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Jau divpadsmit gadus, kopš 2006. gada, ar pateicību un atbil-
dības sajūtu es esmu kalpojis Latvijas Baptistu draudžu savie-
nības bīskapa amatā, kuru jūs, Latvijas baptistu draudzes, man 
uzticējāt. Šajos gados daudz ir noticis pasaulē, Latvijā, LBDS, 
Baltijas Pastorālajā institūtā un manā personīgajā dzīvē. Es esmu 
gandarīts par kopīgi paveikto darbu un ticu, ka liela daļa no iesāk-
tā un paveiktā redzamākos augļus nesīs turpmākajos gados un 
paaudzēs. Piedodiet kļūdas, kuras pieļāvu, un, piedodiet, ja esmu 
darbu kavējis, nevis veicinājis. Jūsu atbalsts, sirsnība un aizlūgša-
nas man vienmēr ir nozīmējušas daudz un nozīmēs arī turpmāk. 
Paldies jums par atbalstu, mīlestību un kalpošanu!

Domājot, izvērtējot un lūdzot Dievu, es esmu sapratis, ka man 
uzticētais laiks bīskapa amatā un atbildībā noslēdzas. Par to 
paziņoju jums ar zināmām skumjām, jo saprotu, ka manā dzīvē 
noslēdzas kāds nozīmīgs posms. Reizē izjūtu arī dziļu garīgu 
prieku, jo zinu, ka Dievs mani un mūs katru vada uz savu Gaismu 
un Dzīvību. Neaprakstāmi ir tie brīži, kad, vēl esot laika un miesas 
iesprostoti, paceļamies augstāk pretī Dievam, lai nojaustu un pie-
dzīvotu, ka laika un nāves nemaz nav. Kristus ceļš, pa kuru Viņš 
mūs vada, ved pāri visam cilvēciskajam un piezemētākajam.

Īpaši pateicīgs es esmu saviem tuvākajiem – savai ģimenei. Ļoti 
novērtēju un esmu pateicīgs par sadarbību ar mūsu LBDS un BPI 
komandām, kurās ir daudz apdāvinātu un gaišu cilvēku. Viņu 
spēkiem LBDS kopdarbs ir ne tikai virzījies uz priekšu, bet arī bijis 
patīkams, prieku un gandarījumu nesošs. Paldies no sirds par jūsu 
attieksmi, problēmās vienmēr meklējot iespējas! Esmu priecīgs, 
ka varēju ar jums strādāt un iedvesmoties no jūsu radošuma, 
pašaizliedzības un mīlestības pret Dievu un cilvēkiem.

Ja nākamais LBDS bīskaps un Padome uzskatīs, ka varu būt 
noderīgs mūsu kopdarbā, tad labprāt turpināšu dot savu pienesu-
mu, vadot Baltijas Pastorālo institūtu un atbalstot citas iniciatī-
vas. 

Novēlu Dieva gudrību, drosmi un mīlestību LBDS vadībai, veido-
jot baptistu draudžu kopdarbu nākamajos gados un paaudzēs. 
Turklāt īpaši vēlos uzsvērt vārdu “paaudzēs”, jo uzskatu, ka 
mums ir nepieciešama tieši ilgtermiņa domāšana un ieguldījums, 
nevis īslaicīga popularitāte un atzinība. Jūsu katra pienesums un 
atbalsts arī turpmāk būs ļoti būtisks un izšķirošs.

Pateicībā,

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

Šogad “Baptistu Vēstneša” pārdomu slejā ap-
lūkosim Pamācību (jeb Sakāmvārdu) grāmatas 
atziņas. Pamācības vēsta par dzīvi Dieva radītajā 
pasaulē un parāda, kas ir nepieciešams labai 
dzīvei Dieva priekšā. Lai mēs labi dzīvotu, ir vaja-
dzīga izpratne un prasme, kura Pamācībās saukta 
par “gudrību”. 

Gudrība pieder Tam Kungam, un Viņš to dāvā 
mums. Kā raksta teologs Dereks Kidners: “Tev ir 
jābūt dievbijīgam, lai tu būtu gudrs. Nevis tāpēc, 
ka dievbijība atmaksājas, bet tāpēc, ka vienīgā 
gudrība, kurā tu vari tikt galā ar ikdienas lietām 
saskaņā ar to dabu, ir gudrība, kurā tās ir Dieva 
radītas un sakārtotas.” 

Pamācības parāda, kā mūsu ikdienas dzīve 
sakņojas Dieva pielūgsmē un vadībā. Tajās savijas 
ticības, morāles un citi pavedieni, kas vēsta par 
labu dzīvi, laimi un panākumiem. Viss kopā veido 
dzīvi Dieva godam Dieva pasaulē. Dieva gudrība, 
kas tiek dota mums katru dienu, – par to mēs 
domāsim, ar to dzīvosim un to apbrīnosim.

Gads ar gudrību Bīskapa paziņojums

Baptistu Vēstnesis - PĀRDOMAS
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Baptistu Vēstnesis - NOTIKUMI

Labdarība Talsos – turpmāk arī “Kastes” 
formā. Iepirkties, tā atbalstot labdarības 
projektus, vai ziedot apģērbus, apavus un 
citas noderīgas mantas – tas kopš pagāju-
šā gada 23. novembra iespējams jaunajā 
labdarības veikalā “Kaste” Talsos. Veikala 
ideja tapusi, pateicoties biedrībai “Tuvu”, kas 
šādi jau darbojas Jelgavā un Liepājā. Talsu 
veikala komanda ir no topošās Rojas baptistu 
draudzes. Komanda cer, ka šāds formāts ļaus 
palīdzēt grūtībās nonākušajiem brīžos, kad 
nepieciešama finansiāla palīdzība. Vietējie 
iedzīvotāji jau izteikuši prieku par idejas 
īstenošanu, interesējas par iespējām ziedot 
un jau to dara, dodot lietām “otro elpu” un 
iespēju nonākt pie kāda, kam tās nepiecie-
šamas.

Projekts “Iespēja” ir Vīlandes draudzes sapnis radīt 
pieejamu vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Draudzes locekļu vidū ir cilvēki, kurus skārusi fiziska 
invaliditāte. Redzot sarežģījumus, ar kuriem viņi saskaras 
– nespēja patstāvīgi iekļūt baznīcas telpās un tualetes 
trūkums – jutām pamudinājumu rīkoties. Kopš idejas 
rašanās ir pagājis pusotrs gads, un pagājušā gada 24. 
novembrī taustāmu veidolu ieguva rampa, kas savieno 
baznīcas zāli ar sadraudzības zālīti. Tas ir tikai viens no 
četriem projekta posmiem, kura kopējās izmaksas pār-
sniedz EUR 22 000. Šī summa šķiet nesasniedzama, bet 
varam liecināt, ka Dievs dara brīnumus. Rampu, mums 
pavisam negaidot, uzdāvināja labdarības organizācija 
“Esi Draugs”, kā arī cilvēki gan Latvijā, gan Amerikā ir 
ziedojuši līdzekļus, lai tuvākajā laikā taptu arī tualete. 
Ticam un ceram, ka Dievs darīs brīnumus arī turpmāk, 
lai ikvienam būtu iespēja piedzīvot dievkalpojumus un 
sadraudzību.

Notikumi

Aizvadītā gada 1. un 2. decembrī pēdējo 
reizi uz nodarbībām pulcējās BPI Timoteja 
skolas 3. grupas dalībnieces. Pusotra gada 
laikā gūts ieskats vecumposmos, bērnu 
kalpošanas pamatjautājumos, praktizēta 
nodarbību un pasākumu veidošana, iepazīta 
Bībele un kristīgās ticības pamatdoktrīnas, 
kā arī notikusi iepazīšanās ar kalpošanas 
vadības pamatprincipiem. Noslēguma tikša-
nās reizē dalībnieces cēla “pateicības altāri”. 
Dievs šo pusotru gadu ir lietojis, lai pavērtu 
plašāk durvis uz to, kā draudze var uzrunāt 
bērnus un viņu ģimenes, kopā dodoties Die-
va iepazīšanas ceļā. Par iespēju pieteikties 
nākamajā grupā lūgums interesēties, rakstot 
uz: timotejaskola@lbds.lv.

Draudzē “Mājvieta” (iepriekš Rīgas Se-
mināra draudze) 9. decembrī norisinājās 
labdarības pasākums “Kamīna tirdziņš”, lai 
iegūtu līdzekļus draudzes bērnu telpas “Štā-
biņš” lab ie kārtošanai. Tirdziņā – dāvanas, 
mielošanās greznā restorānā dzīvās mūzikas 
pavadījumā un noslēgumā lieliskā gospeļu 
kora “GG Choir” koncerts. Inta Ašnevica 
priecājas: “Izcili gaumīgs skaistums, daudz 
skrienošu māmiņu ar bēbjiem padusē, kuras 
gatavas palīdzēt ikvienam. Kolosāls viesmī-
lis, kurš manam vīram dod gudru padomu 
sieviņu biežāk vest uz kafejnīcu. Ļoti garšīgs 
ēdiens. Dzīvā mūzika atgādina, ka drīz ir 
Ziemas svētki. Skaistas, gaumīgas lietas 
tirdziņā. Tik skaistā tirdziņā biju pirmoreiz.”
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Valdemārpils-Ārlavas baptistu draudzē jau 27 gadus kalpo Gita 
un Jānis Vadoņi. Laikā, kad Latvijā arvien skaļāk tiek runāts par 
demogrāfijas problēmām, viņi ir vecāki septiņiem bērniem, un tas 
neliedz viņiem atsaukties visdažādākajām kalpošanas vajadzībām 
tuvāk un tālāk no mājām, bērnus audzinot par labiem palīgiem.

- Kristus piedzimšanas stāstā lasām, ka 
gudrajiem vīriem ceļu pie Jēzus bērna 
parādīja zvaigzne. Kas bijušas zvaigznes, 
kas rādīja jums ceļu pie Kristus?

