
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Dzirdēju stāstu par vienu no sekmīgākajām 
aviokompānijām “Southwest Airlines”. Šis uzņēmums 
daudziem mūsdienu uzņēmējdarbības pasaulē kalpo par 
paraugu. Viens no faktoriem, kāpēc šis uzņēmums ir 
paraugs citiem, ir tas, ka tā vērtības ir skaidri 
noformulētas un zināmas visiem darbiniekiem. Zinot šīs 
vērtības, katrs darbinieks spēj pieņemt atbildīgus 
lēmumus – un viņam nav ne jāgaida nemitīgs 
priekšniecības apstiprinājums, ne stīvi jāturas pie 
aviokompānijas instrukciju un darbu aprakstu “bauslības”. 
Ja lēmums netraucē darboties saskaņā ar uzņēmuma 
vērtībām, tad tas visos uzņēmuma līmeņos tiek efektīvi un 
ātri pieņemts un īstenots. 

Mūsu vērtības ir KRISTOCENTRISKS, PAVAIROTIES 
SPĒJĪGS UN MISIONĀLS. Es aicinu: izvērtēsim, vai tas, 
ko darām jau gadiem vai plānojam sākt darīt, 

palīdz mums būt un rīkoties saskaņā ar šīm vērtībām. 
Ja jā – paldies Dievam! Ja nē – tad atmetīsim to, un visi 
būs ieguvēji. Ja šādi spētu domāt un lēmumus censties 
pieņemt katrs – no mācītāja līdz svētdienskolniekam, tad, 
es ticu, mēs piedzīvotu izmaiņas, pēc kurām daudzi dziļi 
sirdī ilgojamies un kuras tik izmisīgi ir nepieciešamas 
mūsu Latvijai. Svarīgākais ir nevis darīt vairāk, bet spēt 
pateikt liekajam NĒ. 

Ja kaut kas nav KRISTOCENTRISKS, PAVAIROTIES 
SPĒJĪGS UN MISIONĀLS, tad tas ir lieks un atmetams. 
Ja šaubies – pamēģini, un pēc sešiem mēnešiem 
pastāsti, kā bija ...

Kristus mīlestībā,

Pēteris Sproģis
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Nākotnes redzējums 2012
Mūsu, Latvijas Baptistu draudžu savienības draudžu un to 
locekļu, mērķis ir Evaņģēlija izmainīta Latvijas sabiedrība. Lai 
īstenotu šo mērķi šajā Dieva žēlastības laikā, Dievs mūs aicina 
būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem 
kristiešiem, draudzēm un visai draudžu savienībai. 

M Ū S U  V Ē R T Ī B A S 

K R i S T o c e n T R i S K S 

Kristus ir Dieva nodomu jeb misijas centrs un piepildījums. Viņā 
mēs esam glābti. Viņā un caur Viņu Dievs ir paredzējis sasniegt 
savas misijas mērķi, visu radību atjaunot Kristū un apvienojot zem 
Viņa.  

Kristus ir manas dzīves centrs un mūsu draudzes dzīves centrs, 
kurš valda, ir klātesošs un darbojas visās dzīves jomās. Kristus 
manī ir mana spēja pavairoties. Kristū ir mana un draudzes 
identitāte – Viņā mēs esam kalpi, ģimenes locekļi, mācekļi un 
misionāri.

 Ja Kristus nav manas dzīves, mūsu draudzes un konfesijas 
centrā, tad centrā ir mans un tavs “es”, mūsu ambīcijas, mērķi, 
dāvanas, mūsu varēšana un nevarēšana. 

 Kristus ir Evaņģēlija centrā, kurš saka “Kristū es esmu pieņemts, 
tāpēc es paklausu”. Iepretī tam reliģija darbojas pēc principa “Es 
paklausu, tāpēc esmu pieņemts”. Luters uzskatīja, ka cilvēka 
sirds savā dziļākajā būtībā dabiski darbojas pēc šī otrā – reliģijas 
– principa un ka turpina to darīt arī pēc tam, kad ir atzinusi Kristu. 
Kaut arī mēs saprotam un atzīstam Evaņģēlija principu, mēs atkal 
un atkal atgriežamies sev tik dabiskajā reliģijas principā. Tas 
apgalvo, ka es pats esmu sev glābējs, un veicina manī garīgo 
lepnību. Tas mani paralizē attiecībās ar Dievu un kalpošanā. 
Evanģēlijs nav ne legālisms, ne visatļautība: tas nav likums bez 
žēlastības, ne arī žēlastība bez likuma. Evaņģēlijs ir, ka Kristū es 
esmu vienlaicīgi grēcīgs un pazudis, tomēr pieņemts. Es esmu tik 
slikts, ka Viņam bija jānomirst par mani, un esmu tik mīlēts, ka 
Viņš ar prieku nomira par mani. 

Dieva Vārds: Jāņa 1:14, Jāņa 15, 1. Korintiešiem 3:11, 
Efeziešiem 1:3-23, 2:14-22, Galatiešiem 2:16-20, Kolosiešiem 
1:28-29, 2:6-7, Romiešiem 5:12-21, Atklāsmes 21:6 u. c. 

P A V A i R o T i e S  S P Ē j Ī g S  

Dievs Savas misijas piepildīšanā ir iesaistījis mūs – katru Savu 
bērnu un draudzi kopumā. Dievs mums ir uzdevis ne vien pašiem 
pieaugt Kristū, bet arī darīt citus par Kristus mācekļiem, kuri spēj 
darīt par mācekļiem vēl citus. Kristus draudze ir aicināta 
pavairoties un dibināt jaunas draudzes.  

Draudzes pavairojas, jo pavairojas mācekļi un vadītāji. Draudze ir 
pavairoties spējīga, jo tajā ir Kristus sekotāji, mācekļi, kas dzīvo 
kristocentrisku un misionālu dzīvi un dara citus par Kristus 
mācekļiem savā ikdienā.

Kristieša spēja pavairoties ir cieši saistīta ar sevis pakļaušanu 
Kristus vadībai un darbībai savā dzīvē, lai katru brīdi varētu 
piedzīvot Viņa dzīvības nesošās izpausmes. Kristus ir manī, un 
tādēļ es spēju garīgi pavairoties.  

Ja mēs nespējam pavairoties, tad Kristus pavēle darīt citus par 
mācekļiem paliek nepiepildīta, Dieva Vārds - nepaklausīts. Tad 
draudzē nav vietas un nav vajadzīga jaunu mācekļu un vadītāju 
izaugsme. Tad paliek normāli, ka draudzi “apmeklējam”, nevis ar 
savu dzīvi piedalāmies tās dzīvē un misijā. Tad ir daudz vietas, 
kur veidoties patērētāju kultūrai, un maz vieta iniciatīvai, attīstībai 
un radošumam.

Kā katrā ābolā ir apslēpts ābeļdārzs, tā katrā kristieti ir apslēpta 
draudze. Tā saprotot izaugsmi, auga draudze pirmajā gadsimtā. 
Mums ir nepieciešami kristieši, kas ābolā spēj saskatīt ābeļdārzu.  

Dieva Vārds: 2. Timotejam 2:2, Efeziešiem 4:11-13, Jāņa 15, 
1. Mozus 49:22-26, Jeremijas 17:5-10, Psalmi 1:1-3, Titam 1:4-5, 
1. Korintiešiem 3:15, 2. Korintiešiem 8:16-17, 23, Apustuļu darbi 6 
un 15 u. c. 

M i S i o n ā l S 

Mūsu Dievs ir misijas Dievs, Viņš ir tās aizsācējs un īstenotājs. 
Viņa misijas mērķis ir atbrīvot no grēka varas un klātbūtnes visu 
radību un apvienot to zem vienas galvas, Jēzus Kristus. Tāpēc 
visa pasaule – no mūsu mājas, ciema, pilsētas līdz vistālākajai 
pasaulei vietai – ir Viņa misijas lauks. Dievs aicina mūs kā Savu 
tautu Savā misijā. Mēs katrs esam misionārs tajā vidē – skolā, 
darbavietā, mājās – kurā Dievs mūs ir ielicis Savu nodomu dēļ un 
kurā mēs dzīvojam ikdienā. Misionārs – tā ir mana identitāte 
Kristū, kuru es izdzīvoju 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. 

 Ja es, mūsu draudze un konfesija nav misionāla, tad es 
neizdzīvoju savu identitāti Kristū, tad Viņš nav mans Kungs, 
bet tikai manas dzīves piedeva. Tad es un mēs visi kalpojam 
elkiem – savam ērtumam, drošībai, egoismam, pārprastam 
garīgumam. Tad tie, kas Kristu nepazīst, tā arī Viņu neieraudzīs 
tajā, kā mēs tiekam galā ar reālām ikdienas grūtībām un 
izaicinājumiem. Viņi nesadzirdēs mūsu Labo vēsti, jo tā 
nesaskanēs ar mūsu dzīvesveidu. Tad Kristus draudze neaugs ne 
savā garīgajā dziļumā, ne skaitliskajā plašumā. 

 Izdzīvojot savu misiju, mēs izdzīvojam Dieva līdzību sevī. 
Tas mums dāvā daudz prieka un pāri visam – dod godu Dievam! 
Grēks kropļo Dieva līdzību mūsos. Tas mums arī nozog misiju, 
kurai esam radīti un kurai Kristus mūs ir atpircis. Kristus, Savu 
misiju uz zemes izpildījis, atgriezās pie Tēva un sūtīja mums 
Svēto Garu, kurš mums dod spēku būt Viņa lieciniekiem. 
Mēs esam patiesi dzīvi, kad mūsos darbojas Dieva spēks.   

Dieva Vārds: Romiešiem 1:15-17, Mateja 5:13-14, 28:18-20, 
Jāņa 3:16-17, 17:18, 20:21, 2. Korintiešiem 5:17-21,  
1. Pētera 2:9-12, Apustuļu darbi 10, Jeremijas 28 u. c. 

M Ū S U  D A R B Ī B A S  V I R Z I E N I 

Lai īstenotu šo mērķi un izdzīvotu šīs trīs vērtības, Dievs mūs šajā 
laikā aicina īpaši koncentrēties uz 5 jomām: 

• Bērni: katrā draudzē kristocentriska, pavairoties spējīga un 
misionāla bērnu kalpošana 

• Jaunieši: katrā draudzē kristocentriska, pavairoties spējīga un 
misionāla jauniešu kalpošana 

• Garīdznieki un vadītāji: katrā draudzē kristocentriski, 
pavairoties spējīgi un misionāli garīdznieki un visdažādākie 
vadītāji

• Draudžu atjaunotne: katra esošā draudze top arvien 
kristocentriskāka, pavairoties spējīgāka un misionālāka draudze 

• Draudžu dibināšana: katra jauna draudze tiek dibināta kā 
kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla draudze 

Katrā no šīm jomām jau tiek īstenotas vairākas iniciatīvas un ir 
ieceres, kuras tiks aizsāktas tuvākajā laikā.  

Ja arī Tev un Tavai draudzei ir idejas, iestrādes, ieceres, kas 
varētu palīdzēt visai LBDS saimei augt pretī kristocentriskumam, 
pavairoties spējai un misionālismam šajās piecās jomās, lūdzu, 
dod ziņu bīskapam Pēterim Sproģim, rakstot uz e-pastu: 
kanceleja@lbds.lv.
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Nu neesmu es tāda pareiza

Līva Fokrote un Kaspars Šterns BPI Drafts nometnē

Intervija ar Baltijas Pastorālā institūta 
Studiju daļas vadītāju Līvu Fokroti, kura 
nupat ieguva otro teoloģijas maģistra 
grādu Latvijas Universitātē.

Ko studijas ir mainījušas tavā dzīvē?

Kuras no visām?

Pēdējās.

Mainījušas? Tas lielākais – Dievs caur 
studijām ir apstiprinājis, ka, lai kā izskatos 
ikdienā, lai ko darītu ikdienā, tomēr esmu 
akadēmisks cilvēks. Tāds, kuram patīk 
lasīt grāmatas, urbties caur idejām, likt tās 
kopā, domāt jaunas. Tas, ko daru BPI, it 
kā arī ir viens aspekts, bet nu...studijas 
man vairāk apstiprināja, ka esmu 
akadēmiķis. Jau no 90. gadu sākuma man 
bija skaidrs, ka esmu kaut kāda veida 
pedagogs, jo Dievs man ir devis attiecīgās 
dāvanas, iespējas un aicinājumu. Un pēc 
Džordža Foksa Evaņģēliskā semināra ASV 
beigšanas zināju, ka, ja Dievs dos 
iespējas, tad es gribētu būt teoloģijas 
profesore. Iestāšanās LU bija atgriešanās 
uz galveno virzību manā dzīvē un kā 
apstiprinājums, ka joprojām spēju domāt 
un procesēt lietas augstskolas līmenī. 
Mācījos ar domu, ka tas būs atspēriens 
tālāk uz doktorantūru. Kādam varbūt 
liekas, ka kolekcionēju diplomus, bet es 
studijas uztveru kā līdzekli. Tas ir posms, 
kur iegūstu kaut ko Dievaprāt’ man 
vajadzīgu. Citi to iegūst pieredzē darba 
vietā, kalpošanā, ģimenē. Man tas ir caur 
skolām.

Kas no tā visa, ko tu dari – BPI, Bībeles 
institūts, universitāte, Ropažu 
jaundibināmā draudze utt. – tevi pašu 
aizrauj visvairāk?

