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Rūpējieties par pilsētas labklājību!

Šī gada novembris mums ir īpašs svētku laiks. Deviņdesmit 
gadi kopš Latvijas neatkarības pasludināšanas un divdesmit 
gadu, kopš mūsu zemei Dievs deva žēlastību izmainīt kursu – 
ārā no okupācijas.

Manas tautas svētkos es no jauna priecājos, ka esmu latvietis, 
ka mums ir sava valoda, ka mūsu tautai ir brīnišķīgs zemes 
gabals lielajā pasaules sadalījumā. Priecājos, ka drīkstam 
dzīvot mierā un kalpot tautai ar savu dievišķo uzdevumu.

Kristiešiem ne vienmēr ir viegli atrast savu vietu sabiedrisko 
procesu attīstībā. Bija laiks, kad kristīgo domu mērķtiecīgi 
centās ieslogot baznīcās, ieskaidrojot, ka kristietības 
pienesums ir pilnīgi nevajadzīgs, ka kristietība un politika nav 
savienojamas. Tagad ir laiks, kad, noticot masu mediju 
propagandai, mums šķiet, ka sabiedrības labā nestrādā tikpat 
kā neviens godīgs politiķis. Tātad tur ticīgam cilvēkam nav ko 
darīt.

Un tomēr – kā dzīvot, esot Dieva valstības un savas tautas 
pilsonim? Kādai jābūt kristieša attieksmei pret politiku? Vai 

piedalīties vēlēšanās? Vai pieņemt aicinājumu darboties 
politikā? Vai būt politiķim ir vienīgais veids, kā īsti palīdzēt savai 
tautai? Vai kristiešiem ir politiskā atbildība par savu tautu?  
Kas ir tās mērauklas, kuras palīdz politiķim savu darbu darīt 
godprātīgi?

Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes meklē ne tikai Latvijā. 

Mana un apgāda “Amnis” dāvana svētkos ir Vācijā ļoti populārā 
TV žurnālista un teologa Pētera Hānes šajā gadā izdotā 
grāmata “Rūpējieties par pilsētas labklājību”. Lutera vārdiem 
runājot: “Lūgšana par pilsētas labklājību ir aizsargvalnis pret 
velna uzbrukumiem Dieva kārtībai.”

2. lpp. piedāvājam izlasīt vienu nodaļu (saīsinātu) no jaunās 
grāmatas. 

Lai Dievs jūs svētī un lieto mūsu zemei par svētību!

Edgars Godiņš
Rīgas Semināra draudzes mācītājs,
LBDS padomes loceklis,
AMNIS valdes priekšsēdētājs



Kristieši šajā pasaulē ir neaizvietojami. Jo, ja visa 
zeme pieder Dievam (2.Moz. 19:5), “tad tikai no 
tās valstības, kas nav no šīs pasaules, var sagaidīt 
to, kas šai pasaulei var palīdzēt” (Šlihtings). Pārāk 
ilgi kristieši ir pakļāvušies nepamatotiem apvaino
ju miem nelietīgā politikas “kristianizēšanā”, 
aizbildinoties: nevar taču sekularizētajai pasaulei 
krusta karu mentalitātes garā uzspiest kristīgās 
vērtības. “Ja mūsdienās dzirdam brīdinājumus par 
“krusta kariem”, tad to nevar nosaukt nekā citādi 
kā par melīgu propagandu. Mēs jau sen kā 
dzīvojam anti krusta karu laikmetā.” (Asmusens) 
Ateistiskā fundamentālisma uzbrukums, kas daļēji 
nāk no akadēmiskajām aprindām, dēvējot 
D”Rūpējieties par pilsētas labklājību”(ievu par 
“slikto Ganu” un kristiešus  par “Dieva mānijas” 
upuriem, jau runā pats par sevi. Šāda masīva 
agresivitāte aktīviem kristiešiem liek secināt, ka 
acīmredzot viņu ietekme tomēr ir lielāka, nekā viņi 
paši to apzinās. Iespējams, ka agresīvais ateisms 
patiesībā ir tikai bailes, ka cīņā ar apgaismību 
ticība tomēr varētu uzvarēt...

Bībeles vārds par valdību neizslēdz pilsoņu 
līdzdarbošanos. Gluži otrādi. Tas prasa: 
“Rūpējieties par pilsētas labklājību”(Jer. 29:7). 
Lutera izpratnē politiskā atbildība ir kristiešu 
“amats”. Pildot šo amatu, sastopas politiskie 
uzdevumi un atbildība Dieva priekšā. Pienākums 
mīlēt savu tuvāko ietver sevī arī politiskas 
atbildības un amatu uzņemšanos, jo līdzcilvēku 
labklājība pasaulīgajā sfērā ir Dieva noteikta. 
Kristieši ir aicināti piedalīties savas pilsētas un 
valsts dzīves veidošanā. Netiek prasīta ne iekšēja, 
ne ārēja emigrācija, bet gan kalpošana vispārības 
labā, politiskā diakonija, kas arī ir “pilsētas 
labklājība”. Nevis pieklājība vai sarūgtināta 
atturība, bet līdzdarbošanās pilsētas atmosfēras 
veidošanā, kur viss notiek cilvēcīgi un taisnīgi.

Līdz ar to kristieši vienmēr atrodas spriedzes 
laukā, ko nosaka viņu “dubultā eksistence”. Viņi ir 
divu valstību pilsoņi. Viņiem ir divas pases. Kā 
ļaudis, kuru dzimtene ir debesīs (Fil. 3: 20), viņi 
tomēr dzīvo kā “svešinieki un piedzīvotāji” (1.Pēt. 
2:11) ar abām kājām šinī pasaulē. Kungs, kura 
valstība nav no šīs pasaules (Jņ. 18:36), sūta 
savus ļaudis politiskā līdzatbildībā, jo “visa zeme” 
pieder Viņam (2.Moz. 19:5).

Tam, kura mērķis ir debesis, šī zeme nekad 
nebūs vienaldzīga. Gluži pretēji: viņš ir atbrīvots 
atbildīgai rīcībai, jo viņš dzīvo no “apolitiskiem”, 
pārpasaulīgiem spēkiem. Tikai ar šādu cerību 
motivēts skatījums dara reālpolitiku iespējamu. 
Kristiešu cerība māca atšķirt šo pasauli no 
nākamās un tādējādi veido reālistisku, no bailēm 
brīvu skatījumu uz tagadnes uzdevumiem. Tam, 
kurš ir pārliecināts par nākotni, nav jābaidās no 
tagadnes. Kristīgā draudze var piedāvāt šādu “no 
bailēm brīvu” teritoriju, kurā ir iespējama politika, 
kas ir brīva no partiju kašķiem un varas spēlītēm. 
Tomēr ir svarīgi novilkt skaidru robežu starp 
politisko un draudzes dzīvi, kā to raksturo Rihards 
fon Veiczekers: “Baznīcas uzdevums nav taisīt 
politiku, bet darīt politiku iespējamu.” Jo tuvāk 
baznīca ir savam patiesajam uzdevumam, jo 
efektīvāk tā var veicināt politikas attīstību, nekļūstot 

Rūpējieties

sajaucama ar citiem politiskās sfēras darboņiem.” (Bīskaps Volfgangs Hūbers) 
Baznīcas uzdevums ir “runāt par Dievu un neļaut aizmirst par Dievu, arī ciktāl 
tas ir saistīts ar politisko atbildību”.

