
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Nesen dzirdēju bīskapa Pētera Sproģa stāstīto par Brazīlijas 
latviešiem, kuri atstāja Latviju, pārcēlās uz Brazīliju, lai sāktu 
savu dzīvi un kalpošanu tur. Sasniegt lielo sapni par dzīvi 
Brazīlijā izrādījās ļoti grūti – tas prasīja daudz pūļu un smagu 
darbu, pat cilvēku dzīvības. Tika pieļautas arī kļūdas. Taču 
beigās pūles vainagojās ar panākumiem – jauni ciemati 
uzbūvēti, draudzes no dibi nā tas un cilvēku dvēseles izglābtas. 
Daži no latviešiem neapstājās, bet devās tālāk uz Bolīvijas 
džungļiem, lai pasludinātu Evaņģēliju vietējiem indiāņiem, 
kurus tajā laikā dēvēja par mežoņiem. Kaut arī nespēju visu 
atstāstīt detaļās, tomēr dzirdētajā mani pārsteidza, cik liela bija 
viņu ticība, paļāvība uz Dievu, degsme kalpot, lai ar Evaņģēliju 
aizsniegtu pazudušos. Viņi bija gatavi mirt Evaņģēlija dēļ.  

Mēs nedzīvojam Bolīvijas džungļos un varam tikai pateikties 
Dievam par tiem apstākļiem, kādos esam šobrīd Latvijā. Taču, 
esot šovasar BPI DRAFTS nometnēs un kalpojot misijas praksē 
kopā ar jauniešiem, sapratu, ka daudzi cilvēki Latvijā vēl dzīvo 
lielā tumsā. No ārpuses šo cilvēku dzīves izskatās skaisti 
sakoptas, bet iekšā ir lieli “Bolīvijas džungļi”. Lai šiem 
“džungļiem” piekļūtu, reizēm vajadzīga liela ticība, 
uzdrīkstēšanās un vēlme kalpot. 

Vasara ir noslēgusies, sākas jauna kalpošanas sezona, kas, 
iespējams, kādam būs kā gājiens pa “džungļiem” un prasīs 
daudz spēka, uzmanības, pacietības un ticību. Jēzus ir devis 
Lielo pavēli: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas pasaules 
tautas!” Novēlu, lai visās aktivitātēs, kas tiks organizētas jūsu 
draudzē šajā sezonā, atspoguļotos šī svarīgākā misija – darīt 
citus par Kristus mācekļiem. Lai šo pavēli īstenotu, mums 
vajadzēs pacietību, ticību un mīlestību uz cilvēkiem. 
Nepazaudēsim to, ko darīja mūsu priekšteči, kuri bija gatavi uz 
visu, lai Evaņģēlijs izplatītos. Mums Latvijā vēl ir daudz “Bolīvijas 
džungļu”, kuros ir vajadzīgi Kristus sekotāji. Mēs neesam vieni – 
Kristus ir apsolījis būt kopā ar mums ik dienas visur, kur mēs 
iesim.

Novēlu mums visiem nepazaudēt pašu svarīgāko – iet un darīt 
cilvēkus par Kristus mācekļiem, pat ja tas prasa iet pa 
“džungļiem”! 

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos

www.lbds.lv

septembris 2011 100
pašizmaksa 0.40 Ls



cits kā vien Jēzus Kristus. Tas ir grēks, kas mūs 
šķir no Dieva un no mūsu līdzcilvēkiem. Kā toreiz 
Betsaidā cilvēki pieveda neredzīgo Jēzum, tā arī 
šodien ir cilvēki, kuri tevi ir pieveduši Jēzum. 
Varbūt tā bija saruna, varbūt viņi iedeva kādu 
grāmatu, varbūt kā citādi – bet viņi tevi tuvināja 
Jēzum. Lūdzu, ieraugi un atzīsti, ka Dievs lieto 
tavus līdzcilvēkus, varbūt pat tavu vīru, sievu vai 
bērnus, lai tevi tuvinātu Jēzum!

Lai Jēzus varētu atrisināt tavas vajadzības, 
tev ir jānonāk saskarsmē ar Jēzu. Saskarsme ar 
Jēzu var būt ļoti dažāda. Pirmkārt, ir jādzird par 
Jēzu: kas Viņš ir, ko Viņš ir izdarījis cilvēku labā un 
ka Viņš to pašu dara arī šodien. Otrkārt, varbūt, 
tev ir nepieciešami taustāmi vai uzskatāmi saņemt 
Jēzus palīdzību. Šajā notikumā Marka evaņģēlija 
8. nodaļā lasām, ka Jēzus sajūtamā veidā nāca 
palīgā aklajam.

Jēzus nedara kaut ko fizisku pie cilvēka tāpēc, ka 
Viņš citādi nespētu. Jēzus nedara kaut ko darbī
bas dēļ. Jēzus darbībai bija nozīme. Jēzus to dara 
tāpēc, lai cilvēks sajustu un baudītu skaidrāku 
Kristus klātbūtni un darbību: Jēzus šo aklo “pie 
rokas ņēmis” izveda ārā no ciema. Jēzus “spļāva 
viņa acīs” un divas reizes lika tām virsū savas 
rokas.

Kad Jēkabs rakstīja draudzēm par slimo dziedinā
šanu, viņš teica: “Ja kāds starp jums ir nevesels, 
lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz 
Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā Kunga 
Vārdā.” (Jēk. 5:14) Dieva lūgšana un svaidīšana 
Jēzus vārdā, t. i., caur svaidāmās eļļas pieskārie
nu, kas tiek darīts Kristus vārdā, cilvēkam sajūtami 
dāvā Kristus klātbūtni dziedināšanas laikā.

Iespējams, ka Jēzus šo neredzīgo ņēma pie rokas 
un veda ārā no ciema kāda īpaša iemesla dēļ. 
Jēzus bija dziedinājis cilvēkus, citiem to redzot. 
Kāpēc šoreiz ne? Acīmredzot, tam bija savs 
ie mesls. Ciems bija vide, no kuras bija jāiziet un 
kurā nevajadzēja atgriezties. Tātad vides dēļ Jēzus 
izveda neredzīgo. Neredzīgam bija vajadzīgas 
at tiecī bas ar Jēzu. Tās tapa caur to, ka Jēzus viņu 
veda pie rokas un Viņš pavadīja laiku kopā ar 
viņu.

Arī mēs dzīvojam vidē, no kuras ir jāiziet, no kuras 
ir jāatsakās, lai mēs saņemtu un turpinātu baudīt 
Jēzus palīdzību. Es nedomāju iziešanu no grēcī
gās pasaules, ieslēdzot sevi telpās, bet gan noro
bežošanos no grēka, kas ir pasaulē. Katram no 
mums, mūsu bērniem un līdzcilvēkiem ir vajadzīgs 
laiks ar Jēzu. Bez tā mēs nespēsim pastāvēt 
pasaulē savās darba vietās, bērni skolās un citur.

Jēzus grib tev palīdzēt vispilnīgākajā veidā, ja 
vien tu būsi Viņam paklausīgs. Ne vienmēr mēs 
esam gatavi saņemt Jēzus palīdzību, kaut gan 
Viņš to grib mums sniegt tādā mērā, ka esam 
svētīti.

Jēzus izdarīja kādas darbības, par kurām rodas 
jautājums: kāpēc Viņš tā darīja? Tomēr skaidrs, ka 
Jēzus to nedarīja sava nespēka dēļ vai izrādīšanās 
dēļ, bet gan aklā cilvēka dēļ.

Grieķu valodas tekstā lietoti dažādi vārdi attiecībā 
uz šī cilvēka skatīšanos un spēju redzēt. Jēzus 
izdarīja darbību (23. p.), un šis dziedināmais 
cilvēks “pacēla acis” (24. p.). Jēzus uzlika rokas 
vēlreiz, un dziedināmais cilvēks “cieši skatījās” jeb 
“stingri, vērīgi skatījās”. Rezultātā viņa redze tika 
atjaunota. Un tad rakstīts, ka viņš “redzēja visu 
pilnīgi skaidri”.

Iespējams, ka pēc Jēzus pirmajām darbībām 
cilvēks pilnīgi neatguva redzi tāpēc, ka viņš 
sagaidīja pasauli ieraudzīt tādu, kādu to bija 
iedomājies. Bībele saka, ka viņš vienkārši pacēla 
acis. Ļoti iespējams, ka Betsaidas sabiedrības 
attieksme pret Jēzu bija vēsa un pat noraidoša un 
ka tas būs atstājis kādu ietekmi arī uz šo slimo 
cilvēku. To varam nojaust no tā, ko par Betsaidu 
lasām Mateja ev. 11:2021: “Tad Viņš iesāka norāt 
tās pilsētas, kur Viņa brīnumi visvairāk bija 
notikuši, ka tās no grēkiem neatgriezās: “Vai tev, 
Horacina! Vai tev, Betsaida! Jo, kad Tirā vai 
Sidonā būtu tādi brīnumi notikuši, kas pie jums 
notika, tad tie jau sen būtu grēkus nožēlojuši 
maisos un pelnos.”” Ne velti Jēzus šo cilvēku 
izveda ārā no šīs vides.

Kad šis cilvēks saprata, ka Jēzu neapmierina 
“kaut kas”, bet ir vajadzīga pilnīga dziedināšana, 
šis cilvēks ar savu ciešo skatīšanos rādīja, ka viņš 
grib saņemt vairāk. Viņš vairs neskatījās ar 
jautājumu: “Ko es ieraudzīšu?” Viņš skatījās ar 
jautājumu: “Ko Tu gribi, lai es redzu?” Viņš skatījās 
cieši.

Arī šodien cilvēki, varbūt arī tu, pie Jēzus bieži nāk 
tāpēc, lai redzētu, kas notiks. Kas notiks tad, kad 
Jēzus kaut ko darīs? Rezultātā nav iespējams 
redzēt lietas skaidri savā dzīvē. Ja tu tā dari – ja tu 
pasīvi gaidi, ka Jēzus kaut ko tavā dzīvē izmainīs, 
– tad tu neesi sapratis, ka tavam skatienam ticībā 
jābūt piesaistītam tam labākajam, ko Jēzus grib tev 
dot: skaidru redzi, skaidru lietu izpratni un skaidru 
dzīvi. 

Ko tu sagaidi, kad nāc pie Jēzus? Jēzus spēj tev 
palīdzēt pilnīgi. Vai tu skaties uz to pilnīgo, ko 
Jēzus tev grib dot? Vai tu redzi lietas skaidri? 
Varbūt tev vēl tavā skatienā jūk kopā vecais ar 
jauno? Jēzus grib tev palīdzēt tā, ka tu lietas redzi 
skaidri. Vai tu šodien skatīsies cieši, lai redzētu to, 
ko Viņš grib, lai tu redzi? Uztici sevi Jēzum un tam, 
ko Viņš tev grib atklāt un ar kādu skatienu dot 
iespēju tev dzīvot.

Jēzus negrib, ka tu atgrieztos savā iepriekšējā 
dzīvē. Protams, mums ir jādzīvo šajā pasaulē: 
jāstrādā, jāveido ģimenes, jāaudzina bērni ... 
Bet tas viss jādara bez grēka, sargājoties no 
grēka, meklējot un piepildot Dieva gribu.

Iespējams, ka viens no iemesliem, kāpēc Jēzus 
izdziedinātajam pavēlēja neatgriezties ciemā, bija, 
lai Jēzus darbi netiktu nevajadzīgi plaši izstāstīti. 
Tas, kā redzam jau iepriekš Marka evaņģēlijā, 
nebija Jēzus nolūks tajā laikā. Tomēr tādā 
gadījumā, kā tas bija citos gadījumos, Jēzus 
varētu būt tieši sacījis, lai šis izdziedinātais 
nestāsta nevienam par šo notikumu. 
Šajā gadījumā Jēzus pavēl neiet ciemā, vietā, 
kurā cilvēki neatgriezās no grēkiem  
(Mateja ev. 11:2021).

Jēzus negrib, lai mēs atgrieztos grēkā. Vai tu esi 
gatavs šodien uzticēt savu dzīvi Jēzum un 
neskatīties atpakaļ uz grēkiem, kurus tu darīji līdz 
šim? Vai tu esi gatavs to darīt kopā ar savu 
ģimeni? Ja tu esi saskatījis kādas lietas skaidri, 
tad ved šajā ceļā arī savu ģimeni un draugus! Tā ir 
Jēzus vēlēšanās, un Viņš tev tajā palīdzēs. 
Nopietna un atbildīga ticība ir tas, ko Jēzus 
sagaida. Lai Dieva žēlastība, kas atklāta caur 
Jēzu, palīdz mums sevi uzticēt Viņa nodomiem un 
darīt to ar ciešu, vērīgu skatīšanos uz Jēzu!

Liepājas Pāvila draudzes  
mācītāja Mārtiņa Baloža svētruna

Un viņi nāk uz Betsaidu. Tad tie 
Jēzum pieved kādu neredzīgu un 
Viņam lūdz, lai Viņš to aizskartu.

Un Viņš, neredzīgo pie rokas ņēmis, 
to izveda ārā no ciema un spļāva 
viņa acīs, uzlika tām rokas un tam 
jautāja: “Vai tu ko redzi?” Un, acis 
pacēlis, tas sacīja: “Es redzu 
cilvēkus, kokiem līdzīgus, 
staigājam.” Tad Viņš atkal uzlika 
rokas uz viņa acīm, un tas ieraudzīja 
gaismu un tapa atkal vesels un 
redzēja visu pilnīgi skaidri. Un Viņš 
to sūtīja mājās, sacīdams: “Neej 
ciemā.” (Marka ev. 8:22-26)

Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir 
iespēja liecināt par Jēzu pasaulei: 
darbā, skolās un citur. Taču liecības 
nešanai mums ir nepieciešams 
saņemt vienmēr skaidru skatījumu 
par Jēzu un Viņa gribu. 

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki 
kavējas uzticēt sevi un savu dzīvi 
Dievam, ir tas, ka viņi apzinās, 
ka tad viņi vairs nedrīkstēs grēkot. 
Tomēr viņi nāk pie Jēzus un mēģina 
no Viņa iegūt kaut kādu labumu. 
Taču tas nav tas, kā Dievs to grib 
redzēt notiekam.

Šajā notikumā Jēzus izaicina cilvē
ku ārā no grēka vides, palīdz viņam 
un pavēl viņam vairs neatgriezties 
savā iepriekšējā dzīvē. Tas ir tas 
veids, kā Jēzus grib un spēj patiesi 
palīdzēt arī mums. Turklāt redze, 
ko iegūstam, mums ir jālieto, lai 
mēs vienmēr meklētu Jēzu un Viņa 
gribu sevis, savu tuvinieku un savas 
sabiedrības labā.

Dievs izmanto līdzcilvēkus, 
lai palīdzētu mums atrisināt mūsu 
vajadzības. Jēzus bija aizgājis uz 
Betsaidu, kur bija kāds aklais. 
Aklo atveda tieši pie Viņa. Betsaidā 
nebija neviena, kas varētu šī aklā 
cilvēka problēmu atrisināt.