Gita: - Varu droši teikt, ka pats Dievs ir bijis 
mana zvaigzne. Esmu dzimusi un augusi 
nekristīgā ģimenē. Neskatoties uz to, Viņš 
mani ir uzrunājis un vadījis jau no bērnības. 
Jo vairāk esmu ar Dievu, jo vairāk to apzinos, 
redzot, kā veidojušies notikumi manā dzīvē, 
pat vistumšākajās situācijās. Viens no tādiem 
notikumiem bija 1988. gada Ziemassvētku 
laikā.

Biju Latgalē, bija auksta ziemas diena, un es 
staigāju pa pamestu, izdangātu meža ceļu. 
Bija ļoti auksts, un pie sevis teicu: “Ja Tu mani 
izglābsi, nekad nezagšu.” Burtiski pēc minū-
tes pa šo pamesto meža ceļu brauca mašīna, 
kura mani paņēma, un es nenosalu. Tā kā 
savu solījumu pārkāpu, nonācu cietumā. 
Neskatoties uz to, ka atzinos vairākos likuma 
pārkāpumos, mani notiesāja tikai par to 
zādzību, kuru izdarīju pēc solījuma laušanas 
Dievam.

Vēlāk man ļoti palīdzēja cilvēki, kuri pieņēma 
mani, nepazīstamu cilvēku, savā ģimenē pēc 
cietuma. Tie bija Māris un Judīte Dzelzs, radi-
kāli kristieši. Tāpat ar lielu pateicību pieminu 
Valdu Lapsu. Tie bija cilvēki, kuriem Evaņ-
ģēlija sludināšana un kalpošana cilvēkiem 
bija mīlestības apliecinājums Dievam, tikpat 
pašsaprotams kā elpošana. Viņu piemērs 
iedvesmo arī mani rīkoties līdzīgi.

Jānis: - Esmu uzaudzis kristīgā ģimenē. Atce-
ros, kā piecu vai septiņu gadu vecumā kādā 
evaņģelizācijas sapulcē Ventspilī sapratu, 
ka arī es esmu grēcīgs. Bija aicinājums iziet 

baznīcas priekšā, bet es atrados balkonā. 
Piespiedies pie balkona redelēm, raudāju… 
No tā brīža esmu sapratis, kad daru sliktu, un 
spējis izšķirt, kas ir labs un kas - ļauns. 1985. 
gada 1. jūnijā Valdemārpils-Ārlavas draudzē 
bija aicinājums nodot sirdi Jēzum. Aicināja 
toreizējais sludinātājs Valdis Obersts, un es 
pēkšņi attapos priekšā. Pēc gada sekoja kris-
tības. Maniem vecākiem draudzes vajadzības 
bijušas prioritāras, tāpēc arī man tas liekas 
pašsaprotami.

- Kur un kā savā ikdienā visvairāk piedzīvo-
jat Dievu?

Gita: - Visā! Ar laiku redzu, ka nekas nenotiek 
bez Dieva ziņas. Viņš patiešām ir mans Tētis, 
Draugs, Dziedinātājs, Padomdevējs, tieši tas, 
kas attiecīgā situācijā vajadzīgs. Ikdienā bez 
Dieva vadības būtu ļoti grūti. Gan tad, kad 
vēl visi septiņi bērni dzīvoja pie mums, gan 
arī tagad Dievs pilda savu daļu, un es – savu.

Jānis: - Dievu piedzīvoju tad, kad pārnāku 
mājās no darba, kad ģimene ir mājās, kad 
katrs dara savas lietas un domāju par to, kas 
es esmu Dievā, kas esmu ar un bez Kristus.

- Jūs nereti tiekat aicināti kāzās par vedē-
jiem. Kas ir jūsu pašu laulības noslēpums?

Gita: - Noslēpuma nav, ir tikai Dievs. Pēc 
kristībām aktīvi darbojos Talsu baptistu 
draudzē. Judīte Dzelzs mani pamācīja 
uzmanīties sāpināt puišus, kuri man sāka 
pievērst uzmanību. Tā kā man šis jautājums 
bija svarīgs, lūdzu Dievu, lai Viņš mani sargā 
no nepareizām attiecībām. Dievam teicu: 
“Man ir bail! Sarunāsim, ka es iešu un kal-
pošu, bet Tavā ziņā ir šī izvēle. Kurš pirmais 
mani aicinās draudzēties, tam teikšu “jā” uz 

Tavu atbildību!” Nāca Jānis, un, balstoties uz 
vienošanos ar Dievu, teicu viņam “jā”. Dievs 
nekad nekļūdās!

Jānis: - Noslēpumus jau neizpauž! (Smejas.) 
Kad mēs, dažus gadus precējušies, nemācē-
jām dzīvot kopā, skaļi runājām par šķirša-
nos, ko dalīsim, ja dalīsim, un tā tālāk, pēc 
padoma vērsos pie kāda kristīga brāļa, kurš 
ieteica: “Triec viņu prom!” Es lasīju Bībeli un 
zināju, ka esmu devis solījumu Dieva priekšā. 
Balstoties uz Bībeles patiesībām, mēģināju 
risināt problēmas. Mums var nepatikt atbil-
des, ko sniedz Bībele, bet Dievs vēlas mūs 
pilnveidot caur mūsu kļūdu atzīšanu un mai-
nīšanos. Esam vēl kopā. Nu jau rit 27. gads!

Mums var 
nepatikt atbildes, 
ko sniedz Bībele, 
bet Dievs vēlas
mūs pilnveidot caur 
mūsu kļūdu atzīšanu
un mainīšanos.

- Pagājušajā gadā lielas pārmaiņas piedzī-
voja Valdemārpils-Ārlavas baznīca. Kas jūs 
uz tām pamudināja?

Gita: - Noformulēt, ko un kāpēc mums vajag, 
palīdzēja LBDS Reģionālā tikšanās pirms 
diviem gadiem Rīgā. Bija jāizveido projekts 
kādai no draudzes vajadzībām. Man un 

Paspējam tikai to,  
ko Dievs sakārto
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meitai Laurai dzima doma par jaunu jumtu 
dievnamam. Dievam lūdzām, lai Viņš vada, ja 
to vajag vietējiem iedzīvotājiem, nevis vajag 
jumtu jumta dēļ. Un Dievs brīnišķīgi liek 
kopā puzli, kurā mēs izdarām tikai to, kas 
fiziski jādara. Dievnamam kopš septembra ir 
jauns nosiltināts jumts un līdz nākošā gada 
septembrim būs izbūvēts otrais stāvs! Tas 
ir iespējams, pateicoties projektam “Valde-
mārpils-Ārlavas baptistu draudzes darbības 
dažādošana”, kas biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācijas” teritorijā tiek 
īstenots ar ES, ELFLA fonda atbalstu.

Jānis: - Kopš tā brīža, kad man uzticēja 
pirmo amatu draudzē (biju kolektētājs), 
varbūt vēl ātrāk, esmu ielīmēts tajā drau-
dzē. Bija zināms izmisums par to, ka jumts 
šķobās un tek. Gita strādāja NVO atbalsta 
centrā, un Dievs viņu saveda kopā ar pilnīgi 
svešu cilvēku, kurš, dzirdot šo problēmu, 
pats piedāvājās palīdzēt rakstīt projektu. Tas 
prasīja lielu pacietību, bet šis cilvēks to darīja 
ļoti prasmīgi. Dieva vadība bija arī projekta 
apstiprināšanā. Kādā reizē mums pēkšņi 
savu palīdzību piedāvā Latvijas Kokkopju - 

Arboristu biedrība, kas bez maksas pašini-
ciatīvā sakārtoja draudzes īpašumā esošos 
lielos kokus. Tāpat Dievs pagodinājās caur 
ziedotājiem. Dievam ir plāns šai vietai!  

- Plašsaziņas līdzekļos pēdējā laikā dzir-
dam, ka Latvija kļūst tukša. Skatoties uz 
jums, redzam pavisam pretējo – pilna māja 
ar bērniem, dievkalpojumi Valdemārpilī un 
Vandzenē, aktīva darbība! Arī Apšuciemā 
pēc vairākiem gadu desmitiem atsākušies 
dievkalpojumi. Tur visur esat arī jūs.  
Kas ir jūsu virzītājspēks? Kā visu paspējat?

Gita: - Vandzenē un Apšuciemā tikai 
palīdzam. Apšuciemā to darām, jo atbalstām 
sludinātāju Raivi Deksni un viņa sievu Santu. 
Mums patīk būt līdzās un iedvesmoties no 
jaunajiem censoņiem. Tāpat labi pazīstam 
Kasparu Maķevicu, kurš sāka kalpošanu 
Vandzenē. Man vienmēr jāsmaida, kad jautā 
par to, kā visu paspējam, jo paspējam tikai 
to, ko Dievs sakārto laika un iespēju ziņā.

Jānis: - Nepaspējam jau… Nevar jau paspēt! 
Piemēram, uz elektrības pakalpojumiem 

gaida trīs draudzes. Pienācis ir tāds vecums, 
kad gribas atpūsties, bet tomēr kaut kas 
dzen uz priekšu.

- Salamans saka: “Dievs ir tas, kurš 
piešķir gudrību, no Viņa nāk atziņa un 
izpratne.” Kādiem sapņiem un plāniem jūs 
šogad lūdzat Dieva gudrību, izpratni un 
izdošanos?

Gita un Jānis: - Vispirms jau - lai izdodas 
pabeigt projektu! Draudzē sāk nākt arvien 
vairāk vietējo iedzīvotāju - katram nepiecie-
šama sava pieeja, savs skaidrojums Labajai 
Vēstij. Nereti dievkalpojumā draudzes locekļi 
ir mazākumā. Bieži mēs lūdzam Dievam pēc 
jauniem cilvēkiem, bet - vai mums ir resursi, 
lai viņus uzņemtu?  Lai mums izdodas dzīvot 
tā, kā sludinām. Lai mūsu vārdi atspoguļojas 
darbos. Lai Dieva tronis PATIESI ir mūsu 
dzīves centrā!