Skolās un bērnudārzos kristieši ir vecāku padomju locekļi, jo runa ir par mūsu 
bērnu nākotni. Viņu vieta ir rātsnamos un parlamentos, jo tur tiek pieņemti un 
īstenoti likumi. Kristiešiem, kam ir speciālas zināšanas un draudzes atbalsts, 
vajadzētu atsaukties aicinājumam kalpot sabiedriskos amatos. Kristieši nav 
aicināti uz bezdarbību, bet uz līdzatbildību. Tā 2.Tes. 2: 112 un 3:6 viens otru 
papildina!

Bibliskā reālpolitika apzinās cilvēces un pasaules kritušo stāvokli. Tā sevi 
uztver kā pagaidu, relatīvu kārtības struktūru līdz Jēzus Kristus atnākšanai.  
Tā par savu vienīgo uzdevuma devēju uzskata Dievu un ir galu galā atbildīga 
Viņam. Tā rīkojas “pēc cilvēcīgas mērauklas” stingrā saistībā ar savu uzdevu
mu un sirdsapziņu. Arī uz biblisko reālpolitiku ir attiecināms apsolījums, ka šis 
darbs, ja tas tiek darīts “Kungā”, nav veltīgs (1.Kor. 15:58), jo pasūtītājs nav 
tikai galīgais tiesnesis, bet arī tas, kurš ir pie mums līdz pasaules galam (Mat. 
28:20).

Reālpolitiku var īstenot tikai tas, kurš apzinās šīs pasaules pagaidu stāvokli. 
Pēc grēkā krišanas, pēc apzinātās atsvešināšanās no Dieva mūsu politisko 
realitāti raksturo nemitīga cīņa starp kārtību un haosu, starp dzīvības 
saglabāšanu un tās apdraudējumu, starp celšanu un graušanu, karu un mieru. 
Taču šīs īstenības ietvaros valda Dievs pagaidām ar valdības un valsts 
palīdzību un aicina cilvēkus uz līdzatbildību.

Šādi uz Kristu orientēti un Viņa otro atnākšanu gaidoši reālpolitiķi ir atbrīvoti 
kalpošanai pasaulei: “Jā, mēs pateicamies par Tavām sāpēm, jā, mēs slavējam 
Tavu uzticību, jā, mēs kalpojam Tev no visas sirds, jo Tu visu reiz darīsi jaunu”, 
rakstīja diženais Bēteles sociālais reformists Frīdrihs fon Bodelšvings.
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draudžu 
dibināšanas 
konferencē 
Čehijā

No 27. līdz 29. septembrim BPI studenti piedalījās draudžu dibināšanas kon
fe rencē Malenovicē, Čehijā. Konferenci organizēja Soma Communities (ASV) 
sadarbībā ar Josiah Venture (Latvijā pazīstama ar nosaukumu JVLV Jauniešu 
vadītāju apmācība). Cēzars Kalinovskis (Caesar Kalinowski) un Džefs 
Vanderštelts (Jeff Vanderstelt), divi no Soma Communities vecajiem, stāstīja 
par Soma Communities pamatprincipiem un misionāru dzīvesveidu, nesot 
Evaņģēliju saviem kaimiņiem un pilsētai Takomā, Vašingtonas štatā ASV. 

Soma Communities (latviski varētu tulkot kā [Kristus] miesas kopienas) sevi 
definē kā misionāru kopienu, kura kā Evaņģēlija kopiena kopā (Ģimene) 
izdzīvo Dieva misiju konkrētā apvidū un konkrētai cilvēku grupai (Misionāri), 
nesot Evaņģēliju taustāmos veidos (Kalpi) un pasludinot to gan ticīgajiem, 
gan tiem, kas to dzird pirmo reizi (Mācekļi). 

Vairāk par Soma Communities dzīvi un kalpošanu varat uzzināt mājas lapā: 
http://tacoma.somacommunities.org/

Visvairāk man ir palikusi atmiņā un 
turpina nodarbināt doma, ko runātājs 
pateica jau pirmajā vakarā. Viņš 
sacīja: mēs neesam aicināti dibināt 
draudzes jeb dievkalpojumus, 
respektīvi, ja ir dievkalpojums, uz 
kuru pulcējas cilvēki, tad tā ir 
draudze. Nē, Dievs mums ir atstājis 
pavēli darīt par mācekļiem visas 
tautas. Tad, kad sanāk kopā Kristus 
mācekļi – šī brāļu un māsu kopība –, 
tā ir draudze. Lielākā daļa draudzes 
cilvēku visticamāk sacītu, ka nespēj 
nodibināt draudzi, bet vai savas 
dzīves laikā katrs no viņiem varētu 
“uzaudzināt” pāris nobriedušu 
kristiešu? Visticamāk – jā, un ļoti 

daudzi to arī ir izdarījuši. Tad arī veidosies draudzes – ja būs mācekļi, kas tās 
piepilda. 
Andrejs Priedītis

Mani visvairāk uzrunāja pirmajā vakarā uzdotais jautājums: “Kāpēc dibināt 
jaunas draudzes?” Grāmatās, kuras esmu lasījis, bieži vien tiek teikts, ka tas 
jādara tāpēc, ka tradicionālās draudzes nespēj adekvāti reaģēt un aizsniegt 
postmoderno kultūru un ka jaunu draudžu dibināšana atrisinās šo problēmu. 
Taču šāda motivācija mums nepalīdzēs grūtos brīžos. Vēl viens iemesls 
draudžu dibināšanai, kas tiek minēts, ir – cilvēkiem vajadzīgs Jēzus. Un 
tiešām – cilvēkiem Viņš ir vajadzīgs, taču, ja tas ir galvenais draudžu 
dibināšanas iemesls, tad mēs varam saļimt zem cilvēku vajadzību nastas. 

Tad kāpēc dibināt jaunas draudzes? Atbilde ir – lai 
pagodinātu Dievu.