Arī mums ir daudz dažādu 
vajadzību. Ir tādas, kurās mēs 
saņemam palīdzību no citiem, bet ir 
tādas, kuras nevar atrisināt neviens 

Redzēt gaismu, lai negrēkotu

Liepājas Pāvila draudzes mācītājs  
Mārtiņš Balodis
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“Pirmās ziņas par baptistiem priekulnieki saņēmuši Liepājā 
un Grobiņā, uz kurieni tiem bieži nācies braukt gan muižas, 
gan pašu darīšanās. 1866. gada aprīlī Priekules Bražu mājās 
ieradās skatrenieks Valts Jaunģelžs un noturēja pirmo 
sapulci Priekulē. Klausītāju bijis daudz, un arī gandrīz vai visi 
pagasta amatu vīri, vietējais muižkungs un mācītājs 
Esenbergs. Drīz pēc Jaunģelža Priekuli apmeklējis kāds 
brālis no Liepājas, vārdā Bērziņš, un noturējis dievvārda 
sapulces Ģēģeru mājās. Priekulniekiem ļoti iepatikušies 
Bērziņa dievvārdi, un tie to lūguši vēl noturēt otru sapulci, 
kura arī notikusi Jānaišu mājās un bijusi ļoti apmeklēta.

Tā paša gada Lieldienu nedēļā Priekulē ieradās Skatres 
draudzes loceklis Danelis un atrada tur plaši atvērtas durvis 
Evaņģēlijam. Klusajā nedēļā viņš noturēja sapulces Ķezēnu 
mājās, un uz pirmo Lieldienu Daneli uzaicināja Jānaišu 
saimnieks. Ļaudis jau no rīta sākuši pulcēties Jānaišos. 
Kad pienācis sapulces laiks, klausītāju bijis tik daudz, 
ka pārgājuši uz kādu pakalnu, tā saukto Stutenu kalnu. 
Klausītāju bija vairāk nekā tūkstoš cilvēku.  

Pirmie no priekulniekiem, kuri caur kristību pievienoti 
draudzei, bija divas jaunavas Ieva Auceniek un Ilze Deksne. 
Šīs abas māsas kristītas 1866. gada 17. maijā Skatrē no 
Dingša. Nākošās kristības notikušas tajā pašā mēnesī 
Tadaiķos. Tur arī vēlāk kristīts Priekules draudzes ilggadējais 
priekšnieks, Jānaišu saimnieks Niklāvs Klabis. Draudze 
augusi ļoti strauji, tā, ka 1866. gada beigās Priekulē jau 
skaitīja 54 kristītus draudzes locekļus.” (J. Rīss “Latviešu 
baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība”)

Šogad 18. septembrī Priekules baptistu draudze svin 
savu 145. gadadienu. Draudzei ir savs dievnams. Pirmais, 
1912. gadā uzceltais nams, tika nopostīts Otrā Pasaules 
kara laikā. Pēc tam 1948. gada 20. jūnijā tika atklāts 
jaunuzceltais dievnams. 

Nedēļas dienās draudzē ir vairākas aktivitātes. Pirmdienās 
plkst. 10:00 ir Māmiņu skola, kuru vada draudzes māsa 
Aiga Roga. Uz to pulcējās sievietes ar bērniem. Šī skola 
atvērta ikvienai māmiņai vai topošai māmiņai, kura vēlas 
dalīties savos priekos un bēdās. Māmiņas kopā lasa Bībeli, 
lūdz, pārrunā svētrunas tēmas un iedrošina viena otru 
ticības ceļā.

Draudzē aktīvi darbojas koris. Katru svētdienu koris dzied 
dziesmas, kuras piemeklētas svētrunas tēmai. Kori vada trīs 
diriģenti, un tas piedalās arī dažādos pasākumos ārpus 
draudzes nama. Reizi mēnesī notiek dievkalpojumi Kalētos – 
daļa no kora vienmēr ir dziedājusi arī tur. Līdzās korim aktīvi 
ir arī citi mūziķi, kuri kuplina ne tikai dievkalpojumus, 
bet pasākumus ārpus draudzes nama.

Svētdienskola draudzē notiek dievkalpojuma laikā. 
Pirms svētrunas bērni dzied dziesmu un dodas uz nodarbī
bām. Jau otro gadu notika Vasaras Bībeles skola. Bērni no 
Priekules un apkārtnes izrādīja interesi, un šogad bija vairāk 
nekā 70 dalībnieku. Arī skolotāji pašaizliedzīgi kalpo bēr niem 
un apgūst jaunas iemaņas darbībā ārpus svētdienskolas.

Māsu pulciņš notiek katru trešdienu plkst.15:00. To vada 
māsa Dzidra Baumane. Māsas lasa kristīgi izglītojošas 
grāmatas un apspriež tās, kā arī lūdz Dievu par dažādām 
vajadzībām un apmeklē draudzes vecākos locekļus, kuri 
paši nespēj vairs atnākt.

Bībeles studijas notiek ceturtdienās plkst. 18:00. Tas ir 
laiks, kad mēs papildus mācāmies Dieva Vārdu. Aktīvi 
diskutējam, mācāmies saprast katrs savu garīgās 
izaugsmes ceļu.

Mūsu draudzes regulārie dievkalpojumi notiek katru 
svētdienu plkst.11:00. Katra mēneša pirmajā svētdienā 
notiek dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Katra mēneša otrajā svētdienā plkst.15:00 tiek noturēti 
dievkalpojumi draudzes sludināšanas vietā starp Priekuli un 

Lietuvas robežu – Kalētos. 
Tur nāk kopā ticīgo pulciņš, un 
dievkalpojumi notiek 
pagastmājā. Ticu, ka Dievam ir 
plāni un Viņš var īstenot Savu 
nodomu caur saviem 
mācekļiem.

Pēdējos divus gadus draudzei 
nebija pastāvīga sludinātāja, 
tomēr draudzes darbs nebija 
apstājies. Draudzei ir brīnišķīgs draudzes priekšnieks Modris Baumanis, kurš 
pašaizliedzīgi kalpo draudzei un pilsētai. Tāpat draudzē ir pensionēti mācītāji 
Gunārs Baumanis un Ilmārs Arājs. Bieži šie brāļi ir kalpojuši laikā, kad nebija 
pastāvīga sludinātāja. Dievs uzklausīja lūgšanas, un draudze saņēma 
izaicinājumu izraudzīt sludinātāju ne no garīdznieku saraksta, bet no brāļu vidus, 
kurš gatavs būtu iet Viņam līdzi uz siržu zveju.

Dievs un draudze aicināja 
mani. Kopš 1996. gada 
22. septembra es biju 
Mērsraga baptistu draudzes 
loceklis. Tajā laikā mācījos 
Engures jūrskolā par 
tālbraucēju stūrmani. Jūrskolu 
beidzot, sapratu, ka nebūšu 
jūras tālbraucējs, jo biju 
svētdienskolotājs draudzē. 
Pēc jūrskolas beigšanas 
1998. gadā 5 mēnešus 
mācījos Zviedrijā kristīgā 
augstskolā Mariannelundā. 
Tur sapratu, ka vēlos savu kalpošanu veltīt bērniem svētdienskolā un ārpus tās. 
Atgriežoties no mācībām, draudzes mācītājs Jānis Pallo uzticēja man vadīt visu 
svētdienskolu. Tā es to darīju 12 gadus. Tur es mācījos vadīt bērnu 
svētdienskolu nodarbības, dievkalpojumus un dažādus kristīgus pasākumus, 
kā arī sadarboties ar skolotājiem. 

Reizēm es braucu uz kādu no draudzēm, lai vadītu dievkalpojumu. Priekules 
draudze bija viena no tām. Viņi atkārtoti aicināja mani, līdz izteica piedāvājumu 
kļūt par draudzes sludinātāju. Es atteicu, jo domāju, ka nekad nebūšu 
sludinātājs atbildīgā darba dēļ. Tad mans draudzes mācītājs reiz atbrauca pie 
manis uz Mērsraga ostu un izteica savu viedokli: “Ja jūti, ka Dievs tevi aicina 
darbā, neatsaki, bet pieņem. Ja to neizdarīsi tagad, vēlāk vari to vairs 
nesadzirdēt.” Es daudz par to lūdzu, domāju un – bez rezultātiem. Pagāja vairāki 
mēneši, līdz Priekules draudze atkal mani aicināja nākt kalpot un būt par 
sludinātāju. 2010. gada rudenī mēs ar ģimeni pieņēmām šo aicinājumu. 
2011. gada 10. aprīlī mani ordinēja par sludinātāju. Esmu pārcēlies uz Priekuli ar 
savu ģimeni – sievu un četriem bērniem. Draudze mums, tāpat kā saviem 
iepriekšējiem mācītājiem, dāvā īpašu mīlestību par šā izaicinājuma pieņemšanu.

Mans novēlējums mūsu draudzēm ir šie mācītāja Džerija Kuka vārdi: 
“Kad vairojas mīlestība, pieņemšana un piedošana, Kristus draudze kļūst tāda, 
kāds šajā pasaulē bija Jēzus: mīlestības centrs salauztu cilvēku dziedināšanai 
un Dieva spēks. Draudzes izaugsmes dinamika ir Gara piepildīti cilvēki, 
kas Jēzus vārdā palīdz citiem visās viņu vajadzībās.”

Mārcis Zīverts
Priekules baptistu draudzes sludinātājs

Sludinātāja Mārča Zīverta ordinācijas dievkalpojums  
2011. gada 10. aprīlī

2011. gada Vasaras Bībeles skola bērniem

Priekules baptistu draudze
Priekules draudze
Dibināšanas gads: 1866.
Draudzes locekļu skaits 2010. gadā: 111  
(111 locekļi 2009. gadā)
Kalpošanā iesaistīto skaits: 37
Svētdienskolēnu skaits: 29
Sludināšanas vieta ārpus draudzes: Kalēti
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“Lai visi ir viens itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir viens 
Mūsos.” (Jēzus)

Uz šo Jēzus lūgšanu Tēvam ir atbilde – draudze.

Rīgas Semināra draudze tika dibināta 1922. gadā. Tās darbība tika 
varmācīgi pārtraukta okupācijas laikā 1949. gadā un atjaunota 1992. gadā 
mācītāja Ilmāra Hirša vadībā nupat atgūtajā Savienības namā.

Mēs esam jaunāki un vecāki. Mākslinieki un praktiķi. Sporta un dabas 
mīļotāji. Skolotāji un skolnieki. Mammas, tēti, vectētiņi, vecmāmiņas un 
varētu vēl turpināt ...

Dažāda vecumu, interešu, izglītības un rakstura cilvēki – mēs tiekamies 
Lāčplēsa ielā 37.  Regulāri tiekoties dievkalpojumos, Bībeles studijās, 
sadraudzības kafejnīcā, jauniešu vakaros, svētdienskolā, ekskursijās, 
māsu pulciņā, kalpojot ar sociālo palīdzību, veidojot sadraudzību ar citām 
Latvijas draudzēm un Norčēpingas draudzi Zviedrijā. 

Draudzes mācītājs Edgars Godiņš draudzē ar 
Dieva Vārdu un draudzes vadīšanu garīgos un 
saimnie ciskos jautājumos kalpo kopš 1992. 
gada. Kopš 2009. gada kalpo arī sludinātājs 
Edgars Deksnis.

Katru svētdienu plkst.11:00 draudzē notiek 
dievkalpojums. Dievkalpojuma laikā 
svētdienskolā Ilgas Dundures un Māras Dūšas 
vadībā Marta, Rolands, Elizabete un citi mūsu 
draudzes jaunākie un dzīvespriecīgākie izdzīvo 
Bībeles stāstus un iepazīst Dievu, veicot dažādus 
interesantus rokdarbus, klausoties stāstus, 
spēlējot spēles, mācoties Bībeles zelta pantus 
un lūdzot savu Debesu Tēti.

Jaunieši tiekas sestdienas vakaros Ilzes Dūšas vadībā. Divas reizes 
mēnesī mēs diskutējam par gan sadzīviskiem, gan universāliem 
jautājumiem, balstoties uz Dieva Vārdu un daloties ar gan pieredzēto, 
gan vienkārši redzēto. Mēneša otrajā sestdienā notiek “Draudzības 
sestdienas”. Pavadām šo laiku, darot jautras, arī ikdienišķas lietas – 
skatāmies filmas, gatavojam un ēdam kūkas, spēlējam spēles, plānojam 
arī pelmeņu vakaru. Mēs arī iepazīstamies ar draugu draugiem un tuvāk 
sadraudzējamies ar draugiem. Mēneša pēdējā sestdienā mums ir lūgšanu 
un liecību vakars, kurš gan 
pagaidām vēl ir tapšanas 
procesā.

2009. gadā draudzes 
sludinātājs Edgars Deksnis 
iesāka projektu “Fusion”. 
“Fusion” ir koris, kurš 
nelīdzinās nevienam citam. 
Korī dzied ap 40 jauniešu 
vecumā no 11 – 18 gadiem un 
vecāki. Korī piedalās gan 
kristieši, gan nekristieši. Roks 
un gospelis šeit ir vienkopus 
ar dejām un drāmu un iespējām apgūt mūzikas instrumentus. Šī ir iespēja 
jauniešiem, kuri nepazīst Dievu, sadraudzēties ar kristiešiem, tā pamazām 
iepazīt Dievu. Daži jaunieši “Fusion” laikā ir iepazinuši Jēzu personīgi un 
liecina par Viņu arī citiem. Kori atbalsta Feiss draudze (Faith Church) no 
Kolorado, ASV, palīdzot vasaras “Fusion” nometnē. Pēc vasaras atpūtas 
“Fusion” atsāksies jaunā veidolā septembrī, katru trešdienu plkst. 18:00
20:00 Lāčplēša ielā 37.

Katra mēneša trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma draudzīgi, pie garšīgi 
klātā galda, sapulcējas draudzes māsas, lai pārrunātu Dieva Vārdu, 
risinātu jautājumus un problēmas, plānotu, apsveiktu mēneša jubilāres. 
Māsu pulciņa dalībnieces ir laipnas un viesmīlīgas, reizēm pie gardumiem 
un pārrunām uzaicina draudzes koristus, jauniešus, arī brāļus. 
Māsu pulciņa vadītāja Ieva Slanāre kā svarīgu pamatu šim pulciņam liek 
lūgšanas un aizlūgšanas.

Rīgas Semināra draudze

Draudzes mācītājs  
Edgars Godiņš

Rīgas Semināra draudze
Dibināšanas gads: 1922., atjaunota 1992. gadā
Draudzes locekļu skaits 2010. gadā: 94  
(86 locekļi 2009. gadā)
Kalpošanā iesaistīto skaits: 69
Svētdienskolēnu skaits: 9
Aktīvi darbojas jauniešu koris “Fusion” sludinātāja 
Edgara Dekšņa vadībā

Kora dziedāšanai baptistu draudzēs ir senas un stipras 
tradīcijas. Nereti sanāca kopā kāda grupa dziedātgribētāju un 
pēc laika tajā vietā izveidojās draudze. Rīgas Semināra 
draudzē koris pastāv jau no tās pirmsākumiem. Arī pašlaik 
draudzē darbojas neliela dziedātāju grupiņa apmēram 
15 cilvēku sastāvā diriģentu Agneses Strauses un Gunta 
Baumaņa vadībā. Semināra kora sastāvā ir dziedātāji gan 
cienījamos gados, gan pavisam jauni ļaudis, bet viņi visi ir 
sastapuši Dievu. Koris svētdienās atrodas draudzes priekšā, 
caur dziesmu sludinot ļaudīm vēsti par Jēzu, godinot Dievu 
un Viņa varenību. Mēs priecātos par katru jaunu dziedātāju, 
kurš vēlētos pievienot savu balsi un sirdi kopīgajā slavā 
Dievam. Mēs ticam, ka dziesma un mūzika baptistu draudzēs 
nepazudīs, ja vien patiesi apliecinās Kristus mīlestību.

