseta@gmail.com.

Juris Krūmiņš, BPI students,  
“Svētki tavā pilSĒTĀ” koordinators

Projekts “Svētki tavā pilSĒTĀ” šovasar 
ir palīdzējis vairākām draudzēm svētīt  
apkārtnē dzīvojošos cilvēkus. Draudzes 
ir gan rīkojušas īpašus “Svētki tavā 
pilSĒTĀ” pasākumus, gan iekļāvušas 
projektu plašākā kalpošanas kontekstā.

S v ē t k i  P ļ a v u  c i e m ā

15. augustā Talsu novada Pļavu ciemā 
Nāriņciema draudze sadarbībā ar Talsu 
draudzi rīkoja pasākumu “Teksasieši 
Pļavās”, kurā ar prieku izmantojām 
“Svētki tavā pilSĒTĀ” aprīkojumu. Misijas 
nedēļas ietvaros Talsu draudzē ciemojās 
draugi no Teksasas štata, ASV, un tad 
dzima ideja kalpot arī ārpus Talsiem. 

Tā kā šo pasākumu nevarējām organizēt 
telpās, tad lūdzām Dievu, lai Viņš dāvā 
piemērotus laika apstākļus, kas arī notika. 
Pasākumā vēlējāmies sniegt bērniem un 
viņu vecākiem prieku. Tā bija dāvana, 
kuru devām bez nosacījumiem – tāpat kā 
Dievs mums glābšanu dāvā par brīvu. 
Svētku noslēgumā izskanēja Evaņģēlija 
vēsts. Pasākumā piedalījās ap 50 cilvēku.

Paldies BPI studentam Jurim Krūmiņam 
un komandai par pazemīgo un 
pašaizliedzīgo kalpošanu! Paldies LBDS 
par lielisko iespēju izmantot svētku 
aprīkojumu!

Kristīne Vecbērza, Nāriņciema draudze

v a l m i e r a S  “ S v ē t k i  t a v ā 
P i l S ē t ā ”

Vasaras nogalē Valmieras baptistu 
draudze izmantoja LBDS sniegto iespēju 
rīkot pasākumu, izmantojot projektu 
“Svētki tavā pilSĒTĀ”. Draudze šovasar 
jau bija organizējusi četras nometnes 
Valmierā un Rūjienā. “Svētki tavā pilSĒTĀ” 
bija svētīgs atskaites punkts vasarā 
paveiktajam, iespēja apvienot patīkamo ar 
lietderīgo un sniegt liecību par Kristu 
Valmieras iedzīvotājiem.

Laika apstākļi un steiga, ar kādu 
pasākums tika rīkots, radīja bažas, vai 
valmieriešu atsaucība būs laba. Taču 
Dievam ir savi plāni, un pasākums 
izvērtās par īstu Dieva brīnumu. 
Gaidāmais spēcīgais lietus tika aizturēts 
minūti minūtē līdz pasākuma beigām. 
Pasākums netika pārāk plaši reklamēts – 
tikai raksts avīzē un jaunieši dalīja 
skrejlapas pilsētā. Taču to apmeklēja 

vairāk nekā 130 bērni un viņu vecāki, 
kopā aptuveni 250 cilvēku. Interesanti, ka, 
zinot, ka pasākumu rīko kristieši, neviens 
apmeklētājs nedevās prom, bet tieši 
pretēji – izbaudīja iespēju pavadīt laiku 
kopā ar bērniem.

Vēlamies pateikties LBDS par iespēju 
izmantot svētku aprīkojumu, kā arī 
iedrošinām citas draudzes izmantot šo 
iespēju un uzrunāt savā pilsētā dzīvojošās 
ģimenes!

Artūrs Līmanis, Valmieras draudzes 
jauniešu vadītājs

v a S a r a S  B ī B e l e S  S k o l a 
J e l g a v ā

No 12.-16. augustam Jelgavas baptistu 
draudze rīkoja Vasaras Bībeles skolu, 
kurā piedalījās ap 100 bērnu no apkārtnes 
un bērnu aprūpes centriem. Pēdējā 
Vasaras Bībeles skolas dienā bērni un 
viņu vecāki tika iepriecināti ar pasākumu 

“Svētki tavā pilSĒTĀ”. Pēc īpaša koncerta 
bērni baudīja atrakcijas, bet vecāki vēroja 
bērnus, pavadīja laiku savstarpējās 
sarunās un sarunās ar skolotājiem. 
Gan bērni, gan vecāki bija gandarīti par 
pasākuma jauko, priecīgo noslēgumu. 
Tā bija liecība, ka draudze ir atvērta, ka 
ikviens ir mīļi gaidīts un draudze cenšas 
rūpēties par bērniem un ģimenēm. 
Cerams, ka Vasaras Bībeles skola un tās 
brīnišķīgais noslēgums ilgi paliks bērnu 
atmiņās. Tāpēc Jelgavas baptistu draudze 
ir pateicīga par šo iespēju izmantot tādu 
brīnišķīgu aprīkojumu kā “Svētki tavā 
pilSĒTĀ”. Paldies atbildīgajiem puišiem, 
kuri bija atsaucīgi un saprotoši.

Ruta Majevska, Jelgavas draudzes 
svētdienskolas vadītāja

Projekts “Svētki tavā pilSĒTĀ” 2013
BĒRNI UN JAUNIeŠI

Bērnu izklaides piepūšamajās atrakcijās Jelgavā

Svētku viesi izmēģina milzu galda spēles

Gatavošanās Valmierā
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“ Ģ i m e n e S  d i e n a ”  o g r ē

Ar LBDS projekta “Svētki tavā pilSĒTĀ” atbalstu 31. augustā 
Ogrē organizējām īpašu “Ģimenes dienu”. Visas dienas garumā 

pilsētas bērni dažādās 
radošās darbnīcās varēja 
uzzināt par desmit 
baušļiem, piedalīties spēlēs 
un aktivitātēs, klausīties 
muzikālus priekšnesumus 
un vērot klaunu izrādi. 
Piepūšamās atrakcijas un 
velokarti pulcēja visvairāk 
apmeklētājus – pie tiem 
veidojās gara bērnu un 
vecāku rinda.

“Ģimenes diena” tika organizēta gadskārtējo Ogres Bībeles 
svētku ietvaros. Sešas dienas Ogres ielās notika evaņģelizācijas 
pasākumi, kuru laikā notika garīga satura bukletu dalīšana, kā arī 
vakaros uz speciāli izgatavotas skatuves pilsētas centrā varēja 
ieklausīties dziesmās un sludinātājos, kas runāja par Bībelē 
pausto Labo vēsti par Jēzu Kristu. Vairāki draudzes cilvēki 
liecina, ka tieši “Ģimenes dienā” visveiksmīgāk bija izdevies 
veidot kontaktus ar pilsētas iedzīvotājiem, jo nākamajā dienā 
daži jaunie paziņas apmeklēja draudzes svētdienas 
dievkalpojumu.

Dainis Pandars, Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs

d a u g a v P i l S  m i S i J a  Š ķ a u n ē

Mēs, Daugavpils baptistu draudzes “Baltā baznīca” jaunieši, jau 
pāris gadus esam pazīstami ar Šķaunes pagasta bērniem. 
Šķaune ir tālākais Latgales punkts, pie pašas Baltkrievijas 
robežas. Šovasar 
organizējām trīs 
dienu kristīgo 
programmu 
bērniem “Zīmes 
dzīvei”. Otrajā 
dienā izmantojām 
projekta “Svētki 
tavā pilSĒTĀ” 
iespējas. Atrakcijās 
piedalījās apmēram 
60 pagasta un 
tuvāko lauku bērni, 
kā arī daudzi 
vecāki. Tas ir 
efektīvs 
instruments, kā 
uzsākt sarunas ar 
cilvēkiem. Daudzi 
bērni nekad vēl 
nebija piedalījušies 
šādās atrakcijās. 
Kamēr bērni aktīvi 
darbojās, mums 
bija lieliska iespēja sarunām ar viņu vecākiem un laiks liecībām 
par kristiešu ikdienas dzīvi. Nākamajā dienā saņēmām no 
bērniem un vecākiem daudzas labas atsauksmes un pateicību 
par kopā pavadīto laiku. 