Interviju sagatavoja 

Lidija Ēce un Elīna Lāce
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Vakara laikā BPI atbalstītāji baudīja īpašā viesa Daumanta Kalniņa 
jaunākās koncertprogrammas “Sirds prieks” kompozīcijas, skatījās 
videostāstus par BPI absolventu kalpošanu Rojā un BPI DRAFTS 
nometņu ieguldījumu jauno puišu izaugsmē, kā arī klausījās BPI 
direktora Pētera Sproģa vārdos. Piedāvājam ieskatu P. Sproģa runā. 

Ne tik senā pagātnē, 1979. gadā, bija izveidojusies jauna, tolaik 
mazpazīstama mūziķu grupa U2. Kā katra jauna grupa, kas vēlas tikt 
pamanīta, tā kādai mūzikas ierakstu kompānijai nosūtīja savu mājas 
apstākļos ierakstīto kaseti ar lūgumu izdot to. U2 saņēma atbil-
des vēstuli, kur bija rakstīts aptuveni tā: “Paldies, ka iesūtījāt savu 
ierakstu. Mēs to rūpīgi noklausījāmies. Ieraksts nav piemērots mūsu 
kompānijai, tomēr vēlam Jums sekmīgu turpmāko karjeru.”

U2 tomēr izdeva savu pirmo albumu. Apmēram 8 gadus pēc šīs vēs-
tules saņemšanas U2 izdeva savu ceturto albumu “The Joshua Tree”, 
kas ir kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem albumiem modernās 
mūzikas vēsturē. U2 ir kļuvusi par grupu, kas ir pārdevusi 170 miljonus 
albumu un saņēmusi 22 “Grammy” balvas – vairāk nekā jebkura cita 
grupa. 

Viss sākās ar vēstuli no mūzikas ierakstu kompānijas, kas novēlēja 
viņiem laimīgu turpmāko ceļu, bet nebija ieinteresēta viņu ierak-
stos. Šobrīd ir grūti aprēķināt, ko ar šo vēstuli pazaudēja šī ierakstu 
kompānija. Tā atteicās no kaut kā vairāk nekā sekmīgi izdota albuma, 
ar ko nopelnīt naudu, – viņi atteicās no iespējas ietekmēt vairākas 
nākamās paaudzes. Jo U2 mūzika cilvēkiem vairākās paaudzēs ir kļu-
vusi par iespēju izteikt savas jūtas, protestu, meklēt savu identitāti. 
Albums “The Joshua Tree” šogad, 30 gadus pēc izdošanas, piepildīja 
neskaitāmus Amerikas un Eiropas stadionus. Cilvēki ieradās noklau-
sīties albuma “The Joshua Tree” trīsdesmit gadu atceres koncertus. 
Viens no maniem un manas sievas Martas sapņiem bija dzirdēt U2 
klātienē. Sapnis šovasar piepildījās, kad devāmies uz koncertu Bar-
selonā. Esot klāt koncertā, varējām no jauna apbrīnot šo mākslinieku 
harizmu, apdāvinātību un reizē – pazemību un spēju atrast kontaktu 
ar tūkstošiem cilvēku.

Kādā intervijā U2 solists Bono teica, ka katru koncertu, pat ja tas 
ir koncerts darba dienas vakarā ne pārāk lielā pasaules metropolē, 
nevar spēlēt tā, it kā būtu trešdienas, pat ne piektdienas vakars. Katrs 
koncerts ir jāspēlē tā, it kā tas būtu Vecgada vakara koncerts. 

Es domāju, ka tā daļēji ir arī U2 panākumu atslēga: viņi nekad “neat-
spēlē” koncertu, viņi vienmēr izliek sevi visu, tāpēc viņu dziesmas – 
vārdi un melodijas – ir uzrunājušas un turpina uzrunāt miljoniem 
cilvēku visdažādākajās kultūrās un pasaules vietās. 

Ko mēs no tā varam secināt? Mums visiem dzīvē ir brīži, kuros ir labi 
identificēties ar U2 un nenobīties, ja mums atsaka. Ja jau pat grupa 
U2 saņēma atteikumu, tad nebrīnies, ka visi uzreiz nepieņem tavas 
idejas. Es nesaku, ka visas idejas, kas mums ienāk prātā, ir tikpat ģe-
niālas kā U2. Protams, ka pārsvarā tā nav. Bet nenobīsties, ja kādam 
tava ideja, kurā tu esi ielicis savu sirdi, labāko, ko esi varējis ielikt, – ja 
kāds to nesaprot vai noraida. Nenobīsties, bet turpini to attīstīt, 
izkopt un iet uz priekšu! 

Baptistu Vēstnesis - BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

2017. gada 6. decembra vakarā kultūras pilī “Ziemeļblāzma” notika ikgadējās 
Baltijas Pastorālā institūta Pateicības vakariņas.

Pamanīt, nevis 
norakt
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Baptistu Vēstnesis - BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Stāstam ir vēl kāds aspekts, kas, iespējams, ir grūtāk 
pieņemams, jo vieglāk ir iztēloties sevi kā nesaprasto 
U2 ar labajām idejām. Īpaši, kad paliekam vecāki, 
ieņemam pozīcijas ar lielāku vai mazāku ietekmi, 
mēs varam kļūt līdzīgi minētajai mūzikas ierakstu 
kompānijai, kas nepamana apkārtējo cilvēku talantu 
un potenciālu. 

Veselīga cilvēka dzīve sastāv no abām spējām – būt 
pamanītam un pamanīt idejas un cilvēkus. Ja tu 
strādā vietā, kur tavas idejas nepamana, nenovērtē, 
tas var būt smacējoši. Otra veselīga cilvēka pazīme ir 
tā, ka viņā attīstās spēja, īpaši, gadiem ejot, pamanīt 
ap sevi talantus. Dzīves pirmajā pusē aktuāli ir tikt 
pamanītam. Otrajā pusē tas joprojām ir svarīgi, taču 
vēl aktuālāks kļūst jautājums – vai tu esi iemācījies 
pamanīt talantus sev apkārt? Iespējams, savos tuvā-
kajos – bērnos, sievā vai vīrā, radiniekos. Pamanīt un 
ļaut izpausties talantam, labām idejām. Mums bieži 
patīk iztēloties, ka mēs būsim tie, kas iedomāsies 
labo ideju. Bet, iespējams, tu varēsi izdarīt šajā dzīvē 
daudz vairāk, nevis pats esot kādas idejas autors, bet 
pamanot talantīgos un apdāvinātos, vēl līdz galam 
neizaugušos cilvēkus sev apkārt un ļaujot viņiem 
izpausties. 

Tas ir tas, ko, vairāk vai mazāk sekmīgi – pieļaujot 
kļūdas, bet arī svinot uzvaras, – mēs ar Jūsu palīdzību 
esam varējuši darīt Baltijas Pastorālajā institūtā jau 
vairāk nekā 10 gadus. Mēs cenšamies atrast labas 
idejas tajā kontekstā, kurā mēs esam – nākamos U2 
- tos, kuri šajā brīdī neizskatās kā tie, ko sabiedrība 
vai draudzes gaida. Vēlamies pamanīt to, kas viņos 
ielikts. Vēlamies nepieļaut kļūdu, ka mēs varētu kādu 
nepamanīt vai nostumt malā, lai pēc gadiem mums 
nāktos atzīt, ka tas, kas šķita nekas, tagad izdod “The 
Joshua Tree”. To mēs esam varējuši darīt, pateicoties 
Jūsu atbalstam. 

BPI nav tikai garīdznieku un kalpošanas vadītāju 
apmācības programma, to veido vairākas inicia-
tīvas. 2018. gadā tām pievienosim tālākizglītības 
programmu, kas interneta vidē piedāvās lekcijas, 
seminārus un apmācības vispirms jau LBDS 
garīdzniekiem, kā arī citiem draudžu un kalpošanu 
vadītājiem. 

Tie būs dažādi resursi, kas veicinās izpratni gan par 
Bībeli, vēsturi, vadību, gan citām jomām. Mūsu 
mērķis ir palīdzēt tiem, kam uzticēts vadīt draudzes, 
neapstāties savā izaugsmē. Draudzes varēs izvēlēties, 
kurus resursus rekomendēt savu kalpošanas nozaru 
vadītājiem. Piemēram, ja es būtu vietējās draudzes 
mācītājs, es pārliecinātos, ka visi jaunie draudzes 
padomes locekļi vai svētdienskolas vadītāji noskatās 
vismaz dažas no piedāvātajām videolekcijām. Tas 
veicinās to, ka kopējais draudzes vadības un izpratnes 
līmenis augs. No draudzēm tas galvenokārt prasītu 
saņemties, apņemties augt un kalpot Dievam un 
cilvēkiem dziļāk un plašāk. 

Paldies par Jūsu atbalstu jau vairāk nekā 10 gadu 
garumā. Jūsu atbalsts mums ļauj darīt to, ko, kā mēs 
saprotam, vajag darīt – tagad!  

Negaidi, ka būs slikti. 

Negaidi, ka būs labi. 

Vienkārši dari. 

Daudz biežāk laiks nevis pienāk, bet aiziet.  
Tagad ir īstais laiks!

Sagatavoja 

Nora Rautmane
BPI Projektu vadītāja
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Baptistu Vēstnesis - JAUNIEŠI

Ļaušu Dievam 
savu dzīvi skicēt

Aicinājumam uz Latvijas baptistu draudžu jauniešu salidojumu “Sa-
vienots”, kas 17.-19. novembrī notika Rīgas Mateja draudzes telpās, 
atsaucās apmēram pusotrs simts jauniešu no 29 draudzēm. Jauniešu 
esamība draudzē ir viens no galvenajiem rādītājiem, kas iezīmē 
draudzes nākotni. Tādēļ arī LBDS vīzijā kā viena no jomām, kurai 
pievēršama īpaša uzmanība, ir darbs ar jauniešiem – lai katrā draudzē 
būtu kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla jauniešu kal-
pošana. Salidojums “Savienots” bija iespēja jauniešiem būt kopā, lai 
stiprinātu savu identitāti, kas balstīta Kristū, slavētu Dievu, iepazītos 
un dalītos pieredzē par jauniešu darbu savās draudzēs, aizlūgtu cits 
par citu. Salidojums noslēdzās ar svētdienas dievkalpojumiem Mateja 
draudzē, kuros dziedāja 70 jauniešu kopkoris, un jauniešus un draudzi 
uzrunāja bīskaps Pēteris Sproģis. Salidojuma dalībnieki devās mājup 
ar vēlēšanos pēc gada atkal satikties līdzīgā pasākumā. Pateicamies 
Rīgas Mateja draudzes Jauniešu kalpošanas vadītājiem Matīsam 
Babrovskim un Edgaram Deksnim par salidojuma organizēšanu.