...varbūt pat vēl pirms pusgada noteikti 
teiktu, ka BPI, bet vasaras laikā daudz 
esmu domājusi un mainījusies ir mana 
perspektīva. Šoruden ir pieci gadi, kopš 
sākām likt kopā BPI, un jau sākumā es 
bīskapam teicu, ka piecus gadus noteikti 
tur būšu un tad skatīšos, kā tālāk. Esmu 
lietu uzsācējs, iekustinātājs, attīstītājs, bet, 
kolīdz uzrāviens beidzas un sākas 
formalizēšanās, stabilizēšanās, es vairs 
nevaru, sāku smakt nost. Un viena no 
lietām, ko šovasar sapratu no Dieva, ka 
BPI ir jāsākas posmam, kurā tā 
pastāvēšana nav tik atkarīga no manas 
personības un zināšanām. Igors 
(Rautmanis, aut.) teica, ka institūts ir kā 
mantojums, kas man jāveido un tad 
jānodod tālāk. Protams, tas nenozīmē, ka 
manas sirds tajā vairs nav, man vienkārši 
nav tādas eiforijas, kāda bija sākumā. Tas 
vairs nav tik emocionāli, bet varbūt tieši 
tāpēc pat dziļāk. 

Kā ir mainījusies tava perspektīva?

Viena lieta ir tādas intuitīvas sajūtas līmenī, 

ka es BPI neesmu uz mūžiem. Tikai 
neraksti, ka es iešu projām pēc gada! 
Vienkārši – ir sajūta, ka man institūta dzīvē 
ir iestājies cits posms, ka vairāk jādomā, 
kā un kam to nodot tālāk. 

Otra lieta ir mazliet saistīta ar maniem 
draugiem no ASV, pie kuriem biju ciemos 
šovasar. Viņiem pašlaik aktuāla tēma, kas 
uzrunāja arī mani. Par to, ka svarīgi ir 
nevis tas, cik daudz mēs darām, izejot no 
savām stiprajām pusēm, bet, ka patiesībā 
daudz vairāk varam ietekmēt, uzrunāt, 
palīdzēt citiem ieraudzīt Kristu caur savām 
dziedinātajām rētām. Varbūt tā ir 
vecumposma īpatnība, kad saproti, ka arī 
tavai ne tik patīkamai pieredzei, tavām 
cīņām ir nozīme, ka arī tur Dievs nav sevi 
izšķiedis vai šķiedis tevi, ka tāpēc vari 
citus saprast labāk. Man liekas, ka esmu 
ļoti daudz dzīvojusi, izejot no savām 
stiprajām pusēm, arī, kad runāju, tu jau 
dzirdi: dāvanas, spējas un tā. Bet dzīvei 
jau ir arī tā otra puse, kura varbūt nav tik 
publiska. Amerikā es atskārtu, ka man 
patiesībā ir ļoti daudzas pūžņojošas 
brūces, kuras ik pa laikam uzplaiksna. 
Piemēram, ir forša diena, viss rit gludi, bet 
tad pēkšņi kaut kas uzplaiksna un pilnīgi 
sagrauj mani. Esmu to piedzīvojusi arī te, 
BPI, ka ir vienkārša situācija, kad kādā 
brīdi noraustos un otrs cilvēks nesaprot, 
kāpēc, jo tas absolūti nav saistīts ar viņu. 
Tā reakcija ir saistīta ar manu pagātni.  

Kas tev ir tajā pusē?

Tajā nepubliskajā? Vai, tur ir ļoti daudz 
kas. Jautājums, par ko es gribu runāt? 
Negribas jau bojāt savu publisko tēlu – 
urrā dāma ar baigo enerģiju. ...nu labi, 
viena no lietām, ar ko cīnos – ka tā līdz 
galam tevi neviens nesapratīs. Protams, 
es jau zinu, Dievs saprot un pieņem, 
bet dažreiz gribas, lai arī cilvēki saprot. 
Reizēm cilvēkiem vienkārši liekas, viņi paši 
ir izdomājuši, ka man nemaz nevajag, lai 
mani saprot. Kaut kā varbūt pati radu tādu 
pašpietiekamības iespaidu, ka citiem 
liekas, ka ar mani jau viss ir kārtībā, un līdz 
ar to nemaz līdz galam neinteresē, kā man 
iet. Galvenais, lai tikai daru savu darbu. 
Un nav jau visi vienādi, draugu man nav 
daudz, bet tie ir tādi, kuri pamanīs, kad 
vajag uzklausīt, un to izdarīs. 

Tieši gribēju jautāt, vai tu esi tik stipra, 
cik izskaties?

Nu redz’, ir jau tā, ka esmu intraverts 
cilvēks, līdz ar to nenesu sevi uz paplātes 
un par daudzām lietām, kas notiek manī, 
es runāju tikai tad, kad tās ir izcīnītas. Nu 
jā, man par tādām cīņām nav baigās 
nepieciešamības runāt. Tas, ar ko man ir 
nepieciešamība runāt, ir Dievs, jo tur ir 
klusi un mierīgi un mēs tur abi rušināmies 
savā starpā. Un reizēm ir tā, ka iekšā es 

vicinu zobenu pret Dievu, bet ārēji visiem 
liekas, ka esmu sagurusi vai vienkārši 
nopietnāka nekā parasti. Man ir 
izaicinājums cilvēkiem uzticēties, atklāties 
un arī tajā cīņas vidū kaut ko pateikt. Tas 
man nenāk viegli. Mums jau katram ir 
cīņas, un kuram tad gribas, lai eju viņam 
savas vēl karināt virsū?

Varbūt tas tieši iedrošina?

Varbūt, bet nezinu, man laikam nav tāda 
pieredze bijusi.

Kas ir tavi uzticības cilvēki?

Kaut kādā ziņā vairāki. Ir tādi, kuri mūžīgi 
mūžos, kā mana labākā draudzene, kura 
tagad ar vīru dzīvo Austrālijā. Nora un 
Igors (Rautmaņi, aut.), ar kuriem varu 
izrunāt tādas lietas, kuras nestāstīšu 
citiem. Tad ir arī studiju biedrene, kurai 
pašai tagad baigais purvs. Nav daudz, bet 
tādi ir. Arī draugi Amerikā, kurus pieminēju 
jau iepriekš.

Tev ir autoritātes?

Tā īsti nav. Esmu meistars autoritāšu 
apšaubīšanā. Man kaut kas nepatīk tajās 
varas shēmās kā tādās. Varbūt ir cilvēki, 
kuri gājuši man pa priekšu un kurus cienu. 
Bet es vienmēr redzu cilvēku gan stiprās, 
gan vājās puses un, kolīdz ieraugu vājo, tā 
visas ilūzijas sabrūk. Man drīzāk ir cilvēki, 
kuri mani ietekmē. Viens no tiem ir 
Brennans Mannings (Brennan Manning) 
neklātienē. Tikko Amerikā ir iznākusi viņa 
autobiogrāfija ”All Is Grace”. Tur viņš ļoti 
tieši un atklāti raksta par to, ko kā kristieši 
neuzdrošināmies stāstīt, jo īpaši vadītāji 
vai publiskas personas. Viņš runā par savu 
kristīgo šizofrēniju – no vienas puses 
viņam ļoti ilgi bijusi publiski veiksmīga 
dzīve, viņš sarakstījis grāmatas, kas 
miljoniem cilvēku uzrunājušas līdz sirds 
dziļumiem par Dieva žēlastību, viņš ir 
veiksmīgs runātājs, kuru aicina uz 
pasākumiem, konferencēm. Bet no otras 
puses – viņam ir šķirta laulība un visam 
apakšā ir viņa atkarība no alkohola. Tagad 
viņš atklāj, ka varējis norunāt konferenci 
uz urrā un pēc tam aiziet, ieslēgties 
viesnīcas numurā ar viskija pudeli, un 
nākamā rītā nesaprast, kur atrodas. 
Tikmēr sieva apzvanījusi pus pasauli, 
Turpinājums 4.lpp. baptistu vēstnesis 3



meklējot viņu. Mannings arī uz mātes bērēm neaizgāja, jo bija 
piedzēries. Mēs baigi daudz runājam par to, ko nozīmē būt īstam, 
patiesam – visi šie vārdi, kas tik smuki, bet vai mēs maz uzdrošināmies 
tādi būt. Nezinu, man pašai jājautā sev, cik es esmu īsta, ja jau 
cilvēkiem ir tāds neatbilstošs priekšstats par mani. Bāc, negribu, ka 
man ir astoņdesmit cik tur gadi un ka tikai tad spēju pateikt, ka esmu 
dzīvojusi kā kristīgs šizofrēniķis. Tad visas tās smukās runas par 
cilvēku sagatavošanu kalpošanai, misionālās draudzes utt. ir tikai tukši 
vārdi. Agrāk bija populāra grāmata ”Atmoda sākas ar mani” un man tā 
grāmata nepatika. Bet tagad domāju, ka tajā virsrakstā ir ļoti daudz 
patiesības par to, ka visas pārmaiņas sākas manā sirdī, manās 
attiecībās ar Kristu. Varbūt reizēm visvairāk tad, kad spēju atzīt to, ko 
Viņš jau zina – ka esmu vāja, maza, tizla, nespējīga, vientuļa, ka jūtos 
bezcerīga, ka man grēku vairāk nekā matu uz galvas, parādās vieta 
Dieva žēlastībai. Tāpat visiem liekas, ka BPI ir baigās shēmas, viss 
baigi izgudrots, bet es teikšu tā, ka BPI ir uz ceļiem izlūgts. Viss mans 
ieguldījums ir nācis nevis no mana spēka, bet no mana nespēka. 
No tā, ka mans prāts, lai arī cik gudrs un rosīgs, nevar to visu izdomāt. 
Un tikai tad, kad mana prāta rosī ba norimst, atskan Dieva balss. Un 
vislabākais ir nācis tikai un vienīgi tā. 

Kā tu vispār jūties BPI?

Dažādi. Reizēm tā ir pastaigā parkā, bet reizēm – tīrā gaļas mašīna. 
Nu... neuztveru BPI kā vietu, kur es atnāku un izdomāju, kā citiem būs 
mācīties. Uztveru to kā kopienu, kur mēs visi augam. Līdz ar to ikdienā 
tieku nepārtraukti konfrontēta ar savu egoismu, ar saviem stereotipiem, 
izrādās, man ir ļoti izteikti stereotipi par vīriešiem, jo īpaši par viņu 
vājajām pusēm. Te ir vide, kur varam ne tikai ieraudzīt sevi, bet kur ir 
arī tā žēlastība, ka varam augt un mēģināt, klupt un celties. Vismaz es 
naivi ceru, ka tā ir. 

Nezinu... protams, vienmēr ir gandarījums redzēt, ka kaut kas tajā BPI 
ir izdevies, viss nē, bet kaut kas ir pareizi. Ka ar cilvēcīgo aci tu redzi, 
ka puiši mainās; kādam, kurš sākumā šķita tāds ļengans, parādās 
mugurkauls, vai kāds, kurš, sev nemanot, visu laiku tikai runā ”es” un 
”es”, sāk ieraudzīt citus cilvēkus un viņu vajadzības. Tas ir liels 
gandarījums.

Kas tev ir bijis lielākais pārsteigums?

BPI? Nu tāds negaidītākais pārsteigums bija šajā pavasarī, kad pirmā 
kursa studentiem sanāca tāds kā saspīlējums ar mani. Un viņi nāca 
man lūgt piedošanu pilnīgi negaidīti – katrs ar garu rozi un uz ceļiem 
nometušies kā īsti džentlmeņi. Tas bija kaut kas absolūti negaidīts. 

Kura ir tava mīļākā grāmata?

Oi, man ir daudzas mīļas. Jaunākā, kas mani uzrunāja, ir jau pieminētā 
B. Manninga biogrāfija. Vēl viena īpaša grāmata, pat neatceros tagad 
autoru, ir stāsts par Ouenu Mīniju (”Lūgšana par Ouenu Mīniju”, Džons 
Ērvings). Ouens bija tāds nedaudz dīvains ar daudzām bērnības 
traumām, bet kuram diezgan agri, jau kādos astoņos gados, bija 
pārliecība par to, ka viņam ir kāds īpašs aicinājums šajā dzīvē. Un, 
neskatoties uz to, ka ir dīvains, īsti nepieņemts, nesaprasts, Ouens 
vienmēr gāja uz priekšu ar apbrīnojamu apņēmību. Beidzas tas stāsts, 
protams, bēdīgi, bet Ouens īstenoja savu aicinājumu un varbūt pat ļoti 
negaidītā veidā, kas strauji aprāva viņa dzīvi. Nestāstīšu kā, lasiet paši. 
Šī grāmata uz mani ir atstājusi lielu iespaidu.

Kāpēc?

Man liekas, ka esam līdzīgi. Varbūt man nav tik lielu traumu, bet kaut 
kur ir tās paralēles, ka, neskatoties uz visiem saviem dzīves 
notikumiem, abi filtrējam dzīvi sava aicinājuma gaismā. Nu neesmu es 
tāda pareiza, man jau arī ir kārdinājums mest pie malas visu – gan BPI, 
gan studijas, un vienkārši atrast vīru, apprecēties un audzināt bērnus. 
Nu kā, ļoti normāls mērķis. Bet tā neesmu es. Es esmu šeit. Un Ouens 
Mīnijs man palīdz tādos brīžos – paga, paga, Dievs tomēr mani kaut 
kur vada, līdz šim ir vadījis.  To taču es redzu. Un, ja tagad esmu te, tad 
tāpēc, ka Viņš mani ir aicinājis, nevis tāpēc, ka bīskaps aicināja, nevis 
tāpēc, ka baigi krutā esmu un māku izdarīt.       

Sagatavoja Evija Mileiko

S E M I N ā R S 
“ B Ī B E L E  U N  F I N A N S E S ”
22. septembrī LBDS organizē semināru “Bībele un 
finanses”, kurā runāsim par biblisko skatījumu uz 
finansēm un kristīgas namturības principiem 
personiskajā un draudzes dzīvē. Semināru vadīs 
Edmunds Ābelīts (“Crown Latvia”) un Dzintars 
Pauzers (“CBMC Latvia”). Seminārs norisināsies no 
plkst. 10:00-16:00 Savienības namā, Rīgā, Lāčplēša 
ielā 37.