Ludmila Soldatenkova, Daugavpils draudze “Baltā baznīca”

“ m a n S  P r i e k a  a v o t S ”  S k r ī v e r o S

Pateicoties LBDS projektam “Svētki tavā pilSĒTĀ”, 7. septembrī 
Skrīveru baptistu draudzes nama pagalmā notika pasākums 
bērniem “Mans prieka 
avots”. Dievs mūs 
svētīja ar ļoti skaistu, 
saulainu dienu. Bērni 
kopā ar vecākiem jau 
pusstundu pirms 
pa sā kuma sākuma 
pulcējās pagalmā. 
Skanēja brīnišķīga 
kristīga mūzika, tika 
uzstādītas piepūšamās 
“mājiņas”. Mūsu 
draudzes rīkoti pasākumi bērniem brīvlaikos notiek samērā 
regulāri, bieži vien ar Skrīveru novada domes atbalstu. Arī šajā 
reizē ziņa par pasākumu izplatījās ātri. Ieradās apmēram 150 
bērnu, lai piedalītos dažādās atrakcijās, un visiem bija prieks 
nobaudīt tikko pagatavoto popkornu.

Mēs ļoti priecājāmies redzēt daudzus vietējos iedzīvotājus, kuri 
ieradās pirmo reizi. Vairāki pieaugušie vēlējās apskatīt telpu, kur 
notiek draudzes dievkalpojumi. Domāju, ka daudziem zuda daži 
aizspriedumi par baptistiem. Bērnu un vecāku acīs staroja 
prieks, līksmība bija liela. Kādi vecāki izbrīnā jautāja: kur jūs to 
visu dabūjāt, jo pat Pilsētas svētkos bērniem tādas lietas nebija 
pieejamas? Tā radās laba iespēja pastāstīt par LBDS, BPI un, 
protams, par mūsu Glābēju.

Tāda jautrība šeit bija pirmo reizi. Paldies visiem, kuri mums šo 
prieku sagādāja!

Zigrīda Baumane, Skrīveru draudze

“ S v ē t k i  t a v ā  P i l S ē t ā ”  t ā r g a l ē

6. septembris bija īsti svētki Tārgalei. Ventspils baptistu draudze 
vietējās skolas pagalmā organizēja pasākumu bērniem. 
Piepūšamās atrakcijas, 
velokartus, popkornu un 
citus priekus baudīja kopā 
apmēram 150 bērnu. 
Vairāki skolotāji no 
Ventspils svētdienskolas 
runājās, draudzējās, 
stāstīja par Dievu un 
vienkārši pavadīja laiku ar 
Tārgales bērniem. Bija liels 
prieks redzēt bērnu 
sajūsmu, patieso prieku un 
dzirdēt smieklus. Vairāki 
jautāja: “Kāpēc jūs šo visu darāt?” Katrs bērns saņēma ielūgumu 
uz nākamo pasākumu, jo mēs turpinām kalpot Tārgalē.

Ventspils draudzes svētdienskolas skolotāji dodas uz Tārgali 
katru otro un ceturto sestdienu, lai no plkst. 10:00 vadītu 
bērniem nodarbības, mācītu dziesmas, spēlētu spēles un 
iepazīstinātu ar vislabāko draugu – Jēzu. Uz nodarbībām nāk 
apmēram 20-25 bērni, un katru reizi kāds ir paņēmis līdzi savu 
draugu. Daži vietējie jaunieši, pateicoties vasaras nometnei un 
šim pasākumam, piedalās jauniešu vakaros Ventspilī. 

Esam pateicīgi LBDS un BPI komandai par iespēju izmantot 
“Svētki tavā pilSĒTĀ” inventāru. Mums ir liels prieks redzēt, kā 
Dievs darbojas Tārgalē!

Paula Zveja, Ventspils draudze

BĒRNI UN JAUNIeŠI

Svētku dalībnieki radošajā darbnīcā Skrīveros
“Ģimenes diena” Ogrē

Svētku dalībnieki Šķaunē

Bērnu atrakcijas Šķaunē

Velokartu sacensības Tārgalē
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GARīDzNIekI UN vADītĀJI

Garīdznieku brālības konference

2013. gada 22. septembris Ventspils baptistu draudzei un tās sludinātājam 
Pēterim Tervitam bija īpaša diena. Šajā dienā Pēteris Tervits tika ordinēts par 
mācītāju. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Edgars Godiņš, sludināja LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis, dziedāja draudzes koris un FUSION jauniešu koris. 
Dievkalpojumu īpašu darīja arī tas, ka izskanēja Pētera Tervita mīļākās 
dziesmas, izpildītas dažādos muzikālos sastāvos, kā arī dziedot kopīgi. 
Mācītāju sveica ciemiņi no citām Kurzemes baptistu draudzēm. Esam ļoti 
pateicīgi Dievam par mūsu mācītāju!

Paula Zveja, Ventspils draudze

Mācītājs P. Tervits kopā ar jauniešu kori

Pēteris Tervits 
ordinēts par mācītāju

12. oktobrī Savienības namā notika LBDS 
Garīdznieku brālības konference, kurā 
mācītājiem un sludinātājiem bija iespēja 
garīgi stiprināt vienam otru, mācīties, kā arī 
ieklausīties celsmīgās viesu mācītāju uzrunās.

LBDS Garīdznieku brālības (turpmāk tekstā 
GB) vadītājs, Āgenskalna draudzes mācītājs 
Edgars Mažis atskatījās uz pirmo gadu GB 
vadītāja kalpošanā. Viņš pauda domu, ka ir 
divu veidu garīgie vadītāji. Vieni ir vairāk 
pašpietiekami un palīdzību nelūdz, bet otri 
gaida, ka LBDS par viņiem parūpēsies. E. 
Mažis atgādināja, ka LBDS nespēj atrisināt 
visas garīdznieku problēmas, taču ir gatava 
piedāvāt dažādas iespējas un problēmu 
risinājumus. Viena no iespējām ir GB rīkotie 
laulāto semināri garīdzniekiem un viņu 
sievām. Garīdzniekiem ir iespējas augt 
ticības atziņā un būt kopā ar citiem brāļiem 
sadraudzībā un aizlūgšanās GB rīkotajās 
konferencēs un semināros.

“Bieži kristieši lūdz Dievam spēku darīt to, ko 
spēj izdarīt tikai pats Dievs,” šādi ticīgo 
lūgšanas GB konferencē raksturoja viens no 
viesiem, Vollijs Skūns no Zviedrijas. Viņš 
aicināja pārdomāt, vai garīdznieki darbojas 
savā miesas spēkā vai ļauj Kristum darboties 
caur viņiem. Balstoties uz Jāņa evaņģēlija 
14. nodaļu, V. Skūns skaidroja, ka nereti 
nogurums un izdegšana kalpotāju dzīvēs 

nāk no tā, ka viņi cenšas dzīvot savā spēkā, 
neļaujot Kristum dzīvot caur viņiem ar Svētā 
Gara spēku. Pēc šīs uzrunas bija dzirdami 
vairāki skaļāki “Āmen!” no klātesošo puses.

Konferencē piedalījās arī LBDS bīskaps 
emeritus Dr. Jānis Šmits, kurš brāļus 
mudināja “sargāt un ganīt Dieva draudzi, 
kurā Svētais Gars jūs ir iecēlis” (Apustuļu 
darbi 20:28). Dr. J. Šmits aicināja sargāties 
no “garīgās barības surogātiem” un aicināja 
paēdināt cilvēku dvēseles ar tīro biblisko 
mācību. Viņš asi kritizēja jauno Bībeles 
tulkojumu, uzsverot, ka vairākās vietās 
tulkojums ir neveiksmīgs, un pauda 
pretenzijas pret vairāku Vecās Derības 
grāmatu tulkojumiem, kuri to autorus padara 
par folkloristiem, nevis par varenā Dieva, 
Tā Kunga ticīgajiem.

Dalībnieki varēja izjust ticības pārdzīvojumu, 
kas nāk no slāvu sirds, kad Novgorodas 
baptistu draudžu bīskaps Anatolijs Korabeļs 
stāstīja par savām sajūtām, pirmo reizi 
viesojoties Latvijā. Viņš neslēpa prieku par 
iespēju būt GB konferencē un katram 
dalībniekam par piemiņu uzdāvināja īpašu 
Novgorodas baptistu draudžu 150 gadu 
jubilejas nozīmīti. “Ticības uguns Novgorodā 

vēl nav izdzisusi, un sātanam to neizdosies 
apdzēst!” ar pārliecību uzsvēra A. Korabeļs, 
kura dedzīgo izsaucienu arī pavadīja vairāki 
skaļāki “Āmen!”.

Konferences dalībniekiem tika sniegta 
informācija par jaunu studiju materiālu 
“Brīvība Kristū”, kuru var lietot kā “Alfas” 
kursa turpinājumu, jo tas atklāj to, kas mēs 
esam Jēzū Kristū, un to, kas kavē kristiešu 
garīgo izaugsmi. Garīdznieki tika mudināti 
kopā ar savu komandu pieteikties GLS 
vadītāju konferencei, kas notiks novembrī.