Konferences vadītājs mums atgādināja 1. Mozus 
grāmatā teikto – cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un 
līdzības, mums ir uzticēts piepildīt šo zemi ar Dieva 
tēlu un līdzību, kas atspoguļo Viņu un pagodina Viņu. 
Protams, grēks mazināja mūsu spēju atspoguļot 
Dieva godību. Turpmākajās lekcijās bija ļoti 
interesanti klausīties, kā šie vīri domā, lūdz un meklē, 
kā piepildīt savu pilsētu ar Dieva godību, Dievam 
atjaunojot Savu tēlu un līdzību cilvēkos, kuri vēlas 
redzēt Dieva tēlu un līdzību atjaunojamies citos savas 
pilsētas un valsts iedzīvotājos... Interesanti, kā tas 
varētu notikt Latvijā?
Deivids Kingdons

Es esmu pateicīgs par iespēju būt draudžu 
dibināšanas konferencē Čehijā. Lai gan dzirdētais 
nebija nekas jauns un pārsteidzošs, idejas likās pat 
ļoti labas! Man patīk ideja, ka draudze nav tikai 
svētdienas dievkalpojumā. Arī tas, ka bieži vien 
draudzes lielāko uzmanību velta svētdienas 
dievkalpojumam, bet darba nedēļas dienās neveido 
kristīgu komūnu. Latvijā šīs lietas ir iespējamas, bet ir 
jāņem vērā mūsu kultūra un mentalitāte. Atziņa – esi 
gatavs kam jaunam, kas, iespējams, ir labi aizmirsts 
vecais!!! 
Edgars Deksnis

Materiālu sagatavoja Līva Fokrote
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2. oktobrī Kristīgās vadības koledža svinēja jaunā studiju 
gada atklāšanu. Kopš 1991. gada tas jau ir 19. studiju gads 
pēc LBDS teoloģiskās izglītības darba oficiālas atjauno
šanas. Atklāšanas pasākums notika Rīgas Āgenskalna 
draudzes baznīcā Mārupes ielā 14. Klātesošos uzrunāja 
draudzes mācītājs, koledžas lektors un valdes loceklis 
Edgars Mažis un LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. Uzrunas 
sacīja arī koledžas valdes loceklis Jānis Grāvītis un 
koledžas direktora p.i. Oļegs Jermolājevs. Sveicienu sacīja 
Rīgas Lutera draudzes virsmācītājs Linards Rozentāls.  
Kā īpašs viesis atklāšanas pasākumā piedalījās Rīgas 
gospeļkoris.

Jaunais studiju gads koledžā ir iezīmīgs ar to, ka tiek 
uzsākta jauna studiju programma “Uzņēmējdarbības 
vadība”. Šajā programmā studijas uzsāka vairāk kā 30 
studentu. Mūsu vēlēšanās ir būt tādai izglītības iestādei, 
kura apvieno sevī kristīgās vēsts pamatus un 
profesionālismu. Kristīgās vēsts patiesībai ir jāskan mūsu 
draudzēs, kā arī caur mūsu draudžu cilvēkiem jātiek 
aiznestai sabiedrībā, apliecinot kristīgās vēsts aktualitāti 
šodienas cilvēkam. 

Aicinām paturēt koledžu aizlūgšanās, tai strādājot pie 
nākamo programmu izstrādes, kuras būtu cieši saistītas 
gan ar draudžu vajadzībām, gan sabiedrības aktualitātēm.

Tuvāka informācija par koledžas darbu un studiju iespējām 
ir iegūstama koledžas mājas lapā www.kvk.lv. 

Uz tikšanos koledžā!

“Ja kas grib būt pirmais, tas lai ir kalps.”

Neredzamā kalpošana – vadīšana ceļā pie Kristus.

“Vadīšana kalpojot” – šī doma bija Māsu apvienības 
konferences tēma šogad. Atklājot konferenci ar svētbrīdi, 
mācītājs Andrejs Šterns atgādināja, ka kalpošana sākas ar to 
brīdi, kad klausāmies, ko saka Dievs, un atsaucamies: “Jā, mans 
Kungs!” Līdzīgi kā Marija atbildēja Dieva eņģelim: “Lai notiek 
Tavs prāts!” Kad paklausām, tad Dieva spēks īpaši pagodinās.  
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Līvija Lāme, līdzšinējā Māsu apvienības vadītāja, vispirms aicina 
iepazīties. Pieceļas māsas no Kurzemes – no Liepājas, 
Ventspils, Talsiem, Kandavas, Grobiņas, Nariņciema, Mērsraga, 
Saldus, Tukuma, Kauguriem, Jaunpils, Pitraga, Kuldīgas. Tad no 
Vidzemes – no Valmieras, Mazsalacas, Mālpils, Limbažiem. 
Seko Zemgales māsas no Auces, Skrīveriem, Jelgavas, 
Bauskas un Jēkabpils. Sirsnīgi tiek sveikta māsa Elizabete no 
Latgales, kas regulāri mēro ceļu no Rēzeknes, lai piedalītos 
māsu konferencēs. Kupls pulciņš ir arī no Rīgas draudzēm. 

Līvija vedina klātesošos atcerēties pirmo Māsu apvienības 
kongresu, kas notika 1992. gada 29. augustā. Pagājuši 16 gadi, 
kopā strādājot, aizlūgšanām uzticot dažādas jomas. Bijusi 
sadarbība ar citām valstīm – Dāniju, Ameriku, Brazīliju, kā arī ar 
EBF Māsu apvienību. Kongresi, nometnes, sanāksmes, sociālā 
kalpošana, “Bēbīšu skoliņas”, kas joprojām ir atbalstāmas, 
žurnāls “Marija un Marta”, par kuru paldies māsai Lidijai Tervitei, 
kura to iesāka, un Guntai Rožkalnei, kas neatlaidīgi turpina. 
“Man vienmēr bijis brīnums, ka Dievs lieto mūs, parastus 
cilvēkus, kā savus instrumentus,” savās izjūtās dalās Līvija 
Lāme. “Šajos gados, esot Eiropas komitejā kopā ar sievietēm 
no daudzām valstīm, mācos vērtēt, cienīt un priecāties par 
dažādību. Kad redzi Kristu un mīlestību, kas ir otrā cilvēkā, tad 
otršķirīgs kļūst viss ārējais – kādā veidā pielūdzam vai slavējam 
un tamlīdzīgi. Paliek tikai sajūsma un apbrīna par Kristus 
spēku.”

Kopš Līvija Lāme tika ievēlēta par Eiropas Baptistu sieviešu 
apvienības vadītāju, viņai ir bijis daudz grūtāk apvienot LBDS 
Māsu darba vadīšanu Latvijā ar tā pārstāvēšanu Eiropā. Tāpēc 
kopīgi ar māsām, Dievu lūdzot, Māsu apvienības aktīvistes 
nonāca pie lēmuma un risinājuma, ka līdz nākošā gada 
vēlēšanām kongresā akceptēt māsu vadītājas vietas izpildītāju. 
Šo darbu turpmāk veiks ventspilniece Elita Lapiņa. Elita kā 
kapelāne rūpējas par paliatīvo aprūpi un ir pazīstama ar 
viesmīlību kristīgajā kafejnīcā “Betānija”, viņa ir cilvēks ar 
organizatora dāvanām un sirdi, kas gatava kalpot cilvēkiem. 
“Tāpēc “savu sešpadsmitgadīgo tīni” – Māsu apvienību – varu 
droši nodot viņas rokās,” smaidot saka  Līvija. 

kalpojotVadītP a s t o r ā l ā s  
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Pastorālo studiju ievadkursu mērķis ir palīdzēt brāļiem 
izprast mācītāja kalpošanas būtību, skaidrāk saprast savu 
šīs kalpošanas aicinājumu un rosināt uzsākt studijas BPI.