Dažas no salidojumā izskanējušām atziņām:

Draudzes “Mājvieta” sludinātājs Kārlis Kārkliņš: Dievs mūs aicina 
rūpēties par to vietu, kur mēs dzīvojam. Mūsu piederība ir Debesu 
valstībai, tomēr tā nav pretrunā rūpēm par pilsētu un valsti. Rūpes 
par pilsētas un valsts labklājību nozīmē iestāšanos par taisnību, rūpes 
par bāreņiem, atraitnēm un atstumtajiem, kā arī nodokļu nomaksu, 
balsstiesību un vārda brīvības izmantošanu. Jo vairāk mēs iestāsimies 
par savu pilsētu un valsti un rūpēsimies, lai tā arvien vairāk līdzinās 
Debesu valstībai, jo skaidrāk cilvēki varēs ieraudzīt Dievu mūsos.

Baltijas Pastorālā institūta darbinieki Nora un Igors Rautmaņi: 
Jaunieši meklē sev “īsto” – nākamo sievu vai vīru. Mēs iedrošinām 
jūs – meklējot īstos, paši kļūstiet par “īstajiem”, pilnveidojot sevi un 
atpazīstot savu identitāti Kristū.

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne: No 
sievietēm bieži ir atkarīgs, kāda noskaņa valda ģimenēs un drau-
dzēs. Meitenes, ar pazemīgu sirdi un dievbijīgu attieksmi jūs spējat 
tuvākos celt un iedvesmot, vai arī gluži pretēji – nesekojot Jēzum, bet 
meklējot savu identitāti un piepildījumu citur, gremdēt sev tuvākos un 
apkārtējos.

Publicists Otto Ozols: Uzrunājot draudzi savā baznīcā, jūs vēsti 
sludiniet desmitiem, varbūt dažiem simtiem. Sociālajos tīklos jūs 
uzrunājat tūkstošus, reizēm pat simtus tūkstošus. Un vai tas nav tas, 
uz ko aicina Jēzus?

Īpašu uzmanību izpelnījās Grobiņas draudzes jauniešu vadītāja 
Andreja Goloborodko jeb Pieci-O jaunā repa dziesma 
“Mans Timotej”:

Simtiem balsu manā galvā kā bišu stropā dīc  
Man ir jāizšķir, kas taisnība, kas mīts  
Pienāks rīts, kad būšu bāls un sakaltis kā suņa krīts  
Bet vai līdz tam kaut kas nozīmīgs būs padarīts? 
Es nebūšu citu varā kā aita vilku barā 
Piecelšos un turpināšu tādā pašā garā 
Piecelšos un turpināšu tādā pašā garā 
Pieņemoties savas sirdsapziņas svarā 
Vakardienas rīts kā bankā depozīts 
Noguldīts, lai nākamais tiktu sagaidīts 
Un tāds, kāds atnācu, es aiziešu bez nekā 
Mani pēdējie vārdi nebūs “palīgā” 
 
Ievēro ko teikšu: mans Timotej 
Tu esi cerība Latvijas nākotnei 
Un ja mēs klusēsim, tad akmeņi brēks 
Gaismai uzaustot, tumsa vienmēr bēgs 
 
Krietns ceļa gabals noiets, putekļiem es aptraipīts  
Gribi nākt man līdz’? Klusēšana nepalīdz 
Lūpas kūp, nepārstāšu mēli spicēt 
Turpināšu ticēt, ļaušu Dievam savu dzīvi skicēt  
Nereti nievāts sabiedrības psihopāts  
Gatavs atkal piecelties, kad ticis sabradāts  
Kā jau teicu: ārprāts, apturiet tak mani kāds...  
Mani kāds... Mani kāds... 
Bet bija dienas, kad man nesanāca 
Un nekas nemainīsies, ja neviens nepamāca  
Bet zinot to, ka ceļa galā pulss mans apstāsies 
Par vienu esmu drošs – ar nāvi nekas nebeigsies 
 
Jā, uz vienas kājas lēkāšu aiz prieka 
Kad ar abām būšu stāvējis uz platformas virs vieninieka  
Kad labo cīņu būšu izcīnījis, skrējienu pabeidzis, ticību turējis 
Vien atliks man saņemt taisnības vainagu  
Ko pats saviem spēkiem nemaz nopelnījis nebūšu  
Jo bij’ sanācis man arī pakrist – nenoliegšu  
Bet tagad tava kārta, dēls, doties uz priekšu!
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Baptistu Vēstnesis - BPI SĀC

Lai draudzi 
stiprinātu

“Dieva klātbūtne un vadība nenoņem no mums, kristiešiem, atbildību 
par lēmumu pieņemšanu un plānošanu. Tas, ka Kristus mūs ir glābis, 
nenozīmē, ka mēs automātiski saprotam, kā draudzē visiem kopā 
izdzīvot Kristus doto uzdevumu - darīt Viņu pazīstamu citiem. Tāpēc 
SĀC uzdevums ir palīdzēt draudzēm definēt ar saviem vārdiem, kā 
viņi izdzīvo Kristus pavēli konkrētā laikā, vietā un ar resursiem, kas 
viņiem doti,” saka BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra 
SĀC vadītājs, sludinātājs Igors Rautmanis.

BPI SĀC misija ir atraisīt un attīstīt Dieva doto potenciālu vadītājos 
un draudzēs. Komanda nāk draudzēm palīgā ar dažādiem instrumen-
tiem – tādiem kā garīgo dāvanu tests, draudžu izvērtēšana, koman-
das veidošana, draudzes padomes apmācība. BPI tikko izdotā Pola 
Stenlija un Roberta Klintona grāmata “Mentorings: attiecības, kas 
veicina izaug smi” arī ir viens no instrumentiem, kas palīdz apzināties 
un piepildīt Kristus doto uzdevumu.

Kā uzskata I. Rautmanis, SĀC veidojās sekmīga sadarbība ar Liepājas 
Ciānas draudzi, “jo gan draudzes priekšnieks, gan mācītājs bija at-
vērti un gatavi strādāt pie izmaiņām draudzē un domāt par draudzes 
nākotni”. 

Arī Jānis Čirkšis, Liepājas Ciānas draudzes priekšnieks, par sadarbību 
ar SĀC, kas aizsākās 2014. gada nogalē, stāsta ar prieku un pateicību: 
“Piedāvājums veikt draudzes darbības izvērtēšanu ienesa jaunas 
vēsmas draudzes dzīvē. Pēc draudzes locekļu anketēšanas SĀC ko-
manda labi pastrādāja pie viedokļu apkopošanas. Varējām paskatīties 
uz sevi kā spogulī. Spogulis parāda to, par ko mums prieks, par ko 
nepriecājamies. Tas parāda, kādi mēs esam patiesībā.” 

Anketēšanas rezultātus un informāciju par draudzes stiprajām 
pusēm un jomām, kurām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, 
varēja uzzināt ikviens draudzes loceklis. “Tika doti ieteikumi, kas 
SĀC komandas vērtējumā varētu būt noderīgi draudzes attīstībai,” 
turpina draudzes priekšnieks, “turklāt SĀC komandas brāļi bija gatavi 
ziedot savu laiku un palīdzēt strādāt pie draudzes attīstības.”

Ar Ciānas draudzes Padomes lēmumu sadarbība ar SĀC tika veidota 
vienu gadu un tad pagarināta vēl pusgadu. Apmācībās un draudzes 
virziena noteikšanā iesaistīties tika aicināti draudzes Padomes 
locekļi, diakoni, nozaru vadītāji un citi interesenti. Taču pēc laika 
izrādījās, ka rūpēties par draudzi un ziedot sevi vairāk gatavi ir gados 
jaunākie draudzes locekļi. Reizi mēnesī Liepājā ieradās SĀC mentori 
Daniēls Godiņš no Rīgas un Džonatāns Borbo no Grobiņas. “Viņi 
palīdzēja mums noformulēt draudzes mazos mērķus un atgādināja 
par draudzes lielajiem mērķiem. Saskanīgam darbam draudzē viņi 
palīdzēja izstrādāt kalpotāju darba aprakstus un atbildības robe-
žas. Kopīgi centāmies saredzēt kalpošanas, kas būtu jāpārtrauc, un 
tās, kuras būtu jāattīsta,” stāsta J. Čirkšis. Mentori rūpīgi uzklausīja 
liepājniekus. Tikšanās vienmēr noslēdzās ar aizlūgšanām. 

“Pagājis laiks, ko no visa tā esam ieguvuši?” jautā Jānis Čirkšis, un 
pats arī atbild: “Esam iepazinuši Daniēlu un Džonatānu, kuri ir labi 
padomdevēji. Draudze ir ieguvusi matemātiskas izteiksmes formā 
veidotu draudzes moto, kas tagad ik svētdienu ir uz baznīcas ekrāna, 
uz suvenīru krūzītēm un iespieddarbiem: (Lūdz + mācies + izdzīvo) 
x vienoti Kristū. Šķiet, ka arvien biežāk saviem ticības brāļiem un 
māsām sakām labus vārdus. Tikām mācīti, ka draudzei un katram 
personīgi jādarbojas četros virzienos – uz augšu, godinot Kristu; uz 
iekšu, ceļot, stiprinot vienam otru Kristū; uz āru, iepazīstinot citus ar 
Kristu; uz priekšu, veidojot jaunus Kristus mācekļus – vadītājus. Labi, 
ka mūsu datu nesējos saglabājies špikerītis ar ieteikumiem, jo vēl ir 
daudz, pie kā strādāt.” 