Nopietnu vielu pārdomām garīdznieki varēja 
gūt, klausoties mācītāja, teoloģijas doktora 
Ilmāra Hirša lekciju “Kā interpretēt Jaunās 
Derības līdzības”. Viņš uzsvēra, ka līdzību 
skaidrošana ir grūta, tāpēc ir nepieciešams 
pilnīgāk izprast gan kontekstu, kurā Jēzus 
runāja līdzības, gan arī saprast, kas pēc 
būtības ir “līdzība”. Piemēram, stāsts par 
žēlsirdīgo samarieti nav alegorija, kurā katrs 
objekts kaut ko simbolizē, bet līdzība, ar 
kuru Jēzus cenšas rakstu mācītājam parādīt, 
ka viņa sapratne par bausli “mīli savu 
tuvāko” ir tikai teorētiska, bet ne praktiska.

Noslēgumā garīdznieki saņēma dāvanu – 
Baltijas Pastorālā institūta izdoto grāmatu 
“100% draudze: Evaņģēlija un kopienas 
centrālā loma”, kurā ticīgie tiek mudināti 
izdzīvot Evaņģēliju ikdienā. Vai mēs to 
tiešām darām – izdzīvojam Evaņģēliju 
ikdienas dzīvē? Iespējams, ka uz šo 
jautājumu brāļi spēs viens otram atbildēt pēc 
grāmatas izlasīšanas nākamajā Garīdznieku 
brālības konferencē.

Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs

22. un 23. novembrī Rīgā notiks jau trešā The Global 
Leadership Summit (GLS) konference Latvijā, kas 
visdažādāko jomu vadītājiem piedāvā unikālu iespēju 
mācīties no pasaules izcilākajiem līderiem. Latvija ir 
viena no 90 valstīm pasaulē, kurās šogad notiek 
GLS konferences, kopumā iedvesmojot un apmācot 
ap 170 000 vietējo vadītāju. 

Īpašs piedāvājumu draudzēm:

Piesakot konferencei vismaz piecus cilvēkus no 
draudzes, mācītājam dalība GLS ir bez maksas.

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikšanās konferencei ir 
pabeigta brīdī, kad ir samaksāta dalības maksa. 

Reģistrācija: mājaslapā www.glslatvija.lv, rakstot uz 
GLSLatvija@gmail.com vai arī zvanot pa tālruņiem 
67284452 vai 29368831.

Mācītājs Dr. Ilmārs Hiršs, bīskaps emeritus 
Dr. Jānis Šmits un mācītājs Anatolijs Korabeļs

Garīdznieku konferences dalībnieki

22.-23.novembris, Rīga, Latvija
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GARīDzNIekI UN vADītĀJI

Marianna un Klāvs Kārkli 

Es  saprotu  pazemotos 
un pakritušos

Intervija ar Klāvu Kārkli, BPI 1. kursa 
studentu, kurš kalpo Tukuma draudzē.

Pastāsti par savu bērnību!

Esmu dzimis Rīgā. Maniem vecākiem 
alkohola problēmu dēļ tika atņemtas vecāku 
tiesības, kad vēl biju zīdainis. Līdz skolas 
vecumam dzīvoju bērnunamā netālu no 
Rīgas. Man tur patika, bija labas 
audzinātājas. Kad bija jāsāk iet skolā, mani 
nosūtīja uz Gaujienas pamatskolu. Tur bieži 
gājām uz mežu mellenes lasīt, tas bija labs 
un skaists laiks. Trešajā klasē mani nosūtīja 
uz Adamovas pamatskolu, kas atradās pie 
skaista, liela ezera. Tur bieži gāju makšķerēt, 
bet visas zivis gribēju laist atpakaļ – bija viņu 
žēl. Man nepadevās matemātika un latviešu 
valoda, tādēļ mani nosūtīja uz Rēzeknes 
logopēdisko skolu. Tur man bija ļoti labi 
draugi. Visas savas skolas es pieminu ar 
labu vārdu. 

Kad atgriezos Adamovā, kāds puisis mani 
uzaicināja pie sevis pavadīt skolas brīvlaiku. 
Es tur paliku, tiku pieņemts ģimenē un tur arī 
esmu uzaudzis. Pēc tam mācījos Rudbāržu 
pamatskolā netālu no Skrundas. 

Skolās man ļoti paveicās ar audzinātājiem. 
Pirmā audzinātāja ļoti daudz ieguldīja manī, 
lai es iemācītos lasīt. Otrs audzinātājs bija 
vēstures skolotājs, kurš bija ļoti stingrs, bet 
spēja radīt lielu saliedētību un ģimeniskumu 
mūsu vidū. Nākamā audzinātāja bija 
bioloģijas skolotāja. Viņa redzēja, ka man 
padodas botānika, bioloģija, zooloģija, un 
ļāva man savā kabinetā lasīt grāmatas. 
Tur es pavadīju ļoti daudz laika. Mēs bieži 
gājām arī uz skolotājas dārzu. Tā man bija 
paradīze, jo tur es varēju rakt, stādīt, darīt 
dārza darbus. 

Kā Tev šķiet, kā Tevi ir ietekmējis tas, ka 
pirmos dzīves gadus pavadīji bērnu namā?

Cilvēki saka, ka es nemākot paust savas 
jūtas, izrādīt emocijas. Pēdējā laikā to man 
māca mana sieva. Ja kāds cilvēks raud un 
vajadzētu viņu apskaut un mierināt, man ir 
grūti to izdarīt. Man ir grūti būt atklātam pret 
citiem, esmu piesardzīgs. Mēdzu arī kaut ko 
pateikt diezgan skarbi, pašam to 
neapzinoties. Parasti cilvēkiem ir grūti atstāt 
mājas, lai dotos citur, bet man tas nesagādā 
nekādas grūtības, jo dzīve mani ir mētājusi 
visu laiku. Man ļoti ir palīdzējuši cilvēki, kas 
bijuši līdzās, mācot, piemēram, kā veidot 
saliedētību, ģimeniskumu. Savas smagās 
pieredzes dēļ es labi spēju saprast 
nepilnīgus cilvēkus, cilvēkus, kas krīt, 
zaudētājus. Jau no bērnības esmu 
pieredzējis, kā cilvēki tiek pazemoti. Pašam 
to neapzinoties, arī pats esmu kādus 
pazemojis. Tādēļ es saprotu pazemotos un 
pakritušos. Varbūt tā man ir tāda kā 
žēlastības dāvana.

Kā Tu iepazini Dievu?

Kad mācījos 8. klasē, manai ģimenei bija 
grūti laiki. Ģimenes uzņēmums bija sabrucis, 
mājās bija liela spriedze, smagi konflikti. 
Kādā brīdī Ezeres skolas vizuālās mākslas 
skolotāja jautāja, vai mēs vēlētos uzzināt par 
Dievu. Mamma šajā dzīves posmā bija tādā 
kā izmisumā un piekrita piedalīties Bībeles 
stundās. Mēs, bērni, gājām līdzi. 

Sākumā es vēl neizpratu Jēzus nozīmi, bet 
sapratu, ka gribu savā dzīvē to lielo Dievu, 
kurš dara tādas varenas lietas. Es ļoti cerēju, 
ka Dievs darīs brīnumus un arī mūsu ģimenē 
tad būs miers. Es kristījos reizē ar mammu 
un pievienojos Ezeres adventistu draudzei. 

Pēc kāda laika mamma izlēma spert 
drosmīgu soli – veidot lūgšanu grupiņu, kas 
pārtapa par biedrību “Pirmā stīga”. Tur es 
pamazām uzsāku kalpošanu, uzrunājot 
cilvēkus. Kādi teica, ka man tas padodas, 
pat ieteica mācīties par mācītāju. Bet es 
nolēmu, ka nesteigšos Dievam pa priekšu, 
kamēr Viņš neaicina.

Kad man bija 25 gadi, iepazinos ar puišiem 
– mūsu mūzikas grupas locekļiem. Kopā ar 
Agri Žirnovu sākām dziedāt. Mūsu mērķis 
bija slavēt un pasludināt Dievu. Mūs aicināja 
muzicēt uz dažādām (ne tikai adventistu) 
draudzēm. Tā bija ļoti svētīga pieredze. Es 
sāku saprast, kā Dievs skatās uz cilvēkiem. 
Sāka mainīties tas cietais, indīgais likuma 
ievērotājs, kāds biju es.

Tev ir interesants stāsts par to, kā 
iepazinies ar savu sievu Mariannu.

Viss sākās ar to, ka Mariannas brālēnam 
dzīvē bija grūts posms. Es piedāvāju viņam 
dzīvot pie sevis. Pēkšņi viņš kādu dienu 
pazuda. Tika iesaistīta policija. Sazinājos ar 
viņa mammu, viņa atbrauca ciemos. Stāstīju 
viņai par dēlu un par to, kā man iet un ka 
ticu Dievam. Viņa Mariannai izstāstīja par 
mani, piebilstot, ka “ir tikai viena problēma – 
viņš ir baigais kristietis”. Viņa iedeva 
Mariannai manu telefona numuru, pabrīdinot 
mani, ka man varētu zvanīt kāda meitene, 
kurai par mani ir interese. 