Kopš Lieldienām Semināra draudzes locekļi un viesi ir mīļi 
gaidīti draudzes kafejnīcā, lai pēc svētdienas dievkalpojuma 
varētu pabūt kopā sarunās pie kafijas tases. Kafejnīcu vada 
Agnese Strause.

Tā, Jēzū Kristū vienoti, Dieva Vārdā, dziesmās, lūgšanās un 
sadraudzībā stiprināti, veidojam savu ikdienas dzīvi kā liecību 
tajā vidē un apstākļos, kuros mūsu Kungs mūs ir nolicis, un 
gaidām to dienu, kad tiksimies ar mūsu Pestītāju debesīs, 
kurām Viņš mūs ir izredzējis un atpestījis.

Ilze Dūša
Rīgas Semināra draudzes Jauniešu darba vadītāja

Draudzes koris kopā ar māsas draudzes no Norčepingas kori

Draudzes sludinātājs un kora “Fusion” vadītājs  
Edgars Deksnis

Koris “Fusion”
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I z  v ē s t u r e s

Latvijā pirmie lielākie Dziesmu svētki notika jau 1864. gadā Dikļos Jura Neikena 
vadībā. 1865. gadā – Matīšu draudzē Bauņu muižas parkā, pulcējot ap 140 
dziedātāju. 1866. gadā – Rūjienā. Šādi svinējumi rosināja dibināt dziedāšanas 
biedrības. No šiem un līdzīgiem pasākumiem 1873. gadā izauga Pirmie 
vispārīgie Latviešu dziedāšanas svētki Rīgā. 

Koru dziedāšana baptistu draudzēs Latvijā aizsākusies ap 1870. gadu. 
Lūk, dažas interesantas liecības no pirmajiem mēģinājumiem un sapulcēm par tā 
laika aktualitātēm:

Pirmais sākums, zināms, bija visādi grūts, jo katram, kas pie dziedāšanas 
piebiedrojās, vajadzēja mācīties notes pazīt, un vislielākā grūtība bija dziedāšanas 
vadoņiem, jo viņiem vajadzēja sevi un citus mācīt. Viņiem reizēm visa galva no 
uzcītīgas darbošanās sila un sāka gandrīz griezties, kamēr savu kori sabalsoja; 
bet, kur sirds un ticība ar darbiem sabiedrojas, tur nepaliek darbs bez sekmēm!

Vai varētu arī gadījumā tautas dziesmas dziedāt? Pārrunājot atzīst, ka tādi gadījumi 
nevar būt un ka nedrīkst dziedāt.

Vai kora diriģentam pieklājas uzpirkt svētkos klaķierus (slavas uzsaucējus)? 
Pārspriežot saprot, ka nekādi uzslavas saucieni garīgos izrīkojumos nav 
pielaižami, tikai ja sevišķs izņēmums būtu.

Vai koris drīkst bez draudzes ziņas izceļot? Vispārīgi saprot, ka izceļošanām jeb 
izbraukumiem jānotiek ar draudzes līdzziņu.

Pārrunā jautājumu par koru sastāvu, kā kora vadonim jāizturas pret kori, par 
dziesmu svētku svinēšanu, vai publikai atļauts saukt “bravo”, “da capo” vai kā 
citādi izrādīt savu piekrišanu? (Atzīst, ka tas nav pielaižams), par kopīgiem 
dziesmu svētkiem, par jaunu dziesmu apgādāšanu, diriģentu kursu izrīkošanu utt.

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienībai (MKA) šogad aprit 120 gadi, 
jo 1891. gadā tika dibināta Dziedātāju sabiedrība. Bīskapa emeritus Jāņa Tervita 
grāmatā “Latvijas baptistu vēsture” lasām: “Pirmā doma par koru kopīgu, 
apvienotu rīcību dzima Skatrē 1890. gadā, kad tur Jāņos apkārtnes draudžu kori 
un diriģenti bija pulcējušies plašā dziesmu izrīkojumā. Te dzimušās ierosmes 
rezultātā 1891. gada 2. janvārī Liepājā sanāca diriģentu apspriede K. Freijvalda 
vadībā. Tadaiķu draudzes kora diriģents J. Bitermanis nolasīja referātu “Par 
dažādiem ieskatiem un aizspriedumiem koru un koru vadoņu starpā” un māc. 
J. Kūlbergs – “Kāds svars korim misiones ziņā?” Sanāksme vienojās par 
Dziedātāju sabiedrības dibināšanu, ievēlēja rīcības komiteju kopdarba tālākai 
organizēšanai. Tās priekšnieks līdz 1894. gadam bija K. Freijvalds, tad līdz 
1914. gadam – A. Ģēģeris (Sakas draudzes kora diriģents).” 

“Vēlāk Pirmais pasaules karš pārtrauca Dziedātāju sabiedrības darbu, taču ne 
koru dziedāšanu draudzēs. 1930. gadā tika dibināta Koru apvienība, kas 
darbojās līdz 1944. gadam un tās priekšnieki bija K. Līdaks no 1930.38. un 
1939.41. gadam un E. Baštiks no 1938.39. un 1941.44. gadam.” Padomju vara 
centās iznīdēt jebkuru kopdarbu, taču, neskatoties uz to, draudzēs koru darbs 
turpinājās un arī diriģentiem tika rīkotas sanāksmes. 

1991. gada 22. martā Rīgā notika Latvijas baptistu draudžu koru delegātu 
kongress, kurā tika atjaunots Koru apvienības darbs. 2009. gadā apvienības 
nosaukums tika mainīts uz Muzikālās kalpošanas apvienību, jo muzikālā 
kalpošana draudzēs bija paplašinājusies (zvanu ansambļi, instrumentālā mūzika, 
pielūgsmes grupas u. c.).

M K A  K o n g r e s A  n o r I s e

MKA kongresā (vada sludinātājs Pēteris Tervits) piedalījās 36 delegāti no 18 
draudzēm. 

Svētbrīdī ar dziesmu un lūgšanu tika pieminēti Mūžībā aizgājušie diriģenti: Kārlis 
Matisons (Pāvilostas dr.), Teovils Vadonis (ValdemārpilsĀrlavas dr.), kā arī 
Ingrīda Knese, kas nenogurstoši atbalstījusi savu vīru Gunāru Knesi (Liepājas 
Ciānas dr. diriģents) viņa kalpošanā.

Kongresa dalībnieki sveica kongresa goda locekli Leonardu Skrundu 75 gadu 
jubilejā un pateicās viņam par augstvērtīgo darbu, regulāri papildinot MKA 

Vēsture, šodiena, kopdarbs

dziesmu krātuvi ar dziesmu notīm, kas saliktas 
datorrakstā. L. Skrundas veikums jau pārsniedz 2000 
dziesmu, un viņš atzīmēja arī dziesmu tekstu korektores 
Ilzes Reveliņas (Rīgas Mateja dr.) vērtīgo ieguldījumu. 
L. Skrunda teica: “Esmu Dievam pateicīgs par šo darba 
lauku. Un katru reizi, strādājot pie datora, dziedu 
dziesmu: “Katram ir jāstrādā!””

MKA līdzšinējais vadītājs Jānis Jūrmalis (Kuldīgas dr.) 
pateicās klātesošiem par atbalstu un svētīgo kopdarbu 
astoņu gadu garumā, īpaši uzsverot LBDS 150 gadu 
jubilejas svinību organizēšanu 2010. gadā sadarbībā ar 
Ventspils draudzi, kā arī norādīja, ka MKA atbalstījusi arī 
“Kora darbnīcu” un Bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas 
nometni “Būsim kopā”. Tomēr regulārā un pastāvīgā 
muzikālā kalpošana notiek mūsu draudzēs – tur, kur 
mēs ikviens esam. J. Jūrmalis novēlēja, lai Dievs dod 
katram spēku nepagurt šajā kalpošanā.

Māris Dravnieks (Rīgas Mateja dr.) informēja, ka Baltijas 
Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju skola piecu gadu 
laikā izglītojusi vairāk nekā 90 mūsu draudžu mūziķus, 
un aicināja potenciālos studentus uz iestājeksāmeniem 
17. augustā. Savukārt Dace Reizniece (Limbažu dr.) 
stāstīja par bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas nometni 
“Būsim kopā”, kas notiek jau sesto gadu.

MKA kongresā notika Padomes locekļu un vadītāja 
vēlēšanas. Turpmākos četrus gadus MKA Padomi vadīs 
Māris Dravnieks. MKA Padomes locekļi: Ilze Balode 
(Liepājas Pāvila dr.), Edgars Deksnis (Rīgas Semināra 
dr.), Ēriks Ešenvalds (Rīgas Vīlandes dr.), Baiba Jūrmale 
(Kuldīgas dr.), Jānis Jūrmalis (Kuldīgas dr.), Tatjana 
Novajevska (Rīgas Misiones dr.), Rudīte Tālberga 
(Ventspils dr.) un Inga Titova (Rīgas Mateja dr.).

23. jūlija rītā Pāvilostas draudzes dievnamā ar 
iedvesmojošu runu dalībniekus uzrunāja LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis, kurš nesen bija atgriezies no Brazīlijas, 
kur viesojās pie latviešu baptistiem. Viņš pastāstīja 
vairākus ticīgu latviešu emigrantu dzīvesstāstus, kuri 
veidojušies Brazīlijas mūžamežos, to tuvumā un līdzās 
jaunu draudžu šūpuļiem. Stāsti bija atšķirīgi un tomēr ar 
kopīgu iezīmi – uzticēties Dievam, paļauties uz Viņa 
vadību. “Tā bija īpaša Dieva klātbūtne, kas pavadījusi 
mūsu ļaudis svešumā, un tajā atklājas, ka Dievs svētī 
drosmīgu un pašaizliedzīgu kalpošanu,”  – teica 
bīskaps. Viņš arī pateicās MKA par paveikto darbu, 
uzmundrināja ikvienu klātesošo turpināt iesākto darbu 
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MKA grupu nodarbības. Foto: Kaspars Bartkevičs
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ar drosmi, neskatoties uz to, ka, iespējams, būs jāatstāj sava 
komforta zona.

Turpmākajā dienas gaitā MKA kongresa dalībnieki aktīvi piedalījās 
intere san tās nodarbībās, kuras vadīja R. Tālberga un M. Dravnieks. 
Aktivi tātes bija neparas tas un vingrināja atmiņu, uzma nī bu, 
koncentrēšanās spēju, stāju. Kopīgi pārdomājām, kā Dieva stāstam 
vajadzētu caur mums aizsniegt ļaužu sirdis, kā dziesmā paustais stāsts 
nonāk līdz klausītājam, cik nozīmīga ir dziesmas sagatave, izpildījuma 
norise un dziedātāja stāja. 

Pēc pusdienu maltītes brīnišķīgā Sakas upes uzkalnā, jūrmalas smiltīs 
jaukā atmosfērā divas komandas sacentās P. Tervita vadītajās sporta 
stafetēs. Vakarā notika dalībnieku kora mēģinājums svētdienas 
dievkalpojumam.

24. jūlija rītā notika Sakas baptistu draudzes 150. gadasvētku 
dievkalpojums. Sakoptais un viesmīlīgais dievnams bija klausītāju pilns 
– sabraukuši gan aizputnieki un liepājnieki, gan rīdzinieki un 
kuldīdznieki. Piedalījās LBDS bīskaps P. Sproģis, mācītāji Teodors 
Bērziņš (Sakas dr.), Edgars Godiņš (Semināra dr.) un Gunārs Lemaiķis. 
MKA kongresa dalībnieku koris dziedāja pavisam senas un jaunākas 
dziesmas diriģentu Ilzes Balodes, Māra Dravnieka, Ērika Ešenvalda, 
Baibas Jūrmales, Jāņa Jūrmaļa, Intas Jūrmales  Šķubures un Rudītes 
Tālbergas vadībā. Koncertmeistari – Ingrīda Šeršņova un Ritvars Knesis. 
Bīskaps P. Sproģis aizlūdza par MKA Padomi un tās vadītāju.

Tālāk dievkalpojuma rimtajā un svētpilnajā klusumā, kad dziesmas bija 
izskanējušas un bērni pierimuši un kad pa vasarā atvērtajām dievnama 
durvīm iesteidza kāda liega vēja pūsma, noglāstot vaigu un uz mirkli 
liekot apjaust rudens tuvošanos, klausītājus dziļi personīgi uzrunāja 
mācītāja E. Godiņa svētruna par pazudušo dēlu un viņa brāli, par 
nomaldījušos avi un pazaudēto grasi. 

Svētku svinības noslēdzās ar bagātīgu sadraudzības mielastu saules 
pielietajā draudzes dārzā, kopīgu dziesmu un bīskapa P. Sproģa vadītu 
lūgšanu pie kādreizējā Sakas draudzes kora diriģenta un viena no 
Dziedātāju sabiedrības dibinātāja Andreja Ģēģera kapa.

s K A t s  n ā K o t n ē

Vai nākamajā vasarā būtu iespējams sarīkot kopā sanākšanu, kā tas jau 
divus gadus (2008. un 2009. gadā) notika Priekulē? Kā paplašināt 
Muzikālo vadītāju skolas iespējas un padarīt to vēl pieejamāku 
draudzēm? Kā muzikālajai kalpošanai piesaistīt jaunus un gados jaunus 
dalībniekus? Kad rīkojami nākamie baptistu draudžu Dziesmu svētki? 
Kā palīdzēt koriem, pielūgsmes grupām un to vadītājiem viņu ikdienas 
kalpošanā draudzēs? Tie ir svarīgākie jautājumi, par kuriem Muzikālās 
kalpošanas apvienības Padome lūgs un domās, sanākot kopā sestdien, 
10. septembrī. 

Katram, kurš savā draudzē kalpo muzicējot, lai ir prieks par savu 
aicinājumu un rūpes par tā godprātīgu piepildīšanu!

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu 
visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā 
dziedādami savās sirdīs Dievam! (Kol. 3:16)

Materiālu sagatavoja Dace Freivalde, Inga Titova, Māris Dravnieks, 
Jānis Jūrmalis un Ēriks Ešenvalds

Svētā Gara auglis
Šis ir jau trešais gads, kad savu laiku vasarā plānoju tā, lai 
varētu doties uz Māsu apvienības organizēto nometni. Arī 
šogad nometnei mājas vieta tika rasta Bulduru dārzkopības 
skolā. Nevienu sievieti vienaldzīgu neatstāja skaisti izplānotais 
puķu dārzs, kā arī pārējie apstādījumi skolas teritorijā.