Draudzes priekšnieks īpaši priecājas, ka apmācībās piedalījās jaunāki 
cilvēki, “kas dažas idejas jau īsteno un pie citām idejām, Dievu lūdzot, 
strādās nākotnē, lai draudzi stiprinātu un lai tā labi pildītu funkciju, 
kurai Dievs to radījis”.

Baltijas 
Pastorālā
institūta 
kalpošanas 
stratēģiskās attīstības centrs SĀC 
www.sacentrs.lv
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Vislabāko vadības izglītību pasaulē bailes var padarīt pilnīgi bezjēdzī-
gu. Jēzus to saprata. Tāpēc pēdējā naktī ar mācekļiem Viņš atgādina 
pavēli, ko ir devis viņiem vairāk par citām pavēlēm. Ļoti vienkārši: 
“Nebaidieties!” Evaņģēlijos tā ir pavēle, ko Jēzus dod visbiežāk, jo 
Viņš zina, ka bailes ir vislielākais spēks, kas kavēs mācekļus darīt to, 
ko viņi ir iemācījušies.

Mana pieredze liecina, ka nekas neatņem svētību apdāvinātam, 
talantīgam, sagatavotam, daudzsološam vadītājam tik lielā mērā 
kā bailes. Kāpēc bailes ir vislielākais izaicinājums? Jo bailes klusām 
iznīcina sapņus. Visi izcilie vadītāji sāk ar lielu sapni. Visizcilākais 
vadības piemērs ASV vēsturē ir saistīts ar sapni. Baptistu mācītājs, 
kuram nesen ir apritējuši 34 gadi. Viņš domā par sapni. Viņš ir nonācis 
nežēlīgās un brutālās pilsoņu tiesību cīņas priekšgalā. Tagad viņš stāv 
250 000 cilvēku priekšā. Miljoniem cilvēku saspringti skatās viņa runu 
televizorā. Ko gan lai tādā brīdī vadītājs saka? Un tad Martins Luters 
Kings atklāj savu sapni par savu tautu. Un vēsture acumirklī mainījās.

Vadība sākas ar sapni. Ceru, ka arī šo divu dienu laikā GLS konferencē 
jūs esat apjautuši, ka jums ir dota atļauja sapņot. Jūs esat saņēmuši 
iedvesmu, instrumentus un astoņu punktu plānu, kāds jums varētu 
būt vajadzīgs, lai aktīvi un dedzīgi tiektos uz savu sapni.

Taču bailes spēj to visu padarīt bezjēdzīgu. Tās sāks iznīcināt jūsu 
sapni. Kāpēc tā? Jo bailes iznīcina mīlestību, kas iedvesmo sapni, un 
liek mums būt pārņemtiem pašiem ar sevi. Mūsu visspēcīgākie sapņi 
izriet no mīlestības. Kaut kas mums ļoti rūp, bet tad mēs ieejam 
kritušajā un salauztajā pasaulē, un baiļu līmenis sāk celties. “Ja nu tas 
neizdosies? Ja nu tas izgāzīsies, un tad visi vainos mani?” 

Organizācijā “International Justice Mission”(IJM) mums ir sapnis – 
pasargāt trūcīgos no vardarbības. Sapnis nāk no patiesas mīlestības 
pret šiem cilvēkiem, kuri tiek paverdzināti, sisti, izvaroti, aplaupīti, 
apcietināti. Pēdējo 20 gadu laikā esam piedzīvojuši, kā vairāk nekā 
40 000 cilvēku tiek izglābti no nežēlīgu noziedznieku rokām. Un vēl 
vairākiem miljoniem nekad nebūs jācieš šāda vardarbība. Bet varu 
teikt jums sekojošo: katru dienu bailes ķeras pie darba, cenšoties iznī-
cināt mūsu sapni. Jo, protams, vardarbība cīnās pretī.

Bailes iznīcina 
mīlestību, kas 
iedvesmo 
sapni.

Pagājušajā vasarā mūsu komanda Kenijā centās pasargāt kādu trūcī-
gu taksistu, vārdā Josefats, kuram nežēlīgi darīja pāri vietējo policistu 
banda. Viņš nepadevās izspiešanai. IJM jurists Vilijs Kimani uzņēmās 
viņa aizstāvību un panāca, ka policisti tiek apsūdzēti. Pagājušā gada 
jūnijā pēc tiesas sēdes Vilijs, Josefats un mūsu šoferis Džozefs piepeši 
pazuda. Desmit dienas vēlāk, plkst. 3:30 no rīta es saņēmu telefona 
zvanu, ka ir atrastas viņu mirstīgās atliekas. Visi trīs bija nežēlīgi 
spīdzināti un tad nogalināti.

Bailes ķeras pie darba. Tās sāk apdraudēt mīlestību un teikt, ka mans 
uzdevums bija pasargāt Džozefu un pārējos no nežēlības. Mīlestības 
vietā nāk vēlme būt pārņemtam ar sevi. “Kas notiks ar mani? Kas no-
tiks ar mums?” Protams, tas ir ļoti skarbs piemērs, bet tas labi ilustrē 
to postošo ietekmi, kas bailēm ir uz mīlestību, kura ir mūsu sapņu 
pamats. Tomēr vadītāji iznīcina daudz vairāk sapņu ar savām raizēm 
un nedrošību nekā šādas dramatiskas bailes no vardarbības. Ikdienas 
nedrošība mājo mūsos. Tā liek mums atmest ar roku saviem sapņiem, 
nemaz nesākot cīnīties. 

Kāpēc būs tik grūti būt drosmīgam? Pirmkārt, mēs nemaz nezinām, 
kas mūs biedē visvairāk. Pirms 20 gadiem baiļu dēļ es gandrīz neno-
dibināju IJM. Es nebaidījos no vardarbības, ar ko saistīts mūsu darbs. 
Es nebaidījos atstāt savu karjeru Tieslietu departamentā, lai pievie-
notos bezpeļņas organizācijai, kas vēl neeksistēja. Es nebaidījos no 
tā, kā parūpēšos par sievu un bērniem. Tie visi ir pašsaprotami un 
cienījami riski, vai ne?

Vadītāji, nebaidieties!

Baptistu Vēstnesis - GLS LATVIJA

Latvijas GLS vadītāju konferences 
noslēguma runai 2017. gada novembrī 
tika izvēlēta Gerija Haugena uzruna. 
Gerijs Haugens ir “International 
Justice Mission” dibinātājs un 
vadītājs. Organizācijas mērķis ir glābt 
vardarbības, ekspluatācijas, verdzības 
un apspiestības upurus (skat. ijm.org/
gls). Iepriekš Haugens bijis ASV Tieslietu 
departamenta cilvēktiesību advokāts, 
un 1994. gadā vadījis ANO veikto 
Ruandas genocīda seku izmeklēšanu. 
ASV Valsts departaments viņu ir 
nosaucis par “Cilvēktirdzniecības upuru 
glābēju – varoni”, un tas ir augstākais 
ASV valdības piešķirtais tituls cilvēkam, 
kurš cīnās pret verdzību.
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Bet, kad palēnināju dzīves tempu un ieklausījos savā dvēselē, tad sa-
pratu, ka ir kaut kas cits, no kā baidos. Es baidījos no neveiksmes. 
Es baidījos, ka citu acīs būšu neveiksminieks. Es baidījos izmēģināt 
kaut ko tik neprātīgi pārdrošu, ideālu pilnu sapni. Bet, kolīdz es 
atklāju savas patiesās bailes, vismaz zināju, ar ko man jācīnās. Tad es 
spēju jautāt: “Vai tās ir bailes, kurām varu ļaut nogalināt savu sapni?” 
Un tad es spēju atbildēt: “Nē!” Un sapnis uzvarēja. Ja es būtu uzlicis 
“cienījamo” baiļu masku, ko mans nepatiesais “es” man piedāvāja, 
esmu pārliecināts, ka sapnis būtu aizgājis bojā. Visi būtu applaudējuši 
manai apdomībai un atbildīgumam. Desmitiem tūkstošu pasaules 
trūcīgāko cilvēku vienkārši aizietu bojā, jo par vardarbību pret viņiem 
neviens nerunātu. Mans pirmais ieteikums: ja vēlaties, lai jūsu sapņi 
neaiziet bojā, jums neatlaidīgi jāizmeklē savas bailes. Jums ir jāsakār-
to sava dzīve tā, lai jūs regulāri varat veltīt laiku iekšējam klusumam, 
kurā godīgi sev jautāt: “No kā es patiesībā baidos?”

IJM katru dienu darbiniekam tiek maksāts, lai viņš pavadītu mierā un 
klusumā pusstundu, lai kopā ar Dievu ieskatītos savā sirdī. To sauc par 
“8:30 miera brīdi”. Visi ierodas darbā plkst. 8:30. Katram tiek maksāts 
par to, ka 30 minūtes viņš ir brīvs no sarunām, epastiem, sapulcēm, 
jebkāda veida darba, lai lūgšanā sagatavotu savu sirdi, mierīgi pava-
dot laiku ar Dievu. Kas notiek? Es aicinu jūs pamēģināt. Pamēģiniet 
palikt mierā viens pats, teiksim, trīs minūtes. Paskatieties, kas notiks. 
Pirmās domas, kas parādīsies, būs raizes un nedrošība. Tie ir 90% no 
iemesla, kāpēc 99% no mums to nepatīk darīt. Bet, ja jūs pietiekami 
bieži to darītu, ja šajā laikā pievērstu uzmanību Dievam, vai spējat 
iztēloties, cik liela būtu jūsu izpratne, cik dziļa sevis apzināšanās, cik 
nosvērta būtu vadītāja dvēsele, cik gatava darbam katru dienu? Tā ir 
iespēja vadītājam pakāpties soli atpakaļ un vaicāt: “Vai Dievs ir pa-
nikā par to, kā šo sapni īstenot? Vai Viņš ir pārbijies par to, kā tas tiks 
paveikts? Vai varbūt Viņam padomā ir ceļš? Varbūt tas ir miera ceļš, 
tāpēc man nav jābaidās?” Gandrīz 20 gadus vadot, iespējams, vienu 
no bīstamākajām kristīgajām kalpošanām pasaulē, es varu apgalvot, 
ka Dievs parāda ceļu. Viņš parāda ceļu, kurā ir gan cīņas, gan risks, 
bet tas vienmēr ir miera, mīlestības un prieka ceļš. 