Ievadkursi šogad vēl notiks 6.  – 8. novembrī un 13. 
decembrī (iespējamas izmaiņas) Savienības nama Stikla 
zālē Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Kursi ir bezmaksas.

Holmss Braiens vadīs semināru par personisko finanšu 
piesaisti BPI kandidātiem:

ceturtdien, 6. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 17.00;

piektdien, 7. novembrī, no plkst. 14.00 līdz 18.00;

sestdien, 8. novembrī, no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Pieteikties, aizpildot pieteikuma lapu, kuru var lejupielādēt 
no www.lbds.lv vai saņemt pa epastu, rakstot uz  
bpi@lbds.lv, vai pa pastu: Baltijas Pastorālais institūts, 
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā, lūdzu, zvaniet Dacei Šūpulei (mob.: 26091697).

Tā kā ievadkursus veido atsevišķi semināri, ir iespējams 
kādu sestdienu izlaist vai sākt piedalīties vēlāk. Tomēr mēs 
ceram, ka ikviens spēs piedalīties visos semināros.



K a l P o j o š ā  v a d ī b a

Vollijs Skūns savu lekciju “Kalpojoša 
vadība” iesāka, stāstot, ka iemesls, kāpēc 
viņš šeit atrodas, ir viņa svētdienskolas 

skolotājas. 
“Caur viņām es 
saņēmu Jēzus 
žēlsirdību. 
Apciemojot 
skolotāju 
mājās, atceros 
cepumu un 
kūciņu smaržu. 
Viņas mani 
mīlēja, kāds 
biju, bez 
nosacījumiem. 
Man tas patika! 
Tas mani 

ietekmēja. Viņas bija garīgi līderi. Viņas 
varēja aizgrābt maza zēna sirdi ar smaidu, 
viesmīlību, laipnību!” atceras sludinātājs. 

Klausoties Vollijā, jādomā par to, kas ir 
patiesa kalpošana un kas pārprasta laipnība 
un negribīgi veikts pienākums. Kalpošana ir 
pazemība, bet tajā pašā laikā arī vadīšana – 
ar savu dzīves piemēru un mīlestību mēs 
vadām citus pie Jēzus. Ja tikai vārdos, kā 
garāmejot mēs mīlam, jūtam līdzi, parādām 
iespējas un norādām virzienu, tad kas mūs 
baida no patiesi mīlošas un kalpojošas 
rīcības? Kas mūs baida nostāties cilvēkam 
blakus un iet kopā ar viņu? Kas tevi baida 
meklēt laiku, ko pavadīt ar kādu cilvēku – 
draugu, kaimiņu, garāmgājēju? Vollijs no 
jauna mūs iedrošināja neredzamajam 
darbam, teikdams: “Ieguldot savu dzīvi 
kādā citā, jūs kalpojat Jēzum Kristum! 
Kalpošana un vadīšana – tas ir nešķirams 
pāris. Tas nozīmē dzīvot kristīgu dzīvi tā, lai 
citi var tevī saskatīt Kristu. Meklējiet Viņa 
atbalstu Vārdā, Bībelē!” Paldies Dievam, ka 
savā laikā kāds nāca ar mums, kāds mīlēja 
un kalpoja – vadīja pie Jēzus. Dievs mūs 
aicina katru savā veidā un vietā darīt 
žēlastības darbus, īstenot dzīvē mīlestību, 
būt godīgiem un taisnīgiem – kalpot citiem. 
Tas nav aicinājums tikai mācītājiem, kas 
sludina, arī ne nozaru vadītājiem – tas ir 
aicinājums katram, kas ir Dieva bērns. 

g l ā b ē j u  K o m a n d a

Bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, uzrunājot 
māsas, salīdzināja pārmaiņas ar zemestrīci. 
Tādas var piedzīvot valsts, sabiedrība, katrs 
cilvēks individuāli savā dzīvē. Kur tādā brīdī 
nelaimīgais dodas, ko izvēlas? “Vai 
draudzēs nav alkoholisma problēmu, laulību 

šķiršanu? Kad cilvēks ir nelaimē, kas būs 
pirmais, ko darīsi?” jautā Pēteris Eisāns. 
Viņš aicina domāt par divām atbildes 
reakcijām – vai mēs atgādināsim par viņa 
grēku, vai vispirms pārsiesim brūces? Tas 
nepalīdz, ja sakām: “Pats esi vainīgs, tu 
grēkoji.” Tur, kur ir brūces, vajadzīga 
dziedināšana! Kā piemēru dzirdam stāstu 
par kādu homoseksuāli orientētu cilvēku, 
kurš saslima ar HIV. No viņa novērsās un 
atteicās visi draugi, viņš bija atstumts, 
vientuļš, izbijies. Tad vienīgā vieta, kur viņš 
atrada patvērumu, bija baznīca – tā, kas 
joprojām nosoda grēku, bet mīl cilvēku. 
Tad, kad bija visgrūtāk, draudze viņam 
kalpoja palīdzēdama, stiprinādama, glāb
dama. Viņš tur atrada Dievu – dziedi nāšanu 
un mīlestību. “Lūgsim, lai mēs draudzē būtu 
kā glābēju komanda! Grēks joprojām 
jāsauc vārdā, bet mums ar savu rīcību 
jārāda Kristus!” aicināja Pēteris Eisāns. 

K a l P o j o t  b ū t  t u v ā K 
K r i s t u m

“Kristietis ir kā desantnieks – kur izmet no 
lidmašīnas, tur arī jādarbojas, jākalpo,” ar 
šādu salīdzinājumu sāk savu uzrunu Elita 
Lapiņa, Māsu apvienības vadītājas vietas 
izpildītāja. 

Konferences noslēgumā koris “Laiks”, kurā 
dzied kristieši no Liepājas, Aizputes un 
Priekules, priecēja ausis un dvēseli ar 
latviešu komponistu garīgām dziesmām. 

Māsu apvienības konference noslēgusies, 
bet nevaram palikt, kur bijām, – jāiet tālāk, 
lai kalpotu, lai aizlūgtu! 3. novembrī ir 
Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu diena. 
Visi tiek aicināti ieraudzīt, novērtēt un 
pateikties par to, ko Dievs ir devis! Lūgsim 
arī par sievietēm pasaulē, īpaši par tām, kas 
cieš no nabadzības, vardarbības un cilvēku 
tirdzniecības, lai viņas saņemtu atbalstu un 
dziedināšanu. Lūgsim, ka mēs visi kopā un 
katrs atsevišķi vairāk studētu Bībeli un 
izdzīvotu to ikdienā.