Kas tad mani tik īpaši piesaista šajās nometnēs? Pirmkārt, šī ir 
brīnišķīga iespēja izrauties no nebeidzamajiem mājas un 
dārza darbiem, ēst gatavošanas un tā tālāk. Nometnē tik vien 
tās rūpes kā sekot līdzi pulkstenim, lai nenokavētu kārtējo 
ēdienreizi, lekciju, nodarbību vai dievkalpojumu.

Mani ļoti iepriecināja, ka šogad visi nometnes dalībnieki tika 
sadalīti mazajās grupās, kurās, kopā sanākot, varējām lūgt un 
diskutēt par īpašām tēmām. Nometnes moto bija “Svētā Gara 
auglis”, un līdz ar to diskusijas izvērtās ļoti interesantas. 
Es domāju, ka visām māsām izdevās sadzirdēt kaut ko jaunu 
vai arī kādu piemirstu patiesību.

Dievkalpojumos, kuri bija trīs, varējām klausīties plašu 
muzikālo sniegumu no Ventspils draudzes kora, kā arī 
Jelgavas draudzes jauniešiem. Dievkalpojumos sludināja P. 
Eisāns, J. Sudmalis, Ģ. Ašnevics, kā arī runāja K. Zonne un 
E. Bērziņa, bet lekciju par Svētā Gara augli bija sagatavojis 
mācītājs I. Hiršs. 

Nezinu, kā to bija iecerējuši nometnes organizatori, bet 
izrādījās, ka tieši radošajās darbnīcās tika pārbaudīta mūsu 
pacietība, miers un lēnprātība! Jā, ne visām tas izdevās! 

Domāju, ka ikviens nometnes dalībnieks sajuta īpašu Dieva 
pieskārienu, kad Elainas Bērziņas aicināti, nācām Dieva 
priekšā, lūdzot par saviem grēkiem un problēmām, par tiem, 
kas Jēzu vēl nav sastapuši mūsu ģimenēs – vīriem, bērniem, 
māsām, vecākiem.

Svētdienas rīts, kā vienmēr, atnāca ar īpašu noskaņu, jo tik 
tuvu ir atkal šķiršanās ... Pirms tam vēl lūgšanu stacijas, 
Svētais Vakarēdiens un tad, garīgi atjaunotas, varam atkal 
doties savās ikdienas gaitās.

Alda Anškena
Ventspils baptistu draudze

Radošā darbnīca – stikla apgleznošana

Māsu apvienības vadītāja Elita Lapiņa

Sakas baptistu draudzes 150. gadasvētku dievkalpojums. Foto: Kaspars Bartkevičs
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Un Tas Kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, kad tas 
dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs. Un viņš pacēla savas 
acis un skatījās, un raugi, trīs vīri stāvēja viņa priekšā. Tos 
ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretim no telts durvīm, noliecās 
līdz zemei un sacīja: “Mans Kungs, ja es esmu atradis labvēlību 
tavās acīs, tad, lūdzams, neej savam kalpam garām. Es likšu 
atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas, tad apmetieties zem šī 
koka. Un es dabūšu kumosu maizes, ka jūs varat savas sirdis 
stiprināt, pēc jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad 
jūs būtu iegriezušies pie sava kalpa?” Un tie teica: “Labi, dari, 
kā tu esi sacījis. ” (1. Mozus 18:4-5)

Šajā Rakstu vietā mēs lasām par trīs vīriem, kurus Dieva kalps 
Mozus stiprināja, viņu noputējušās kājas nomazgāja, un 
paēdināti tie koka paēnā varēja atpūsties, lai pēc tam ceļotu 
tālāk.

Šovasar Pelčos, kur notika nometne bērniem ar īpašām 
vajadzībām un viņu māmiņām, es redzēju līdzīgu skatu. 
Brīvajos brīžos Dieva kalps Oļegs Jermolājevs aicināja 
māmiņas un pusaudžus zem koka paēnā, lai atpūstos un 
atveldzētos no vasaras pusdienlaika tveices. Lielākajai daļai 
dalībnieku šī vieta “zem koka” kļuva par iemīļotāko vietu visā 
nedēļas garumā. Šo māmiņu un pusaudžu ikdienas mājas 
dzīve ir pilna ar daudz smagu sāpju, negulētu nakšu, 
noguruma no nebeidzamiem rehabilitācijas pasākumiem, 
dažkārt arī vientulības un neziņas par nākotni pilna. 
Šiem dzīves ceļā pagurušajiem ceļiniekiem Oļegs stāstīja par 
Dievu, par Bībelē rakstītajām patiesībām. 

Māsu apvienības moto šajā gadā ir “Svētā Gara auglis”. Kādā 
reizē pieejot pie šī koka un dzirdot, kas tiek runāts un vaicāts, 
sapratu, ka manu acu priekšā notiek brīnums – zem šī koka, 
kas ir parasts lapu koks un nav radis nest augļus, ir nobiris 
pilns augļu birums, kādu redzam zem ābelēm bagātā ražas 
gadā. Redzēju, kā atveras daudzu sirdis, kā tās alkst izprast 
Dieva mīlestību un nodomu viņu dzīvēs. Tās bija patiesi 
aizkustinātas, bet izsalkušas dvēseles, kuras meklē patiesību. 
Oļegs Dieva vārda spēkā viņas centās paēdināt. Vēl nedēļu 
pēc nometnes man zvanīja kāda māte, kuras 17 gadus vecais 
dēls ratiņkrēslā ļoti gaida Oļega apciemojumu.

Šajā vasarā piedzīvojumu nedēļā Pelčos – nometnē “Ceļotāju 
klubs” septiņas dienas kopā bija 50 bērni ar īpašām 
vajadzībām un viņu draugi, kā arī 13 viņu māmiņas. 
Nenogurstoši 24 stundas dienā viņiem kalpoja 32 mūsu 
draudžu darbinieki: jaunieši, māsas, brāļi, svētdienskolas 
skolotāji un mācītājs Oļegs Jermolājevs ar ģimeni.

Katru rītu Pelču pils lidostā nometnes dalībniekus sagaidīja 
nometnes aviokompānijas pilots  Mārtiņš Kleins un četras 
smaidīgas stjuartes – Monta Nātriņa, Joana Dārta Anškena, 
Paula Zveja un Justīne Pūre. Nometnes dalībnieki tika sadalīti 
5 grupās, un pilots katru rītu deva norādes, uz kādu pasaules 
vietu katrai grupai jādodas. Tā nedēļas laikā visi bērni tika 

Zem koka

Cēsu draudzes mācītājs Oļegs Jermolājevs stāsta jauniešiem 
Bībeles patiesības

aizvesti  “Džungļos” (Zenta Svara un Tabita Runce), “Viduslaiku pilī” 
(Ilze un Ričards Mosi un Līga Rozenštoka),  “Vulkānā” (Iveta 
Jermolājeva un  Kristīne Bartkeviča), “Laboratorijā” (Irīda Ņenāhova un 
Daina Cinkmane), “Ērgļu ciematā” (Mārtiņš Kleins, Monta Nātriņa un 
Justīne Pūre). Klausoties un vērojot interesantos uzskates materiālus 
par šīm vietām, bērni iemācījās 10 baušļus, iejutās kā tēli dažādās 
Bībeles epizodēs, mācījās Bībeles pantus un slavēja Dievu dziesmās.

Māmiņām katru dienu tajā pašā laikā notika nodarbība, kuru vadīja 
kapelāne Aina Briede – “Atbalsta grupa sievietēm, kurām ir bērni ar 
īpašām vajadzībām”. Grupu audzinātājiem un viņu palīgiem Lāsmai 
Belovai, Rebekai Skujai, Lidijai Saulītei, Armandam un Lienei Brūveriem 
un Dacei Ružānei septiņas dienas bija jāiejūtas to vecāku lomā, 
kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. 

Pēcpusdienās kustību aktivitātes vadīja rehabilitātores Evita Brensone 
un Agnese Krūmiņa  Krūma. Katru vakaru nometnē ciemojās kāds 
īpašs viesis, bet programmu vadīja un dienas kopsavilkumu apkopoja 
Zanda Lūse.

Kāda no māmiņām sacīja: “Tādus brīnumus vēl neesmu redzējusi! 
Es zinu, ka meitenes un sievietes rūpējas par slimniekiem – mazgā, 
guldina, aptīra, maina pamperus, bet nekad nebūtu domājusi, ka to 
dara jauni zēni un vēl ar tādu mīlestību un rūpīgi! Tādus vajadzētu ieteikt 
“Latvijas lepnumam”.” Bez šiem mūsu puišiem – Ivara Trubņikova, 
Ernesta Cinkmaņa, Timoteja Baloža, Artūra Ozola, Lata Belova – un viņu 
vīrišķīgā spēka (jo pusaudži ratiņkrēslā ir nemitīgi jāpārcilā) nometne 
nevarētu notikt. Viņi bija nenovērtējami palīgi gan sanitārei Vilmai, 
gan audzinātājiem, gan pie tehnikas un apskaņojuma.

Ļoti izjutām arī aizlūgšanu spēku. Pateicos jums visiem, kuri aizlūdzāt! 
Īpaši pateicos Mētras Celmiņas aizlūgšanu komandai, kura vairākus 
mēnešus lūdza katru vakaru. Pateicos Esterei Rozei par padomiem, 
idejām un materiāliem programmas izveidei.

Katram nometnē bija uzticēts kāds īpašs pienākums, bet daudzas lietas 
darījām nešķirojot, visi kopā. Nometnes oficiālie organizētāji ir Māsu 
apvienība, bet es varu teikt, ka tas bija KOPDARBS. Tā ir kopīga 
kalpošana mīlestībā slimajiem cilvēkiem un viņu tuviniekiem. Tas ir arī 
veids, kā pasludināt mūsu Kunga Jēzus Kristus mīlestību. Lai gan 
nedēļas nogalē kalpotāji jūtas fiziski noguruši, viņu acīs redzēju īpašu 
mirdzumu un prieku. 

Noslēguma dienā dalībnieki un darbinieki runāja par tikšanos nākamajā 
gadā. Vēlēšanās piedalīties ir tik liela, ka dalībnieki nometnei sāk 
pieteikties jau ziemā. Vienam nometnes dalībniekam nometne izmaksā 
Ls 70. Latvijā ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, 
nepietiek naudas ārstēšanas izdevumiem, tāpēc samaksāt Ls 140 par 
bērnu un māmiņu ir vienkārši neiespējami. Šāda veida nometne notika 
jau ceturto gadu. Trīs gadus galvenie nometnes sponsori ir Amerikas 
latviešu baptistu māsas un brāļi – Benita Ukstiņa koordinē līdzekļu 
vākšanu, viņa gatavo bukletus, lai rādītu un stāstītu par nometnes norisi. 
Bez viņu materiālā atbalsta šo nometni mēs nevarētu rīkot. LBDS māsas 
izsaka sirsnīgu paldies visiem ziedotājiem!

Domājot par nākamo vasaru, aicinu ikvienu: “Lūdz un izvērtē – varbūt 
tieši šī ir tava kalpošana. Kalpot tu vari trīs veidos – iestāties pastāvīgā 
aizlūgšanā, ziedojot naudu vai piesakoties kalpot nometnē.”

Elita Lapiņa
LBDS MA vadītāja 

Bērni skatās leļļu teātra izrādi
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Mateja draudzes pusaudžu kalpošana sadarbībā ar biedrību “Jauniešu 
virzība” šovasar organizēja muzikālu pusaudžu – jauniešu nometni 
“Collision 2011”. “Jauniešu virzība” ir kristīga organizācija, kas 
apmāca jauniešu vadītājus Austrumeiropā, kā efektīvāk piepildīt 
Kristus pavēli darīt citus par mācekļiem. Šī organizācija piesaista 
jauniešu komandas no ASV, kas kalpo vasaras nometnēs Latvijā. 
“Collision 2011” piedalījās 10 cilvēki no Mauntinvjū draudzes Arizonā. 

Nometne notika no 9. līdz 16. jūnijam Daugmalē, Daugmales 
pamatskolas jaukajās telpās. Nometnes laikā jauniešiem bija iespēja 
mācīties dažādus instrumentus, piedalīties dažādās aktīvās spēlēs, 
mazajās grupās un dzirdēt Dieva Vārdu. Nometnes noslēgumā notika 
koncerts draugiem, vecākiem un citiem interesentiem, kurā jaunieši 
spēlēja nometnes laikā iemācītās dziesmas. Šī nometne tika 
organizēta “Fusion” muzikālās kalpošanas ietvaros, kas ir rīks neticīgu 
pusaudžu un jauniešu aizsniegšanai. 

Nometnē kopā piedalījās 53 cilvēku. No tiem 24 bija kalpotāji, bet 
pārējie 29 – dalībnieki. Neatlaidīgu lūgšanu un Dieva labvēlības dēļ 
trīspadsmit jauniešu izteica vēlēšanos pagriezt muguru vecajai dzīvei 
un sekot Jēzum. Nometne bija par lielu svētību gan kalpotājiem, gan 
dalībniekiem, tāpēc esam ļoti pateicīgi Jēzum par šo pieredzi. 

Miroslavs Tumanovskis 
Mateja draudzes sludinātājs un pusaudžu kalpošanas vadītājs

No 29. līdz 31. jūlijam Cēsu novada “Mežrozēs” notika Rīgas 
Mateja draudzes nometne “Uzņem apgriezienus”. Pēc vairāku 
gadu pārtraukuma dažādas draudzes paaudzes varēja kopā 
pavadīt svētīgu laiku ārpus pilsētas – sadraudzībā, Bībeles studijās, 
radošās darbnīcās un sporta aktivitātēs. Nometnes temats bija 
balstīts Pāvila vēstules Efeziešiem 4. nodaļā, un ikvienam bija 
iespēja pārdomāt, kā praktiski savā personīgajā dzīvē un kā visiem 
kopā draudzē uzņemt apgriezienus, pieaugot vienotībā, kalpošanā 
un mīlestībā. 

Nometnes norisi īpašu darīja kinētiskās (kustību) pielūgsmes 
projekts “Dieva stāsts” – nometnes dalībnieki, izmantojot garus 
audumu gabalus un kustības, veidoja simbolus, kas vēstīja par 
Dieva Trīsvienību, mīlestību uz cilvēkiem, grēka radīto haosu un 
Kristus krustu. Kustības mijās ar Rakstu lasījumiem un mūziku. 
Šis projekts bija īsts izaicinājums, jo prasīja teju profesionālu atdevi 
un lielu koncentrēšanos, tomēr rezultāts iepriecināja ikvienu 
svētdienas dievkalpojuma dalībnieku un ticam – arī Tēvu Debesīs. 

Nometnē viesojās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, kurš tikko bija 
atgriezies no brauciena uz Brazīliju. Viņš iedrošināja un izaicināja 
nometnes dalībniekus ar stāstiem par latviešiem – Kristus sekotā
jiem un viņu uzticību Viņa aicinājumam visgrūtākajos apstākļos. 
Svētdienas dievkalpojumā nometnes dalībnieki un viesi svinēja 
kristības, kurās līdzās matejiešiem savu dzīvi Kristum nodeva brāļi 
un māsas no Ropažu, Limbažu un Valmieras draudzēm.