TIKŠANĀS AR LBDS VADĪBU

Pēc semināra sekos LBDS vadības tikšanās ar 
draudžu pārstāvjiem no plkst. 16:00–17:30. 
Tikšanās mērķis ir pārrunāt jautājumus par draudžu 
finansu un īpašumu pārvaldīšanu. Tajā piedalīsies 
LBDS bīskaps P. Sproģis, LBDS izpilddirektore, LBDS 
Revīzijas komisijas pārstāvis un LBDS grāmatvede. 

Aicināti visi interesenti, taču īpaši aicinām draudžu 
vadītājus (priekšniekus, garīdzniekus, padomes 
locekļus), grāmatvežus, kalpošanu un mazo grupu 
vadītājus. 

Dalības maksa: ziedojumi (semināra pašizmaksa 
vienam dalībniekam ~ Ls 3 – materiāli, kafijas 
pauzes).

Pieteikšanās līdz 18. septembrim, rakstot uz 
e-pastu: kanceleja@lbds.lv, vai zvanot pa tālr. 
67223379, 20390979. Sekojiet informācijai arī LBDS 
mājas lapā www.lbds.lv.

Šī gada 3. augustā Latvijas Baptistu draudžu 
savienības un Latvijas Bībeles centra (bijušā 
Rīgas Starptautiskā Bībeles institūta) vadība 
parakstīja ēkas un zemes bezatlīdzības lietošanas 
līgumu. Līgums paredz, ka LBDS piederošā 
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 117 dzīvojamā 
māja un tai piekritīgā zeme tiek nodota 
bezatlīdzības lietošanā Latvijas Bībeles centram 
uz 99 gadiem mācību procesa nodrošināšanai 
teoloģiskās izglītības ieguvei un sabiedriskajam 
labumam. LBC ir apņēmies šo ēku, kas ir avārijas 
stāvoklī, atjaunot par saviem līdzekļiem, ēkas 
renovācijas projektu saskaņojot ar LBDS.

L B D S  U N  L A t V I j A S 
B Ī B E L E S  c E N t R S

Turpinājums no 3.lpp.

LBDS bīskaps P. Sproģis un  
LBC valdes priekšsēdētājs Vitālijs Petrenko
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No 12.-14. jūlijam svēdienskolotāji pulcējās Svētdienskolu 
apvienības rīkotajā mācību nometnē gleznainā Sasmakas ezera 
krastā viesu namā “Vītoli”. Nometnes nosaukums “KĀ BULTA” 
atspoguļoja LBDS Kongresā pieņemtā Nākotnes redzējuma trīs 
galvenās vērtības un darbības virzienus, akcentējot jautājumus, 
kas attiecas uz bērniem un svētdienskolotājiem. 
Nometni atklāja un svētbrīžus vadīja garīdznieki Aivars Šķuburs, 
Mārcis Zīverts un Andis Smelte. Pēc Elzas Rozes vadītajām 
pārdomām par mentoringa nozīmi kalpošanā un personīgā dzīvē, 
vakarā skatījāmies mākslas filmu “Entonijs Fišers”. Kopā ar Elaini 
Bērziņu pārrunājām redzēto. Filmā spilgti izpaudās mentora nozīme 
problēmu skarta cilvēka dzīvē un arī tas, cik svarīgi ir sakārtot 
attiecības ar sev tuviem cilvēkiem.

Nometnes laikā klausījāmies daudz labu lekciju. Mācītājs Mārtiņš 
Balodis vadīja Bībeles studijas par tēmām “Kristus centrā” un 
“Misionāla dzīve un domāšana”. Viņš uzsvēra, ka bērnam ļoti svarīgi 
ir parādīt divas lietas: Jēzu un mīlestību. Cilvēku maina mīlestība, 
nevis sods. Mums ir jāstāsta tas, ko teica un darīja Jēzus, it kā paši 
būtu bijuši kopā ar Viņu. Jēzus ir Pestītājs pagātnē, tagadnē, 
nākotnē un mūžībā. Evanģēlijam ir jābūt mūsu dzīvei. Kā veikt 
misiju? Dievs saka: “Iepazīsti Mani!” Jēzus saka: “Ej un sludini!” 
Pāvils saka: “Apģērb jauno cilvēku, esi liecība!” Dieva atspulgs ir 
mīlestība mūsos. Bērnam ir vajadzīga mīloša vide un par tādu ir 
jākļūst draudzei. Draudzes vide ir kā ģimene jeb saime. Tās ir lietas, 
ko sātans grib iznīcināt, jo patiesa evanģelizācija notiek caur 
sadraudzību.

Metodiķe Aija Grīnberga lekcijā “Ejot uz mērķi bērnu kalpošanā” 
runāja par to, kā visa draudze var palīdzēt bērnus pievest Kristum. 
Spēks ir Dieva vārdā, ne metodēs un paņēmienos. Viss sākas ar 
sludināšanu. Ļoti svarīgi darbā ar bērniem iesaistīt arī vecākus, it 
sevišķi tēvus. Tika minēti labi piemēri, kā organizēt dažādus kopīgus 
pasākumus.

Diriģente Rudīte Tālberga vadīja praktisku nodarbību “Nošu 
kāpnes”. Tās mērķis bija parādīt, kā ieinteresēt un iesaistīt 
dziedāšanā visus bērnus – arī tos, kuri neatbilst “standartam” kā 
hiperaktīvie, pārāk kautrīgie vai rūcēji. Bērni tiek atraisīti ar aktīvu 
līdzdalību visā, kas tiek dziedāts. Tiek izmantotas rociņas, pirkstiņi, 
veikta soļošana, rotaļlietu mešana, vingrošana, spalviņu pūšana, 
dziedāšana pa zilbēm un citas nodarbes.

Svētdienskolas nometnes dalībnieki

Svētdienskolotāju mācību 
nometne Valdemārpilī

Bija arī svētku un jautrību vakars. Estere Roze mūs visus 
uzaicināja saģērbties un izgreznoties par indiāņiem un 
doties ciemos. Parkā pie lielā vītola mūs sagaida “indiāņu 
virsaite” Iveta Rudoviča, kura naski ņem lietu savās rokās. 
Tiekam sadalīti divās komandās: apači un nagoji. 
Sacenšamies bultu (šautriņu) mešanā mērķī un pa 
baloniem, kuros ir dažādi jautājumi, uz kuriem jāatbild. Ir 
spalvu atņemšanas sacensības, kas prasa lielu veiklību un 
izraisa jautrību. Nobeigumā abām komandām ir jāpastāsta, 
ko esam iemācījušies un kā savās apmetnēs ceram izvest 
jēdzienus – misionāls, kristocentrisks un pavairoties 
spējīgs. Beigās tiekam cienāti ar augļiem un saldējumu. 

Nometnē pārrunājām arī 
LBDS Kongresā pieņemtos 
bērnu kalpošanas projektus: 
atbalsta programma 
“Pasniedz roku” (Elza Roze), 
“Timoteja skola” (Estere 
Roze), “AWANA” (Juris Grigs) 
un “Sadarbība ar skolu” 
(Aija Grīnberga).

Mācītājs Juris Grigs 
noslēgumā runāja par augļus 
nesošu kalpošanu no Jāņa 
evaņģēlija 15. nodaļas. 
Svarīgi palikt Kristū un palikt 
draudzē. Mēs nedrīkstam būt 
tikai ņēmēji vai slinki baudītāji. 
Draudze ir kā “groziņu 
vakars”, kur katram jādod savs pienesums. Tiem, kas 
gaida draudzē mīlestību, ir jāmācās dot mīlestību citiem. 
Mūsu augļi nedrīkst būt rūgti, tiem ir jābūt saldiem. Dievs 
strādā pie mūsu raksturiem. Augļus nenesošo zaru nocērt, 
bet nesošo – iztīra. Aktuāls ir jautājums – cik mēs gatavi 
esam kalpot, ziedoties, nest augļus, kalpojot bērniem ar 
Evaņģēlija vēsti?

Sarmīte Fībiga
Nometnes dalībniece, SA Padomes locekle

Lektore Elaine Bērziņa

BĒRNI

Svētdienskolotāju rudens apmācības 
seminārs Rīgā

 2012. gada 12.-13. oktobrī

Vairāk informācijas par programmu, dalības maksu un pieteikšanos: 
www.svetdienskola.jimdo.com 

Aicināti esošie un topošie skolotāji, bērnu vecāki, ikviens interesents!

Organizē LBDS Svētdienskolu apvienība sadarbībā ar 

Kidz at Heart international

Lekcijas. Sadraudzība. Diskusijas.
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No 30. jūnija līdz 6. 
jūlijam Cīravas 
arodvidusskolā 
norisinājās angļu 
valodas nometne, 
kuru organizēja 
Aizputes baptistu 
draudzes jaunieši 
sadarbībā ar 
biedrību “Jauniešu 
Virzība”, kuru 
pārstāvēja 14 
jaunieši no ASV. 
Uz nometni tika 
aicināti Aizputes 
novada jaunieši, un šīs vasaras nometnes moto bija ”Greater Than” 
jeb “Lielāks nekā”. Moto mērķis bija caur spēlēm, stafetēm, 
dziesmām, pārrunām, sadraudzību un liecībām jauniešus iepazīstināt 
ar Dievu un parādīt viņiem, ka Dievs ir lielāks un varenāks nekā 
jebkas uz šīs pasaules, ka Dieva mīlestība pret mums ir reizēm 
neizprotama un tik liela, ka Viņš var piedot mums visus pārkāpumus. 
Īpaši spilgts moments ikvienam nometnes dalībniekam bija pēdējais 
vakars, kur tika iziets labirints. Labirintā ikvienam jaunietim bija 
iespēja izvēlēties – palikt tādam kā līdz šim vai mainīt savu dzīvi. 
Daudzi jaunieši šajā vakarā patiešām izvēlējās sekot Kristum un 
saprata, ka grēks viņus attālina no Dieva. Lai arī nometne ir 
beigusies, taču grūtākais ceļš mums vēl ir priekšā, jo ar šiem 
jauniešiem ir jāturpina strādāt arī pēc nometnes.

Reinis Balodis, Aizputes draudzes loceklis

Dienas nometnes “Atver sirdi”, kas notika Vilzēnos, mērķis bija 
pastāstīt par Jēzus mīlestību vietējiem bērniem un jauniešiem, kā 
arī dienas gaitā parādīt to praktiskā veidā. Pasākumā piedalījās 
56 nometnes dalībnieki un 12 vadītāji.

Interese par pasākumu bija liela, tāpēc saprotam, ka vajadzība 
pēc Labās Vēsts ir arī Vilzēnos. Secinājumi – lai arī bērni bija 
apmierināti, bija vajadzīga vēl rūpīgāka plānošana un prakse, kas 
mūsu draudzes komandai pietrūka. Galvenās vērtības, kas tika 
prezentētas nometnē, bija misionāla dzīve, jo šī bija reāla 
izraušanās no ierastās draudzes rutīnas, stāstot un rādot to, kam 
mēs ticam un kā tas ir izmainījis mūsu dzīvi.

Ilze Mitāne
Mazsalacas draudzes locekle

Cīravā Atver sirdi
N o M E t N EA N g ļ U  V A L o D A S 

N o M E t N E

Nometnes dalībnieki kopā ar ASV jauniešiem

Nometnes dalībnieki

Nometnes dalībniekus uzrunā sludinātājs Valters Mitāns

ŠAJĀ VASARĀ MūSU DRAUDZĒM AR LBDS FINANSIĀLU ATBALSTU BIJA IESPĒJA RĪKOT  EVAņģELIZĀCIJAS PASĀKUMUS, 
KURU MĒRķIS BIJA UZRUNĀT NEKRISTĪGUS BĒRNUS UN JAUNIEŠUS, KĀ ARĪ PASTARPINĀTI UZRUNĀT VIņU VECĀKUS. 
IESKATĪSIMIES DAŽOS NO ŠIEM PROJEKTIEM UN PATEIKSIMIES DIEVAM, KA VIņŠ NE VIEN SVĒTĪJIS MūS AR RADOŠĀM 
IDEJĀM, BET ARĪ ATKLĀJIS  EVAņģĒLIJU TIK DAUDZIEM UN AICINĀJIS TIK DAUDZUS UZTICĒTIES JĒZUM!

Piedzīvojumi 
Ņujorkā

No 30. jūlija līdz 4. augustam Dundagas draudzē notika vasaras 
Bībeles skola bērniem un jauniešiem “Piedzīvojumi ņujorkā”. 
Nometnē piedalījās 80 bērnu, pārsvarā no vietējām ģimenēm, 
kuras nepieder draudzei. 

Kristīne Smelte, Dundagas draudzes svētdienskolas skolotāja

No 25.-28. jūnijam Mežgalciema draudze rīkoja angļu valodas nodarbī-
bas bērniem un pieaugušajiem, kurs vadīja misionāri no “Greater 
Europe Mission”. Tās apmeklēja ap 20 cilvēku no Otaņķiem un Nīcas.

No 15.-19. jūlijam Mežgalciema draudzē Otaņķos notika drāmas 
nometne “Ageless” ar Kanādas jauniešu komandas piedalīšanos. Šo 
iespēju izmantoja 13 jaunieši no tuvējās apkārtnes.