Materiālu sagatavoja Sandra Urtāne,  
Līvija Lāme un Dace Šūpule.

draudzēm
Z I ņ a s

g a r ī d z n i e K u  b r ā l ī b a
29. novembrī plkst. 10.00 Rīgā rudens 
konference garīdzniekiem.

s v ē t d i e n s K o l u 
a P v i e n ī b a
29. novembrī plkst. 10.00 Rīgā, 
Vīlandes draudzes dievnamā 
(Vīlandes ielā 9) notiks seminārs 
svētdienskolotājiem par šādām tēmām:
 bērniem draudzīgas vides radīšana 

svētdienskolā;
 padziļināta Bībeles studija;
 bērni ar īpašām vajadzībām;
 vasaras pasākumu prezentācija.
Seminārā varēs saņemt mācību 
materiālus otrajam pusgadam CD 
formātā un nošu komplektu 2009. gada 
1. maija Dziesmu un mūzikas svētkiem. 
Pieteikties sa@lbds.lv

m ā s u  a P v i e n ī b a
Māsu apvienība pieņem apmeklētājus 
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 
vai iepriekš sazinoties pa tel.: 26352823.
Māsu padomes sēdes Rīgā, Savienības 
namā 1. un 29. novembrī plkst. 10.00.
MA vadītāja Elita Lapiņa, tel.: 20220914.

Sestdien, 8. novembrī, pl.11.00 
Skrīveros (Daugavas ielā 124b) 
Lūgšanu dienas konference. 

Programmā: 
Lūgšanas – aizlūgšana par • 
kontinentiem. Liecības. Sadraudzība. 
Māsu kalpošanas 10 gadu jubileja.• 
Zandas Lūses priekšlasījums:  • 
“Tu elpo? Tātad lūdz!”

Informācija: Zanda Lūse, tel.: 29860012,
                    Kira Spulde, tel.: 29804993.               

a i n a ž u  d r a u d z e
9. novembrī plkst. 11.00 draudzes 
gadasvētki. Viesis: Tukuma dr. 
sludinātājs Laimnesis Pauliņš.

30. novembrī plkst. 11.00 pirmās 
adventes dievkalpojums ar viesu 
piedalīšanos.

a l ū K s n e s  d r a u d z e
11. novembrī plkst. 17.00 ekumenisks 
dievkalpojums Alūksnes ev. 
luteriskajā draudzē ar armijas vīru 
piedalīšanos. Informācija: Dāvids Šterns, 
tel.: 28385808. 

v ī l a n d e s  d r a u d z e
16. novembrī plkst. 11.00 kora 
gadasvētki.

Otrdienās plkst. 19.00 dievkalpojums 
jauniešiem “METRO”.



1. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienības padomi, tās jauno vadītāju Elitu 
Lapiņu un viņas ģimeni; lūgsim par padomes 
sēdi, kas šodien notiek Rīgā. Lūgsim Dieva 
gudrību, plānojot nākotni.

2. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim par 
2009. gada studiju grupu, kas veidojas. 
Lūgsim pēc paļāvības, skaidras aicinājuma 
izpratnes un drosmes tiem vīriem, kurus 
Dievs aicina pilna laika kalpošanā. 

3. Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu 
diena. Kopīgi aizlūgsim par visiem pasaules 
kontinentiem un to vajadzībām.

4. Lūgsim par Subates draudzi, mācītāju 
Juri Grigu un viņa ģimeni. Lūgsim par darbu 
ar bērniem un jauniešiem;  un, lai Dievs 
stiprina draudzes locekļus.

5. Lūgsim par Nīderlandes kristiešiem, lai 
viņi stāvētu stipri savā ticībā uz Kristu. Lūgsim 
par valsts vadītājiem, politiskajiem spēkiem, 
dažādām interešu grupām, lai tās ar savu 
darbību nestu labumu tautai, nevis kaitētu tai. 
Lūgsim par gatavošanos Eiropas baptistu 400 
gadu jubilejas svinībām Amsterdamā.

6. Lūgsim par Talsu draudzi, mācītāju Aivaru 
Šķuburu un viņa ģimeni. Aizlūgsim par 
draudzes mācītāja un locekļu veselību; lūgsim 
izturību, pacietību un Dieva sargāšanu 
pasaules ekonomiskās krīzes laikā. Lūgsim 
par 11 jaunkristītajiem draudzes locekļiem, lai 
tie paliktu uzticīgi Dievam un ieaugtu draudzē. 

7. Lūgsim par mūsu valsti, tās vadītājiem un 
dažādu nozaru pārstāvjiem, kas šodien Rīgā 
pulcējas uz Nacionālajām Lūgšanu brokastīm. 

8. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžas akreditāciju un tālāko 
attīstību, par tās studentiem, pasniedzējiem 
un vadību. Lai Dievs vada jaunu programmu 
izstrādes procesā.

9. Lūgsim par misijas darba attīstību 
mūsu draudzēs. Aizlūgsim par tuvējām 
apdzīvotajām vietām mūsu draudžu 
apkaimē, lūgsim gudrību aizsniegt tur 
dzīvojošos cilvēkus. Aizlūgsim arī par 
Ainažu draudzi, kura šodien svin 
gadasvētkus.

10. Lūgsim par Tērvetes draudzi, sludinātāju 
Eināru Vanagu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes kalpošanām un iecerēm nākotnē, 
īpaši lūgsim par svētdienskolu – skolotājiem 
un bērniem.

11. Lūgsim par Tilžas draudzi. Pateiksimies 
par vienotību kalpotāju komandā un iespēju 
kalpot vietējiem iedzīvotājiem, īpaši bērniem 

internātskolā. Lūgsim pēc grēka apziņas 
Tilžas ciemā un atvērtām sirdīm uzņemt Labo 
Vēsti.

12. Lūgsim par Poliju. Lūgsim par tiem, kas 
ieņem augstus amatus, lai viņu valdīšana būtu 
taisnīga un atbildīga. Aizlūgsim par Polijas 
kristiešiem, lai viņi būtu sāls un gaisma savā 
tautā un ārpus tās. Pateiksimies par poļu 
ticīgo radikālo nostāju dzīvības ētikas 
jautājumos. 

13. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti un 
viņa ģimeni. Aizlūgsim par finanšu piesaisti 
“Celebrate recovery” materiāla sagatavošanai 
un par iecerēm nākotnē.

14. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību, 
tās vadītājiem Aivaru Šķuburu un Elzu Rozi un 
viņu ģimenēm. Lūgsim pēc Dieva padoma un 
gudrības draudžu vadītājiem un 
svētdienskolotājiem, radot ik svētdienu 
bērniem dievnamā draudzīgu vidi. Īpaši 
lūgsim par attālām lauku svētdienskolām un 
viņu materiālajām vajadzībām, pateiksimies 
par svētdienskolotājiem, kas tur kalpo 
regulāri, lūgsim pēc jauna spēka, prieka un 
idejām.

15. Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadī
bu – bīskapu Pēteri Sproģi, bīskapa vietnieku 
Pēteri Eisānu un viņu ģimenēm; lūgsim par 
izpilddirektori Maiju Pēterfeldi, LBDS padomi, 
darba nozaru vadītājiem un visiem 
darbiniekiem. Lūgsim Dieva vadību, spēku un 
gudrību ikvienam, kalpojot Savienības darbā.