Man pirmā doma bija – ja viņa zvanīs, es 
pasludināšu viņai Kristu. Sākām sazvanīties, 
sarakstīties īsziņās. Es visu laiku viņai 
sludināju Labo vēsti. Viņa pret to izturējās 
stipri rezervēti, tikai atzina, ka patīkot kristīgā 
mūzika. Tad Marianna man palūdza, lai 
aizsūtu savu fotogrāfiju. Un viņa, skatoties 
uz bildi, esot nopratusi – viņš ir mans. 
Tad viņa gribēja atbraukt pie manis ciemos. 
Devos viņai pretī uz autobusu.

Autoostā viss notika pretēji tam, kā 
pieņemts. Marianna man, nevis es viņai, 
uzdāvināja lielu, skaistu gladiolu, jo zināja, 
ka tie ir mani mīļākie ziedi. Tajā laikā man 
pret Mariannu nebija ne simpātiju, ne 

nodomu. Tikai – pasludināt viņai Evaņģēliju. 
Viņa slepus uz mani tā savādi skatījās, es – 
grīdā vien.

Otrreiz satiekoties, uzaicināju Mariannu uz 
Tukuma baptistu draudzi, kur vadīju 
slavēšanu, un viņa man atkal uzdāvināja 
dāvanu. Viss notika ačgārni! Atpakaļceļā no 
draudzes viņa atklāja man, ka es viņai patīku 
– iedeva man roku. Beidzot sapratu, ka viņai 
ir nopietni nodomi. Man bija dilemma: es jau 
biju lūdzis Dievam par sievu kādus piecus 
gadus, taču Marianna manis sacītajā par 
Dievu klausījās sakostiem zobiem. Man 
svarīga bija arī mūsu lielā vecuma atšķirība. 
Viņai bija 17, man – 29 gadi. Taču mūsu 
attiecības turpinājās. Mariannas attiecības ar 
Dievu arī turpinājās, līdz pienāca lūzuma 
punkts, un viņa nolēma kristīties.

Mēs draudzējāmies apmēram divus gadus. 
Mūsu randiņi notika, kad braucām uz 
draudzēm slavēt, nevis gājām uz kino vai 
kafejnīcām. Visu laiku Marianna man 
dāvināja dāvanas, es tās visas esmu 
saglabājis. Tad arī pienāca brīdis, kad 
sapratu, ka Marianna būs mana sieva. 
Apprecējāmies pagājušajā vasarā.

Un kā jums pirmā laulības gada laikā 
ir gājis?

Diezgan grūti, jo Marianna arī studē. Viņa 
mani atbalsta kalpošanā, bet, abiem intensīvi 
mācoties, jūtam, ka neveltam viens otram 
pietiekami laika. Pat, ja izdodas laiku 
izbrīvēt, tik un tā galvā ir mācības un stress 
par parādiem. Tas atstāj robus mūsu 
attiecībās, bieži aizmirstas sievu samīļot. Bet 
šajā periodā mums ir arī radušās ļoti vērtīgas 
atziņas un sarunas par dzīves grūtībām. 
Mani dzīve ir daudz situsi dažādās jomās, un 
mana sieva tagad sāk saprast, kāpēc es tā 
reaģēju pret kādām lietām un kāpēc esmu 
tāds, kāds esmu. Mums ik pa laikam notiek 
arī tāda kā laulības izvērtēšana. 

Kā nokļuvi līdz studijām BPI un 
kalpošanai Tukuma baptistu draudzē?

Vasarā, kad apprecējāmies, Romāns 
Šendriks, kurš tolaik bija uzņēmies Tukuma 
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draudzes vadību, mudināja mani mācīties un kalpot draudzē. Es ne biju 
tam gatavs, lai gan vienmēr esmu gatavs mācīties. Neko nevarēju 
apsolīt, teicu, ka nedēļu par to lūgšu. Mani atbalstīja arī ticības brāļi 
no adventistu draudzes, sakot, ka man ir jākalpo Tukuma draudzē. 
Arī tagad, mācoties BPI, daudzi no viņiem ir mani atbalstītāji. 

Beigās es piekritu Romāna piedāvājumam, bet tik un tā biju 
uztraucies, baidījos, vai draudze mani pieņems, jo zināju, ka tai nav 
gājis viegli. Kad biju nokalpojis mēnesi, draudzei bija jābalso, vai viņi 
vēlas, lai uzņemos draudzes vadību. Es draudzes locekļus 
iedrošināju būt ļoti godīgiem. Visi vienprātīgi nobalsoja, ka pieņem 
mani par vadītāju.

Nākamais solis man bija studijas BPI. Pirms pārrunām nolēmu – 
Dievs, arī ja mani BPI neuzņems, es Tevi slavēšu. Kad man paziņoja, 
ka esmu uzņemts, sapratu, ka Dievs grib, lai es šeit mācos. Tajā 
pašā dienā man iedeva kaudzi ar mājasdarbiem, jo mācības jau bija 
sākušās. Tas man bija zīmīgi – Dievs nekad nenokavē, pat ja es 
esmu nokavējis, “ielecot” mācībās nedēļu vēlāk. Labu laiku nebiju 
mācījies tik intensīvi, bet man patīk. Reizē tas ir arī izaicinājums.

Ko Tu esi ieguvis, mācoties BPI? 

Viens liels ieguvums ir atziņa, ka mums nav tikai jāpulcējas vienā, 
konkrētā vietā, bet arī jāiet pasaulē un jānes tur Prieka vēsts par 
Kristu. Mums ir “jādraudzējas” ar pasauli (varbūt kāds to nepareizi 
sapratīs) – ja iegūsi cilvēkus kā draugus, tad iegūsi viņus par Dieva 
bērniem. Vēl esmu sapratis, ka man ir jāmācās “apgriezt domāšanu 
kājām gaisā”, lai saprastu mūsdienu cilvēku. To es mācos un 
nododu tālāk draudzei. 

Ko Tu par sevi esi iemācījies šī gada laikā?

Dievs man ir mācījis būt disciplinētākam. BPI saprotu, ka ir jāiemācās 
aktivitātes izvērtēt pēc svarīguma, jāmācās izvirzīt mērķi. Es domāju, 
ka ar to ies ļoti grūti, bet pirmajā koučinga nodarbībā pie Tomasa 
Šulca tiku galā dažās minūtēs. Brīnījos un neticēju. Mācos arī, ka ne 
visi mani nospraustie mērķi piepildās. Dievs vēl aizvien mani lauž, lai 
es saprastu, ka man nevajag satvert visu, ka ap mani pasaule 
negriežas. Vēl esmu sapratis, ka man mērķtiecīgi jāmācās komunicēt 
ar cilvēkiem – reaģēt un atbildēt konkrētās situācijās. 

Ko Tu vēlētos kādreiz piedzīvot?

Man ir kāda ļoti dārga joma, ko cenšos nepamest. Tā ir mūzika – 
dziedāšana un slavēšana. Man ir arī liels sapnis – muzicēt arēnā 
“Rīga”. Mūsu grupu sauc “The Light Shine”, tulkojam kā “Gaismas 
stars”. Sen, pirms vēl nonācu BPI, redzēju vīziju, ka es varētu būt 
kalpotājs, kas runā draudzes priekšā. Ir pagājis ilgs laiks, līdz tas ir 
sācis piepildīties. Un es vēl aizvien sapņoju, ka būs mirklis, kad es 
vienkārši atpūtīšos, neskaitīšu laiku un darīšu, ko vēlos!

Ko Tev patīk darīt?

Man patīk cilvēkiem stāstīt par Dievu un to, kā Viņš darbojas dažādās 
dzīves jomās, – par laiku, steigu, par lūgšanu un prieku. Esmu 
sapratis, ka man ir svarīgi palīdzēt draudzei iemācīties, ka kristiešiem 
nav jāsēž tikai baznīcās, bet ir jāiziet ārpus mūriem – tur, kur atrodas 
citi cilvēki, kuri Jēzum vēl neseko.