Aivars Vadonis
Mežgalciema draudzes sludinātājs

Nometnes
M E ž g A L c I E M A  D R A U D Z ē

BĒRNI

Nometnes "Ageless" dalībnieki kopā ar Kanādas jauniešiem
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Jauniešu Virzība

Ekipējums 2012
j A U N I E š U  N o M E t N E

No 13.-17. augustam notika jauniešu nometne “Ekipējums 2012”. Nometne 
norisinājās jau otro gadu, un šogad piedalījās 40 jauniešu. Uz nometni tika 
aicināti jaunieši no 13 gadu vecuma. Nometnes sākotnējais mērķis bija 
aizsniegt un iekustināt Rūjienas jauniešus, bet, ņemot vērā finansiālos 
apstākļus, nometni nācās organizēt Mazsalacas baptistu dievnamā. Viens 
no mērķiem bija jaunu vadītāju veidošana, ļaujot jauniešu komandai pašai 
veidot, plānot, kā arī vadīt nometni. Apvaicājot pašu jauniešu komandu, viņi 
vēstīja, ka tā esot bijusi lieliska pieredze un ka Dievs esot atklājis daudz 
jaunu talantu. Pats jauniešu vadītājs Artūrs Līmanis bija pārsteigts par 
komandas darbību. Attiecībā uz dalībniekiem mērķis bija turpināt darbu ar 
jaunajiem kristiešiem un palīdzēt augt kristiešiem, kas jau ir draudzēs. 
Dievs šo nometni svētīja visdažādākos veidos. Viņa vārds aizsniedza daudz 
jauniešu, un nometnes pēdējā dienā dalībnieki bija strauji mainījušies. 
Paldies Dievam par visu – tikai Dieva spēkā mēs to izdarījām.

Mārtiņš Svitka, Valmieras draudzes loceklis

VISU vai NEKO
Karostas jaundibināmās draudzes misijas stacijā Vērgalē 
no 2.-6. jūlijam notika piedzīvojumu skola “VISU vai 
NEKO“. Ik dienas tajā piedalījās 20-25 bērni un jaunieši 
no Vērgales ciema un pagasta. 

Vairāk kā mēnesi pirms piedzīvojumu skolas kopā ar 
vietējiem bērniem (Eviju, Rihardu, Paulu un citiem) 
rīkojām kopīgas plānošanas, ideju vētras. Vēlāk viņus 
aicinājām savas idejas īstenot kā vadītāju palīgiem. 
Rezultātā šie bērni bija tie, kuri ieguva visvairāk, jo 
Evaņģēliju saņēma ne tikai gatavā dienas nometnē, 
bet arī tās “aizkulisēs“. Tas viņiem mācīja pienākuma un 
atbildības sajūtu. 

Dalībnieki gan jautri pavadīja laiku spēlēs un uzdevumos, 
devās ekspedīcijā, vēroja teātra trupu, piedalījās talantu 
šovā, apguva dažādas radošas prasmes, gan ieguva 
dzīves gudrības un Bībeles patiesības. Atsevišķas Bībeles 
studijas nebija, bet vēsti mācījām caur aktivitātēm. 
Piemēram, kādās sacensībās ar nosaukumu „Takeši pils“ 
bija četras kārtas, kur katrā kārtā kādi izstājās. Ar šīm 
sacensībām mēs skaidrojām, ka ir dažādas sirds 
augsnes un ir tikai daži, kuri iztur līdz galam un nes 
augļus. Kaut arī daži bērni bija sarūgtināti, ka nevarēja 
visur piedalīties, mūs priecēja, piemēram, Alises atziņa: 
“Es tagad sapratu, ka jātic Dievam ir visu laiku.“

Darbs ar bērniem un jauniešiem turpināsies. Mēs ticam, 
ka šie bērni un jaunieši būs nākošie kristīgie līderi šajā 
reģionā. Lūgsim par viņiem!

Mārcis Dejus, jaundibināmās Karostas draudzes 
sludinātājs

Piltenes baptistu draudze no 
23.-25. jūlijam organizēja 
Vasaras Bībeles skolu Piltenē 
un tās apkārtnē dzīvojošiem 
bērniem un jauniešiem, kurā 
piedalījās 36 dalībnieki 
vecumā no 2-15 gadiem. 
Esam pateicīgi Dievam par 
iespēju saņemt finansējumu 
no LBDS šīs skolas izdevumu 
segšanai. VBS tēma bija “Sveiciens no ņujorkas”, kas deva iespēju 
dalībniekiem iepazīt šo pilsētu, uzzināt daudz interesantu faktu par to. 
VBS mērķis bija pasludināt Labo Vēsti tās dalībniekiem – nekristīgiem 
bērniem un jauniešiem, rosināt viņus nodot savu dzīvi Jēzus vadībai. 
Interese dalībniekiem bija liela, bet ne visi, kuri vēlējās, varēja piedalīties, 
jo bērni iesaistīti vasaras darbos, lai sniegtu atbalstu ģimenei.

Cik Bībeles skolas dalībnieku pievienosies Dieva ģimenei – tas mums 
pagaidām ir noslēpums. Bet mēs ticam, ka Labā Vēsts aizsniedza dalībnieku 
sirdis un septembrī, atsākoties svētdienskolai draudzē, šie bērni un jaunieši 
piepulcēsies svētdienskolēnu pulkam, kā arī iecerētajām ALFA kursa 
nodarbībām. Slava Dievam par Viņa svētību, pasludinot Labo Vēsti!

Sarmīte Bergmane, Piltenes draudzes locekle

Vasaras Bībeles skola
P I L t E N ē

Šajā vasarā Semināra draudzes jaundibinātā draudze sadarbībā ar biedrību 
“Jauniešu Virzība” no 18. jūnija līdz 25. jūnijam organizēja “Fusion” projekta 

nometni “Greater Than” 
jeb “Lielāks nekā” 
skaistā vietā pie Raisku-
ma ezera. Nomet nes 
mērķis bija pasludi nāt 
vēsti par Kristu un veidot 
attiecības ar jauniešiem. 
Visas no met nes garumā 
bija dažādu mūzikas 
instrumentu meistar-
klases, kurās jaunieši 

papildināja savas zināšanas vai arī iemācījās pilnīgi no jauna kāda instru-
men ta spēli. Nometnē piedalījās 23 dalībnieki vecumā no 13 - 18 gadiem. 

LBDS finansējums evaņģelizācijas pasākumiem palīdzēja mums samazināt 
nometnes kopējās izmaksas, un rezultātā kādi no jauniešiem varēja atļauties 
piedalīties nometnē. Paldies Dievam par šādu iespēju Viņa Valstības darbā!

Edgars Deksnis, Rīgas Semināra draudzes sludinātājs

BĒRNI

Nodarbības vada sludinātājs Andris Jūrmalis

Nometnes dalībnieki slavē Dievu

Nometnes dalībnieki

Bērnu 
dienas
Vīlandes draudze no 18.-21.
jūlijam organizēja bērnu 
dienas Maskavas 
priekšpilsētā, tautā saukta 
par Maskačku. Mērķis šīm 

dienām bija iepazīties un sadraudzēties ar vietējiem 
bērniem, jo no septembra vēlamies tur veidot regulārus 
pasākumus bērniem un pusaudžiem. Kopā ar bērniem 
sportojām, veidojām dažādus rokdarbus, ēdām, spēlējām 
spēles, kuru laikā arī bija iespēja šo mērķi sasniegt. Šajās 
dienās piedalījās 70 bērni, kas mums deva ļoti skaidru 
atbildi, ka šī ir vieta, kur darbs ar bērniem ir vajadzība un 
arī iespēja mums kā draudzei stāstīt par Kristu bērniem un 
viņu vecākiem vietā, kur viņi atrodas. Esam nodibinājuši 
biedrību “Cerību iela”, kas mums dos iespēju ne tikai 
stāstīt viņiem par Jēzu, bet arī palīdzēt viņu praktiskajās 
vajadzībās. 

Toms Ašnevics, Rīgas Vīlandes draudzes loceklis

Bērni nodarbību laikā
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“Cerību laiva” Pelčos

N. Graudiņš (pirmajā rindā pirmais no labās puses) kopā ar Nevejas jauniešiem 
pēc jauniešu vakara.

Vasara ir nometņu laiks, un arī Pelčos jūnija beigās atkal tikās 
bērni ar īpašām vajadzībām, viņu māmiņas, draugi, skolotāji un 
viesi, lai būvētu “Cerību laivu” un dotos ceļojumā. Šo nometni jau 
piekto gadu organizēja LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība, 
pieliekot pūles, lai ikviens nometnē justos gaidīts, mīlēts un 
īpašs – jo tāds mēs ikviens esam Dieva acīs. 

Nometnes atklāšana bija 26. jūnijā, bet jau dienu iepriekš Pelčos 
no visām Latvijas malām saradās darbinieki, lai viss būtu 
pienācīgi sagatavots, kad atbrauks bērni. Tika noformētas 
nodarbību telpas, sakārtotas guļamtelpas, izvietota nometnes 
informācija, vēlreiz pārrunāti katra pienākumi, un, protams, 
tika lūgta Debesu Tēva vadība un apsardzība nometnei. 
Prieks, ka šajos darbos līdzās pieredzējušām māsām aktīvi 
iesaistījās jaunieši – gan meitenes, gan puiši.

Un tad jau klāt bija pirmie nometnes dalībnieki, sākās reģistrācija, 
un nometnes programma iegriezās raibā virpulī, kas vienlaikus 
bija mieru un prieku nesošs piedzīvojums. Piedzīvojumu tiešām 
netrūka nevienu dienu. Tā kā nometne šogad bija ceļojums 
“Cerību laivā”, tad ik rītu īsi iepazināmies ar kādu no Latvijas 
novadiem, pa kuru tajā dienā notika ceļojums, dziedājām 
nometnes himnu, lai atcerētos, ka Dievs ir Tas, kurš ik rītu mums 
dāvā jaunu cerību, un tad jau darbs turpinājās grupās. Bērni  
devās uz nodarbībām, kur iepazinās ar Bībeles personām un viņu 
piedzīvoto, darināja rokdarbus, mācījās dziedāt, spēlēja spēles. 
Pa to laiku arī māmiņām bija savas nodarbības, kurās varēja 
apmainīties domām, pārrunāt dažādus aktuālus jautājumus un 
meklēt risinājumus dzīves situācijām. Grūti pārvērtēt šādas 
nometnes un kopābūšanas nozīmi šo sieviešu dzīvē, ikdienā 
rūpējoties par smagi slimajiem bērniem un cīnoties ar nespēku 
un grūtībām, ko mēs pat nespējam iztēloties. Kā sarunā teica 
kāda no māmiņām: “Šī ir kā oāze, ko gaidām visu gadu gan 
pašas, gan bērni.” 

Pelčos katru dienu ieradās arī viesi. Ar aizrautību visi vēroja 
kristīgo klaunu priekšnesumus, kuros bija paslēpta vēsts, kas 
svarīga katram – par to, kā veidot savstarpējās attiecības, ko 
nozīmē būt gatavam Debesīm. Kādu dienu ikvienam, kas to 
vēlējās, bija iespēja jāt ar zirgu, un to izmantoja daudzi, arī smagi 
slimie bērni, kas šādu iespēju baudīja pirmoreiz. Citu dienu 
atbrauca māksliniece, ar kuru kopā noskatījāmies bērnu zīmētu 
animācijas filmu, bet pēc tam paši varējām pagalmā apgleznot 
no kartona būvētu laivu. Pie māmiņām ciemojās Ventspils drau-
dzes jaunās māmiņas, atvedot mazas, pašu gatavotas dāvaniņas 
un pavadot laiku kopīgās sarunās un sadraudzībā. Bērni tikmēr 
dzīvoja līdzi leļļu teātra izrādei. Pēdējā vakarā ciemos ieradās 
pārstāvji no Ventspils domes un atveda skaistu kliņģeri ar piecām 
svecēm par godu nometnes piecu gadu jubilejai. Savukārt 
Kurzemes dienā paši devāmies ekspedīcijā uz Ventas rumbu, un 
kādi šo skaisto ūdenskritumu ieraudzīja pirmoreiz. Pie rumbas 
kuldīdznieki bērniem bija sarūpējuši pārsteigumu: laivā ieradās 
četri no Jēzus mācekļiem, izkāpa krastā un pastāstīja savus 
piedzīvojumus kopā ar Jēzu. Turpat bija arī Marija un Marta, 
kuras cienāja visus ar cepumu “zivtiņām”. Bērni priecājās par 
atpūtu rotaļlaukumā pie rumbas un pikniku, bet pēc tam kopā ar 
“mācekļiem” spēlēja spēles un fotografējās. 

Protams, nometnes dienas bija piepildītas vēl ar daudz ko citu – 
mierīgām sarunām, meža zemeņu lasīšanu, orientēšanos, 
meklējot laivas piederumus pils parkā, dziesmām pie 
ugunskura ... Visu jau nevar uzskaitīt! Skaidrs ir viens: tās bija 
bagātas un skaistas dienas, kas atnesa prieku bērniem, viņu 

māmiņām un katram nometnes darbiniekam, ļaujot izjust kaut 
nedaudz no Dieva mīlestības pret mums, ļaujot saskatīt cerības 
stariņu ikdienas pelēcībā un norādot uz visa laba devēju – Dievu. 
Paldies ikvienam, kurš nežēloja laiku un pūles, lai nometne 
izdotos!

Ingrīda Mieze, Ventspils baptistu draudzes locekle

Nometnes dalībnieki Kuldīgā

Jāšanas nodarbības laikā

Pie bērniem dodas četri Jēzus mācekļi

Nometnes bērni nodarbībā

JAUNIEŠI
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BPI Drafts 2012
Varam būt pateicīgi Dievam, ka 
jau ceturto gadu tiek organizēts 
BPI DRAFTS, kura mērķis ir aiz-
sniegt, uzrunāt, iedvesmot un 
sagatavot kalpošanai jaunus pui-
šus vecumā no 14 līdz 20 gadiem. 
Kā jau ierasts, arī šogad visas 
nometnes notika lauku sētā 
“Ganības”. Šovasar nometnēs 
piedalījās jaunieši no dažādām 
Latvijas draudzēm: Rīgas, 
Liepājas, Talsiem, Ventspils, 
Viesītes, Jelgavas, Valmieras un 
Ogres. 