16. Lūgsim par Vīlandes, Jaunjelgavas un 
Jēkabpils draudzēm, kurās šodien ir svētki. 
Īpaši pateiksimies un aizlūgsim par mācītā
ju Jāni Lūsi, viņam uzsākot kalpošanu 
Jēkabpils draudzē. Lūgsim par draudzēm, 
kurām nav pastāvīga mācītāja – par Ģipkas, 
Mālpils, Mazsalacas, Tempļa, Ventspils, 
Ciānas, Saldus un Vaiņodes draudzēm.

17. Lūgsim Dieva gādību Latvijas 
maznodrošinātajiem, sargāšanu no mājokļa 
zaudēšanas, nespējot samaksāt ikmēneša 
maksājumus. 

18. Pateiksimies un lūgsim par Latvijas 
tautu, valsti, valdību. Aizlūgsim, lai mūsu 
valsts pilsoņi un iedzīvotāji būtu tie, kas Latviju 
ceļ un par to rūpējas. 

19. Lūgsim par Moldovu, vienu no 
nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Lūgsim,  lai 
Dievs rūpējas par šīs valsts iedzīvotāju 
vajadzībām un dod mieru dažādu tautību un 
reliģiju starpā. Lūgsim par evaņģēlisko 
kristiešu centieniem nest Kristus vēsti, 
neskatoties uz grūtajiem apstākļiem.

20. Lūgsim, lai Dievs ved pie ticības Kristum 
mūsu ģimenes locekļus, tuviniekus, kaimiņus, 
kolēģus un nejauši satiktus cilvēkus, kas Viņu 
vēl nepazīst. Lūgsim, lai Dievs stiprina mūsu 
ticību, ka Viņš dzird katru šādu lūgšanu un 
atbildēs.

21. Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku 
brālību, tās vadītāju mācītāju Andreju Šternu 
un viņa ģimeni, lūgsim par visiem mūsu 
draudžu mācītājiem, sludinātājiem, 
kapelāniem, kas  kalpo armijā, slimnīcās, 
cietumos, paliatīvajā aprūpē.

22. Aizlūgsim par jauniešiem mūsu 
draudzēs. Lūgsim pēc gudrības, degsmes un 
vienprātības draudzes mācītāju un jauniešu 
vadītāju starpā. Aizlūgsim par jaunām 
iecerēm, kā pasludināt evaņģēliju mūsdienu 
jauniešiem saprotamā valodā, nepazaudējot 
pamatvērtības un īsto pamatu – Jēzu Kristu. 

23. Mūžības svētdiena. Lūgsim par tiem, 
kas zaudējuši tuviniekus un draugus šī 
gada laikā. Lūgsim mierinājumu un 
iepriecinājumu ikvienam – mātēm un 
tēviem, dēliem un meitām, sievām un 
vīriem, brāļiem un māsām.

24. Lūgsim par Tukuma draudzi un 
sludinātāju Laimnesi Pauliņu. Lai Dievs garīgi 
atspirdzina Tukuma draudzi un piepilda ar 
mīlestību, sekojot Viņa aicinājumam.

25. Lūgsim par Uguņciema draudzi, 
mācītāju Aivaru KalnuKalnbergu un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību, kā 
vislabāk liecināt ciemā un aizsniegt cilvēkus 
ar Labo Vēsti.

26. Lūgsim par Rumāniju: par kristiešu lomu 
valsts morālajā un garīgajā atdzimšanā, par 
draudžu centieniem aizsniegt ar Kristus vēsti 
jauno paaudzi, par rumāņu ģimenēm un to 
vērtībām.

27. Aizlūgsim par kristiešiem, kuri tiek vajāti 
un nogalināti, lai Dievs dod žēlastības laiku 
vajātājiem un varmākām.

28. Tuvojoties adventes un Ziemassvētku 
laikam, lūgsim, lai mēs rastu un izmantotu 
iespējas iepriecināt un pasludināt  Labo Vēsti 
bērniem un pusaudžiem.

29. Lūgsim pēc mīlestības un spēka tiem, 
kas strādā ar vientuļajiem, nespēcīgajiem, kā 
arī  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan 
draudzēs, gan ārpus tām.

30. Pirmā advente. Lūgsim par cilvēkiem, 
kas  šodien apmeklē dievkalpojumus 
Latvijas baznīcās. Aizlūgsim par Rīgas 
Semināra un Bauskas draudzēm, kuras 
šodien svin gadasvētkus.

a I Z l ū g š a n u  K a l e n d ā r s

novembrim
“Nesiet cits cita nastas, 

tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!” 
(Galatiešiem 6:2)



b ī b e l e s  l a s ī j u M I  
n o v e M b r I M

1. 2.Pētera 3:1318 ; 2.Korintiešiem 8:1624
2. Mateja 9:1826 ; Kolosiešiem 1:(912)1320 ; Psalms 125

3. Lūkas 7:1116 ; 2. Korintiešiem 9:15
4. Lūkas 12:(13)47 ; 2.Korintiešiem 9:615
5. Salamans Mācītājs 3:1622 ; 2. Korintiešiem 10:111
6. 2.Korintiešiem 2:1217 ; 2.Korintiešiem 10:1218
7. Mateja 27:6266 ; 2.Korintiešiem 11:16
8. Atklāsmes 19:1116 ; 2.Korintiešiem 11:715
9. Lūkas 17:2024(2530) ; Romiešiem 14:79 ; Psalms 90

10. Marka 4:19(1012) ; 2.Korintiešiem 11:1633
11. Marka 13:920 ; 2.Korintiešiem 12:110
12. Ebrejiem 13:19b ; 2.Korintiešiem 12:1118
13. 1.Jāņa 2:1826(2729) ; 2.Korintiešiem 12:1921
14. Mateja 26:3641 ; 2.Korintiešiem 13:14
15. Marka 13:3037 ; 2.Korintiešiem 13:513
16. Mateja 25:3146 ; Romiešiem 8:1823(2425) ; Psalms 51

17. Mateja 7:2127(28.29) ; 2.Pētera 1:111
18. Ebrejiem 10:2631 ; 2.Pētera 1:1221
19. Lūkas 13:(15)69 ; 2.Pētera 2:111
20. 2.Tesaloniķiešiem 1:312 ; 2.Pētera 2:1222
21. Mateja 26:5966 ; 2.Pētera 3:19
22. Atklāsmes 20:1115 ; 2.Pētera 3:1018
23. Mateja 25:113 ; Atklāsmes 21;17 ; Jesajas 26:719

24. 5.Mozus 34:17(8) ; Jesajas 56:18
25. 1.Pētera 1:1321 ; Jesajas 57:113
26. 1.Korintiešiem 3:915 ; Jesajas 57:1421
27. Kolosiešiem 4:26 ; Jesajas 58:112
28. Mateja 27:5054 ; Jesajas 58:1314
29. Atklāsmes 21:1014.2127 ; Jesajas 59:115a
30. Mateja 21:19 ; Romiešiem 13:812(1314) ; Psalms 24

Mēneša lozungs:  
“Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi 

apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā.”
(Jesajas 58:10)

draudzēmZ I ņ a s

j e l g a v a s  d r a u d z e
3. novembrī plkst. 18.00 Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienas “Redzēt 
ar jaunu skatu Dieva rūpes” dievkalpojums un sadraudzība.