Interviju sagatavoja Nora Rautmane, BPI Projektu vadītāja

Viesturs Kalniņš piedzima Aizputē, Ādama un 
Nadīnas Kalniņu ģimenē. Droši vien vairāk tēva 
ietekmē, kurš interesējās par Latvijas vēsturi, 
viņam tika dots zemgaļu virsaiša Viestura vārds. 
Vēlāk, ģimenē piedzimstot otram dēlam, arī 
viņam tika dots zemgaļu valdnieka Nameiša 
vārds. Nezinu, vai tāpēc, bet necilais koku 
ieskautais namiņš Austrumu ielā tautā tika dēvēts 
par Kalniņmuižu. Vienā istabiņā, kurā atradās 
divas gultas, un vienmēr balti izbalsinātā virtuvē 
pagāja Viestura bērnība. Bet, neskatoties uz 
šaurību, tā bija vieta, kur vienmēr pulcējās viņa 
vienaudži. Tur nelegāli notika svētdienskola. 

1979. gada 30. jūnijā Viesturs apprecējās ar 
meiteni no Rīgas – Liliju Pallo. Dievs svētīja viņus 
ar trīs brīnišķīgiem bērniem – Mārci, Baibu un 
Aiju.

No 1980. – 1983. gadam Viesturs iesaistījās 
Latvijas nacionālajā kustībā kopā ar 20 citiem 
latviešiem, arī Gunāru Astru, kopīgi sapņojot par 
brīvu Latviju. Jau pirms tam Viesturs vairākkārt 
devās uz Rīgu, lai pie pirmā brīvvalsts prezidenta 
Jāņa Čakstes pieminekļa noliktu ziedus. Tas, 
protams, nepalika nepamanīts. Pratināšanas, 
arests uz vairākām diennaktīm. Taču tas nespēja 
viņa sapni izdzēst. 

Kas to zina, kā būtu veidojusies Viestura dzīve – 
varbūt viņš būtu labs politiķis, ja 1983. gadā 
nenāktu Sakas baptistu draudzes aicinājums 
kalpot par sludinātāju. Un tas nebija tikai īss 
brīdis. Pusi dzīves Viesturs bija uzticīgs Dieva 
aicinājumam, vēlāk kalpojot arī Ventspils un 

Liepājas Pāvila baptistu draudzēs. Viņš bija arī 
atjaunotās LBDS Svētdienskolu apvienības 
pirmais priekšnieks.

No 1995. gada īpašu vietu Viestura dzīvē ieņem 
kapelāna kalpošana Latvijas Jūras spēkos. Viņš 
ļoti nodevās savam darbam, mīlēja karavīrus, 
pavadīja daudz laika ar viņiem sarunās.

Ja Viesturs ko darīja, tad no sirds, pa īstam, par 
visiem 100%. Ja nespēja vai neredzēja jēgu, tad 
nedarīja, pagāja malā. Bet pāri visam viņš mīlēja 
Kristu, kuram jaunībā uzticēja savu dzīvi, kura 
aicinājumam sludināt Evaņģēliju atsaucās. 
Kristum viņš palika uzticīgs līdz galam.

“Es saprotu to, ka es neesmu noteicējs pār savu 
dzīvi. Es to esmu ielicis Dieva rokās. Un es ticu, 
ka Dievs mani sargās un vadīs līdz tam laikam, 
kad Viņš mani ņems Mājās pie sevis. Lai tas 
notiktu, kur notikdams,” – sacīja Viesturs intervijā 
laikrakstam “Kurzemes vārds”.

Mēs visi esam ceļā uz Mājām. No vienas puses, 
šī atziņa ir skumja, bet, ja to pieņem, tā atraisa. 
Un atslēgas vārds, kas šo ceļu uz Mājām padara 
cerīgu, ir – Kristus, kurš saka: “Es esmu Ceļš, 
Patiesība un Dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā 
vien caur Mani.”

Tiksimies Mājās, Viestur!

Draugs, mācītājs Ģirts Ašnevics

Viestura Kalniņa izvadīšanas dievkalpojums notika 
28. septembrī Aizputes baptistu baznīcā, pēc tam 
Pilskalna kapos. To vadīja mācītājs Ģirts 
Ašnevics.

IN MEMORIAM
Viesturs Kalniņš
1 2 . 1 0 . 1 9 5 3 .  –  2 2 . 0 9 . 2 0 1 3 .

Joprojām ir grūti aptvert, ka tas ir pa 
īstam, ka Viestura vairs nav kopā ar 
mums šajā pasaulē. Sirdī sāp, ir tik 
žēl un skumji.

12. oktobrī viņam paliktu 60. Daudzi 
no mums šajā dienā Viesturam 
piezvanītu vai klātienē apsveiktu.

Dažas dienas pirms aiziešanas 
Mūžībā Jūras spēku flotiles 
kapelāns Viesturs Kalniņš pirmā 
Latvijas Kara flotes kuģa “Virsaitis” 
vraka piemiņas plāksnes atklāšanas 
ceremonijā aizlūdza par karavīriem 
jūras dzelmē un sacīja: “Mūs ar šo 
kuģi saista vēsturiskas saites, tam ir 
simboliska nozīme gan mūsu bru-
ņo to spēku, gan valsts vēsturē. 
“Virsaitim” ir ļoti samezglota vēstu-
re, tikpat samezglota, cik mūsu 
tautas vēsture pagājušajā gadsimtā. 
Šodien mēs pieminām visus, kas 
dienējuši uz šī kuģa, un tos, kas bija 
uz “Virsaiša” tā pēdējā uzdevumā.”

Mūs ar Viesturu saista vēsturiskas 
saites. Ciešākas un ne tik ciešas, 
garākas vai īsākas, bet tam jau nav 
īpašas nozīmes. Mēs ar viņu kādu 
brīdi varējām būt kopā.
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Draudžu aktualitātes
Kas notiek mūsu draudzēs dažādos 
Latvijas novados? Par ko varam būt 

Dievam pateicīgi? Kā Viņš vada mūsu 
brāļu un māsu kalpošanu? Šoreiz 

aicinām iepazīties ar svarīgāko 
Karostas, Madonas, Saldus un 

Daugavpils draudžu un Baložu grupas 
dzīvē. Turpmākajos “Baptistu Vēstneša” 
numuros priecāsimies iekļaut ziņas arī 

no Jūsu draudzes! 

Karosta, Liepāja. Tēvu dienā, septembra 
otrajā svētdienā, mēs organizējām laivu 
braucienu tēviem ar bērniem. Tā bija mūsu 
svētdienas dievkalpošana. Kaut arī bijām 
plānojuši vairāk dalībnieku, beigās 
piedalījās trīs tēvi ar 5 bērniem. 

Labs sākums! Varat iedomāties Mārtiņa 
meitu lepnumu, vērojot, kā viņu tētis airē 
laivu pa Bārtas upi! Uz Karostas sairušo 
ģimeņu fona šis brauciens bija mūsu 
kalpošana aizņemtajiem tēviem, lai viņi 
varētu veltīt nedalītu uzmanību bērniem. 
Sievas un mammas mūs sagaidīja mājās 
ar īpašiem pašu gatavotiem gardumiem.  
- Mārcis Dejus

Madona. 13. un 14. septembrī vairāku 
draudžu sievietes tikās Sieviešu 
kalpošanas apvienības organizētajā 
reģionālajā seminārā nometņu centrā 
“Ērgļa spārni”. Kursu par mentoringu 
vadīja lektores no ASV – Virdžīnija 
(Virginia Kreimeyer) un Džaneta 
(Janet Erwin). Piektdienas nodarbībā 

“Padomdošana pēc bibliskiem 
principiem” tika runāts par problēmām kā 
iespējām – kas ir attiecību veidošana, 
padomdošana, kas ir labs draugs un 
veiksmīga konfliktu risināšana. Sestdienas 
nodarbībā “Hronoloģiskā Bībeles stāstu 
zināšanas metode un pielietojums 
padomdošanā” tika aplūkots, kas ir 
Bībeles stāsts, tā vērtība, stāsta 
stāstīšanas nozīme, jautājumu uzdošana, 
prāta-sirds saites veidošana un pieredzes 
apmaiņa stāsta stāstīšanā. Paldies visām 
māsām, ar kurām bija iespēja būt kopā, tā 
iegūstot daudz vērtīgu domu! - Ilze Avotiņa