Pirmā līmeņa nometnē kopā pie-
dalījās 30 jaunieši. Uz nometni 
tika aicināti arī BPI studenti, kuri 
kalpoja “jaunākajiem brāļiem” ar 
Vārdu, piemēru un praktiskā 
veidā. Nometnes laikā puišiem 
bija iespēja piedalīties dažādās 
aktivitātēs, kas ļāva labāk izprast 
Evaņģēliju, māceklības nozīmi, kā 
labāk pasludināt Evaņģēliju un kā 
saprast savu aicinājumu. 
Nometnes lektori bija sludinātāji 
no dažādām Latvijas baptistu 
draudzēm. Nometnes noslēgumā uzrunu 
teica LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. 

Nometne bija īpaša ar to, ka tajā piedalījās 
pieci novērotāji no Šveices un Igaunijas. 
Viņi par BPI DRAFTS nometnēm bija 
daudz dzirdējuši un, pirms kaut ko līdzīgu 
uzsāktu savā valstī, vēlējās paši piedalīties 
un redzēt klātienē, kā šī nometne tiek 
organizēta. Bez jebkāda pārspīlējuma 
varam teikt, ka viņi bija negaidīti pārsteigti 
un, lai gan paši jau ir stipri kristieši, 
nometne viņiem vēlreiz atgādināt 
Evaņģēlija nozīmi un to, cik svarīgi ir kal-
pot ar visiem 100%. 

Domāju, ka vislabāk par nometni var 
pateikt paši dalībnieki:

Timotejs: “Nometne bija laba, tā lika sevi 
lauzt un saprast, ka viens neko nevari, ja 
nav komanda, kas atbalsta. Nometne lika 
izdzīvot Evaņģēliju. Nometnes laikā varēja 
redzēt, kādas ir tavas dāvanas un ko tu 
vari darīt savā draudzē.”

Klāvs: “Nenožēloju ka aizbraucu, tagad ir 
vieglāk runāt ar cilvēkiem par Jēzu un visu 
to noformulēt. Bija forši pavadīta nedēļa ar 
foršiem cilvēkiem.”

Augustu sākumā notika BPI DRAFTS 3. 
līmeņa nometne. Šāda veida nometne tiek 
rīkota otro gadu. Tajā piedalās tie, kuri pie-
dalījušies pirmajos divos līmeņos un visu 
gadu ir strādājuši, lai izveidotu komandu 
savā draudzē, lai kopīgi piedalītos nomet-

nē. Trešā līmeņa nometnē lielākais no izai-
cinājumiem ir būt gatavam uzņemties 
pilnu atbildību par savu komandu. Pirma-
jās divās dienas komandas tika sagatavo-
tas praksei. Daudz tika runāts par koman-
das darbu (par ko mācīja BPI Studiju 
daļas vadītāja Līva Fokrote) un to, cik sva-
rīgi ir būt Gara vadītiem (mācīja Ogres 
draudzes sludinātājs Dainis Pandars), 
lai varētu labi vadīt komandu misijā. 

Pēc tam komandas devās praksē uz 
ķūļciemu. Tas ir mazs ciemats Talsu nova-
dā ar 300 iedzīvotājiem. ķūļciemā vēl nav 
savas draudzes, bet jau vairākus gadus 
tiek organizēta svētdienskola, un ir cerība, 
ka tuvākā nākotnē arī šeit varētu tikt nodi-
bināta draudze. Jauniešiem no DRAFTS šī 
bija lieliska iespēja uzrunāt bērnus, jaunie-
šus un pieaugušos cilvēkus. Tā kā prakse 
bija trīs dienas, jauniešiem nebija daudz 
laika atpūsties, bija jāķeras pie darba jau 
pirmajā vakarā. Jaunieši iepazina tuvāk 
cilvēkus, apciemojot mājas, izmantoja 
dažādas iespējas, lai praktiskā veidā kal-
potu vietējiem. Dienas pirmo daļu jaunieši 
pavadīja praktiski kalpojot – skaldot 
malku, pļaujot zāli, tīrot sētu. Tas deva 
iespēja tuvāk iepazīt cilvēkus un pavēra 
iespēju arī sludināt Evaņģēliju. 
Pēcpusdienā jaunieši lielāko daļu pavadīja 
vietējā sporta laukumā un estrādē, kurā 
pulcējās daudz bērnu, jauniešu un pat 
pieaugušie. Vēlreiz pārliecinājamies, cik 

maz laika ir vajadzīgs, lai 
iedraudzētos un iemīlētu pat 
vissvešāko cilvēku. 

Pēdējā dienā jaunieši bija īpaši 
aktīvi un dienas lielāko daļu vel-
tīja, lai apciemotu cilvēkus pa 
mājām un pasludinātu 
Evaņģēliju. Kā jau vienmēr, bija 
cilvēki, kas atraidīja, bet liela 
pateicība Dievam par cilvēkiem, 
kas savu sirdi atvēra Jēzum. 
Mēs ceram, ka cilvēki, kas 
kalpo ķūļciemā, turpinās iesāk-
to darbu. 

Nometne un prakse bija nepa-
rasta ar to, ka to vadīja paši jau-
nieši un komandu vadītāji. BPI 
studenti un DRAFTS vadītāji bija 
tikai mentori, kas lūdza, kalpoja, 
atbalstīja un palīdzēja izvērtēt 
kalpošanu, lai komandas un to 
vadītāji būtu vēl drošāki un 
varētu veikt kalpošanu labāk. 

Šovasar vēlreiz pārliecinājā-
mies, ka Latvijā ir jaunieši, kam 
deg sirds un kuri vēlas būt 
Dieva vadīti. Jādod tikai ir 

iespēja, un jaunieši būs gatavi dot visus 
100 procentus, lai sekotu Jēzum un aplie-
cinātu Viņu citiem. 

Viss šogad vēl nav beidzies! Izņēmuma 
kārtā otrā līmeņa nometne tiks organizēta 
oktobra beigās, kad būs skolēnu brīvlaiks. 
Mēs ceram redzēt otrā līmeņa BPI 
DRAFTS nometnē visus tos jauniešus, kuri 
jau piedalījušies pirmā līmeņa nometnē.

Paldies visām draudzēm, kas tic šai idejai 
un sūta puišus un komandas uz BPI 
DRAFTS nometnēm! Paldies visiem BPI 
studentiem, sludinātājiem, vadītājiem, kas 
regulāri kalpo nometnēs, bez viņiem 
DRAFTS nav iedomājams! Paldies Užavas 
draudzes priekšsēdētājam Ziedonim un 
ķūļciema draudzes dibinātājam Jānim! 
Paldies LBDS un BPI vadībai, kas atbalsta 
šo ideju! Paldies atbalstītājiem, kas visda-
žādākos veidos materiāli atbalsta BPI 
DRAFTS nometnes! Paldies Jēzum, kas 
aicina un dara pašu svarīgāko darbu 
pirms nometnes, tās laikā un pēc tās! 

Lūgsim, lai Dievs izredz jaunus puišus, 
kas ne tikai atbrauc uz nometni, bet ir 
gatavi ieklausīties Dieva balsī un atsauk-
ties Viņa aicinājumam. Lai Dievs turpina 
veidot un strādāt pie mūsu nākamās 
paaudzes!

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks,  
BPI DRAFTS nometņu vadītājs

BPI Drafts dalībnieki

BPI Drafts nodarbību laikā
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5. augustā Ainažu baptistu draudzē 
bija svētku diena – par sludinātāju tika 
ordinēts NBS kapelāns Raimonds 
Locs. Par jauno draudzes sludinātāju 
un viņa dzīvesbiedri Agritu aizlūdza 
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, kā arī 
garīdznieki Ilmārs Hiršs, Oļegs 
Jermolājevs un Mārtiņš Rijnieks. 

Vēlam sludinātājam un viņa ģimenei 
Dieva vadību un gudrību kalpošanas 
darbā!

S L U D I N ā t ā j S

Raimonds Locs 
ordinēts  
Ainažu draudzē

Šā gada 21. un 22. jūlijā Priekules baptistu draudzes vīri 
organizēja laivu ekspedīciju Tēvi un dēli. Kad runa ir par 
tēvu un dēlu attiecībām un kopā pavadīto laiku, tad 
statistika liecina par ļoti dramatisku situāciju. Tāda 
kvalitatīva kopā pavadīšana tēvam ar dēlu ir ļoti maz. 
Jaunam zēnam pietiek viena diena kopā ar savu tēti un viņš 

par to runās 
visu mūžu. Lai 
šādu iespēju 
būtu vēl vairāk, 
Priekules 
baptistu 
draudzes vīri 
organizēja šādu 
ekspedīciju. 
Tas, kādi aug 
mūsu dēli un 
kādā sabiedrībā 
viņiem jāpastāv, 

tā ir līdzatbildība arī vīriem – tēviem. Jauniem puišiem ir 
nepieciešams piemērs kā dzīvot, cienīt, mīlēt un aizsargāt. 
Lai viņi redzētu, ka pieauguši vīri joprojām šīs lietas uzskata 
par vērtībām, ir nepieciešams laiks kopā. Vīri seko vīriem. 
Ja kristiešu vīri – tēvi var rādīt piemēru, ka viņi seko savam 
vadītājam – Kristum, un tas ir neviltoti un patiesi, tad jauni 
“vīri” saņem izaicinājumu sekot šim piemēram.

Ekspedīcijas laikā tēvi un dēli kopā varēja pavadīt divas 
neaizmirstamas dienas. Ļoti nozīmīgi bija, lai kristiešu vīri 
būtu kopā ar citiem vīriem. Tas bija vīru kopīgs notikums, 
kurš tagad vieno 11 vīrus un 11 dēlus. Tagad, šiem vīriem 
satiekoties, ir par ko runāt, atcerēties un kalt jaunus plānus 
nākošam notikumam. Kristiešu vīri ar cietiem vīriem veido 
uzticīgas attiecības. Šis laiks bija ieguldījums uzticībā tiem, 
kuri vēl neseko Kristum. Tas bija ļoti nozīmīgi – sarunāties 
par tām lietām, kuras ir svarīgas vīriem, kuri nenāk baznīcā. 
Tas bija ieguldījums, lai nākotnē uzticība sarunās un darbos 
varētu darboties abos virzienos. 

Pēc šīs ekspedīcijas, pēc laika tēviem kopā ar dēliem ir 
pieprasījums. Tuvākā nākotnē tāds būs atkal. Iespējams, tur 
nebūs laivas, varbūt kaut kas cits. Kādi vīri jau ir aicinājuši 
savus draugus ar dēliem, lai kaut ko tādu piedzīvotu. 
Citi dzirdējuši saka, ka nākošajā reizē obligāti piedalīsies.

Šogad LBDS Kongresā pieņemtās vīzijas skatījumā šo 
notikumu var saukt par pavairoties spējīgu. Šajā pirmajā 
reizē, ekspedīcijā, nebija īpaši plānotas Bībeles studijas, 
slavēšana vai dievkalpojums tuvākā baznīcā. Kādi no vīriem 
tam nebija gatavi. Ieguldījums bija tajā, lai, dzīvojot 
kristocentrisku dzīvi pat laivu pārgājienā, pati dzīve jau būtu 
kā liecība par Vadītāju Kristu. Ieguldījums jau sākās gadu 
atpakaļ lūgšanu stundās, kad par šiem vīriem katru nedēļu 
mēs lūdzām Dievu. Ticu, ka nākošajā reizē būs jau dziļākas 
sarunas, jo mēs starplaikā satiksimies un mums jau ir kas 
kopīgs, ko atcerēties. Vēlamies saglabāt kristiešu un 
nekristiešu līdzsvaru, lai notikumi būtu uz garīgiem 
pamatiem, lai virsroku ņemtu Kristus.

Mēs novēlam jums drosmi uzdrīkstēties. Iesāc!! Lūdz Jēzu 
un nāks atbilde, kā būt kopā ar cilvēkiem un kvalitatīvi 
pavadīt laiku, lai apliecinātu Kristu. Iespējams, tas nenotiks 
pirmajā reizē. Zvejnieki nepadodas tad, kad viņiem ilgu 
laiku nav loms. Jēzus teica, ka Viņš darīs mācekļus par 
cilvēku zvejniekiem. Viņam ir kaut kas labs padomā. Viņš 
dos padomu, kā tu ar savu komandu varēsi būt labs 
liecinieks par Viņu.

Mārcis Zīverts, Priekules draudzes sludinātājs

Tēvi un dēli
E k S P E D Ī c I j A

Edgars Freivalds (1937 - 2012)
Edgars Freivalds dzimis 1937. gada 18. jūnijā 
Dundagas pagasta Plintiņu Zemzaros. Uzaudzis 
kristīgā 10 bērnu ģimenē, skolas gaitas uzsācis 
Dinsberga skolā. Savu dzīvi Dievam uzticējis agri 
jaunībā un bībelīgi pagremdēts 1964. gada 23. 

augustā Rīgas Golgātas draudzē, to dara mācītājs E. Strēlis. 1965. 
gada 15. maijā Edgars stājies laulībā ar Tabitu Miezīti. Viņu laulība 
svētīta ar divām meitām Gunu un Andu, kuras dāvājušas trīs 
mazmeitas Egitu, Ilviju un Rebeku. Savas dzīves laikā laicīgo iztiku 
Edgars pelnījis līdz pat pensijas gadiem, strādājot dažādos 
uzņēmumos par elektriķi, bet pēdējā darba vieta ir Talsu tipogrāfija.