Kristīne Rubene
Mateja draudzes Padomes locekle

No 8. līdz 12. augustam 
Mateja draudze organizēja 
Vasaras Bībeles skolu 
“Faraona zemē”, kuru 
apmeklēja gan draudzes, 
gan arī tuvākās un tālākās 
apkārtnes bērni vecumā no 
5 līdz 10 gadiem, kopskaitā 
vairāk nekā 80. Bērni iejutās 
arheologu lomā un devās 
ekspedīcijā pa sekojošām 
stacijām: tuksneša dziesmu 
dziedāšana, ekspedīcija 

“Jāzepam pa pēdām” Bībeles stāsts, piramīdu radošie darbi, sporta spēļu oāze, 
papirusa Bībeles pants, arheoloģiski atklājumi un pašu veidoti arheologu gardumi. 
VBS tika noslēgts ar vecāku vakaru “Tuksneša dziesmas, saulei rietot”. 

Paziņojums: VBS “Faraona zemē” vajadzībām tika izgatavotas skaistas 
dekorācijas, kuras Mateja draudzes Bērnu kalpošana labprāt aizdotu arī citām 
draudzēm, rīkojot šo VBS. 

Liene Indrāne
Bērnu kalpošanas vadītāja

Collision 2011

Faraona zeme

Uzņem apgriezienus

Mielasts

Nometnes dalībnieku un kalpotāju kopbilde nometnes noslēgumā

Mateja draudzes nometne 2011 "Uzņem apgriezienus"

Bērni dzied himnu "Jāzeps"

M a t e j a  D r a u D z e S  n o M e t n e

M u z i k ā L ā S  k a L p o š a n a S 
n o M e t n e

M u z i k ā L ā  n o M e t n e

M a t e j a  D r a u D z ē
Pēc gada, kad finansiālu apsvērumu dēļ mūziķu 
nometne Mateja draudzē nenotika, atkal sanāca 
kopā visu draudzes muzikālo kolektīvu pārstāvji, 
lai piedzīvotu sadraudzību, mācītos jaunus 
skaņdarbus un pateiktos Dievam par talantiem, 
resursiem un Viņa nebeidzamo žēlastību. 
Piedzīvojumi bija visdažādākie – trauku 
mazgāšana komandās, nakts pārgājiens ar peldi 
pēc peldošiem baloniem, kinētiskās (kustību) 
pielūgsmes apgūšana, dziedāšana un Bībeles 
studijas mazajās grupās. Notika arī talantu 
konkurss, kurā brīvprātīgi obligāti piedalījās visi. 
Tas vakaru padarīja īpaši dzīvīgu, jo talanti raisīja 
gan aizkustinājuma asaras, gan smieklu šaltis. 
Noslēgumā notika kopīgs dievkalpojums, kurā 
nometnes dalībnieki kalpoja Dievam ar dziesmām 
un horeogrāfisko pielūgsmi. Dievs bija labs pret 
mums, dāvājot vēlīgus laikapstākļus, modinot 
rosīgā rīta rosmē un audzinot atziņas nometnes 
dalībnieku sirdīs.

Kristīne Rubene
Mateja draudzes Padomes locekle
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Pēc dažu gadu pārtraukuma Āgenskalna draudze atkal organizēja bērnu 
diennakts nometni. Piecu dienu laikā varējām iepazīt Labo Ganu. Mēs mācījā
mies 23. psalmu un uzzinājām par Ganu, kurš pazīst savas avis, un par avīm, 
kuras pazīst sava Gana balsi. Mēs meklējām pazudušo avi un priecājāmies 
par Ganu, kurš ir tik labs, ka ir gatavs atdot pat savu dzīvību par savām avīm. 
Mēs arī pārdomājām Jēzus līdzību par to, kā Gans šķirs avis no āžiem. 

Dievs mums bija sagādājis brīnišķīgu nometnes vietu kempingā “Niedras”, 
kur visapkārt bija zaļas ganības, skaidrs ūdens Zebrus ezerā. Viņš 
atspirdzināja mūsu dvēseles, un, kad negaisa dēļ tiešā nozīmē nokļuvām 
tumšā ielejā, Dievs iepriecināja mūs, sagādādams vēlu vakarā saldējumu, 
kas elektrības bojājumu dēļ līdz nākamās dienas pusdienām nebūtu 
saglabājies. Viņš piepildīja mūsu piedzīvojumu kausus. Ticam, ka labums un 
žēlastība pavadīs katru no nometnes dalībniekiem un darbiniekiem visu mūžu, 
un ikviens izvēlēsies palikt Tā Kunga namā vienmēr.

Pēc bērnu nometnes notika lielā nometne, kuras tēma bija “Ar Dievu cauri 
grūtībām”. Pēc trīs gadu pārtraukuma nometne pulcēja kuplu skaitu mūsu 
draudzes locekļu un draugu. Nometnes dalībnieki bija sadalīti mazajās 
grupās, kurās tika studēta Rutes grāmata. Notika gan radošās studijas, gan 
paneļdiskusija, gan teātra izrāde par Rutes grāmatu. Svētdienas rītā ezerā 
notika kristību dievkalpojums, kurā pieci cilvēki slēdza mūža derību ar Kristu. 

Estere Roze
Āgenskalna draudzes Svētdienskolas vadītāja

Āgenskalna draudzes

Nārnija 2011

Skats no bērnu nometnes

Pēc kristībām pie Zebrus ezera

B ē r n u  u n  L i e L ā  n o M e t n e

No 4. līdz 8. jūlijam Tilžas draudzē notika angļu valodas 
dienas nometne “Nārnija 2011”. Nometne bija paredzēta 
bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam. Tā bija iespēja 
Tilžas un tuvākās apkārtnes bērniem būt nometnē, 
uzzināt, kas īsti ir “Nārnija”, kā arī mācīties angļu valodu. 
Uz nometni ieradās 34 bērni. Darbu ar šiem bērniem mēs 
turpinām, un lūdzam Dievu, lai Viņš atver durvis gan uz 
šo bērnu sirdīm ar Evaņģēliju, gan arī atver durvis uz 
attiecību veidošanu ar bērnu vecākiem. Pestīšana ir 
vajadzīga visiem – gan mazajiem, gan lielajiem. 
Mēs varam tikai stāstīt un rādīt Kristu, bet izvēle tomēr ir 
jāizdara katram pašam. Tā arī ir mūsu lūgšana, ka cilvēki, 
īpaši jau šie mazie, ne tikai dzird Evaņģēliju, bet tas arī 
maina viņu dzīvi gan uz šiem dažiem gadiem, gan arī uz 
visu mūžību. 

Kaspars Donis
Tilžas draudzes sludinātājs

t i L ž ā
Cēsu baptistu draudzei ir liels prieks, ka 
sadarbībā ar māsas draudzi no Teksasas, ASV 
nedēļas garumā varēja norisināties Vasaras 
Bībeles skola (VBS). VBS moto bija “Bruņojieties 
ar visiem Dieva ieročiem” (Efeziešiem 6:11). 
Tie ir ticība, Dieva Vārds, taisnība, patiesība, 
pestīšana un miers. Šis pasākums deva bērniem 
iespēju lietderīgi pavadīt laiku, gatavojot 
rokdarbus, spēlējot spēles, našķojoties iepazīt 
jaunus draugus un galvenais – dzirdēt Dieva 
Vārdu. Uz VBS nāca arī bērni, kuri par Dievu 
dzirdēja pirmo reizi, taču ar interesi piedalījās 
visās aktivitātēs un uzmanīgi klausījās skolotāju 
stāstītajā. Bija jauki jautāt šiem nekristīgajiem 
bērniem, vai viņi vēlētos nākt vēl kādu reizi uz 
svētdienskolu, un saņemt atbildi: “Jā! Man tur 
patīk un ir interesanti!” Tas kārtējo reizi parāda 
Dieva spēku runāt uz katra sirdi savā veidā. VBS 
laiks, manuprāt, bija noderīgs bērnu dzīvēs, un tā bija lieliska un interesanta 
iespēja uzzināt par Dievu arī vasarā, kad svētdienskola visbiežāk nenotiek, jo 
bērniem ir brīvlaiks. Pateicamies par Dieva svētību šajā pasākumā, kā arī Atēnu 
Pirmās baptistu draudzes māsām par tās organizēšanu.

Madlēna Golubeva un Inese Jansone
Cēsu baptistu draudze

Vasaras Bībeles skola
C ē S ī S
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Reibinoši smaržoja liepas Valtenberģu muižas 
pagalmā, un pa pils atvērtajiem logiem laukā lauzās 
mūzikas skaņas – vijoles, flautas, obojas, saksofoni, 
eifonija, trombons, mežrags, čelli, marimba, bungas, 
basģitāra, taustiņinstrumenti, balsis ...

No 4. līdz 9. jūlijam Mazsalacā notika mūziķu 
nometne “Būsim kopā”, kurā piedalījās 54 bērni un 
jaunieši un 17 skolotāji. Nometne notika jau sesto 
gadu – iepriekš piecus gadus Limbažos, šoreiz – 
Mazsalacā. “Būsim kopā” laikā dalībnieki 
profesionālu mūziķu vadībā instrumentu grupās 
apguva katrs savu partiju, darbojās vokālā grupa 
skolotājas Diānas Dravnieces vadībā un kustību 
grupa režisores Kristīnes Klētnieces – Sikas vadībā. 
Jau trešajā dienā no daudzām atsevišķām skaņām 
diriģenti Jānis Ansons un Māris Dravnieks izvilināja 
pasakainu melodiju – ieskanējās mūzikls “Apsolījumi”.

Trešdien un ceturtdien mūziklu “Apsolījumi” bija 
iespējams noskatīties Mazsalacas baptistu draudzes 
pagalmā, piektdien – Mazsalacas kultūras centrā, bet 
sestdien – Cēsīs, Svētā Jāņa baznīcā. Katra koncerta 
otrajā daļā skatītājus priecēja vakara viesi. Trešdien 
vakara viesi bija muzikālā Veitneru ģimene, kuras 
mamma Liene Veitnere ir arī izdevusi mūzikas 
albumus ar pašas komponētām dziesmām. 
Bet ceturtdien viesojās komponists un pianists Māris 
Žagars, kurš muzicēja četrrocīgi kopā ar bērniem. 
Piektdienas vakarā Mazsalacas centrā notika nomet
nes dalībnieku organizēta muzicēšana sveču dārzā.

Pirmajā tikšanās dienā bērni un jaunieši ieradās katrs 
ar savu neatkārtojamo talantu kā krāsaini, mirdzoši 
akmentiņi. Nedēļas laikā šos akmentiņus sakārtojot 
noteiktā kārtībā, izveidojās skaista mozaīka, 
kas atgādināja skatītājiem un klausītājiem par 
mūžīgām vērtībām – Dieva apsolījumiem, kas nekad, 
nekādos laikos, nekādos apstākļos nemainās. 
Kad mūzikla galvenās varones – kristīgās mācības 
skolotājas – mērs bija pilns un šķita, vairs nav izejas, 
Dievs parādīja, ka kopā ar Viņu vienmēr ir rodams 
atrisinājums.

Ineta Martinsone  
“Būsim kopā” nometnes vadītāja

Būsim kopā Piedzīvojums
Tukuma baptistu draudze sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Jauniešu virzība” 
rīkoja kristīgu angļu valodas 
nometni “Piedzīvojums”, kura 
notika Milzkalnē no 9.15. jūlijam.

Šā gada nometne bija īsts 
piedzīvojums gan tās dalībniekiem, 
gan vadītājiem. Tajā tika piedāvāta 
daudzveidīga programma: angļu 
valodas nodarbības, militārās 
spēles un, pats galvenais, vakara 
saieti, kuros sludināja Dieva Vārdu, 
teica liecības un notika pārrunas mazajās grupās par dzirdēto vēsti. Katra nometnē 
pavadītā diena bija aizraujoša un emocijām bagāta. Dalībnieki aktīvi un ar lielu 
interesi piedalījās visās nodarbībās. 
Vadītāji no ASV sniedza lielu 
atbalstu latviešu grupai. Vakara 
vēsts sludinātājs un viņa komanda 
ar lielu degsmi skaidroja Dieva 
Vārdu, izspēlējot dažādas dzīves 
situācijas skečos. Kopā mācījāmies 
slavēšanas dziesmas gan latviešu, 
gan angļu valodā. Vienaldzīgs 
nepalika arī viesu nama 
apkalpojošais personāls. Tāpat kā 
jaunieši, arī viņi uzdeva dažādus 
jautājumus par Dievu un Viņa esamību, pat klausījās vakara vēstis un dziedāja 
slavas dziesmas. Par to mums ir liels prieks, jo ticības sēkla tika iesēta arī apkārtējo 
cilvēku sirdīs. Visemocionālākais brīdis nometnes laikā bija pēdējais vakars, kad 
dalībniekiem bija jāizdara sava izvēle – sekot Jēzum vai turpināt ierasto dzīves 
ritumu. Jaunieši ar nopietnību to arī darīja.

Atsauksmes par nometni ir ļoti pozitīvas. Gan bērni un jaunieši, gan viņu vecāki cer, 
ka šāda veida pasākumi notiks arī turpmāk. Mums ir patiess prieks arī par kādu 
pilngadību sasniegušu puisi, kuram šī bija jau otrā nometne un kurš ir izrādījis 
iniciatīvu turpmāk pievienoties mums, vadītājiem, lai palīdzētu organizēt nākamās 
nometnes.

Mēs sakām paldies Dievam par doto iespēju evaņģelizēt jauniešus un par to, 
ka varējām parādīt viņiem īsto ceļu uz Dzīvību.

Sandra Klestrova un Marta Brakmane
Tukuma baptistu draudze

a n g ļ u  v a L o D a S 
n o M e t n e

S t a r p  L i e p u  S M a r ž u  u n 
M ū z i k u  M a z S a L a C ā

Visi dalībnieki kopā pie Valtenberģu pils

Nometnes vadītāji no ASV un no Latvijas

Bērnu rīta vingrošana

Koncerts Mazsalacas kultūras centrā

Pirms desmit gadiem “Norkalni”, 
nometņu vieta netālu no Rīgas, vairāk 
atgādināja izgāztuvi. Vairumam 
galvaspilsētas iedzīvotāju nebija ne 
jausmas par šādas vietas esamību. 
Gandrīz nevienam, izņemot Pēteri Samoiliču, Rīgas Misiones draudzes 
mācītāju. Pateicoties viņam un brīvprātīgo komandai no ASV, arī šovasar, 
tāpat kā iepriekšējos 10 gadus, tur notika pusaudžu nometne “Emanuēls”.   

No 31. jūlija līdz 6. augustam šajā vietā notika īsti brīnumi, jo iepazīšanās ar 
Dievu nav nekāds parastais notikums. Vairāk nekā 40 jauniešu apliecināja, 
ka Jēzus Kristus ir viņu personiskais Pestītājs! Šogad nometnes tēma bija 
“Online”, kas nozīmē “tiešsaistē”. Tie, kuri bija nometnē, tagad saprot, 
cik svarīgi vienmēr “uzturēt sakarus” ar Dievu.

Nometnes “vecāki” bija Sašas un Oļas Zviridu ģimene, pateicoties kuriem 
nometne vienmēr ir patīkama un jautra. Jaunieši no Rīgas Misiones draudzes 
darbojās kā sporta instruktori un grupu vadītāji. Viņu darbs un centība nebija 
veltīgi, jo, pateicoties viņiem, draudzi ir papildinājuši jauni cilvēki. Aicinām jūs 
lūgt par šo bērnu lēmumu – lai tas paliek stabils līdz viņu mūža galam.  