Mans otrais ieteikums: Nespēlējiet aizsardzībā, dodieties uzbruku-
mā. Neviens liels mīlestības sapnis nav celts uz bailēm par neizdo-
šanos. Tas vienmēr ir celts uz cerību par izdošanos. Šodien un šajā 
laikmetā jūsu dziļākajā būtībā - vai uz jums būtiskāku iespaidu atstāj 
tas, ko cilvēki izdara nepareizi, vai arī jūs vairāk iespaido tas, kā Dievs 
visu dara jaunu un sakārto? Ja uz mums lielāku iespaidu atstāj slikti 

cilvēki, nevis mūsu labais Dievs, tad bailes “apēdīs” mūsu vadību 
dzīvu. Daudzi vadītāji uzskata, ka viņu galvenais uzdevums ir pa-
sargāt savu komandu un teritoriju no ienaidnieku uzbrukumiem un 
zaudējumiem. Viņi spēlē aizsardzībā, un neviens nevar vest citus uz 
priekšu, tiekties pēc lielā mīlestības sapņa, ja jūs vadāt atkāpšanos 
uz drošības bunkuru. 

Dievs aicina savus ļaudis pārstāt dzīvot bailēs, kas nogalina prieku, 
un sākt spēlēt uzbrukumā. Dievs ceļ savu valstību uz šīs zemes, un 
Jēzus saka: “Un elles vārti to neuzvarēs.” Bet daudzi vadītāji - kris-
tieši ir tik ļoti dezorientēti, nobijušies un ar upura mentalitāti. Viņi 
izturas tā, it kā elles vārti uzbruktu viņiem. Bet Jēzus saka, ka elle 
šajā pasaulē ir izmisīgā aizsardzībā. Pret Dieva valstības uzbrukumu 
elles vārti nevar pastāvēt. Kā IJM vadītājs, kā bijušais prokurors, kā 
bijušais direktors ANO veiktajā genocīda izmeklēšanā Ruandā es 
labi apzinos to ļaunumu, zaudējumu un rūgtās sakāves, ko piedzīvo 
cilvēki reālajā pasaulē.

Dievs aicina savus ļaudis 
pārstāt dzīvot bailēs, 
kas nogalina prieku, 
un sākt spēlēt uzbrukumā.

Bet Jēzus naktī, pirms viņš sakāva ļaunumu un mira pie krusta, teica 
saviem mācekļiem: “Nebaidieties! Šajā pasaulē jums būs bēdas, bet 
es esmu uzvarējis pasauli.” Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē mums, 
vadītājiem? Tas nozīmē, ka jāpāriet no spēles aizsardzībā uz spēli 
uzbrukumā. Tas nozīmē pieņemt Dieva aicinājumu uzbrukt tumsai, 
ar drosmi ieiet tajā, kas ir salauzts, ievainots, kas nav kārtībā šajā 
pasaulē, un nest dziedināšanu ar taisnību un atbrīvošanu. Viens 
no biedējošākajiem tumsas mākoņiem, kas ir nācis pār šo zemi, ir 
mūsdienu verdzība. Miljoniem vistrūcīgāko cilvēku tiek nelegāli turēti 
ķieģeļu rūpnīcās, akmeņlauztuvēs, uz zvejas kuģiem un plantācijās 
visā pasaulē. Vairums to nezina, bet gandrīz 46 miljoni cilvēku mūs-
dienās dzīvo verdzībā. Tas ir vairāk nekā jebkad agrāk. Un visdrūmākā 
šī stāsta daļa ir visbriesmīgākā verdzība - bērnu pārdošana seksuālā 
verdzībā. Tas ir globāls bizness - bērnu seksuāla izmantošana, lai gūtu 
ienākumus. 

Vairāk nekā pirms 15 gadiem šī “biznesa” centrs bija daudz cietusī 
Kambodža. Es staigāju pa graustiem ārpus Pnompeņas un redzēju, 
ka simtiem bērnu atklāti tiek pārdoti ārzemju pedofiliem un seksa 
tūristiem. Bērni bija no 5 līdz 10 gadus veci. Tā ir neizsakāmi nežēlīga 
vardarbība. Kā gan Dieva cilvēkiem vajadzētu reaģēt? Vai mums 
vajadzētu novērst acis no šādas neķītrības? Mesties atpakaļ mūsu 
nožogotajās teritorijās un sargāt savus bērnus? Bet ko darīja Kam-
bodžas kristieši? Viņi pievienojās IJM un vietējām varas iestādēm un 
izglāba simtiem bērnu no cilvēku tirdzniecības. Viņi panāca, ka dau-
dzi bērnu tirgotāji nonāca ieslodzījuma vietās. Draudzes visā pasaulē 
pievienojās Kambodžas kristiešiem, lai atrastu piemērotas vietas, 
kur šie bērni tiktu mīlēti, kur par viņiem rūpētos. Viņu darbs ir bērnu 
posttraumatiskās aprūpes standarts visai pasaulei. Tagad neatkarī-
gie eksperti ziņo, ka bērnu seksa tirdzniecība šajā valstī ir sabrukusi. 
Tā Dieva ļaudis spēlē uzbrukumā šajā pasaulē.

Visbeidzot, sekmīgi vadītāji ar lieliem sapņiem ne tikai veic baiļu in-
ventarizāciju, ne tikai pārstāj spēlēt aizsardzībā un dodas uzbruku mā. 
Viņi dara vēl vienu būtisku lietu: veido ap sevi drosmīgu cilvēku ko-
pienu. Vientuļie vilki nekad nepanāk sapņu īstenošanos. Padomājiet – 
Jēzus bija visvarenais Dievs. Ja kādam ir tiesības īstenot vientuļā vilka 
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redzējumu, tas būtu Jēzus Kristus. Bet ko Viņš nolēma darīt? Viņš 
ap sevi sapulcināja cilvēkus un izveidoja drosmīgu cilvēku kopienu. 
Jēzus ieguldīja viņos laiku un spēku. Pēdējā naktī Jēzus aicina viņus 
būt drosmīgiem: “Nebīstieties!”. Skolotājs nometas ceļos uz grīdas 
un mazgā savu komandas biedru netīrās kājas. Un Viņš vienkārši 
saka: “Mīliet viens otru tā, kā es jūs esmu mīlējis.” Varam iedomā-
ties, ka viņa mācekļi prāto: “Bet, Jēzu, tu aizej un atstāj savu misiju 
mums, lai to turpinām. Kur ir stratēģija, kur rokasgrāmata? Kur ir 
spēles noteikumi, viss pārējais?” Viņš atbild: “Nebaidieties! Stipriniet 
savu drosmi, pazemīgi kalpojot, rūpējoties viens par otru.” Tiecoties 
īstenot lielu un sarežģītu sapni, stratēģija, plānošana, saskaņošana, 
īstenošana, resursi – tas viss ir ļoti svarīgs. Bet nekas neīstenosies, 
ja vadītāji būs nobijušies. Un kas laika gaitā pasargās komandu no 
bailēm? Autentiskas, mīlošas kopienas spēks, ko komandas locekļi 
var piedzīvot visi kopā. 

Kad mani pamodināja plkst. 3:30 ar ziņu, ka trīs mūsu komandas 
biedrus ir noslepkavojusi Kenijas nežēlīgā policija, es uzreiz sapratu, 
ka šim sapnim - pasargāt trūcīgos no vardarbības - uzbruks nežēlīgas 
bailes. Es zināju, ka spēja pretoties baiļu uzbrukumam būs atkarīga 
no vienas lietas - cik labi mēs protam mīlēt cits citu. Kā mēs reaģē-
sim? Vai izklīdīsim bailēs? Neviens mūs par to nevainotu. Vai bailēs 
sāksim iekšējās cīņas, vainosim viens otru un dzīvosim noliegumā? 
Vai vienkārši klusējot atteiksimies no sava sapņa un pievienosimies 
reālistiskākai programmai? Nē. Kad pievienojos komandai, redzē-
ju pavisam ko citu. Tā bija komanda, kuras locekļi bēdās bija cieši 
apskāvuši viens otru. Komanda, kas godīgi skatījās acīs savām bailēm 
un izvēlējās uzticēties Dievam un cits citam. Komanda, kas izvērtēja 
savu līdzšinējo darbību un uzdeva jautājumus. Komanda, kas beigās 
atguva savu prieku un spēku. Un visi nolēma turpināt cīņu. Neviens 
komandas loceklis neaizgāja. Patiesībā mūsu skaits ir pieaudzis par 
20%. 

Izrādās, ka drosme, tāpat kā bailes, ir lipīga. Mūsu komanda pieda-
lījās dievkalpojumā, lai pieminētu trīs mocekļa nāvē mirušos. Visa 
tauta uz mirkli apstājās un pieklusa. Piemiņas dievkalpojums tika 
raidīts TV visā valstī. Baznīcu solu rindās bija ģimenes locekļi, kas 
skuma un bēdājās. Es sajutu, cik smaga, cik neskaidra ir šī cīņa. Manī 
vairojās vājums un nenoteiktība. Tad mani izrunāja kāds jauneklis 
Deivids Makara - viens no mūsu pirmajiem klientiem šajā 20 gadu 
cīņā, kurā cenšamies pasargāt trūcīgos no policijas vardarbības. Viņš 
gribēja, lai zinu, - ar viņu viss ir kārtībā. Viņš gribēja, lai es zinu, ka 
bārenis, kurš centās izdzīvot Nairobi graustu rajonā, kuru aplaupīja, 
sašāva un atstāja nomirt vardarbīgi policisti, ar IJM aktīvistu palīdzību 

ir izdzīvojis, ieguvis izglītību, absolvējis Juridisko fakultāti un turpina 
cīņu par ievainoto un sāpināto tiesībām. Viņš paskatījās man tieši 
acīs un teica: “Brāli, mēs nekad nepārstāsim cīnīties. Nebaidies, mēs 
uzvarēsim.” Kāpēc? Jo vadītāji veido drosmīgo kopienu, viņi nedarbo-
jas kā vientuļie vilki.