Edgara dzīvē nozīmīgu vietu ieņem laiks, kas pavadīts Ventspilī, 
aktīvi darbojoties baptistu draudzē,  korī un veidojot mājas lūgšanu 
grupu. Šajā laikā mācītājs Žanis Ludviks uzrunā Edgaru, aicinot 
uzņemties sludināšanas darbu. Edgars atsaucas un 1977. gadā 
uzsāk garīgo darbu Pitraga draudzē. Pēc gada pievienojas 
sludinātāja darba pienākumu pildīšana arī ģipkas draudzē, kur 
Edgars aizvada 20 gadus. Kalpošanu Pitraga draudzē turpinājis līdz 
pat  2011. gada nogalei.

Mūža laikā trīskārt Edgaru Dievs uzrunājis ar Atklāsmes grāmatas 2. 
nodaļas 10.panta vārdiem: "Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu 
dzīvības kroni."

Edgara tuvinieki viņu raksturo kā ļoti sirsnīgu, līdzjūtīgu, pazemīgu, 
izpalīdzīgu, strādīgu vīru, tēti un vectētiņu. Mazmeitām viņš bija 
lielisks rotaļu biedrs un Bībeles stāstu stāstītājs.

Dievs Edgaru sauc Mūžībā 2012. gada 15. augustā.

Meita Anda Kostanda

Laivu brauciena dalībnieki Par Agritu un Raimondu Lociem aizlūdz 
garīdznieki P. Sproģis, I. Hiršs,  
O. Jermolājevs. Foto: Billijs Locs

Ainažu draudzes locekļi ar viesiem. Foto: Billijs Locs

GARīdzNIEkI UN vAdītāJI

baptistu vēstnesis10



Turpinājums 12.lpp.

Es nekaunos, ka Kristus 
ir mans Kungs

Rihards Rudzis ir Baltijas Pastorālā 
institūta 1. kursa students, Ogres 
Trīsvienības baptistu draudzes loceklis, 
kopš vasaras sākuma arī savas draudzes 
jauniešu vadītājs.

Tu tikko esi uzņēmies savas draudzes 
jauniešu vadītāja lomu. Kāds ir jūsu 
draudzes jauniešu darba redzējums?

Jau divus gadus mums ir nedēļas 
jauniešu dievkalpojumi ar nosaukumu 
“Bāka”. Šosezon mēs tos vēlētos redzēt 
nevis tikai kā dievkalpojumu, bet kā 
kustību. Lai „Bāka” ir ikviena jaunieša 
redzējums, ka mēs katrs esam bāka tajā 
vietā, vidē, kur mēs esam – starp 
draugiem, ģimenē, skolā, darbā, jebkur. 
Mēs gribam izdzīvot to vīziju, vērtības, kas 
tika pieņemta LBDS kongresā, – dzīvot 
kristocentrisku, pavairoties spējīgu un 
misionālu dzīvi gan kā draudze, jauniešu 
grupa, gan katrs atsevišķi.

Kā jūs plānojat šīs vērtības izdzīvot 
jauniešu darbā, savās dzīvēs?

Katram vispirms jāsaprot, sev jānodefinē, 
ko nozīmē būt kristocentriskam. Par to 
mēs mēģināsim ar jauniešiem runāt, šo 
sezonu uzsākot. Arī Draudzes dienās 
katra no dienām būs veltīta vienai no šīm 
tēmām. 

Par pavairošanos – iepriekšējā jauniešu 
sapulcē es mudināju jauniešus uzsākt 
tādu kā atbildības uzņemšanos par 
draugiem, kurus viņi ir uzaicinājuši līdzi uz 
draudzes pasākumiem, lai viņi neaiziet 
projām, jo neviens viņam nepievērš 
uzmanību. Domājam izstrādāt plānu, kas 
dotu ierosmi, palīdzētu jauniešiem, 
tiekoties vienam ar otru, palīdzētu 
novērtēt, kā viņi aug caur šīm attiecībām.

Plānojot un veidojot pasākumus, 
cenšamies domāt misionāli, lai tie būtu 
vērsti nevis uz solus sildīšanu, bet uz āru. 
Tāpat kā esam uzsākuši misiju Rembatē, 
lai mērķtiecīgi aizsniegtu šīs vietas 
cilvēkus, domājam par līdzīgas misijas 
uzsākšanu Ogrē.

Kā Tu pats praktiski izdzīvo 
kristocentrisku, pavairoties spējīgu un 
misionālu dzīvi? Ar kādām izvēlēm tas 
ir saistīts? 

Pirmais, kas man iešaujas prātā, – ja 
draugi man prasa, kur mācos, izvēlos 
atbildēt tieši, izstāstot par to, kas ir Baltijas 
Pastorālais institūts. Nevis novirzīties no 
tēmas, bet, uzticoties Dievam, ka neko 
nezaudēšu, ja cilvēkiem izstāstīšu par to, 
ko daru. Man tas nozīmē  – es zinu, ka 

Kristus ir mans Kungs, un es no tā 
nekaunos. Attiecībās ar vecākiem tā ir 
mana izvēle izdarīt uzreiz to, kas man ir 
lūgts, jo parasti, ja man tētis vai mamma 
lūdz kaut ko izdarīt, es to atlieku uz vēlāku 
laiku. 

Ir vairāki cilvēki, ar kuriem es esmu 
nodibinājis kontaktu šīs vasaras laikā, 
lūdzis par viņiem, aicinājis piedalīties 
kristīgos pasākumos. Cenšos arī atjaunot 
kontaktu ar vecajiem draugiem, bet 
nepadarot viņus par “projektiem”, 
draudzējoties tikai tāpēc, lai viņi iepazītu 
Kristu. Man viņi ir svarīgi viņu pašu dēļ, un 
tas jau viņu pašu dēļ ir visbūtiskākais – 
iepazīt Kristu, bet es nevēlos ar viņiem 
manipulēt. 

Pavairoties spēja? Ir bijuši vairāki puiši, ar 
kuriem es regulāri tiekos, mērķtiecīgi 
veidojot attiecības. Tagad gan ir tikai viens 
puisis, bet es plānoju par vēl kādiem 
puišiem uzņemties atbildību.

Kas ir lielākie šķēršļi un izaicinājumi, lai 
izdzīvotu šīs lietas?

Lielākais šķērslis un izaicinājums sev es 
esmu pats, slinkums, negribēšana, kas 
jāpārvar, pasivitāte. 

Kā Tu iepazini Dievu? 

2006. gada sākumā mana mamma kļuva 
par kristieti. Vasarā mamma mani aizsūtīja 
uz draudzes jauniešu nometni, kur man 
ļoti patika. Pēc nometnes es arī sāku iet 
uz Ogres Trīsvienības baptistu draudzi. 
Pēc pāris mēnešiem džeks, ar kuru kopā 
es gāju uz draudzi un ar kuru es 
dievkalpojuma laikā gāju uzpīpēt, vairs 
nenāca. Ar jauniešiem man nekāda 
kontakta nebija. Mammai mani uz baznīcu 
iet bija jāpiespiež. Sakot, ka netikšu pie 
datora, mamma mani piespieda aiziet uz 
jauniešu vakaru. Vēl šodien atceros pirmo 
jauniešu vakaru. Man tur tik ļoti patika, ka 
nākošreiz pats prasīju mammai, lai mani 
turp ved, ņēmu līdzi visus iespējamos 
draugus. 8. klases beigās sapratu, ka 
Jēzus ir Kungs, bet turpināju dzīvot 
dubultu dzīvi ar dzeršanu, smēķēšanu, 
tusiņiem līdz 9. klases izlaidumam, kad 
klases ekskursijas laikā Dievs mani 
uzrunāja, liekot aizdomāties par to, ka 
viss, ko es daru ne Viņam, ir pilnīgi lieki. 

Ļoti liela loma tajā, ka es iepazinu Dievu, 
ir mūsu draudzes sludinātājam Dainim 
Pandaram. Es apbrīnoju, ka viņš, tolaik 24 
gadus vecs puisis, tā ņēmās ar mani un 
citiem pusaudžiem. Nezinu, vai es tā 
varētu nodoties jaunākiem džekiem, pie 

tam, es atceros, 
kāds pilnīgs 
ārprāts es tolaik 
biju. Man viņš, 
protams, likās 
superīgs džeks. 
Dievs patiešām 
darbojās caur 
Daini. Viņa dēļ 
es iepazinu 
Dievu, tāpēc es 
arī tagad 
mudinu 
jauniešus 
mērķtiecīgu 
uzturēt, veidot šādas attiecības, jo esmu 
piedzīvojis, kā tas ir darbojies manā dzīvē.

Kā Tu nonāci līdz studijām Baltijas 
Pastorālajā institūtā? 

Pirmajā BPI DRAFTS nometnē es vairāk 
uzzināju par BPI. Tur es arī sapratu, ka 
gribu strādāt ar jauniešiem un ka pēc 
vidusskolas beigšanas man jāturpina 
mācības BPI. BPI DRAFTS nometnēs es 
pieaugu apziņā, ko nozīmē vadīt sevi, 
uzņemties atbildību par citiem, kā vadīt 
citus. Mudinu tur piedalīties arī savas 
draudzes jauniešus. Priecājos redzēt, kādi 
atbrauc cilvēki no tādām garīgi spēcīgām 
nometnēm. Viņos var redzēt, ka viņi 
pārgājuši no Dieva pazīšanas uz Dieva 
piedzīvošanu.   

Ko šis pusgads BPI tev ir devis?

Esmu ieguvis teoloģiskas zināšanas, 
labāk izprotu Bībeles kontekstu. Daudz 
devušas Edgara Maža un Ilmāra Hirša 
lekcijas. Igora Rautmaņa vadītajā 
mentoringā sapratu, ko darīt ar 
jauniešiem, par kuriem esmu uzņēmies 
atbildību. Kaspara Šterna vadītajās 
nodarbībās esmu vairāk sapratis, kāds es 
esmu, kādas ir manas stiprās, kādas vājās 
puses.

Te tiek mainīts arī mans raksturs, mācos 
neatlikt mājasdarbus uz vēlāku laiku, 
mācos ievērot termiņus. Novērtēju to, ka 
Līva [Fokrote, Studiju daļas vadītāja] mūs 
bezmaz ar mietu dzen, lai mēs visu 
izpildām un nododam laikā, arī viens otru 
dzenam. Te man ir izveidojušās jaunas 
attiecības. Daudz mācos no saviem kursa 
biedriem, īpaši no tiem, kuriem ir liela 
dzīves pieredze.  

Ko dari laikā, kad nemācies BPI? 

Viens no maniem vaļaspriekiem ir mūzika, 
man patīk vadīt pielūgsmi, kā arī muzicēt 
kopā ar savu grupu, pagaidām vēl to 

Rihards Rudzis
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Gandrīz par tradīciju ir kļuvusi LBDS Sieviešu apvienības rīkotā vasaras 
sieviešu nometne, kas pulcina ik vienu Latvijas sievieti. Šogad sieviešu 
nometne notika no 10.-12.augustam Siguldā, Laurenču hostelī. Šī bija 
visapmeklētākā nometne pēdējo gadu laikā – gandrīz divi simti 
dalībnieki piedalījās lekcijās, interesantās darba grupās un rokdarbos. 
Šķita, ka šogad ir īpaši jauka programma – interesanti viesi, mūziķi un 
pat mūsu draudžu bīskaps ar savu ģimeni priecēja klausītājus.

Galvenā nometnes viešņa bija 
Virdžīnija Kreimeijere (Virginia 
Kreimeyer), kas pārstāv Sieviešu 
misijas apvienību Teksasā. Viņa, 
stāstot par savu pieredzi, mudināja 
mūs noticēt, ka katra sieviete var 
līdzdarboties Kristus vēsts 
izplatīšanā ar labiem darbiem, ka 
katra ir apdāvināta, lai spētu būt 
par garīgo padomdevēju 
līdzcilvēkiem. Īpaši interesantas 
bija darba grupas, kuru saturs 
apmierināja pat visprasīgāko nometnes dalībnieci – padomi jaunajām 
māmiņām, atbildes tiem, kuri meklē izglītības iespējas, dārzkopības 
gudrības, stāsts par sievieti vadošā amatā, misionāres pieredze un 
vienkāršas patiesības par savu izskatu un veidu, kā sarunāties ar citiem. 

Mūzikas cienītājas priecēja 
operdziedātāja Evita Zālīte un Lība 
Ēce-Kalniņa. Joprojām dzirdu labas 
atsauksmes par nometnē 
piedzīvotām pozitīvām emocijām, 
draudzību un vēlēšanos 
līdzdarboties Sieviešu apvienībā. 

Atskatoties uz nometnē notikušo, 
ir prieks, ka rīkotāji ir iekļāvušies 
LBDS  Kongresā ieskicētajā 
nākotnes kopdarba vīzijā. Nometnē 
bijām vairāk nekā citus gadus – 
tātad “pavairoties spējīga”, 
nometnes saturs – “kristocentrisks” 
jeb visā centāmies pagodināt Kristu 
un “misionāls” – esam atstājuši 
“pēdas” Siguldas novada ļaužu 
sirdīs. Paldies bīskapam Pēterim 

Sproģim par kopdarba vīzijas atgādinājumu! To klausoties, bija laba 
sajūta, ka mēs, Sieviešu apvienības sievietes, tajā iekļaujamies. 
Uz tikšanos nākamgad!

Inese Drēska, Jelgavas draudzes locekle

 “Sievietes  
dzīves krāsas”

Pusdienu pārtraukumā

Vīru dubultkvartets un mācītājs Viesturs Kalniņš

Dziedātāja E. Zālīte

Nometnes dalībnieces

Lektori V. Kreimeijeri tulko K. Ēce

N o M E t N E

12. augustā Aizputes draudze svinēja 143. gadadienu. 