Saldus. 4. oktobrī Saldus novada Domes 
Garīgo lietu padome organizēja Lūgšanu 
brokastis. Pasākumā piedalījās Saldus 
medicīnas darbinieki, skolu direktori, 
pārvalžu vadītāji, uzņēmēji, zemnieki, 
kopā ap 80 cilvēku. Lūgšanu brokastu 
komitejas sveiciens un brokastu svētīšana 
bija uzticēta Romas katoļu Liepājas 
diecēzes bīskapam Viktoram Stulpinam. 
Par novada aktualitātēm runāja Domes 
priekšsēdētāja Indra Rasa. Saistošu 
uzrunu teica LELB Liepājas diecēzes 
bīskaps Pāvels Brūvers, bet liecību par 
ģimenes problēmu risināšanu – Saldus 
Svētā Jāņa draudzes locekle Drosma. 
Brokastu nobeigumā Garīgās padomes 
locekļi, uzaicinātie bīskapi un mācītāji 
katrs aizlūdza par konkrētu jomu – par 
medicīnas darbiniekiem, ģimenēm un 
pedagogiem, iekšlietu darbiniekiem, 
sociālo dienestu, uzņēmējiem un 
zemniekiem. Katra aizlūgšana tika 
noslēgta ar kopīgi teiktiem vārdiem: 
“Kungs, uzklausi un svētī mūs!” Lūgšanu 
“Mūsu Tēvs” ar svētīšanas vārdiem 
noslēdza LBDS bīskapa vietnieks Pēteris 
Eisāns. Mēs ceram, ka šis pasākums 
rosināja dalībniekus aizdomāties par 
dzīves laiku un jēgu, par pacietību dzīvē 
un lūgšanā, par materiālo un morālo 
vērtību nozīmi dzīvē. - Ēriks Geislers

Daugavpils “Baltā baznīca”. Šogad 
Daugavpils baptistu baznīcas ēkai aprit 
80 gadu. Lai atzīmētu šo svarīgo 
notikumu, oktobra sākumā tika organizēti 
dažādi pasākumi. 4. oktobrī draudzi 
sveica kristīgo konfesiju, Daugavpils 
domes un vairāku organizāciju pārstāvji. 
Mūs apciemoja un sveica arī Kungseras 
baptistu draudze no Zviedrijas, ar kuru 
sadarbojamies kopš 1992. gada. 
Draudzes nama 80 gadu jubilejā 
atcerējāmies tā vēsturi – arī ilgos 60 
gadus, kad komunistiskā režīma laikā 
baznīcas ēka tika lietota kā kinoteātris, 
sporta halle un pat komunistiskās darba 
gvardes štābs. 5. oktobrī notika kristīgās 

mūzikas koncerts, kurā piedalījās viesi no 
Rīgas, Jēkabpils, Jelgavas un Lietuvas 
draudzēm. Svētdien, 6. oktobrī, 
dievkalpojumā pateicāmies Dievam par 

Viņa gādību un mīlestību, kas pavada 
mums katru dienu. Nākamajā, 2014. gadā 
Daugavpils baptistu draudze svinēs 
125 gadu jubileju. - Vitālijs un Oksana 
Kravčenko

Baloži. 24. augustā Ķekavas novada 
Baložu pilsētā kristiešu mājas grupa jau 
otro gadu organizēja pasākumu “Ģimenes 
diena”. Pasākuma mērķauditorija bija 
apkārtnē dzīvojošās ģimenes. Kopā 

piedalījās ap 100 
cilvēku. Vislielāko 
prieku sagādāja 
futbola skolas 
“METTA” 
sagatavotie 
uzdevumi. Notika 
zīmēšanas, 
rokdarbu, sejas 
apgleznošanas 
un kreļļu 
gatavošanas 
darbnīcas. 

Vīri spēkojās spēkavīru čempionātā ar 
balvu no “Nissan auto”. Ģimenes varēja 
piedalīties viktorīnā par Baložiem. 
Organizējot “Ģimenes dienu”, sapratām, 
ka cilvēki ir izslāpuši pēc nekomerciāliem 
pasākumiem, kuros piedalīšanās ir bez 
maksas. Šādi pasākumi ir laba augsne, 
lai pastāstītu par mūsu ticību un 
iemesliem, kāpēc vēlamies ziedot laiku 
un līdzekļus to organizēšanai.  
- Laura KronbergaSieviešu apvienības reģionālā semināra 

dalībnieces

Tēvs un dēls vienā laivā - prieks būt kopā!

Svētku dievkalpojumā dzied draudzes koris

“Ģimenes diena” Baložos

Draudzes sludinātāja Vjačeslava Istratija uzruna

baptistu vēstnesis12



DRAUDŽU AtJAUNOtNe

Priekules draudze veido partnerattiecības 
ar Makgregora draudzi

Šī gada septembrī Latvijā viesojās ciemiņi no Makgregora 
baptistu draudzes (Florida, ASV), lai kalpotu Dievam un 
cilvēkiem Priekules pilsētā un novadā, veidotu draudzības saites 
ar Priekules baptistu draudzi un sadarbotos ar to Kristus Lielā 
uzdevuma (Mateja 28:18-20) pildīšanā.

Makgregora baptistu draudze atrodas Fortmajersas pilsētā, 
Floridas štata dienvidrietumu krastā. Tā dibināta 1958. gadā. 
Draudzē pašlaik ir 4000 locekļu un kalpo 14 pastorālie vadītāji, 
kuri vada dažādas kalpošanas jomas. Draudzes misija ir palīdzēt 
cilvēkiem kļūt radikāliem Kristus sekotājiem. Tā ir Lielā 
uzdevuma draudze, kas iesaistās misijas darbā visa pasaulē.

2013. gada 13. maijā Priekules baptistu draudzes padomes 
sēdē tika apstiprināts draudzes redzējums pieciem gadiem. Drīz 
pēc tam saņēmām LBDS bīskapa Pētera Sproģa piedāvājumu – 
iespēju veikt draudzes izvērtējumu un veidot stratēģiskas 
partnerattiecības ar kādu baptistu draudzi no ASV. Piedāvājums 
bija ar nākotnes vīziju – lai draudzes izvērtējums un iespējamās 
partnerattiecības ar draudzi no ASV veicinātu Kristus dotā Lielā 
uzdevuma piepildījumu Priekulē un novadā, kā arī ārpus tā 
robežām. Kā draudze mēs priecājāmies par šo iespēju, bet jo 
vairāk par to, ka Dievs svētī plānus un sapņus, kuru realizāciju 
uzticam Viņam. Bīskapa piedāvājums uzņemt ASV ciemiņus 
nāca kā atbilde un piepildījums vienam no draudzes redzējuma 
punktiem – veidot kontaktus ar ārzemju draudzi, lai veiktu 
mērķtiecīgus uzdevumus misijā. 

Misijas nedēļas laikā viesi apmeklēja vairākas novada skolas, 
kur skolēniem un skolotājiem sniedza slavēšanas koncertus, 
rādīja nelielu leļļu izrādi, kas attēloja Bībeles stāstu par Jonu un 
viņa ceļojumu uz Ninivi, stāstīja savas liecības par Dieva 
žēlastību un pestīšanu, kā arī viesu mācītājs Dens Allens teica 
uzrunu. 

Viesi dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem pasākumos 
dažādām vecuma grupām un draudzes nozarēm. Vakars 
pusaudžiem un jauniešiem bija piepildīts ar dziesmām, spēlēm, 
sadraudzību. Brokastīs atsevišķi vīriem un sievām viesi dalījās 
savos laimīgas ģimenes noslēpumos un stāstīja par izmaiņām 
ģimenes dzīvē, kad ģimenes vadība ir uzticēta Dievam. Māmiņu 
tikšanās reizē daži viesi stāstīja par savas draudzes kalpošanas 
nozarēm, kamēr citi nodarbojās ar atnākušajiem bērniem. 
Sestdienas vakarā Priekulē notika koncerts, kurā klātesošos 
uzrunāja viesu liecības par Dieva darbiem viņu dzīvēs un līdz 
sirds dziļumiem izjustās dziesmas, liekot pievienoties 
divvalodīgā patiesā Dieva pielūgsmē un slavēšanā.  

Svētdien svētku dievkalpojumā mūs uzrunāja LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis un viesu mācītājs Dens Allens, kurš aicināja par 
savu dzīves moto izvēlēties Pāvila dzīves moto – līdzināties 
Kristum. Pēcpusdienā notika Priekules baptistu draudzes 
147. gadasvētku dievkalpojums.

Viesi tika iepazīstināti arī ar citām aktivitātēm Priekulē. 
Viņi piedalījās kulināro gardumu izstādē un degustācijā, ko bija 
sarūpējušas Priekules 
senioru biedrības 
“Zilais lakatiņš” 
dalībnieces, un 
apmeklēja radošo 
darbu izstādi. Bija 
noorganizēta arī 
ekskursija uz Liepāju. 
Devāmies pie jūras, kur 
bija sākusies vētra, 
tāpēc viesiem 
atrašanās pie Baltijas 
jūras likās kā 
neaizmirstams piedzīvojums – lieli viļņi, stiprs, auksts vējš, 
smilšu vērpetes. Taču tas neatturēja vienu no ASV viesiem, Polu, 
pēc profesijas ugunsdzēsēju, novilkt apavus un iekāpt aukstajā 
ūdenī, lai uz mājām, kas atrodas tropiskajā Floridas štatā un ko 
apskalo siltās Meksikas līča straumes, paņemtu līdzi atmiņas par 
auksto un vējaino Baltijas jūru. 