Viktorija Korenčenkova
Rīgas Misiones draudze

Pusaudžu  
nometne
n o r k a L n o S

Amerikāņu draugi aktīvi iesaistās  
darbā ar bērniem
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Pirms gada, 2010. gada jūlijā, Vērgales ciemā un tā apkārtnē notika vērienīga 
evaņģelizācija. Tās rezultātā tika aizsākta kristīgā grupiņa. Vērgale ir ciems, 
kas atrodas 25. kilometrā uz Liepājas – Ventspils šosejas. Tajā dzīvo 
450 iedzīvotāji, pagastā kopā – 1400. 

No 11.  15. jūlijam Vērgalē notika bērnu piedzīvojumu skola “VISU vai 
NEKO”. “Mums nekad nav bijis aicinājums kalpot bērniem,” atklāj skolas 
vadītājs Mārcis Dejus. Bet šajā reizē Dievs īpaši runāja uz viņu un Dāvidu 
Viskupaiti (abi ir Baltijas Pastorālā institūta studenti). Mēs paklausījām. 
Mēs izveidojām komandu. Un Dievs pagodinājās! 

Pirmajā dienā atklājās, ka bērnu dārza teritorijā dzīvosim teltīs un nebūs 
iespēja gatavot ēst. Nodomājām: “Nu, labi, pārtiksim no sausajām zupām!” 
Tajā dienā sāka līt, un kāda mamma no Vērgales (mēs viņu satikām pirmo 
reizi) mūs uzaicināja palikt savā mājā visu nedēļu. Kas var būt vēl labāks?! 
Tā bija lieliska iespēja liecināt ne tikai ar vārdiem, bet dzīvojot kopā.  

Piedzīvojumu skolā katru dienu piedalījās ap 25 bērniem vecumā no 713 
gadiem. Piecu dienu laikā ar aktivitāšu palīdzību liecinājām par dažādiem 
Bībeles aspektiem, piemēram: kad pūtām lielos ziepju burbuļus, mācījām, 
ka bieži varam būt lieli, bet trausli; kad cepām maizi – mācījām, ka īstais 
spēka avots katrai dienai ir Dieva Vārds. Piedzīvojumu skolas laikā likās, ka 
Dievs pats mājoja Vērgalē, gaiss bija kā elektrizēts, un to juta arī vērgalnieki. 

Nometnes noslēguma pasākumā vecāki uzdāvināja tik daudz liliju kā 
izlaidumā. Pagasta kultūras darba vadītāja liecināja, ka ir bijušas dažādas 
nometnes, bet “tāāāda” – pirmo reizi, jo vietējie nesavaldāmie delveri mājās 
nāca savākti un paklausīgi, aktivitātēs visi piedzīvoja īpašu mīlestību. Kaut arī 
regulāri reizi nedēļā visu gadu bijām braukuši uz Vērgali vadīt kristiešu grupu, 
mēs joprojām vērgalniekiem bijām svešinieki. Bet pēc bērnu piedzīvojumu 
skolas “VISU vai NEKO” mēs kļuvām par “savējiem”. Bērnu vecāki jau no 
otrās piedzīvojumu skolas dienas aicināja arī nākošgad rīkot līdzīgu nometni, 
kurai viņi paši savāktu nepieciešamos līdzekļus un piedalītos ar savām 
idejām. Mūs intervēja divi novada laikraksti – “Kurzemes Vārds” un “Kursas 
Laiks”. 

Paldies Dievam par Viņa darbu un paldies komandai (Mārcis, Agnese, Aigars, 
Dāvids, Sandra, Arvis un citi palīgi)!

Mārcis Dejus
LBDS sludinātājs, draudzes dibinātājs

VISU vai NEKO
v ē r g a L ē

Seju apgleznošana, kas māca, ka Dievs mūs visus 
ir radījis tik dažādus un unikālus

Brīdis pirms uzdevuma: upes mēslu 
kaudzē jāatrod santīmi. Mācāmies, 
ka reizēm jāizrokas cauri daudz 
mēsliem, līdz atrodi kaut ko vērtīgu

Lielo ziepju burbuļu pūšana parāda, 
ka mēs bieži gribam būt lieli, bet 
patiesībā esam trausli

Viena no Takeši pils disciplīnām – slidīgais kalns

Šogad LBDS “Lielajos Jāņos 2011” pulcējāmies 
Vaiņodē. Vaiņodnieki mums kalpoja lielā vienotībā –  
mācītājs Ainars Purmalis un draudzes priekšnieks 
Raimonds Švarcs sadarbībā ar Vaiņodes 
internātskolas direktoru Reini Ulbertu un nometnes 
vadītāju Baibu Čīmu un līdzās visa draudze: māsas, 
brāļi, mazi, lieli, veci un jauni – piedalās visi!

Jāņos katrs var piedalīties un iesaistīties, kur sirds 
kāro. Sportisti savu stafeti uzsāka pirmie, pēc brīža 
pildījās visi laukumi visās disciplīnās. Uz vakara pusi 
svētku dalībnieku saradās ļoti daudz. Līgo vakars 
iezīmējās ar brīnišķīgu koncertu dažādām gaumēm 
un vecumiem. Klausījāmies un dziedājām līdzi Mārim 
un Lindai Prinduļiem, Filipam Baumanim un 
draugiem, “Crescendo” un Liepājas Ciānas draudzes 
jauniešiem, kuri mūs vadīja kopdziedāšanā un 
pielūgsmē visu nometnes laiku. Vaiņodes draudze 
sevi prezentēja ar brīnišķīgu priekšnesumu “Strādā 
priekš Jēzus, strādā”, ko viņi ne vien dziedāja, bet arī 
darīja. Vaiņodes pienesums bija arī brīnišķīga 
dekorācija, kas strauji iebrauca teltī koncerta laikā – 
labi kopts VAZ 06 žigulītis pilnā braukšanas kārtībā ar 
nepārspējami satrauktiem un jaukiem vakara 
vadītajiem Arti Peterlevicu un Baibu Čīmu.

Ārā bija brīnišķīgi mīlīgs vakars ar ugunskuru un 
ceptām desiņām, jauku mūziku un maigi siltu miglu, 
kas mūs visus ietina sirsnīgās sarunās un satikšanās 
priekā. Pie ugunskura piedalījāmies kopīgā 
sadziedāšanās maratonā enerģisko Čirkšu māsiņu 
vadībā. Mēs dziedājām gan latviešu, gan angļu 
valodā, un, kad pietrūka vārdu, pabeidzām sirsnīgi ar  
internacionālo lalalala ... Tad  drosmīgākie un 
izturīgākie iesaistījās skotu dejās kopā ar mūsu brāli 
Deividu Kingdonu. Nakts programmas noslēgumā 
kopīgi dziedājām un lūdzām par sevi, draudzēm, 
mūsu zemi un tautu.

Jāņu nometnē  ar ļoti  lielu dalībnieku skaitu iesaistījās 
Rīgas Golgātas draudze un tās viesi no ASV, kuri 
kalpoja gan ar dziesmām, gan ar bagātīgām Bībeles 
studijām un darbu interešu grupās. Mācītājs Elmārs 
Pļaviņš kalpoja ar Dieva Vārdu mūsu kopējā temata 
“Peldi pret straumi!” risināšanā.  

Jāņu diena bija ar bagātu programmu: diskusija 
“Kā peldēt pret straumi” ar mācītājiem un 
sludinātājiem Mārci Zīvertu, Aivaru Vadoni, Ainaru 
Purmali un Elmāru Pļaviņu notika mācītāja Mārtiņa 
Baloža vadībā. Darbojās virkne interešu grupu 
bērniem un pieaugušajiem. Bet kafejnīcā pulcējās un 

Lielie Jāņi 2011

Līgo vakara koncerts
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atmiņās kavējās 
vienmēr uzticamie “Jāņu 
celmlauži”. Talantu šovs 
ar “Ievu un Ievu” atklāja 
jaunus, vēl neredzētus 
un nedzirdētus talantus, 
bet šoku izraisīja 
paziņojums par 
Vaiņodes VAZ 06 
žigulīša izlozi loterijā. 
Pusdienojām kopīgi pie 
Vaiņodes saimnieču 
zupām, bet brīvajā laikā 
varēja apmeklēt burvīgu 
franču uzkodu un 
dizaina kafejnīcu 
“Ala Paris”. 

Vaiņodes draudzes 
sludinātāja, BPI 
studenta Edgara 
Purmaļa un Zanes 
Purmales vadītajā 
draudžu vakarā 
priekšnesumi lija kā no 
pilnības raga. Drosmīgu 

uzrunu teica BPI students Mārtiņš Anševics – tā nepalika 
nepamanīta arī vietējo interesentu vidū! Draudzes sevi prezentēja 
visdažādākajos veidos un iepriecināja mūs ar savu sniegumu un 
to mīlestību, ko Dievs ir licis mums sirdīs.

Nometnes noslēguma rīts bija sirsnīgs ar  kopkora dziedājumu 
A. Vadoņa vadībā, bet E. Pļaviņa uzruna aizkustināja sirdi dziļās 
pārdomās. Es ticu, ka katrs paņēmām sev līdzi jautājumu: “Vai es 
peldu pret straumi, un vai to rāda mani darbi vai tikai vārdi?”

Atvadoties no Vaiņodes, apmeklējām vairākas vēsturiskas vietas. 
Kopīgi baudījām kliņģeri un kafiju pie vecās dzelzceļa stacijas, tad 
daži devās uz Veldes kapiem, uz veco raķešu bāzi, bet vairums – 
uz Vaiņodes lidlauku, kur varēja piedalīties veiklības braucienā ar 
savu auto. Bet tad Dieva rokās ielikām mājupceļu un pa 
skaistajiem Kurzemes ceļiem devāmies katrs uz savu pusi, sirdī 
pārdomādami visu, ko bijām piedzīvojuši.

Paldies mūsu Debesu Tēvam, ka mēs drīkstam nākt kopā šeit, 
Latvijā, un ka Viņš bagātīgi mūs svētī! Sirsnīgs paldies Vaiņodes 
draudzei par milzīgo darbu organizēšanā un Vaiņodes 
internātskolas direktoram R. Ulbertam par pašaizliedzīgo atbalstu 
24 stundas diennaktī, kā arī Liepājas Ciānas draudzes komandai. 
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

Rasa Cirvele
Lielo Jāņu 2011 koordinatore

LBDS Svētdienskolu apvienības organizētā mācību un atpūtas 
nometne svētdienskolotājiem šovasar notika Valdemārpilī, pie 
gleznainā Sasmakas ezera, atpūtas bāzē “Vītoli”. 

Nometnes tēma “Svētdienskolotājs un bērni Dieva plānā” 
paplašināja gan bibliskās atziņas bērnu evaņģelizācijā, gan deva 
nometnes dalībniekiem daudz jaunu ideju, piedaloties interešu 
grupās. Bībeles studijas vadīja garīdznieki Miervaldis Lindmanis, 
Aivars Šķuburs, Andis Smelte, Dainis Pandars un Juris Grigs. 

Paldies Dacei Freivaldei par organizatoriskajām rūpēm! 
Nometnes veidotāji pateicas ikvienam dalībniekam par aktīvu un 
radošu līdzdalību, kā arī bāzes vadītājiem par atsaucību un 
viesmīlību. 

SA Padomes vārdā,
Elza Roze

Sarmīte Bergmane no Piltenes: Šī vieta – klusums un miers 
visapkārt, brīnumskaistā daba – ļāva sajust un no jauna atklāt 
Dieva mīlestību un Viņa rūpes par mums. Ar apbrīnu vēroju 
daudzveidīgos talantus, ar kādiem Dievs apveltījis mūsu 
svētdienskolotājas. Katrai Dievs ir devis ko īpašu, lai varam to 
dot tālāk. Bieži mēs  nenovērtējam to, ko Dievs mums nepelnīti 
dāvājis. Šīs nometnes laikā Dievs mani uzrunāja un atgādināja: 
“Pateicies Man par visu!” “Es Tev pateicos, ka es esmu tik 
brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina!” 
(Psalmi 139:14) Paldies Dievam par iespēju būt šajā nometnē!

Solvita Siksne no Ilaiķiem: Pārdomājot nometnē dzirdēto un 
redzot šodienas sabiedrības sajukumu, pašplūsmai atstātus 
bērnus, mums kā svētdienskolotājiem atkal no jauna ir jāapzinās 
sava sūtība un jāmeklē veidi, kā aizsniegt katra bērna sirdi. 
Bērnu sirdis ir atvērtas, tāpēc visu, ko bērni uzņem, viņi uzņem 
pa īstam. Kā lai atstājam Bībeles vērtības un patiesības viņu vēl 
ļaunuma neskartajās sirdis? Vispirms mums pašiem, 
svētdienskolotājiem, jābūt ciešās attiecībās ar To Kungu, jākalpo 
ar nedalītu un priecīgu sirdi, jābūt atvērtiem bērniem. Bērni to 
noteikti pamanīs un sekos mūsu piemēram. Tādēļ nepadosimies 
pagurumam, neapstāsimies un nebēgsim no sava aicinājuma! 
Dievs ir spējīgs izvest cauri visdažādākajiem apstākļiem un dāvāt 
jaunus spēkus. Dievam nepietiek ar to, ka mēs esam drošībā, 
Viņam rūp arī mazie bērni, kas paudīs Labo Vēsti pēc mums. 
Neliksim lielas cerības paši uz sevi, ka spēsim ko lielu izdarīt, 
bet uz To Kungu, kura plānā mēs esam. Lai Dievs palīdz katram 
svētdienskolotājam atkal no jauna izsaukties kopā ar Dāvidu: 
“Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini 
mani ar paklausības garu!” (Psalmi 51:14)

Svētdienskolotāju 
nometne v a L D e M ā r p i L ī

Lielo Jāņu 2011 ugunskurs

LBDS draudžu svētdienskolotāji

Vaiņodes draudzes organizatoriskā komanda
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Jau trešo vasaru tiek organizētas BPI 
DRAFTS nometnes. Līdzīgi kā citas vasaras, 
arī šogad nometnes bija pilnas ar emocijām, 
fiziskiem un garīgiem izaicinājumiem. 

BPI DRAFTS pēc savas formas ir līdzīgs katru 
gadu, tikai šogad pievienojām vēl trešo 
līmeni, kurā piedalījās tie jaunieši, kas jau 
trešo gadu piedalās BPI DRAFTS nometnēs. 
Arī šogad visas trīs nometnes tika 
organizētas Užavā, lauku sētā “Ganības”, 
kas ir jau kļuvusi par BPI DRAFTS bāzi 
vasarā. Arī šogad BPI DRAFTS dalībnieku 
vecums bija no 14 līdz 20 gadiem. Pavisam 
šovasar piedalījās 30 jaunieši no dažādām 
Latvijas draudzēm un pilsētām. Kā palīgi 
nometnē piedalījās BPI studenti – 
galvenokārt pirmā kursa studenti, kuri atzinīgi 
izteicās, ka BPI DRAFTS nometne katram no 
viņiem arī ir bijusi liela svētība. Palīgos bija 
arī sludinātāji un jaunieši, kuri jau vairākus 
gadus piedalās nometnēs. Liels ieguvums 
nometnei šogad bija organizācijas “Nometne 
uz riteņiem” dāvātais inventārs, kas 
nodrošināja mūs ar labas kvalitātes teltīm, 
gultām, dušu, tualetēm, sporta inventāru un 
citām lietām. Tas ļoti atviegloja darbu visai 
organizatoru komandai.