Viesojās vīru dubultkvartets no Liepājas Ciānas un 
Pāvila baptistu draudzēm. Ar svētrunu kalpoja Latvijas 
Bruņoto Spēku Jūras spēku flotiles kapelāns, mācītājs 
Viesturs Kalniņš.

Valdemārs Siksnis, Aizputes draudzes priekšnieks

A I Z P U t E S  D R A U D Z E I  1 4 3

darām tādā kā underground, mums nav vēl ierakstu 
vai publisku uzstāšanos. Man tik ļoti patīk zīmēt, 
esmu pat apsvēris iespēju mācīties Mākslas 
akadēmijā.

Tu esot kustības “Īsta mīlestības gaida” 
reklāmas seja?

“Īsta mīlestība gaida” konferencēs es esmu 
piedalījies sešus gadus, esmu bijis grupu vadītājs, 
piedalījies organizēšanā. Es ticu tam, par ko tur tiek 
runāts. Nebojāt savu jaunību, nepiegružot savas 
domas. Tas liekas godīgi pret savu nākamo 
dzīvesbiedru, dāvinot viņam neattaisītu, neatplēstu 
dāvanu. Nedzīties pēc attiecībām attiecību pēc, lai 
citu acīs izskatītos krutāks, lai būtu draudzene, ko 
saviem draugiem atrādīt kā tādu mašīnu vai mobilo 
telefonu. Mācos dzīvot dzīvi un izbaudīt laiku, kamēr 
vēl neesmu precējies.

Kādi ir tavi plāni, sapņi?

Liela daļa no tiem ir saistīti ar mācībām. Kad BPI 
sāksies neklātienes studiju gadi, vēlos mācīties 
audiovizuālo mediju mākslu. Man patīk filmēt, 
montēt, tā ir joma. Viens no maniem sapņiem ir 
studēt “The Anchor School of Ministry”. Ir tāda 
kustība “Come and Live”, viņu misija ir orientēta uz 
skeitparka cilvēkiem un arī saistīta ar mūziku. Viņi 
izplata gan pielūgsmi, gan smagāku mūziku par 
brīvu, tikai tā dēļ lai tiktu pasludināts Evaņģēlijs. 
Viņu dzīves uztvere, domāšanas veids man ir ļoti 
tuvs. Tāpēc biju sajūsmā, uzzinot par to, ka viņiem ir 
šāda skola.

Vēl nākotnē es gribētu uzsākt mājas draudzi, kā to 
dara mani draugi Tomass un Aigars. Tā būtu iespēja 
aizsniegt tos cilvēkus, kas nevēlas nākt uz baznīcu 
kā ēku. To redzu arī kā veidu, kā es varētu dzīvot 
misionālu dzīvi. 

Interviju sagatavoja Nora Rautmane,
BPI Programmu administratore

Turpinājums no 11.lpp.
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Kāpēc Jēzus ir svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa? Un ko par to 
saka Bībele? Kā lasīt Bībeli? Šie ir tikai daži jautājumi, kas tika 
apspriesti Vidrižos, pirmajā diskusiju vakarā, uz kuru bija aici-
nājuši Stīvens un Natālija Džensi (Stephen un Natālija Janz).

Šis diskusiju vakars ir rezultāts veiksmīgai sadarbībai starp 
Džensu ģimeni, kas jau vairākus gadus dzīvo Vidrižu pagasta 
Bīriņos, misijas komandām no ASV un Kanādas, kā arī vietējās 
pašvaldības interesei. Bet visvairāk šeit ir darījis Dievs, kas 
sagatavojis cilvēku sirdis un atvēris viņu domas diskusijai par 
šīm tik ļoti nozīmīgajām tēmām.

Par to, kā Dievs ir strādājis un kādu svētību tas ir devis 
apkārtnei, mēs pārliecinājāmies šī gada jūlijā. Jūlija vidū 
Vidrižos viesojās misionāru komanda no Teksasas, ASV. 
Fortvorsas “Christ Chapel Bible Church” draudzes komanda 
bija sagatavojusi un vadīja intensīvus vienas nedēļas angļu 
valodas kursus. Kursos bija iespēja piedalīties dalībniekiem ar 
dažādiem priekšzināšanu līmeņiem. Pēc angļu valodas kursiem 
anketās, kuras lūdzām aizpildīt visus studentus, pajautājām, 
vai viņi vēlētos piedalīties diskusijā par to, kas ir Jēzus un kādēļ 
Viņš ir svarīgs mūsu dzīvē. Un divdesmit no aptaujātajiem 
izrādīja interesi piedalīties!

Jau 9. augustā Vidrižos cilvēki tika aicināti uz pirmo diskusiju 
vakaru. Malkojot tēju un kafiju, mums bija iespēja dalīties ar to, 
ko mums nozīmē sekot Jēzu. Kā Jēzus ir mainījis pasauli, kā 
Viņa dzīve, nāve un augšāmcelšanās ir ietekmējusi mūsu 
vēsturi un dzīvi šodien. Mēs turpinām lūgt, lai no šīs pirmās 
diskusijas, kurā piedalījās četri cilvēki no Vidrižu apkārtnes, 
veidotos jauni Kristus sekotāji, kuri dzīvotu ar Dieva aicinājumu 
aizsniegt citus un darīt arī tos par mācekļiem.

Vidrižos draudze vēl netiek dibināta, bet mēs redzam, ka Dievs 
dod iespējas un viss, kas jādara, ir jālūdz un jāsaprot, kā šo 
iespēju izmantot. Varbūt arī tuvākā nākotnē Vidrižos izveidosies 
kodols, kas kļūs par draudzi. Lūdziet par Vidrižiem un 
apkārtējiem ciematiem, lai Dievs atver cilvēku sirdis, dod 
iespējas un palīdz saprast, kā šīs iespējas izmantot.

Mārtiņš Zabarovskis, Bīriņu jaundibināmā draudze

Misija Vidrižos

Diskusiju vakara dalībnieki

Vidrižu iedzīvotāji diskusijas laikā

Starptautiska starpkonfesionāla mācību iestāde 

“LATVIJAS BĪBELES CENTRS”  

aicina studēt Bībeli un sagatavoties kalpošanai. 

Pabeidzot:
•	 2 gadu kursu, saņemsiet sertifikātu “Teoloģija un 

kalpošana”; 
•	 4 gadu kursu, saņemsiet diplomu “Kristīgā 

kalpošana un vadība” vai “Kristīgā izglītība”.

Lekcijas notiek vakaros 1 - 2 nedēļas mēnesī un tiek tulkotas 
latviešu un krievu valodās. 

Mācībām var pievienoties jebkurā laikā. Tās notiek Rīgā, 
Mārupes ielā 16, no plkst. 18:00 - 21:00.  
LBC filiāle darbojas arī Talsos. 

Papildus informāciju skatīt mājas lapā: www.bible.lv

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties kļūt par LBC studentu, 
lūdzu, zvaniet Solvitai Jākobsonei pa tālr. 27014222.

Norvēģijas Vadības un Teoloģijas skola sadarbībā ar Latvijas 
Bībeles Centru piedāvā akreditētu bakalaura studiju 
programmu teoloģijā un vadībā. Studijas notiek angļu 
valodā. 

Vairāk informācijas varat iegūt, zvanot Dr. Esterei Petrenko 
(tālr. 27014111) vai rakstot uz e-pastu: veriga28@gmail.com, 
kā arī LBC mājas lapā: www.bible.lv/bakalavr.html

dRAUdžU dIBINāŠANA

baptistu vēstnesis 13



A I Z L Ū g š A N U  k A L E N D ā R S  U N  Z I ņ A S  D R A U D Z ē M

septembris
1

Zinību diena. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
skolniekiem un skolotājiem, jauno mācību gadu 
skolās un draudžu svētdienskolās uzsākot. Lūgsim, 
lai Dievs dod draudžu ļaudīm gudrību, kā turpināt 
mācīt Viņa ceļos tos, kuri piedalījās mūsu draudžu 
evaņģelizācijas pasākumos šajā vasarā.

2
Lūgsim, lai Svētais Gars palīdz mums ieraudzīt 
savus darba kolēģus, studiju biedrus, kaimiņus 
un citus šodien sastaptos cilvēkus tā, kā viņus 
redz Dievs. Vakarā izvērtēsim Dieva priekšā to, 
kā esam ieraudzījuši citus, un aizlūgsim par viņu 
vajadzību pēc Kristus.

3
Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālo 
institūtu, tā vadītājiem, lektoriem un studentiem. 
Lūgsim, lai Dievs turpina veidot pēc Sava prāta 
pašreizējos BPI studentus un lai Viņš aicina tos, 
kuriem šeit jāmācās turpmāk.

B A l T i j A S  P A S T o R ā l A i S  i n S T i T Ū T S
Rudens semestra sākums.

4
Lūgsim par Rīgas Vīlandes draudzi. 
Lūgsim par mācītāju ģirtu Ašnevicu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par cilvēkiem, kas 
dzīvo baznīcas tuvumā, lai viņi 
atsaucas Evaņģēlija vēstij.

5
Lūgsim par Latvijas vadītājiem, lai viņiem būtu 
iespēja dzirdēt Kristus vēsti un atsaukties tai. Lūgsim 
par tiem Kristus sekotājiem, kuri strādā valsts 
pārvaldē, lai viņi stipri stāvētu savā ticībā un lai Dievs 
dotu viņu darbam labus augļus.

6
Aizlūgsim par situāciju Tuvajos Austrumos, īpaši 
Sīrijā. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību vadītājiem, kā 
pasargāt Sīrijas iedzīvotājus un izbeigt nemierus.

7
Lūgsim par LBDS vadību – bīskapu Pēteri Sproģi, 
viņa ģimeni, vietniekiem un Padomes sēdi, kas 
šodien notiek Rīgā. Lūgsim, lai Dieva Gars viņus 
vada un palīdz pieņemt gudrus lēmumus.

8
Lūgsim par Rucavas draudzi. Lūgsim, lai Dievs vada 
un sakārto turpmāko draudzes ceļu; lai Viņš 
iedrošina katru draudzes locekli ikdienas gaitās.

9
Tēvu diena. Lūgsim par ģimenēm, vīriem, tēviem 
un zēniem mūsu draudzēs. Lūgsim par brāļu 
nodošanos Jēzum un Dieva darbam.

10
Lūgsim par Ādažu jaunveidojamo 
draudzi. Lūgsim par Kasparu Šternu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par cilvēkiem, kas 
dzīvo Langstiņos, Ādažos, Garkalnē, 
Baložos, Bīriņos un Vidrižos, lai Dievs 
paver iespējas pasludināt viņiem 
Evaņģēliju. Lūgsim par Alfa kursu, kas 
sāksies 10. septembrī Ādažos.

11
Lūgsim par Sakas draudzi, par 
mācītāju Teodoru Bērziņu. Lūgsim par 
draudzes izaugsmi, lai draudze būtu 
par svētību apkārtnes ļaudīm.

12
Lūgsim par senioriem, lai Dievs viņus stiprina katru 
dienu, lai palīdz uzticēties Viņam materiālos, 
veselības un citos jautājumos. Lūgsim, lai mūsu 
draudžu gados jaunākie novērtētu senioru dzīves 
gudrību un būtu gatavi no viņiem mācīties.

13
Pateiksimies un lūgsim par draudzēm, kurās nav 
garīdznieka – par Alūksnes, Aizvīķu, Auces, Dobeles, 
Inčukalna, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, 
Mālpils, Rucavas, Skrīveru, Skrundas un 
Valdemārpils – Ārlavas draudzēm.

14
Lūgsim par Saldus draudzi. Lūgsim par mācītāju 
Jāni Balodi un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes 
locekļu garīgo un fizisko atjaunošanos, par draudzes 
vadītājiem, lai viņi ir stipri Kristū un lai aug jauni 
garīgie vadītāji.

15
Lūgsim par Uzbekijas Baptistu savienību, kura sastāv 
no 60 draudzēm un to 2 735 draudžu locekļiem. 
Lūgsim par māsām un brāļiem, kas Kristus dēļ 
piedzīvo daudz ierobežojumu un pat vajāšanas no 
musulmaņu puses. Lai Svētais Gars atklāj Kristu arī 
vajātājiem.

16
Izvērtēsim Dieva priekšā savu sirdi: kas ir mani elki, 
no kuriem es sagaidu, ka tie, nevis Kristus, būs 
mani glābēji? Vai es kalpoju savam ērtumam, 
drošībai, egoismam, pārprastam garīgumam ... 
Nožēlosim savu vainu un saņemsim Dieva 
piedošanu, kas mums ir dāvāta Jēzus Kristus dēļ 
un caur Viņu!

j Ū R M A l c i e M A  d R A U d z e
Plkst.14:30 Draudzes gadasvētku dievkalpojums. 
Viesosies Mežgalciema draudzes sludinātājs Aivars 
Vadonis, muzicēs pūtēju ansamblis.

n ā R i Ņ c i e M A  d R A U d z e
Plkst. 15:00 Draudzes gadasvētku dievkalpojums.

P R i e K U l e S  d R A U d z e
Plkst. 16:00 Draudzes gadasvētku dievkalpojums.

17
Lūgsim par Sārnates draudzi. Lūgsim par 
tās sludinātāju Egilu Ozoliņu un viņa 
ģimeni. Lūgsim par draudzes locekļu 
pieaugšanu Kristū un draudzes nozaru 
attīstību Kristus miesai par stiprinājumu.

18
Lūgsim par ražas novākšanu Latvijas laukos. Lūgsim, 
lai Dievs dāvā labus laika apstākļus un bagātīgu ražu, 
lai Viņš stiprina strādniekus fiziski un garīgi. Lūgsim, lai 
Viņš mums pastāvīgi atgādina, ka mēs esam sūtīti arī 
Viņa darbā – apliecināt un pasludināt Evaņģēliju saviem 
līdzcilvēkiem.