Makgregora draudzes mācītājs Dens Allens par viesošanos 
Priekules draudzē un tās sludinātāju Mārci Zīvertu saka: 
“Mēs iemīlējām draudzi un mācītāju, kuram ir redzējums 
draudzes nākamajiem pieciem gadiem. Priekules draudzei un 
pilsētai ir ļoti paveicies, ka viņus vada tik pazemīgs Dieva vīrs, 
kurš ar tādu aizrautību nes pilsētai vēsti par Kristu. Viņa 
mīlestība pret cilvēkiem ir acīmredzama. Priekules draudze 
izstaro Kristus līdzcietību, vadītāji ir gatavi kalpot citiem. 
Mēs nekad nebijām piedzīvojuši tādu līdzjūtību un žēlastību no 
cilvēkiem, kuri ir gatavi kalpot.” 

Dieva rokās ir ielikti abu draudžu sadarbības plāni. Vispirms – 
mācītāja Dena Allena un viņa sievas Blānšas vizīte Priekulē šī 
gada beigās, lai veidotu vēl ciešāku draudzību ar draudzi un 
kļūtu par partneriem Kristus Lielā uzdevuma izpildē. 
Tad – kopīga misijas nedēļa Priekulē 2014. gada augusta 
sākumā. 

Kristīne Jaunzeme, Priekules draudze

Priekules draudzes locekļi kopā ar viesiem 
apciemoja vairākas Priekules novada skolas

Viesi degustē Priekules senioru biedrības 
“Zilais lakatiņš” sarūpētos gardumus

Draudzības dienu brokastis sievietēm
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Lūgsim par Latvijas Valsts lūgšanu brokastīm, kas 
notiek šodien. Lūgsim, lai Dievs uzrunā un iedrošina 
dažāda līmeņa un jomu vadītājus Latvijā. Lūgsim, lai 
Dievs lieto mūsu draudžu pārstāvjus šajā pasākumā.

2
Lūgsim par Jaunatnes apvienības, BPI DRAFTS un 
“Kora darbnīcas” organizēto jauniešu sporta 
pasākumu “GOAL” Talsos. Lūgsim, lai sportošana ir 
labs konteksts sarunām ar jauniešiem par sekošanu 
Kristum.

2. - 3. novembris. Jauniešu sporta pasākums 
“GOAL” Talsu sporta hallē, K. Mīlenbaha ielā 32a, 
Talsos. Atklāšana 2. novembrī plkst. 10:00. Vairāk 
informācijas: 22446122 (Mārtiņš).

3
Starptautiskā Lūgšanu diena par vajāto draudzi 
pasaulē. Lūgsim par valstīm, kurās mūsu brāļi un 
māsas cieš ticības Kristum dēļ. Lūgsim par mieru 
starp tautām. Pievienojieties lūgšanām:  
www.persecution.com/idop

4
Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu diena. 
Aizlūgsim par cilvēkiem visos pasaules kontinentos 
un viņu lielāko vajadzību – glābšanu caur Jēzu 
Kristu. www.bwawd.org

5
Lūgsim par Nīderlandes Baptistu savienību, 
ar 77 draudzēm un 10 606 locekļiem.

6
Lūgsim par Siguldas draudzi, tās 
sludinātāju Sandiju Aizupieti un viņa 
ģimeni. Pateiksimies par uzticīgiem 
lūdzējiem, kas dažādo pārmaiņu laikā 
spēj skatīties pāri nesaprotamajam un 
uzticīgi turpināt stāvēt lūgšanu sardzē.

7
Lūgsim par Sīriju, par mieru šajā reģionā. Lūgsim, lai 
LR Kultūras ministrija sadarbībā ar kristīgajām 
konfesijām var vienoties par projektu, kas palīdzētu 
vākt līdzekļus atbalstam Sīrijai.

8
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību un skolotājiem, 
kas ar savu piemēru rāda bērniem Dieva mīlestību. 
Lūgsim, lai Dievs svētī, stiprina un sagatavo 
skolotājus nometnes “Iesākumā” laikā.

8. - 9. novembris. 
Svētdienskolotāju rudens mācību – atpūtas nometne 
“IESĀKUMĀ” Rāmavas muižā. Vairāk informācijas: 
29110770 (Estere Roze)

9
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību un 
Lūgšanu dienas konferenci, kas šodien notiek Rīgā. 
Lūgsim, lai Dievs aicina un iedrošina puišus un vīrus, 
kurus ir izredzējis mācībām Baltijas Pastorālajā 
institūtā.

Plkst. 10:00 SKA Lūgšanu dienas konference 
Vīlandes draudzē, Rīgā, Vīlandes ielā 9. Vairāk 
informācijas: 26352823 (Līvija Godiņa)

Baltijas Pastorālā institūta Atvērto durvju diena 
BPI telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Vairāk informācijas: 
27702028 (Nora Rautmane) vai www.bpiriga.lv

9. - 10. novembris. Alfas 4. konference Āgenskalna 
draudzē, Rīgā, Mārupes ielā 14. Vairāk informācijas: 
www.alfakurss.lv

Plkst. 9:00 konference “Vērtību brīvība modernā 
sabiedrībā” Bruņinieku ielā 10, Rīgā.

10
Lūgsim par Skatres draudzi, tās 
sludinātāju Arti Peterlevicu un ikvienu 
draudzes locekli un svētdienskolas 
darbu, lai tas nestu augļus.

Plkst. 11:00 Ainažu draudzes gadasvētki. 

11
Lāčplēša diena. Lūgsim par Latvijas valsts 
bruņotajiem spēkiem, par kapelāniem un atbalsta 
personām, kas kalpo armijā.

12
Lūgsim par Skrīveru draudzi un tiem locekļiem, kas garīgi 
paguruši. Lūgsim, lai Dievs atjauno spēkus kalpotājiem. 
Aizlūgsim par svētdienskolas darbu. Lai Dievs parāda, kā 
risināt problēmas ar draudzes nama ēku.

13
Lūgsim par Polijas Baptistu savienību ar 85 draudzēm 
un 4 950 locekļiem.

14
Lūgsim par Sārnates draudzi, tās 
sludinātāju Egilu Ozoliņu un viņa ģimeni. 
Pateiksimies, ka izdevušies baznīcas 
restaurēšanas darbi, līdz ar to atsākušies 
dievkalpojumi.

15
Lūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi un viņa 
ģimeni. Lūgsim par LBDS Padomes darbu, kā arī par 
visiem darbiniekiem Savienības namā.

16
Lūgsim par Skrundas draudzi, draudzes priekšnieku 
Austri Buliņu un viņa ģimeni. Lūgsim par katra 
draudzes locekļa pieaugšanu Kristū, lai viņi spētu būt 
par svētību apkārtnei

17
Lūgsim par Subates draudzi, tās 
mācītāju Juri Grigu un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai Dievs svētī draudzes brāļus 
un māsas un dod redzējumu par 
kalpošanas turpināšanu Subatē.

Plkst. 11:00 Priekulē dievkalpojums, atzīmējot 
draudzes Svētdienskolas atjaunošanas 25. gadadienu. 

18
Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 
Pateiksimies par mūsu valsti un lūgsim par tās garīgu 
atmodu un labklājību. Lūgsim par valsts vadītājiem un 
iedzīvotājiem, lai viņi sadzird Kristus aicinājumu sekot 
Viņam.

19
Lūgsim par Talsu draudzi, mācītāju 
Miervaldi Lindmani un viņa ģimeni. 
Lūgsim par garīgo atmodu un vienotību 
draudzē un pilsētā. Lūgsim par draudzes 
nozaru vadītājiem, kā arī par jaunajiem 
draudzes locekļiem.

20
Lūgsim par Moldovas Baptistu draudžu savienību ar 
482 draudzēm un 19 562 locekļiem.

21
Lūgsim par Amerikas Latviešu baptistu apvienību, 
tās priekšsēdi, mācītāju Dr. Uldi Ukstiņu. Lūgsim 
par ALBA Padomes locekļa Dr. Jāņa Plostnieka 
veselību.
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Lūgsim par GLS vadītāju konferenci, kas šajās dienās 
notiek Rīgā. Lūgsim, lai konferencē dzirdētais un 
piedzīvotais iedvesmo un stiprina visdažādāko jomu 
vadītājus meklēt Dieva gribu Latvijai un īstenot to.

22. - 23. novembris. GLS vadītāju konference Rīgā, 
Ūnijas ielā 99 (draudzes “Labā Vēsts” telpās). 
Vairāk informācijas: www.glslatvija.lv

23
Lūgsim par Tērvetes draudzi, sludinātāju 
Eināru Vanagu un viņa ģimeni. Lūgsim 
par draudzes izaugsmi, par 
svētdienskolas darbu, par jauniešu darbu 
un tiem cilvēkiem, kas atsaukušies kalpot 
jauniešiem. Lūgsim par draudzes finanšu 
situāciju.