18. novembrī plkst. 18.00 Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanas 90. 
gadadienas dievkalpojums, pēc kura visi aicināti pie ugunskura baudīt svētku 
maltīti.

j a u n j e l g a v a s  d r a u d z e
16. novembrī plkst. 10.00 draudzes 130. gadasvētki.
Viesi: LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un dziedātāji no Semināra draudzes.

j ē K a b P i l s  d r a u d z e
16. novembrī plkst. 15.00 mācītāja Jāņa Lūša ievešanas dievkalpojums 
ar LBDS bīskapa Pētera Sproģa piedalīšanos.

d a u g a v P i l s  d r a u d z e
Jau septīto gadu no 16. līdz 18. novembrim jauniešu salidojums (Baltā 
baznīcā, Varšavas ielā 26), būs viesi no Igaunijas, Lietuvas u. c.
Informācija: Vjačeslavs Istratijs, tel.: 29781183.

s e m i n ā r a  d r a u d z e
30. novembrī plkst. 10.00 draudzes 16. (76.) gadasvētki.
Viesi: Priekules dr. sludinātājs Pēteris Tervits un draudzes koris.
Plkst. 13.30 svētku otrā daļā draudzes pirmā perioda (līdz 1949. g.) 
darbinieku atcere – P.Kļaviņš 150 gadi, māc. J.A.Freijs 145 gadi, māc. J.
Rīss 125 gadi, K.Līdaks 115 gadi, M.Ausvalde 90 gadi, E.Tālbergs 80 gadi 
u. c. Visi mīļi aicināti!

b a u s K a s  d r a u d z e
30. novembrī plkst. 12.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums (Rīgas 
ielā 26). Visi mīļi aicināti!

s v e i C a m  j u b i l e j ā !
6. novembrī Kārlim Fišeram 80 gadi!  

14. novembrī Jānim BērzemBērziņam 35 gadi! 

20. novembrī Andrejam Šternam 65 gadi (Garīdznieku brālības priekšnieks)!

s v e i C a m
Agnesi un Jāni ČAKŠES Bauskā ar ceturtā bērniņa Kārļa piedzimšanu  
26. septembrī!

Lauri un Maiju TARTARUS Skrīveros ar otrā bērniņa Esteres Emmijas 
piedzimšanu 2. oktobrī!

Eliju un Solveigu MIĶELSONUS ar dēla Jēkaba Joēla piedzimšanu  
7. oktobrī!

l ī d z j ū t ī b a
12. oktobrī mūžībā aizgājusi māc. Porfirija Šeršņova atraitne Diāna 
Šeršņova. Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!

“ t v  K r i s t u s ”
Projekts “TV Kristus” (www.tvkristus.com) ir izveidots ar mērķi apkopot 
kristīgus video latviešu valodā. Šobrīd tajā ir ievietoti ap 60 video. Vairāk 
informācijas: Zigmārs Atvars, epasts: info@kaskur.lv, tālr.: 29887616.

K r i s t ī g a i  s t u d e n t u  b r ā l ī b a i  1 5
Šī gada 8. novembrī Rīgā, Āgenskalna baptistu 
baznīcā Mārupes ielā 14 atzīmēs savu 15. dzimšanas 
dienu no plkst. 14:00. Plkst.18:00 sāksies neformālā 
svinību daļa ar groziņiem. Iepriekšēja pieteikšanās 
dalībai pasākumā www.lksb.lv vai pa tālr.: 29130210 
(LKSB vadītājs Kaspars Prūsis). Ieva Pilskalne, “LKSB 
15” koordinatore, tālr.: 26321872; epasts: ieva.
pilskalne@gmail.com

a m s t e r d a m  4 0 0
17. gadsimta sākumā 
grupa bēgļu, kas bija 
pametusi Angliju savas 
reliģiskās pārliecības dēļ, 
pulcējās kādas Amster
damas beķerejas palīgtelpās, lai kopā lūgtu Dievu un studētu 
Bībeli. Līdz 1609. gadam šī grupa bija noformulējusi to, ko mēs 
šodien dēvē jam par baptistu ticības pamatiem. Tas bija sākums 
baptistu kustī bai, kas tālāk izplatījās Anglijā, Ziemeļamerikā, 
Eiropā un citur un kas mūsdienās apvieno apmēram 100 
miljonus kristiešu visā pasaulē.

Eiropas baptisti šo nozīmīgo 400. gadadienu atzīmēs 
Amsterdamā 2009. gada 24.–26. jūlijā, pulcējoties RAI centrā. 

Amsterdam 400 ir unikāla iespēja Eiropas baptistu saimei 
pulcēties gan svinēt savu vēsturi, gan meklēt Dieva vadību 
nākotnei, uzklausot iedvesmojošas uzrunas, pielūdzot Dievu, 
piedaloties semināros un iesaistoties sadraudzībā ar baptistiem 
no citām Eiropas valstīm. Jāpiebilst, ka iepriekšējā iespēja 
Eiropas baptistiem pulcēties kopā bija 1994. gada kongresā 
Lillehammerē, Norvēģijā.

Apvienojiet ceļošanas prieku ar kopīgiem svētkiem 
Amsterdamā!

Vairāk informācijas par Amsterdam 400 un reģistrācija:  
www.amsterdam400.org
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korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs
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Arī šajā BV numurā turpinām Baltijas Pastorālā institūta interviju 
sēriju, uzklausot Holmsu Braienu, “Evangelical Development 
Ministry” viceprezidentu, vienu no BPI atbalstītājiem ASV. 
Holmss šomēnes viesojas Latvijā.

Kuru reizi tu esi Latvijā? Kāds ir tavas vizītes iemesls?
Šī ir mana 11. vizīte Latvijā kopš 1998. gada. Katru reizi es 
braucu ar vienu mērķi – būt par padomdevēju finanšu 
piesaistes jomā un apmācīt dažādās Latvijas kalpošanās 
iesaistītos cilvēkus, lai viņi spētu efektīvāk rast finansējumu 
gan Latvijā, gan citās valstīs. Šī paša iemesla dēļ es esmu bijis 
Meksikā, Gvatemalā, Venecuēlā, Jamaikā, Trinidadā un 
Tobago, Čīlē, Argentīnā, Brazīlijā, Japānā, Indijā, Vācijā, 
Ungārijā un Krievijā. 