19
Lūgsim par Siguldas draudzi, par tās 
sludinātāju Sandiju Aizupieti un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai draudzes locekļus 
piepilda Dieva miers, prieks un mīlestība, 
ko tālāk dāvināt citiem, liecinot par Kristu 
vārdos un darbos.

20
Aizlūgsim par Krievijas Evaņģēlisko kristīgo baptistu 
savienību. Tajā apvienojušās 1816 draudzes ar to 
75 160 draudzes locekļiem. Lūgsim, lai Dievs dod 
gudrību, kā draudzēm nest Kristus gaismu Krievijas 
sabiedrībā.

baptistu vēstnesis14



B Ī B E L E S  L A S Ī š A N A S 
P L ā N S  S E P t E M B R I M

1. - 9.  
septembris

Salamans mācītājs 4:1 – Jesajas 5:30
2. Korintiešiem 6:14 – 11:15
Psalmi 47:1– 53:6 
Salamana pamācības 22:16 – 29

10. - 16. 
septembris

Jesajas 6:1 – 24:23
2. Korintiešiem 11:16 – Galatiešiem 3:9
Psalmi 54:1 – 60:12
Salamana pamācības 23:1 – 16

17. - 24. 
septembris

Jesajas 25:1 – 43:13
Galatiešiem 3:10 – Efeziešiem 2:22
Psalmi 61:1 – 67:7
Salamana pamācības 23:17 – 35

24. - 30. 
septembris

Jesajas 43:14 – 62:5
Efeziešiem 3:1 – Filipiešiem 2:18
Psalmi 68:1 – 72:20
Salamana pamācības 24:1 – 12

S V e i c A M  j U B i l e j ā !
14. septembrī sludinātājam Aivaram Kalnam-Kalnbergam 
55 gadi.

l Ī d z j Ū T Ī B A
Izsakām līdzjūtību mācītāja Edgara Freivalda (1937 - 2012) 
piederīgajiem sakarā ar viņa aiziešanu mūžībā 15. augustā. Mācītājs 
Edgars Freivalds gandrīz 35 gadus bijis Pitraga draudzes mācītājs.

19. jūlijā 98 gadu vecumā Mūžībā aizgājis LBDS ilggadējais 
garīdznieks Pēteris Čivkulis (1914 - 2012). Viņa mūžs pagājis, 
kalpojot Rīgas baptistu Semināra un Rīgas Āgenskalna draudzēs.

d R A U d Ž U  z i Ņ A S
Saistībā ar Latvijas baptistu 152. gadadienu un Tēvu dienu Liepājas 
Ciānas draudzē svētdien, 9. septembrī, plkst. 18:00 notiks 
dievkalpojums, kurā piedalīsies Latvijas baptistu draudžu apvienots 
vīru koris, muzicēs ērģelniece Marta Ozoliņa. Vīrus, kuri dziedās vīru 
korī, diriģents Kārlis Rozenšteins uz mēģinājumu aicina plkst. 16:30.

Savu aktīvo kalpošanas darbu pārtraucis mācītājs Aivars Rudzītis. 1983. 
gadā, pēc J. Tervita vadītās ”Sludinātāju skolas” sekmīgas pabeigšanas, 
viņš uzsāka sludinātāja gaitas Kauguru (bij. Slokas) baptistu draudzē, 
pēc tam Auces baptistu draudzē. Par mācītāju ordinēts 2001. gadā. 

A I Z L Ū g š A N U  k A L E N D ā R S  U N  Z I ņ A S  D R A U D Z ē M

septembris
21

Pateiksimies Dievam par tiem, kas iesaistījušies 
jaunu draudžu dibināšanā un BPI Timoteja skolas 
apmācībā. Lūgsim, lai Dievs šos cilvēkus lieto pēc 
Sava prāta tajā vidē, kurā Viņš viņus ir aicinājis 
dzīvot. Lūgsim, lai caur viņiem tiktu aizsniegti arvien 
vairāk Kristu vēl neiepazinušie cilvēki.

l B d S  A P M ā c Ī B A  M 4
21.-22. septembris M4 draudžu dibināšanas 
apmācība.

B P i  T i M o T e j A  S K o l A
21.-22. septembris Timoteja skolas dalībnieku 
tikšanās.

22
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību, par tās 
vadītāju Elitu Lapiņu, vietnieci Inesi Drēsku un 
darbiniecēm. Lai Dievs dod gudrību, pildot Kristus 
doto uzdevumu. Lūgsim par māsu reģionālās 
konferences Liepājā veiksmīgu norisi.

S i e V i e š U  K A l P o š A n A S  A P V i e n Ī B A
Plkst. 11:00 Reģionālā konference Liepājas Ciānas 
draudzes dievnamā.

l B d S
Plkst. 10:00 seminārs ”Bībele un finanses”
Plkst. 16:00 LBDS vadības tikšanās ar draudžu 
pārstāvjiem.

23
Aizlūgsim par Garīdznieku brālību, tās vadītājiem 
un viņu ģimenēm. Lūgsim par visiem LBDS 
garīdzniekiem, lai Dievs katram dod piedzīvot Savu 
klātbūtni, mieru un vadību gan personiskajā dzīvē, 
gan kalpošanā. Lūgsim, lai Dievs turpina katru 
veidot par nobriedušu Kristus vīru.

P A P l A K A S  d R A U d z e
Plkst.15:00 Draudzes gadasvētku dievkalpojums. 
Viesosies sludinātājs Aivars Vadonis un “Crescendo” 
mūziķi.

P i l T e n e S  d R A U d z e
Plkst.11:00 Draudzes gadasvētku dievkalpojums. 
Viesosies Kandavas draudzes sludinātājs Oskars 
Jēgermanis un Kandavas draudzes dziedātāji.

24
Lūgsim par tiem daudzajiem Latvijas cilvēkiem, kas 
atrodas ārpus Latvijas darba, studiju vai kāda cita 
iemesla dēļ. Lūgsim, lai Dievs viņus vada un sargā; 
lai tie, kas Kristu vēl nepazīst, iepazītu Viņu; lai tie, 
kas ir Kristus sekotāji, nestu liecību par Viņu svešumā 
tām tautām, kuru vidū Dievs viņus ir ievedis.

25
Lūgsim par Skatres draudzi. Lūgsim par 
sludinātāju Arti Peterlevicu. Lūgsim, lai 
Dievs izredz un pulcina jaunus cilvēkus, 
kas pievienotos draudzei. Lūgsim mieru 
un piepildījumu ikvienam draudzes 
loceklim.

26
Lūgsim par Eiropas Baptistu federāciju. Lūgsim par 
Eiropas Baptistu federācijas ģenerālpadomes svētīgu 
norisi Berlīnē, Vācijā. Aizlūgsim par bīskapu Pēteri 
Sproģi, mācītāju Edgaru Maži un EBF Sieviešu 
apvienības vadītāju Līviju Godiņu, kas piedalās 
ģenerālpadomē. Lūgsim par Internacionālo Baptistu 
teoloģisko semināru (Prāga, Čehija), lai Dievs vada 
jaunas atrašanās vietas un valsts meklējumos un dod 
svētīgu risinājumu.

e B F  Ģ e n e R ā l P A d o M e
26.-29. septembris Berlīne, Vācija.

27
Pateiksimies Dievam par iespējām kalpot saviem 
līdzcilvēkiem praktiskās vajadzībās. Lūgsim, lai Viņa 
Gars dara mūsu sirdis jutīgas un acis atvērtas pret citu 
cilvēku vajadzībām. Jautāsim Kristum, kuriem saviem 
apkārtnes ļaudīm, kas vēl nepazīst Kristu, Viņš vēlas, 
lai mēs atveram savu namu un dalāmies kopīgā 
ēdienreizē, vakarā vai pasākumā.

28
Lūgsim par Skrīveru draudzi. Lūgsim, lai Dieva vadībā 
draudze rod jaunu garīdznieku, lai draudze pieaug 
ticībā un vairojas skaitliski.

29
Lūgsim par Francijas Evaņģēlisko baptistu draudžu 
savienību. Tās sastāvā ir 119 draudzes un 6505 
draudžu locekļi. Lūgsim par gatavošanās procesu 
Eiropas Baptistu sieviešu apvienības reģionālajai 
konferencei, kas notiks Lionā, Francijā, š. g. novembrī.

30
Izvērtēsim sevi: “Kungs, kur šajā nedēļā un 
mēnesī es esmu sadarbojies ar Tevi un ļāvies 
Tava Gara vadībai, un kur es esmu pretojies Tev?”

baptistu vēstnesis 15



www.lbds.lv

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

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa,    
maketētājs Filips Tālbergs

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

“Īsta brīvība” apmācību nedēļa 
 
Rīgā 27. oktobrī un Liepājā 3. novembrī notiks vienas dienas semināri gan tiem, kuri vēlas 
uzzināt par kalpošanas “Īsta brīvība” uzsākšanu, gan draudzēm, kas vēlas turpināt un vēl vairāk 
paplašināt šo kalpošanu. 
No 29. oktobra līdz 1. novembrim ikviens aicināts uz atklātām lekcijām Baltijas Pastorālajā 
institūtā Rīgā, Lāčplēša ielā 37. 

Lektori: Bils Špehts (Bill Specht) bijis konsultants narkotiku un alkohola atkarību gadījumos, vadījis 
kalpošanu “Īsta brīvība” (Celebrate Recovery) ASV; Lienīte Bēmera, psihoterapeite; Keitija Rota, 
kalpošanas “Īsta brīvība” vadītāja Latvijā. 
Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv un www.lbds.lv 

 

 

KRISTĪGĀS VADĪBAS KOLEDŽA  

15. septembrī 
Plkst.: 10:00 
Rīgā , Mārupes ielā 16, 3. stāvā 

 

Ar Ainas Briedes, 
(Bērnu klīniskā universitātes slimnīca paliatīvās aprūpes dienesta kapelāns) 
Mareka Sarnovska, 
(Jēkabpils cietuma kapelāns) 
Māra Lustes, 
(Prison Fellowship Latvia pārstāvis)  
Dāvida Šterna 
(NBS kapelāns) 
 
un citu lektoru līdzdalību  

rīko konferenci 

 

Uzziņām: mob.:22570999; kvk@kvk.lv 
Rīga, Mārupes iela 16 (Āgenskalns) 

2012  

KALPOŠANAKALPOŠANA

Uzziņām: mob.: 22570999; kvk@kvk.lv
Rīga, Mārupes iela 16 (Āgenskalns)

Ar Ainas Briedes,
(Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 
paliatīvās aprūpes dienesta kapelāns)
Mareka Sarnovska,
(Jēkabpils cietuma kapelāns)
Māra Lustes,
(Prison Fellowship Latvia pārstāvis) 
Dāvida Šterna
(NBS kapelāns)

j A U N A t N E S  A P V I E N Ī B A
A I c I N A  U Z  t I k š A N o S

Šī gada 6. oktobrī no plkst. 9:00-17:00 Rīgā, 
Savienības namā, Lāčplēša 37, notiks LBDS 
Jaunatnes apvienības organizēta tikšanās ar 
jauniešu vadītājiem, mācītājiem, draudzes 
priekšniekiem. 

Runāsim par LBDS kongresā apstiprinātajām 
pamatvērtībām, kā arī par Jaunatnes apvienības 
mērķiem un iecerēm. Tikšanās reizē vēlamies arī 
uzklausīt draudžu ierosinājumus par to, ko 
draudzes sagaida no Jaunatnes apvienības. 
Tikšanās laikā mums būs iespēja ziedot, lai 
atbalstītu to draudžu pārstāvjus, kuriem ir 
nepieciešams atbalsts ceļa izdevumu segšanai 
turpmākām tikšanās reizēm. 

Pieteikšanās līdz 30 septembrim, rakstot uz 
e-pastu: kvasule@jvlatvia.lv, gjurmalis@jvlatvia.
lv vai zvanot pa tālruni: 29193966, 22119593. 

Jūsu ierašanās ir svarīga!

Gatis Jūrmalis
LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs

450+ PILSĒTĀS
85 VALSTĪS 
Global Leadership Summit 
(GLS) ir starptautiska kustība, 
kas veiksmīgi darbojas kopš 
1995. gada, mobilizējot pasaules 
līmeņa vadības speciālistus, lai 
apmācītu katru, kas sevi apzinās 
kā vadītāju. GLS vadītāju video 
konferences ik gadu notiek 
vairāk nekā 85 pasaules valstīs. 
GLS lektori ir dažādu jomu 
augsta līmeņa vadības speciālisti 
un bestselleru autori, kas savu 
darbību balsta uz kristietības 
principiem.

www.glslatvija.lv

 twitter.com/wcagls       facebook.com/glslatvija             wcagls.com       

Personīgā izaugsme

Svaigs redzējums 

Jaunas prasmes

Izaicinājums 

Iedvesma

Iedrošinājums

Jauna motivācija

Pieteikšanās
tālr.: 67284452
mob.: 29368831
e-pasts: GLSLatvija@gmail.com
web: www.glslatvija.lv

Dalības maksu lūdzam ieskaitīt 
nodibinājuma Baltijas Pastorālais institūts kontā
Reģistrācijas nr.: 40008122717
Bankas konta nr.: LV13HABA0551031493258

Vieta
Ūnijas ielā 99, Rīgā
draudzes “Labā Vēsts” telpās

Dalības maksa 
(1 cilvēkam)

Piesakoties līdz 
20. oktobrim

Piesakoties 
vēlāk

Ja grupā > 5 Ls 21 Ls 25

1 cilvēkam Ls 23 Ls 28

VADI VIETĀ, KUR ESI