Būtiskākā patiesība, 
kurai sekot, ir šī: 
visīstākais kareivis cīņā 
par visu labo, 
par visu pasaules mīlestību, 
ir pats Dievs.

Dziļi sirdī, aiz visiem traucēkļiem un trokšņa jūsos ir ilgas pēc kaut kā 
izcili laba. Jūsos ir mīlestība, kurai ir nenovēršams un pārveidojošs 
spēks. Šī mīlestība nāk no Dieva, kurš jūs ir radījis. Tāpēc būtiskākā 
patiesība, kurai sekot, ir šī: visīstākais kareivis cīņā par visu labo, par 
visu pasaules mīlestību, ir pats Dievs.

Piecus gadus pēc Martina Lutera Kinga “Man ir sapnis” runas viņš 
atkal stāvēja savu sekotāju priekšā - pēdējo reizi. Viņš nezināja, ka 
tā būs pēdējā reize un nākamajā rītā viņu noslepkavos. Tajā vakarā 
Kings teica: “Es esmu tik laimīgs šovakar. Es ne par ko neraizējos. 
Es nebaidos ne no viena cilvēka. Manas acis ir redzējušas Tā Kunga 
godības atnākšanu.” 

Draugi, jums ir dots viss nepieciešamais, lai jūs vadītu citus uz sapni, 
ko Dievs ir ielicis jūsu sirdī. Cik apbrīnojami daudz laba Dievs darīs 
jūsos un ar jūsu palīdzību, ja uzticēsieties Viņam tik ļoti, ka vadīsiet 
bez bailēm. Kāds mīlestības sapnis piepildīsies, jo jūsu uzticēšanās 
Viņam aizdzen visas nenozīmīgās bailes. Jūs ir pārveidojis redzējums, 
nesatricināma pārliecība par Tā Kunga godības atnākšanu. Satveriet 
savu sapni. Vadiet bez bailēm – par godu Dievam un lai pārveidotu šo 
pasauli!

Pēc GLS konferences materiāliem saīsināto versiju sagatavoja 

Elza Roze
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Baptistu Vēstnesis - MISIJA

“Zvaigzne austrumos” 
dodas ceļā

Šogad akcijas “Zvaigzne austrumos” rezultāts ir 3380 kastītes. 
Sākotnēji mūsu mērķis bija iepriecināt karadarbībā cietušos bērnus 
no Irākas un Sīrijas Jordānijā, Sudānas bēgļus Ēģiptē un Krievijas – 
Gruzijas kon flikta bēgļus Gruzijā. Tā kā līdz šim katru gadu ziedoto 
dāvanu skaits bija audzis, tad plānojām sūtīt konteinerus ar dāvani-
ņām uz divām no minētajām vietām, bet uz trešo vietu sūtīt “Izda-
riet manā vietā” saziedoto naudu un mūsu pārstāvi, kas dāvaniņas 
sagatavotu uz vietas. Taču dāvanu skaita samazinājuma dēļ šogad trīs 
vietas ne va ram aptvert, tāpēc kastītes nonāks tikai divās – Jordānijā 
un Gruzijā.

Paldies visiem, kas ziedojāt dāvaniņas kurpju kastēs. Paldies visiem, 
kas ziedojāt līdzekļus dāvaniņām un to sūtīšanai. Paldies visiem mūsu 
brīvprātīgajiem palīgiem. 

Radošā dzimšanas diena Lietuvā
Aida Povilaitite studē dizainu Viļņas Mākslas akadēmijā. Novembrī 
aicinot draugus uz savas dzimšanas dienas svinībām, viņa piekodi-
nāja – nenesiet dāvanas man, bet nesiet dāvanas karā cietušajiem 
bērniem. Kā draugi reaģēs? Draugi neatstāja jubilāri bez dāvanām. 
Taču lielākais prieks visiem bija tas, ka Aidas dzimšanas dienā tika 
sasaiņotas 12 skaistas kurpju kastītes. Vēlāk daļa Aidas draugu pat 
atbrauca uz Rīgu, lai vienu dienu kā brīvprātīgie palīdzētu saiņot 
kurpju kastītes taras kastēs drošai transportēšanai jūras konteinerā 
uz Tuvajiem Austrumiem. Šajā gadā Lietuvas pienesums akcijai ir 
krietni audzis. 

Dāsnākā skola – Narvā
Narva ir Igaunijas tālākais austrumu punkts – tā atrodas tuvāk Pēter-
burgai Krievijā nekā Tallinai. Gluži kā Latvijā, arī Igaunijā austrumu 
pierobežā atrodas nabadzīgākās pilsētas un novadi, taču viena no 
Narvas skolām katru gadu aktīvi iesaistās akcijā. Iepriekšējā gadā viņi 
sarūpēja 180 kastītes, bet šogad 110. Viņi pat bija nofilmējuši video, 
kā “dzīvajā ķēdē” aptuveni simt bērnu padod kastītes uz vietu, kur 
tās vēlāk saņem akcijas kurjers. Dalība akcijā ir viens no galvenajiem 
mēneša notikumiem skolā. Kastītēm no Tallinas saturs bija nedaudz 
vairāk izsmalcināts, taču Igaunijas galvaspilsētai ir grūti mēroties ar 
Narvas skolu dedzībā. 

Foto izstādes iespaids Latvijā
Latvijā šī gada jaunums bija ceļojošā foto izstāde “Mīlestība kurpju 
kastē”. Kopš vasaras tā viesojusies 14 Latvijas pilsētās, bet visu 
akcijas laiku tā atradās tirdzniecības centrā “Domina” Rīgā. Nedēļu 
nogalēs akcijas brīvprātīgie dežurēja pie kastīšu saņemšanas punkta 
līdzās izstādei. Kādu dienu, kad es dežurēju, zvana tālrunis: “Kur 
tieši “Dominā” Jūs var atrast? Mēs nesam dāvaniņas.” Paskaidroju. 
Pēc dažām minūtēm redzu – ar maisiem rokās nāk divas sievietes 
ar diviem bērniem. Viņas atnesušas 10 kastītes. Uz jautājumu: “Kā 
uzzinājāt par akciju?”, viņas atbild: “Tepat, “Dominā”. Redzējām foto 
izstādi – tā uzrunāja.” Šogad noteikti bija vērts apmeklēt 14 pilsētas, 
lai vairāk cilvēku iepazīstinātu ar šo kalpošanu.

Šogad mazāk. Kāpēc?
Dabā nav taisnu līniju – vienmēr ir kāpumi un kritumi. Tāpēc sagai-
dīju, ka kaut kad pienāks kritums arī kurpju kastīšu projektā. Var 
jau būt, ka kādi, kas piedalījās iepriekšējos gados, vienkārši gribēja 
pārmaiņas. Citi domāja – ja jau pat vienā no lielajiem Rīgas tirdznie-
cības centriem ir foto izstāde, tad būs daudz jaunu dalībnieku, un 
mana piedalīšanās vairs nav izšķiroša. Vai pie vainas dzīves steiga un 
aizņemtība? Kā kāds luterāņu mācītājs Otrajā Adventē izbrīnīts jautā-
ja: “Vai tiešām akcija jau noslēgusies? Mūsu ģimene piedalījās katru 
gadu, bet šogad pat nemanījām, kad tā sākās un noslēdzās.” Varbūt 
arī reklāmas kampaņa varēja būt vēl mērķtiecīgāka? Manuprāt, kastī-
šu skaita kritums ir visu šo iemeslu summa. Tomēr arī šajā akcijā kopā 
savāktais nav maz – tas ir labs un svētīgs devums. 

Katru kastīti saņems viens bērns. Bērnam ir vārds. Bērnam jāsaņem 
mīlestība. Bērnam ir jādzird Evaņģēlijs! Tāpēc arī nākamgad plānojam 
rīkot akciju. Ceru, ka Tu plānosi piedalīties – bez Tevis neiztiksim!

Pēteris Eisāns
Akcijas “Zvaigzne austrumos” vadītājs
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LBDS Kongress 2018 
19. maijā, Rīgā, Savienības namā

Kongresa moto: “Celieties un nebīstieties!” (Mateja 17:7)

Aicinājums iesniegt draudžu ziņas
Janvāra sākumā draudžu vadība no Latvijas Baptistu draudžu savienības saņems  
e- pastu un arī pa pastu kopā ar „Baptistu Vēstneša“ janvāra numuru anketas 
formu „Draudžu ziņas par 2017. gadu“.

Draudžu informācija ir jāiesniedz anketu veidā un jāieraksta atbilstošā veidlapā. 
Anketu lūdzam aizpildīt saprotami, pārbaudīt tajā iekļautās ziņas, lai tās būtu aktuālas. 

Apkopotās ziņas tiks iesniegtas LR Tieslietu ministrijai un izmantotas draudžu datu 
bāzes papildināšanai.

Lūdzam anketu parakstītu nosūtīt pa pastu vai elektroniski (kanceleja@lbds.lv)  
līdz 2018. gada 29. janvārim.

Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

LBDS Nominācijas komisijas aicinājums
LBDS Nominācijas komisija informē, ka LBDS 2018. gada Kongresa darba kārtībā ir 
iekļauts svarīgs uzdevums – ievēlēt LBDS bīskapu nākamajiem četriem gadiem. 

Bīskapa Pētera Sproģa kalpošanas termiņš noslēdzas 2018. gadā. Mēs esam viņam 
pateicīgi par nozīmīgo ieguldījumu LBDS un tās draudžu attīstībā. Bīskaps P. Sproģis 
ir informējis LBDS Padomi, ka, ja arī viņš tiktu nominēts bīskapa amatam atkārtoti, 
pašlaik viņš šo aicinājumu nepieņems.

LBDS draudzes ir aicinātas iesniegt LBDS Nominācijas komisijai priekšlikumus bīskapa 
kandidatūrai. Priekšlikumi jāiesniedz rakstveidā līdz 2018. gada 15. janvārim, sūtot 
uz: Latvijas Baptistu draudžu savienība, LBDS Nominācijas komisijai, Lāčplēša iela 37, 
Rīga, LV-1011, vai: raimonds.locs@gmail.com.