Pastāsti, lūdzu, par sevi un savu ģimeni!
Es uzaugu Luiziānas štatā. Pēdējos 30 gadus dzīvoju 
Sanbernardīno, Kalifornijā. Mēs ar Terēzu esam precējušies 31 
gadu, un mums ir pieci bērni. Bendžamins (26 g.) pabeidza 
datorzinātnes studijas un nesen apprecējās ar Krisu. 
Džonatāns (23 g.) studē filozofiju un plāno iegūt doktora 
grādu. Sāra (21 g.) vēl mācās koledžā un gatavojas kļūt par 
misionāri. Betānija (18 g.) ir mūsu bērns ar īpašām 
vajadzībām, viņa vienmēr dzīvos kopā ar mums. Noele (13 g.) 
pašlaik vēlas kļūt par rakstnieci. 

Es esmu “Evangelical Development Ministry” viceprezidents. 
Draudzē es vadu pieaugušo Bībeles studiju, kalpoju kā 
draudzes diakons un misijas komandas “Līdz pasaules galam” 
dalībnieks. Es vadu vīru grupu, kurā mēs studējam grāmatas, 
kas mums palīdz paturēt prātā Evaņģēlija doto žēlastību. 

Kas ir tie cilvēki, kas tevi ir ietekmējuši visvairāk?
Garīgā ziņā mani visvairāk ir ietekmējis mācītājs Robs Zinns no 
Imanuēla baptistu draudzes Hailendā, Kalifornijā. Ar Robu mēs 
esam pazīstami jau 30 gadus. Profesionālā ziņā man visvairāk 
palīdzējuši divi cilvēki. Mācītājs Viljams Makonkijs bija mans 
mentors daudzu gadu garumā. Viņš mani mācīja domāt par 
finanšu piesaistīšanu, izmantojot savu prātu un Bībeli. Par 
manu pirmo priekšnieku finanšu piesaistes jomā kļuva Brūss 
Hervigs. Mēs nostrādājām kopā piecus gadus, kuru laikā viņš 
man iemācīja, kā praktiski izmantot mācītāja Makonkija 
bibliskos finanšu piesaistes principus. Brūss joprojām ir man 
labs draugs un nozīmīgs BPI atbalstītājs.

Ar ko tu nodarbojies ASV un kā tas ir saistīts ar BPI?
Mans kā viceprezidenta pienākums ir veidot jaunus apmācību 
materiālus, vadīt apmācību seminārus par dažādām finanšu 
tēmām un konsultēt kristīgas organizācijas, palīdzot tām likt 
lietā bibliskos finanšu piesaistes principus. Mans darbs 
saistībā ar BPI ir institūta vārdā uzrunāt indivīdus un fondus 
Dienvidkalifornijā, palīdzēt organizēt dažādas tikšanās ar Pēteri 
Sproģi, kad viņš viesojas Kalifornijā, rīkot BPI finanšu 
piesaistes pasākumus, arī veidot reklāmas materiālus 
izmantošanai ASV, informēt BPI atbalstītājus ASV un pateikties 
viņiem par atbalstu. Es arī esmu BPI Konsultatīvās padomes 
priekšsēdētājs ASV Rietumos. 

Kā tu uzzināji par BPI un 
kļuvi par institūta 
atbalstītāju? 
Imanuēla baptistu draudze, 
kurai es piederu, pirms 
kādiem sešiem gadiem 
uzsāka māsu draudžu 
attiecības ar Rīgas Mateja 
draudzi (pateicoties Čakam 
Kellijam un Bridge Builders 
International/ Partneri). Es 
jau pazinu P. Sproģi, taču 
tajā laikā iepazinu labāk. 
Neilgi pirms kļūšanas par 
bīskapu viņš viesojās ASV un pastāstīja man savu vīziju par 
BPI. Man tā šķita ļoti svarīga. Mūsu organizācija, kā es jau 
minēju, palīdz kristīgām kalpošanām finanšu piesaistes un 
apmācības jomā. Mēs prasām proporcionālu samaksu par 
saviem pakalpojumiem. Dievs man apliecināja, ka BPI ir 
Viņa plāns draudzes augšanai Latvijā un varbūt pat visā 
Baltijas reģionā. Pavadījis laiku lūgšanās, es nolēmu, ka 
piecas dienas mēnesī veltīšu BPI, neprasot par to nekādu 
samaksu. Dievs ir svētījis šo lēmumu manā dzīvē un, es 
ticu, arī BPI labā. 

Kā tev šķiet, ko Dievs dara mūsdienu pasaulē?
Neviens cilvēks nevar zināt visu, ko Dievs dara. Man ir tas 
gods redzēt nelielu Dieva darba daļu dažādās pasaules 
malās. Dievs ved tūkstošiem cilvēku pie Sevis katru dienu. 
Kaut arī es redzu tikai nelielu fragmentu no Dieva 
darbošanās, es nebeidzu brīnīties par to, kā Viņš liek Savai 
gribai notikt katrā pasaules stūrītī, kā viens kalpošanas 
darbs perfekti saskan ar citu, kaut arī šīs kalpošanas nav 
pat centušās savu darbu saskaņot! Dievs ceļ Savu Valstību! 
Un mums ir tas gods piedalīties šajā darbā. 

Kā, tavuprāt, Draudze īsteno savu misiju?
Dievs Savā žēlastībā ļauj Draudzei veikt savu misiju gan 
caur lielām kalpošanām, gan caur dažādām efektīvām 
vietējām kalpošanām un draudzēm. Vislabāk es pārzinu to, 
kas notiek ASV draudzēs. Kopumā draudzes pārāk daudz 
ietekmējas no pasaules. Kļūst arvien grūtāk atšķirt ticīgos 
no neticīgajiem, jo gan vieni, gan otri dzenas pēc baudas, 
naudas un varas. Savas profesijas dēļ es īpaši pamanu, ka 
draudzēs trūkst izpratnes par kristīgu resursu pārvaldīšanu. 
Vairums mācītāju šo tēmu ignorē. Tie, kas par to māca, 
parasti nekorekti interpretē Bībelē teikto. Lai šo situāciju 
mainītu, ir svarīgi mācīt biblisku resursu pārvaldīšanu 
kristīgiem vadītājiem Bībeles koledžās un semināros. 
Diemžēl vairums šo skolu neuzskata par savu pienākumu 
apmācīt savus studentus, kā rīkoties ar finansēm.Tādēļ kā 
tāds zināms pagaidu risinājums ir, ka dažādas kristīgas 
finanšu piesaistes un pārvaldes organizācijas ir uzņēmušās 
izglītot vadītājus šajā jomā.

Kā kristieši Latvijā var aizlūgt par kristiešiem ASV? 
Es teiktu – lūdziet, lai amerikāņi iemīlētu Dievu tās žēlastības 
dēļ, ko Viņš mums ir devis, upurējot Savu Dēlu. Lūdziet, lai 
mūsu paklausību Dievam motivētu šī nepelnītā žēlastība. 
Lūdziet, lai Amerikas tauta kļūtu par vislabākajiem mums 
uzticēto resursu un attiecību pārvaldītājiem, lai mēs daudz 
personiskāk un arī ar savām finansēm iesaistītos Dieva 
darbā visā pasaulē.

Dievam
g o d s  K a l P o t