Pirmā līmeņa nometne tika organizēta jūlija 
sākumā. Uz to sabrauca dalībnieki, kas 
pirmo gadu piedalās BPI DRAFTS nometnēs. 
Nometnē bija jūtama organizatoru sakrātā 
divu gadu pieredze, kas padarīja nometni 
daudz kvalitatīvāku un palīdzēja sasniegt 
nospraustos mērķus. BPI DRAFTS pirmā 
līmeņa nometnes mērķis ir dot jauniešiem 
sapratni par Evaņģēliju un palīdzēt domāt 
par savu aicinājumu, jo mēs saprotam, ka, 
pirms tu kaut ko dari, tev ir jāizvērtē, kas tu 
esi  attiecībās ar Dievu un attiecībās pats ar 
sevi. Nometnē tika runāts par to, kas ir 
Evaņģēlijs, kā dzīvot Evaņģēlijā, kā 
pasludināt Evaņģēliju, kā saprast savu 
aicinājumu un kā iegūto īstenot savā dzīvē 
un kalpošanā. 

Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad puišiem bija 
iespēja šīs tēmas pārdomāt lekcijās, kuras 
vadīja sludinātājs Andis Miezītis, sludinātājs 
Andris Bite, BPI students Mārtiņš Anševics, 

Svētdienskolotāju 
nometne

BPI DRAFTS 2011
draudžu dibinātājs Deniss Sinks un mācītājs 
Kaspars Šterns. Lai lekcijā dzirdētās domas 
padarītu dzīvākas, puišiem bija jāveic dažādi 
uzdevumi, kas bija cieši saistīti ar dienas 
tēmu. Daļa no uzdevumiem bija garīgi un 
fiziski izaicinoši, kas daudz atklāja par puišu 
raksturu. 

Otrā līmeņa nometne notika jūlija beigās, 
un tajā piedalījās puiši, kuri jau piedzīvojuši 
pirmo līmeni  daži šogad, daži citus gadus. 
Pēc formas šī nometne bija atšķirīga, jo tajā 
puiši ne tikai teorētiski apguva zināšanas par 
kalpošanu, bet viņiem bija iespēja dzirdēto 
izdzīvot praksē. Galvenā vadlīnija šajā 
nometnē bija izdzīvot Lūkas 10. nodaļu, kurā 
Jēzus sagatavo savus mācekļus, tad sūta tos 
praksē, bet pēc tam mācekļi atgriežas un 
stāsta liecības par piedzīvoto. 

Arī šajā nometnē jaunieši tika sagatavoti ar 
lekcijām un uzdevumiem. Lekcijas šajā 
nometnē lasīja sludinātājs Mārcis Dejus, BPI 
students Dāvids Viskupaitis, mācītājs 
Kaspars Šterns un LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis. Pēc sagatavošanās visi jaunieši tika 
sadalīti divās grupās. Viena grupa devās uz 
Otaņķiem, bet otra – uz Karostu. Trīs dienas 
puišiem bija iespēja liecināt, veidot attiecības 
ar vietējiem dažāda vecuma ļaudīm un 
praktiski kalpot. Katra diena tika maksimāli 
izdzīvota misijai, kas ļāva jauniešiem daudz 
mācīties un deva iedvesmu kalpot, 
atgriežoties mājās. Prakse deva iespēju arī 
stiprināt vietējo draudzi un draudžu 
dibināšanas grupu Otaņķos un Karostā, jo 
bija iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem 
un vest viņus tuvāk Kristum. 

Lielākais prieks bija redzēt, ka praksē 
piedzīvotais deva iedvesmu jauniešiem to 
izdzīvot arī ikdienā. Līdz šim daļa no 
jauniešiem vēl nekad nebija uzdrošinājušies 
liecināt un kalpot svešā vietā, svešiem 
cilvēkiem. Nometnes noslēgumā bīskaps 
Pēteris Sproģis stāstīja par piedzīvoto 
Brazīlijā un Bolīvijā, kas ļoti sasaucās ar 
piedzīvoto praksē.

Trešā līmeņa nometne ir BPI DRAFTS 
augstākais līmenis, kurā, mēs apzināmies, 
ne katrs ir gatavs piedalīties. Tā ir nometne, 
kurā piedalās tie, kuri ir gatavi organizēt 
komandu no savas draudzes un vadīt to 
veselu nedēļu. Šogad trešajā līmenī 
piedalījās trīs komandas, kas ir labs 
rezultāts, jo tas liecina, ka mums ir jauni 
puiši, kas jau tagad, vēl nesasniedzot 20 
gadu vecumu, ir gatavi uzņemties atbildību 
un vadīt. Atšķirībā no citām BPI DRAFTS 
nometnēm, šajā nometnē varēja piedalīties 
arī meitenes, jo mēs apzināmies, ka 
komandā ir ne tikai puiši, bet arī meitenes. 

Līdzīgi kā otrā līmeņa nometnē, arī šajā 
nometnē jauniešiem bija iespēja apgūt ne 
tikai teorētiskas zināšanas gan lekcijās, gan 
fiziskos pārbaudījumos, bet arī doties 
praksē. Lielākā atšķirība bija tā, ka visu 
praksi un komandas vadīja nevis nometnes 
vadītāji, bet komandu vadītāji. Tas bija 
pietiekami izaicinoši, jo bija jāplāno gan 
budžets, gan jāatrod nāktsmājas, gan 
jāizplāno diena un pēc tam jāuztic komandas 
locekļiem dažādi uzdevumi. Nometnes 

vadītāju uzdevums bija atbalstīt un sniegt 
padomu. Komandu vadītāji pat varēja 
izvēlēties doties misijā vai vienkārši 
atpūsties. Viss, kas tika dots bija “Lielā 
pavēle” – iet un darīt par mācekļiem visas 
tautas. 

Ir jāatzīst, ka komandu vadītāji labi tika galā 
ar saviem pienākumiem un komandas 
dalībnieki piedzīvoja brīnumainas lietas. 
Pavērās iespēja doties misijā uz dažādām 
vietām – Užava (kurā bija iespēja liecināt un 
kalpot katru vakaru), Ziras, Zūras un 
Ventava. Jaunieši centās izmantot katru 
iespēju, lai pasludinātu Evaņģēliju, jo viņi 
apzinājās, ka tā nav spēle, bet reālā dzīve, 
kurā notiek reāla cīņa par Mūžību. Nometnes 
beigās bija patiess prieks redzēt sajūsmu un 
degsmi, ar kādu jaunieši atgriezās no 
misijas, jo daļa no viņiem līdz šim nebija 
piedzīvojuši, ka cilvēki atver savu namu, 
uzklausa un ir gatavi uzņemt Labo Vēsti. 

Šī vasara ir bijusi bagāta ar jauniem 
piedzīvojumiem un garīgiem 
pārbaudījumiem, kas daudzu jauniešu ticību 
Kristum ir tikai stiprinājis. Katras nometnes 
pēdējā dienā katrs jaunietis stāsta, ko ir 
iemācījies nometnes laikā un ko vēlētos 
ņemt līdzi. Dzirdot to, ko Dievs ir darījis 
jauniešu sirdīs nometnes laikā, rodas 
iedvesma un vēlme darbu turpināt. Ar Dieva 
palīdzību nākamgad turpināsim organizēt 
BPI DRAFTS nometnes un ceram redzēt gan 
jaunus, gan jau zināmus puišus, kuri ir gatavi 
uzdrīkstēties atsaukties aicinājumam un 
kalpot mūsu Kungam Jēzum. Aicinu visus 
jauniešu vadītājus, mācītājus, draudžu 
vadītājus jau tagad domāt, meklēt un aicināt 
puišus no savām draudzēm piedalīties BPI 
DRAFTS nometnēs. Mēs ceram, ka jau 
rudenī būs iespēja iegūt plašāku informāciju 
par 2012. gada nometnēm. Nenovērtējiet par 
zemu savas draudzes puišus – iespējams, 
viņos ir daudz lielāks potenciāls, nekā jūs 
domājat!

Bīskapa Pētera Sproģa un savā vārdā vēlos 
teikt paldies visiem vadītājiem un palīgiem, 
kas palīdzēja organizēt BPI DRAFTS 
nometnes. Šogad to bija ļoti daudz! Paldies 
vēlos teikt visiem atbalstītājiem: Ligitai no 
Ventspils un visai kafejnīcas komandai, 
Stīvam Dženzam, organizācijas “Nometne uz 
riteņiem” vadītājam, Denisam Sinkam un 
organizācijai “Agape Latvija”, Užavas 
draudzes priekšsēdētājam Ziedonim 
Potāpovam, kurš bija liels palīgs šajā vasarā, 
Mežgalciema sludinātājam Aivaram 
Vadonim, BPI DRAFTS vadītāju komandai – 
Andrim Jēgermanim, Mārtiņam Anševicam, 
Mārcim Dejus, Dainim Pandaram un Andim 
Miezītim, kā arī visiem BPI studentiem, kas 
šogad kalpoja kā palīgi. 

Vislielākā pateicība Trīsvienīgajam Dievam, 
Kurš sevi pagodināja šajās nometnēs un 
atkal no jauna atgādināja, ka šo nometņu 
galvenais autors ir Viņš.

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu 
dibināšanas jautājumos, 
BPI DRAFTS nometņu vadītājs

Nometnes noslēgumā kā diplomu jaunieši saņem 
Tkreklu ar BPI DRAFTS logo
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M ā s u  A P v I e n Ī B A

Sieviešu konference “Svētā Gara auglis – uzticamība, lēnprātība, atturība”
24. septembrī plkst. 11:00 Mazsalacas baptistu baznīcā. Lektors: mācītājs 
E. Mažis. Būs arī darbs grupās, draudzēšanās un ekskursija uz Skaņo kalnu. 
No Rīgas būs autobuss. Pieteikšanās pie Lidijas Saulītes pa tālr. 29393316.

l B d s  s v ē t d I e n s K o l u  A P v I e n Ī B A

Svētdienskolotāju rudens apmācības seminārs notiks piektdien, 30. septembrī 
(plkst. 17:00 – 21:00) un sestdien, 1. oktobrī (plkst. 9:30 – 18:00) Rīgā, 
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37. 

Dalības maksa (ietilpst izdales materiāli un kafijas pauzes): piesakoties līdz 
20. septembrim abām dienām – 4 LVL, piektdienai (ieskaitot sestdienas 
materiālus) – 2 LVL, sestdienai (ieskaitot piektdienas materiālus) – 3 LVL. 
Piesakoties pēc 20. septembra + 1 LVL. 

Pieteikšanās: aizpildot pieteikuma anketu www.svetdienskola.jimdo.com, šeit arī 
vairāk informācijas un dienas kārtība; rakstot uz epastu: SAseminari@inbox.lv 
vai zvanot pa tālruni 26091697. 

Aicināti esošie un topošie skolotāji, vecāki un ikviens interesents!

Organizē LBDS Svētdienskolu apvienība sadarbībā ar “Kidz at Heart 
international”.

u ž A v A s  B A P t I s t u  d r A u d z e I  1 5 0

Cienījamie atbalstītāji, draudžu vadītāji, darbinieki un draudžu locekļi!

“Dziediet Tam Kungam, jūs, Viņa svētie, daudziniet Viņa svēto piemiņu!”  
(Psalmi 30:5)

Pateicamies par jūsu lūgšanām un finansiālo atbalstu Užavas dievnama 
remontam! 

Jūs esat mīļi aicināti un gaidīti uz draudzes 150 gadu svinībām šī gada 
4. septembrī plkst. 15:00. Uz tikšanos Užavā!

Užavas baptistu draudze

Šī gada 2. jūlijā, saulainā sestdienas rītā, Dienvidkurzemes mācītāji un sludinātāji 
pulcējās Liepājā, Ciānas baptistu draudzē uz kārtējo garīdznieku tikšanos. 
Šīs reizes tēma bija “Evaņģelizācija mācītāja personīgajā dzīvē”.

Evaņģelizācija ir ļoti nozīmīga mūsu dzīves daļa, un to mēs visi labi zinām. Kā tā 
praktiski notiek garīdznieka dzīvē? Mēs dalījāmies ar personīgām liecībām par to,  
kā Evaņģēlijs tiek iznests ārpus draudzes pulcēšanās “telts”. Aktīvi diskutējot, 
sapratām, ka jādalās ar mūsu un mūsu draudžu locekļu liecībām par to, kā Dievs 
ir mainījis dzīvi, palīdzējis praktiskajās un garīgajās lietās, par piedzīvotajām 
sāpēm grēka ceļos un neaizmirstamo piedošanu, kura dziedē visu. Mēs arī 
pārrunājām evaņģelizācijas pasākumus draudzēs un pilsētās un atklājām 
efektīvākos evaņģelizācijas veidus. Kā viens no efektīvākajiem veidiem ir 
personīgi atrasties sabiedrībā, mūsu tautā un liecināt nepārtraukti, veidojot 
attiecības, caur kurām var turpināties liecība par Kristu caur darbiem un vārdiem. 
Neaizmirsīsim, brāļi, līdzdalīt priekus un bēdas, kā arī praktiskās vajadzības 
draudzēs un sludināšanas vietās! Lai palīdzētu vajadzībās, tās jāatklāj.

Mārcis Zīverts
Priekules draudzes sludinātājs

z i ņ a S  D r a u D z ē M

No 27. līdz 29. jūnijam Užavas “Bezmeros” notika BPI 
Ģimeņu nometne, kurā piedalījās ne vien Baltijas Pastorālā 
institūta studenti ar ģimenēm, bet arī daudzas citas ar BPI 
saistītas ģimenes. Svarīgākais šajā nometnē bija nevis 
pasākumi, bet tieši laiks ģimenei un savstarpējām 
attiecībām. Protams, bija svarīgi arī būt kopā un iepazīties 
ar citiem pāriem, un šo trīs dienu laikā kaut ko vairāk 
saprast un iemācīties, daloties pieredzē par ikdienas dzīvi 
un citiem notikumiem. Tā, piemēram, mēs iepazināmies ar 
kādu jauku ģimeni, kurā aug pieci puikas un meitiņa.  
Tā kā mums pašiem ir divi dēli, tad mums bija liels 
iedrošinājums dzirdēt, kā Dievs palīdz tikt ar visu galā un 
par visu gādā šajā ģimenē. 

Nometnes programmas galvenie viesi bija lektori Kīts un 
Sjūzena Poteri no ASV. Kīts ir bijušais mācītājs un ilggadējs 
BPI atbalstītājs. Kopā ar sievu  viņi vadīja lekcijas par 
attiecībām laulības dzīvē, par pamatu lielākoties ņemot 
savas dzīves pieredzi, kā arī izmantojot dažādus 
materiālus. Viens no šādiem materiāliem bija arī latviešu 
valodā pieejamā Gerija Čepmena grāmata “Piecas 
mīlestības valodas”. Daudzus šo lekciju laikā iegūtais 
stiprināja un pavēra tiem iespēju ieraudzīt kādas sava 
laulātā drauga līdz šim negatīvās īpašības kā labas. Tas 
palīdz mainīt attieksmi, un līdz ar to mainās arī attiecības. 
Jāpiemin vēl, ka drīzumā latviešu valodā tiks izdota Kīta 
Potera sarakstīta grāmata par attiecībām ģimenē.