24
Mūžības svētdiena. Lūgsim par tiem, kas skumst 
par mīļajiem, kas aizgājuši Mūžībā. Lūgsim pēc 
mierinājuma, kas rodams Debesu Tēvā.

25
Lūgsim par Tukuma draudzi, lai katrs draudzes 
loceklis atrastu savu vietu kalpošanā. Lūgsim par 
vīru kalpošanu, par jauniešu darbu, par sociāli 
karitatīvo kalpošanu, kā arī par draudzes ēkas 
praktiskām vajadzībām.

26
Lūgsim par Rumānijas Baptistu savienību ar 1 722 
draudzēm un 980 672 locekļiem.

27
Lūgsim par tiem, kas slimības ciešanās un sāpēs. 
Lūgsim, lai viņi izjustu Dieva tuvumu un atklāsmi, 
ka Dievs viņus nav atstājis vienus pārdzīvojumos. 
Lūgsim par Gunvaldi Vēsmiņu no Liepājas, kuram 
smaga kritiena rezultātā radušies būtiski kustību 
traucējumi; lūgsim, lai Dievs palīdz rehabilitācijas 
procesā pēc operācijas Vācijā.

28
Lūgsim par Uguņciema draudzi, lai Dievs dod skaidru 
nākotnes redzējumu. Lūgsim par piedošanu draudzes 
locekļu attiecībās. Pateiksimies par divām jaunkristītām 
māsām.

29
Pateiksimies Dievam par Līgatnes 
draudzes sludinātāja Mārtiņa Rijnieka 
atveseļošanos pēc operācijas un par 
visiem draudžu locekļiem, kas piedzīvojuši 
īpašu žēlastību un Dieva mīlestības 
pieskārienu.

30
Pateiksimies Dievam par tuvojošos Adventes laiku. 
Lūgsim, lai Adventē esam gatavi izvērtēt, kas mūsu 
dzīvē ir būtisks un paturams, kas – nebūtisks un 
atmetams.

S i r S n Ī g i  S v e i C a m  j u B i L e j ā !

17. novembrī Miķelim Titovam, LBDS Padomes 
Goda loceklim un Liepājas Ciānas draudzes vecajam, 
aprit 85 gadi

L Ī d z j ū t Ī B a

11. oktobrī 88 gadu vecumā Mūžībā aizgājusi Jevgenija 
Stepanova, mācītāja Nikolaja Stepanova Rīgas Betānijas 
draudzes prezbitera un mācītāja atraitne. Nikolajs un Jevgenija 
Stepanovi kalpoja draudzē kopš 1958. gada, bija vieni no tās 
dibinātājiem un veltīja savu dzīvi draudzes mācīšanai un 
izaugsmei. Izsakām līdzjūtību ģimenei un Rīgas Betānijas 
draudzes brāļiem un māsām.

BPI 
Baltijas Pastorālā institūta Atvērto durvju dienu notiks 
sestdien, 9. novembrī. Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv 

a t v ē r t o  d u r v j u  d i e n a

LBDS informācija 
draudzēm

REĢIONĀLĀS TIKŠANĀS 2014

Latvijas Baptistu draudžu savienība aicina draudžu 
garīdzniekus, draudžu priekšniekus, nozaru, kalpošanu 
vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu piedalīties 
LBDS reģionālajās tikšanās reizēs, kas norisināsies 2014. 
gada pavasarī. Plānotie datumi un vietas:

2014. gada 22. februāris, Cēsis

2014. gada 1. marts, Liepāja

2014. gada 15. marts, Līvāni

2014. gada 29. marts, Rīga

LBDS DRAUDŽU VIZITĀCIJU KOORDINATORE

Atsaucoties LBDS Padomes un bīskapa aicinājumam, 
Līvija Godiņa ir uzņēmusies LBDS Draudžu vizitāciju 
koordinatores pienākumus. Līdz šim Līvija Godiņa ilgus 
gadus kalpojusi kā LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības 
vadītāja, Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības vadītāja un 
LBDS Padomes locekle. Koordinatora pienākumi ir: apmeklēt 
LBDS draudzes, iepazīties ar draudžu situāciju, informēt tās 
par LBDS kopdarbu, veidot komunikāciju ar draudzēm par 
LBDS Nākotnes redzējumu un draudžu plāniem un koordinēt 
LBDS Padomes locekļu draudžu apmeklējumus.

B Ī B e L e S  L a S Ī š a n a S 
p L ā n S  n o v e m r i m

1.-3.
novembris

4.-10. 
novembris

11.-17. 
novembris

18.-24. 
novembris

25.-30.
novembris

Pirmdiena 5. Mozus
7-9

5. Mozus
10-12

5. Mozus
13-15

5. Mozus 
16-19

Otrdiena 2. Laiku
33-36

Ezras
1-5

Ezras
6-10

Nehemijas
1-4

Trešdiena Psalmi 
128-130

Psalmi 
131-133

Psalmi 
134-136

Psalmi
137-139

Ceturtdiena Salamans 
māc. 3-4

Salamans
māc. 5-6

Salamans  
māc. 7-8

Salamans 
māc. 9-10

Piektdiena Habakuka Cefanjas Hagaja Caharijas
1-7

Caharijas
8-14

Sestdiena Apustuļu d.
9-10

Apustuļu d.
11-12

Apustuļu d.
13-14

Apustuļu d.
15-16

Apustuļu d.
17-18

Svētdiena Jēkaba
4-5

1. Pētera
1-3

1. Pētera
4-5 2. Pētera
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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, Dace Lektauere, 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

22.-23.novembris, Rīga, Latvija

BILS HAIBELSS
Vilovkrīkas draudzes 

dibinātājs un 
vecākais mācītājs

KOLINS PAUELS
Ģenerālis

VĪDŽEIJS 
GOVINDARADŽANS

Globāla līmeņa 
pārvaldības domātājs, 

Dārtmutas Taka Biznesa 
skolas profesors

Dr. BRENĒ BRAUNA
Hjūstonas 

Universitātes Sociālā 
darba aspirantūras 
pētniece, profesore

PATRIKS LENCIONI
The Table Group 

dibinātājs un 
prezidents, 

bestselleru autors

DŽOZEFS GRENIJS
VitalSmarts 

līdzdibinātājs, 
biznesa bestselleru 

autors

Dr. HENRIJS 
KLAUDS

Klīniskais psihologs, 
vadības konsultants, 

bestselleru autors

KRISS BRAUNS
Viens no Norskoustas 
draudzes mācītājiem

ENDIJS STENLIJS
Norspointas 

draudzes dibinātājs 
un vecākais mācītājs

OSKARS MURIU
Nairobi kapelas 

vecākais mācītājs

PIETEIKšANāS UN DALĪBAS MAKSA
Tālr.:	 67284452
Mob.:	 29368831

E-pasts:	 GLSLatvija@gmail.com
Web:	 www.glslatvija.lv

Pieteikšanās	konferencei	ir	pabeigta	
brīdī,	kad	ir	samaksāta	dalības	maksa.	
Dalības	maksu	lūdzam	ieskaitīt	
nodibinājuma	“Baltijas	Pastorālais	
institūts”	kontā.
Reģ.	nr.:	40008122717
Adrese:	Lāčplēša	iela	37,	Rīga,	LV-1011
Swedbank	konta	nr.:	 
LV13HABA0551031493258

Dalības	maksa	 
(1	cilvēkam)

Piesakoties	līdz	 
konferencei

Ja	grupā	>	10 Ls 23

Ja	grupā	>	5 Ls 27

1	cilvēkam Ls 30

Studentiem,	 
vidusskolniekiem Ls 15

“Alpha”
Alfas konference  
9. un 10. novembrī  
Rīgā, Āgenskalna baznīcā

Fonds “Alfa Latvija”, mācītājs Rinalds Grants, priesteris Rihards 
Rasnacis un mācītājs Edgars Mažis aicina visus bijušos, esošos 
un topošos Alfas kalpotājus uz 4. Alfas konferenci Rīgā šī gada 
9. un 10. novembrī.

Programmā paredzētas četras dalībnieku plūsmas:
Kalpotāju konference, Alfa iesācējiem, Alfa cietumā un 
Attiecību kursi — pirmo reizi tiks piedāvātas divu dienu 
apmācības tiem, kas apsver iespēju rīkot Laulāto kursu 
vai Pirmslaulību kursu savā draudzē. 
Informācija: www.alfakurss.lv, facebook.com/alfakurss.lv
Tālrunis: 27012122, e-pasts: konference@alfakurss.lv