LBDS Nominācijas komisijā šogad darbojas Raimonds Locs (Bauskas draudze), Edgars 
Godiņš (bīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs), Mārtiņš Anševics 
(Limbažu draudze), Miervaldis Lindmanis (Talsu draudze), Igors Rautmanis (Rīgas 
Āgenskalna draudze), Ainars Purmalis (Rīgas Mateja draudze) un Mārtiņš Rijnieks 
(Līgatnes draudze).

Raimonds Locs
LBDS Nominācijas komisijas vadītājs

• Cēsu draudzes mācītājs Oļegs Jermolājevs 
sekmīgi pabeidzis mācības Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadēmijas 
Virsnieku speciālistu pamatkursā, iegūstot 
virsleitnanta pakāpi. Oļegs veiks kapelāna 
darbu Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes 
spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 2. 
Mehanizētajā kājnieku bataljonā, turpinot 
kalpošanu Cēsu draudzē.

• Rīgas Internacionālā draudze 
Communitas pateicas Dievam par iespēju 
Adventa laikā svētīt piecus bērnus un viņu 
ģimenes no trim dažādām pasaules valstīm.

• Misijas baptistu draudze Ādažos ir 
pateicīga Dievam par ilgi gaidītu atbildi uz 
lūgšanām – draudzē ir izveidota pielūgsmes 
grupa. Decembrī notika pirmais publiskais 
pielūgsmes vakars Ziemassvētku noskaņās, 
kuru apmeklēja Ādažu iedzīvotāji.

• Šī gada 6. janvārī Priekules draudze rīko 
Pateicības Vakariņas draudzes kalpotājiem 
un brīvprātīgajiem.

• Rīgas Semināra draudzes pilnsapulce 2017. 
gada 5. novembrī nobalsoja par draudzes 
nosaukuma maiņu. Turpmāk – Rīgas bap-
tistu draudze “Mājvieta”. 

• LBDS atgādina, ka LBDS ir sabiedriskā 
labuma organizācija. Sabiedriskā labuma 
organizāciju likums paredz iespēju uzņēmu-
miem, kas ziedo šīm organizācijām, saņemt 
nodokļu atvieglojumus. Aicinām uzņēmējus 
izmantot šo iespēju draudžu atbalstam.

• 26. un 27. janvārī notiks BPI Muzikālo vadī-
tāju skolas seminārs. Vairāk informācijas: 
mob. 29463682.

• Šī gada 25.-28. aprīlī Orebrū, Zviedrijā, 
notiks Eiropas Baptistu federācijas rīko-
tā konference par to, kā veicināt draudžu 
iesaistīšanos bēgļu integrēšanā vietējā 
sabiedrībā. Vairāk informācijas:  
www.ebf.org.

• Pagājušā gada 11. decembrī Oklahomas 
Baptistu savienības Padome prezidenta 
amatā apstiprināja Dr. Hansu Dilbeku, kurš 
šajā amatā nomaina Dr. Entoniju Džordanu.

Ziņas februāra numuram gaidām līdz  
10. janvārim epastā: kanceleja@lbds.lv

Ziņas īsumā

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētājs Filips Tālbergs
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 0131414



Dārgais Kungs Jēzu, 

palīdzi man

staigāt gaismā,

tāpat kā Tu

esi gaismā.

Tur, kur ir tumsa,

ļauj man būt

par bāku.

Un ja ne par bāku,

tad vismaz

par lāpu.

Un ja ne par lāpu,

tad vismaz

par sveci.

Un ja ne par sveci,

tad kaut vien

tikai par dzirksteli –

lai varu

aizdedzināt citus.

Kens Gire

Aizlūgšanu kalendārs janvārim

Bībeles lasījums
01.-07.01.

Pamācības 1; 
Jāņa 1-5

Bībeles lasījums
08.-14.01.

Pamācības 2; 
Jāņa 6-10

Bībeles lasījums
15.-21.01.

Pamācības 3; 
Jāņa 16-21

Bībeles lasījums
22.-28.01.

Pamācības 4; 
Jāņa 16-21

Bībeles lasījums
29.-31.01.

Pamācības 5-6, 
Kolosiešiem 1-4

01
Jaungada diena

Pateiksimies Dievam par 
aizvadīto gadu un lūgsim 
vadību 2018. gadā.

Sirsnīgi sveicam Ķemeru 
draudzes mācītāju Ivanu 
Rošioru 65 gadu jubilejā!

02
Lūgsim par Ainažu 
draudzi un sludinātāju 
Juri Vasuli, par draudzes 
pieaugšanu garīgi un 
skaitliski; par muzikālo 
kalpošanu un dievnama 
atjaunošanu, īpaši 
finanšu piesaisti.

03
Lūgsim par Ķūļciema 
misijas staciju. 

04
Lūgsim par  Armēnijas 
Evaņģēlisko kristiešu 
baptistu savienību ar 
155 draudzēm un 4920 
locekļiem. 

05
Lūgsim par Aizputes 
draudzi un mācītāju Jāni 
Balodi; par pusaudžiem, 
jauniešiem, un viņu 
vadītājiem; lai draudze 
lieto Svētā Gara dāvanas 
un ir gaisma un svētība 
apkārtnei.

06
Zvaigznes diena

Pielūgsim un godināsim 
Jēzu Kristu – pasaules 
Gaismu – un sekosim 
Viņam (Jāņa 8:12).

07
Pateiksimies Dievam, 
kas māca gudrību, 
tiesu, taisnību un 
vienkāršas sirds skaidrību 
(Pamācības 1:3).

08
Pateiksimies un lūgsim 
par iespējām kalpot ar 
Evaņģēliju.

09
Lūgsim par Aizvīķu 
draudzi un sludinātāju 
Arti Peterlevicu, lai Dievs 
dod gudrību, kā aizsniegt 
ar Evaņģēliju cilvēkus 
Kristum; lai pievieno 
cilvēkus draudzei.

10
Lūgsim par topošo 
draudzi Olainē. 

11
Lūgsim par Maķedoni-
jas Baptistu savienību 
ar 2 draudzēm un 100 
locekļiem.

12
Lūgsim par Alūksnes 
draudzi, lai Dievs dod 
garīdznieku, lai draudzē 
veidotos sieviešu 
kalpošana.

13
Lūgsim par apgādu 
“Amnis” un vadītāju 
Edgaru Godiņu. 

14
Slavēsim Dievu, kas 
piešķir gudrību, no Viņa 
nāk atziņa un izpratne 
(Pamācības 2:6). 

15
Lūgsim par Eiropas 
Baptistu federācijas 
Jauniešu un bērnu 
komiteju. 

16
Lūgsim par garīgu 
atmodu Auces draudzē, 
lai kalpotāji Svētā Gara 
spēkā sludina Dieva 
Vārdu ar sabiedrību 
pārveidojošu spēku. 

17
Lūgsim mierinājumu un 
izturību tiem, kas 
piedzīvo ciešanas. 

18
Lūgsim par Latvijas 
Baptistu savienības 
bīskapu Pēteri Sproģi un 
viņa ģimeni.

19
Lūgsim par “Jēzus Kristus 
atkalnākšanas” Balvu 
draudzi, lai Dievs dod 
garīdznieku, lai Gars liek 
cilvēku sirdīs slāpes pēc 
pestīšanas.

20
1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres diena

Lūgsim par Latvijas 
valdību un tās vadītājiem.

21
Māci, Kungs, paļauties 
uz Tevi no visas sirds un 
nepaļauties uz sava prāta 
gudrību (Pamācības 3:5). 

22
Pateiksimies Dievam 
par Viņa mīlestību pret 
mums. 

23
Lūgsim par draudzi 
“Gaisma” Siguldā 
un sludinātāju Māri 
Skaistkalnu, lai veidotos 
vadītāji; par jaunu mazo 
grupu veidošanu; 
lai Dievs svētī iesākto 
darbu ar ģimenēm un 
plānoto darbu ar tēviem.

24
Lūgsim par Turcijas 
Baptistu aliansi ar  
7 draudzēm. 

25
Lūgsim par mūsu darba 
vietām un kolēģiem. 

26
Latvijas Republikas 
starptautiskās (de jure) 
atzīšanas diena 

Lūgsim par draudzi 
“Bētele” Garkalnē 
un mācītāju Nikolaju 
Vdovu, lai Dievs dod 
spēku kalpot draudzē, 
cietumā un Tilžā un atver 
durvis Evaņģēlijam pie 
apkārtējiem cilvēkiem. 

27
Lūgsim par BPI Muzikālo 
vadītāju skolu.

28
Pateiksimies, par 
iespējām kalpot cilvē-
kiem ar labiem darbiem 
(Pamācības 3:27). 

29
Lūgsim par Austrijas 
Baptistu savienību, kurā 
ir 31 draudze un 1674 
locekļi. 

30
Lūgsim, lai Dieva rūpes 
aizsniedz tos, kas ir bez 
pajumtes un pārtikas. 

31
Lūgsim par Latvijas 
cilvēkiem, kuri dzīvo 
ārpus valsts. 
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201 8. gada Kalendars-

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

Gudr ībā ,  atšķ i rot svar īgo no 
nesvar īgā ,  nodz īvot 2018.  gadu! 

• jauns vizuālais noformējums un 
lielāks apjoms

• pārdomas par Salamana 
pamācībām

• vērtīgas runas un izglītojoši 
raksti

• sarunas ar draudžu cilvēkiem 
pilsētās un laukos

• LBDS nozaru un apvienību 
norises

• aktualitātes draudzēs, Latvijā un 
pasaulē

Informācija par abonēšanu:  
www.lbds.lv, mob. 20390979

Latvijas Baptistu draudžu savienības kalendārs 2018. gadam:

-  Iedvesmojošas Pamācības katram mēnesim
-  Bībeles lasījumi katrai nedēļai
-  Vārda dienas, svētku un atceres dienas

Iegādājieties apgāda “Amnis“ veikalos un LBDS Kancelejā
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