Tā kā šī bija ģimeņu nometne, tad, protams, visapkārt bija 
dzirdamas arī bērnu čalas. Bērni peldējās upītē, lēca no 
laipiņas, spēlēja bumbu un darīja visu, ko nu vien varēja 
izdomāt. Minēšu vienu gadījumu, kuru varētu nosaukt 
“Mēs ar ķerru no kalniņa upītē peldēties!” Bet, paldies 
Dievam, ķerra līdz upītei netika!

Visiem par lielu prieku bija iespēja izmantot arī laivas, 
gan atsevišķi, gan braucot kopā ar citām ģimenēm. 
Vīri varēja airēt “plecu pie pleca”, bet sieviņas “aci pret aci” 
parunāties. Tā varēja nokļūt līdz jūrai, izbaudot arī jūras 
gaisu un priekus. Mums tika sacīts: dariet, ko gribiet, 
bet uz lekcijām un ēšanu jābūt atpakaļ! To nu mēs labprāt 
stingri ievērojām. Ēdienu palīdzēja gatavot sievietes no 
tuvējās Užavas baptistu draudzes. Tas viņām labi izdevās. 
Vēl joprojām atceros uz ugunskura vārīto zivju zupu – 
vienreizēji garšīga!

Pirms lekcijām dziedājām slavas dziesmas Dievam un 
kopīgi pielūdzām. Viss norisinājās ļoti brīvā gaisotnē, arī 
uzrunas laikā drīkstēja uzdot jautājumus un izteikt savas 
domas, kad tas bija aktuāli. Un kamēr vecāki klausījās, 
bērniņus varēja atstāt auklīšu uzraudzībā. Tā kā lekciju zāle 
viscaur ir stiklota, varējām pamanīt, ka jautrības viņiem 
netrūka. 

Mēs šo pasākumu piedzīvojām pirmo reizi un esam 
priecīgi, ka varējām tur būt. Paldies Pēterim un Martai 
Sproģiem, Kasparam Šternam un visiem palīgiem par to, 
ka kalpojāt mums!

Pārdomās dalījās Kristīne Kulpe, 
BPI 1. kursa studenta Kristapa Kulpes sieva

Ģimeņu nometne

Garīdznieku tikšanās

B p i

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un Kīts Poters

baptistu vēstnesis14



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, uzsākot jauno mācību 
gadu skolās un draudžu svētdienskolās. Lūgsim, 
lai iegūtās zināšanas dod svētību un piepildījumu.

2
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Pateiksimies un 
lūgsim par Svētdienskolu apvienības priekšnieka 
vietnieci Elzu Rozi, lūgsim, lai Dievs dod viņai veselību.

3
Lūgsim par Garīdznieku brālību. Pateiksimies par tās 
vadītāju Pēteri Eisānu un viņa ģimeni. Lūgsim spēku, 
gudrību un mīlestību šajā atbildīgajā darbā.

4
Pateiksimies un lūgsim par mūsu draudzēm, lai 
Dieva prāts notiek un tiek  meklēts katrā situācijā – 
kalpojot savai valstij, draudzei un savam tuvākajam. 

u ž A v A s  d r A u d z e
Plkst. 15:00 draudzes 150. gadasvētki.

5
Pateiksim un lūgsim par Rīgas Iļģuciema 
draudzi “Atmoda”, sludinātāju Borisu 
Posikaļuku un viņa ģimeni. Lai Dievs dod 
slāpes pēc Viņa tuvuma un sūta atmodu 
gan draudzē, gan tās apkārtnē.

6
Aizlūgsim par Spānijas Evaņģēlisko baptistu savienību 
ar tās 96 draudzēm un 11 064 draudzes locekļiem.

7
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Internacionālo 
draudzi, par tās vecajiem Andi Zanderu un Oļegu 
Petuhovu. Lai Dievs svētī un dod jaunu redzējumu 
draudzei, tās darbam un attīstībai.

8
Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta 
mācību atsākšanos. Lai Dievs svētī vadību, darbiniekus, 
studentus un atbalstītājus.

9
Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās vadības koledžas 
darbību. Lūgsim par Dieva svētītu mācību atsākšanos, 
par koledžas darbiniekiem, pasniedzējiem un 
studentiem.

10
Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību, tās jauno 
vadītāju Māri Dravnieku un muzikālo kalpošanu 
draudzēs.

M u z I K ā l ā s  K A l P o Š A n A s  A P v I e n Ī B A
Plkst. 11:00 MKA Padomes sēde Savienības namā

11
Tēvu diena. Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm, 
par tēviem, par vīriem un zēniem mūsu draudzēs. 
Lūgsim par brāļu aktīvu nodošanos Jēzum un Viņa 
darbam.

12
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu, lūgsim par 
misijas vietām, kur tiek pasludināts Evaņģēlijs. Lūgsim 
par Ropažu draudzes veidošanos. Lūgsim, lai Dievs 
vada un atver durvis jaunām vietā, lai katra draudze 
ieraudzītu Dieva aicinājumu, kur nest Evaņģēlija vēsti 
ārpus sava dievnama.

13
Lūgsim par Internacionālo baptistu teoloģisko semināru 
Prāgā, tā darbību un ietekmi, par darbiniekiem, 
studentiem un iedzīvotājiem tā apkārtnē.

14
Pateiksimies un lūgsim par 
Rīgas Mateja draudzi. Par tās 
garīdzniekiem Ainaru Baštiku, 
Pēteri Eisānu, Andi Miezīti, 
Miroslavu Tumanovski, 
vadītājiem un darbiniekiem. 
Lūgsim par Bībeles studiju 
vakariem ceturtdienās, lai 
Dievs piepilda draudzi ar 
slāpēm pēc sava vārda. 
Aizlūgsim par laulāto kursa 
sākšanos, lai Dievs caur savu 
Garu stiprina laulības draudzē 
un lai šis kurss uzrunā 
neticīgos dalībniekus. Lūgsim
arī par pusaudžu kalpošanas, jauniešu kalpošanas un 
muzikālās kalpošanas aktīvās darbības atsākšanos.

15
Lūgsim par izdevniecību “Amnis”, tās vadītāju Edgaru 
Godiņu un darbiniekiem. Lai Dievs dod stiprinājumu un 
garīgo vadību, lai Dieva sēkla atrod auglīgu augsni 
lasītāju sirdīs.

16
Pateiksimies un lūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi, 
LBDS Padomi, izpilddirektori Žannu Drūnesi un viņu 
ģimenēm. Lai Dievs dod redzējumu, kā visauglīgāk vadīt 
Savienības darbu.

17
Aizlūgsim par kristiešiem, kuri tiek vajāti un nogalināti. 
Lūgsim, lai Dievs sargā savus bērnus un atver acis 
vajātājiem.

18
Lūgsim, lai Dieva Gars dara mūsu sirdis atvērtas Dieva 
vadībai, acis – redzīgas pamanīt citu vajadzības; 
lai mūsu mute nesteidzas runāt, bet ausis ir vienmēr 
gatavas uzklausīt. Tad Kristus mūsos un caur mums 
kaut mazliet vairāk nesīs Dieva Valstību ne tikai mums, 
bet arī tiem, kas to vēl nepazīst.

P I l t e n e s  d r A u d z e
Plkst. 11:00 draudzes 148. gadasvētki.
Vada mācītājs Andris Jūrmalis.  
Viesi no Kuldīgas draudzes.

J Ū r M A l C I e M A  d r A u d z e
Plkst. 14:30 draudzes 81. gadasvētki. 
Viesi no Užavas draudzes.

n ā r I Ņ C I e M A  d r A u d z e
Plkst. 15:00 draudzes 83. gadasvētki

P r I e K u l e s  d r A u d z e
Plkst. 11:00 draudzes 145. gadasvētki. 
Viesi: LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Pēteris Eisāns un 
Mateja draudzes mūziķi.

19
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Misiones 
draudzi un tās mācītāju Pēteri Samoiliču. 
Lūgsim, lai Dievs svētī draudzes 
pieaugšanu gan kvalitātē, gan kvantitātē.

20
Lūgsim par Uzbekistānas Baptistu savienību ar tās 60 
draudzēm un 2 735 locekļiem. Lūgsim, lai Dievs atver 
kristiešu vajātāju acis Uzbekistānā un tie piedzīvo 
Kristus mīlestību.

Pateiksimies un lūgsim par Slovēnijas Republikas 
Baptistu draudžu savienību. Tajā ir apvienotas 
7 draudzes un 60 locekļi.
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s v e I C A M  J u B I l e J ā !
4. septembrī sludinātājam Andim Miezītim 30 gadi (Rīgas Mateja draudze) 

10. septembrī mācītājam Sergejam Garkušam 45 gadi (Liepājas draudze 
“Evaņģēlija Gaisma”)

s v e I C A M ,  u z s ā K o t  K o P Ī g o  l A u l Ī B A s  C e ļ u !
9. jūlijā Aigu Torimu un  sludinātāju Jāni Kalēju!
6. augustā EBF Sieviešu apvienības vadītāju Līviju Lāmi un Sigurdu Godiņu!

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. Ecehiēla 1819
2. Ecehiēla 2021
3. Ecehiēla 2223
4. Ecehiēla 2427
5. Ecehiēla 2831
6. Ecehiēla 3234
7. Ecehiēla 3537
8. Ecehiēla 3839
9. Ecehiēla 4041

10. Ecehiēla 4243
11. Ecehiēla 4445
12. Ecehiēla 4648
13. Joēla
14. Daniēla 13
15. Daniēla 46
16. Daniēla 79

17. Daniēla 1012
18. Ezras 13
19. Ezras 46, Psalmi 137
20. Hagajas
21. Caharijas 17
22. Caharijas 814
23. Esteres 15
24. Esteres 610
25. Ezras 710
26. Nehemijas 15
27. Nehemijas 67
28. Nehemijas 810
29. Nehemijas 1113; 

Psalmi 126
30. Maleahija

21
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Pestīša
nas tempļa draudzi, tās mācītāju Hansu 
Bērziņu un viņa ģimeni. Lai Dievs dod 
garīgu izaugsmi draudzei, un lai draudzes 
locekļus piepilda Dieva miers, prieks un 
mīlestība, ko dāvāt līdzcilvēkiem, liecinot 
par Patiesību vārdos un darbos.

22
Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas Ģenerālpadomes 
svētīgu norisi Nācaretē, Izraēlā. Tajā piedalīsies LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis un EBF Sieviešu apvienības 
vadītāja Līvija Godiņa (bij. Lāme). Lūgsim par EBF 
ģenerālsekretāru Toniju Peku un jauno EBF prezidentu 
Hansu Guderinu no Vācijas, kas Ģenerālpadomes laikā 
pārņems priekšgājēja Valērija Gilecka (Moldova) stafeti. 
Lūgsim par mieru Tuvajos Austrumos un par visiem 
baptistiem Eiropā, lai Dieva Gars īpaši atklājas un vada, 
lai daudzus cilvēkus aizsniegtu Kristum. 

e B F  Ģ e n e r ā l P A d o M e
21.–25. septembris, Nācarete, Izraēla

l B d s  v A d Ī t ā J u  A P M ā C Ī B A  v 4
22.-23. septembris. V4 vadītāju apmācība. 
Tālrunis uzziņām: 26554780

23
Pateiksimies un lūgsim par Latvijas valdību. Lūgsim Dieva 
gudrību, izvēloties jaunos valsts vadītājus. Aizlūgsim, lai 
ar Dieva svētību Latvijas valdība būtu tie, kas ceļ valsts 
iedzīvotājos pašapziņu un sniedz ticību rītdienai.

l B d s  d r A u d ž u  d I B I n ā Š A n A s 
A P M ā C Ī B A  M 4
23.-24. septembris. M4 draudžu dibināšanas 
apmācība. Tālrunis uzziņām: 26554780

24
Lūgsim par Māsu apvienību, tās vadītāju Elitu Lapiņu un 
viņas ģimeni. Lai Dievs dod gudrību, pildot Kristus doto 
uzdevumu. Aizlūgsim par šodien Mazsalacā notiekošo 
sieviešu konferenci.

M ā s u  A P v I e n Ī B A
Plkst. 11:00 Mazsalacas baptistu baznīcā 
Sieviešu konference “Svētā Gara auglis – uzticamība, 
lēnprātība, atturība”.

25
Lūgsim aizsardzību, mieru, tēvzemes mīlestību un garīgu 
stiprinājumu tiem daudzajiem cilvēkiem, kas atrodas 
ārpus Latvijas darba, studiju vai kāda cita iemesla dēļ.

P A P l A K A s  d r A u d z e
Plkst. 15:00 draudzes 81. gadasvētki 

r u C A v A s  d r A u d z e
Plkst. 13:00 draudzes 140. gadasvētki

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
26

Pateiksimies un lūgsim par 
Rīgas Semināra draudzi, tās 
mācītāju Edgaru Godiņu un 
sludinātāju Edgaru Deksni. 
Lūgsim par aktīviem cilvēkiem 
draudzē, lai Dievs viņus svētī. 
Lūgsim, lai Dievs paplašina 
draudzes svētdienskolu, lai 
ieaicina vairāk puišu jauniešu kalpošanā, lai svētī darbu 
ar “Fusion” jauniešiem un lai dara draudzi par svētību 
apkārtējiem cilvēkiem.

27
Lūgsim par Krievijas Evaņģēlisko kristīgo baptistu savie
nī bu, kas apvieno 1 816 draudzes ar 75 160 locekļiem.

28
Turpināsim lūgt par Latvijas mazajām draudzēm, kurās 
nav darbinieku, un sludināšanas vietām, kas gaida 
savus garīgos vadītājus. Lūgsim paļāvību Svētā Gara 
vadībai un atvērtību Dieva plānam caur mums – 
jautāsim Dievam, nebaidoties sadzirdēt un paklausīt, 
ka varbūt mēs esam tie, kurus Viņš aicina savā darbā 
šeit un tagad.

29
Aizlūgsim par savām draudzēm. Lūgsim, lai Dievs dod 
gudrību un resursus, lai attīstītu jaunas kalpošanas 
nozares, caur kurām uzrunāt apkārtnes iedzīvotājus un 
iesaistīt savas draudzes locekļus kalpošanā.

30
Pateiksimies un lūgsim par žēlsirdības kalpošanu mūsu 
draudzēs – zupas virtuvēm, praktiskas palīdzības 
sniegšanas vietām. Lūgsim, lai šī kalpošana vēl 
daudzus piepilda ar Dieva mīlestību dodot un saņemot.

s v ē t d I e n s K o l u  A P v I e n Ī B A
Plkst. 17:00-21:00 Svētdienskolotāju rudens 
apmācības seminārs Savienības namā, Rīgā. 1. oktobrī 
seminārs notiek no plkst. 9:3018:00.  
Tālrunis uzziņām: 26091697


