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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.30 Ls

Par ko priecāties?

Visi 13 Baltijas Pastorālā institūta studenti, pārvarot dažādas 

grūtības, ir turpinājuši mācības un decembrī noslēgs savu 

pirmo pilna laika studiju gadu. Sākot ar nākamo gadu, 13 brāļi 

ar lielāku slodzi iesaistīsies mūsu draudžu darbā un mācības 

turpinās neklātienē.

Ar prieku un nepacietību gaidu, kā tālāk veidosies visu 13 

studentu tālākā kalpošana. Redzu, ka visi 13 šajā gadā ir 

auguši, un ticu, ka viņi būs Dieva rokās derīgi instrumenti.

Kādi turpinās jauniešu darbu, citi gatavojas sākt jaunas 

draudzes.

Divi no BPI studentiem nesen ir aicināti uzņemties kalpošanu 

mūsu draudzēs un ir atsaukušies. Tātad – divās draudzēs, 

kurās līdz šim nebija sava mācītāja, tagad būs.

Bet ziņas kļūst vēl labākas. Novembra pēdējā svētdienā, 

pateicoties Madonas draudzes aktīvajam darbam, tika noturēts 

pirmais topošās Ērgļu baptistu draudzes dievkalpojums. 

Rūpējoties par saviem jauniešiem, kas pēc vidusskolas 

pārceļas uz Rīgu, Madonas draudze plāno sākt svētdienas 

dievkalpojumus arī Rīgā. Ticu, ka ar laiku tā var veidoties kā 

jauna un spēcīga draudze. Man tā šķiet ļoti laba ideja.  

Nu ko – atkal par divām draudzēm vairāk, kur vajadzēs 

mācītājus. Rezultāts 2:2. Joprojām ticu, ka ar Dieva žēlastību 

mēs vēl svinēsim 100:100.

Un tāpēc man prieks par tiem drosmīgajiem brāļiem, kas šajās 

dienās atsaucas un veidos BPI jauno grupu, kura mācības sāks 

2009. gada janvārī. Lūdziet, lai Dievs izsūta pļāvējus un lai 

aicinātie atsaucas!

Mūsu Latvijas 90. jubileja pienāca Latvijai grūtos laikos. Kādi 

laiki būs 2010. gadā, kad mēs svinēsim Latvijas baptistu 150. 

jubileju? Viens ir skaidrs, grūts vai viegls – šis ir mūsu laiks. 

Kaut vairāk brāļu ar Dieva dotām dāvanām un aicinājumu to 

saprastu!

Pateicībā par jūsu kalpošanu,

Pēteris Sproģis

LBDS bīskaps



No 3. līdz 5. novembrim Savienības nama telpās norisinājās Baltijas Pastorālā 
institūta (BPI) un Evangelical Development Ministry (ASV) organizētais seminārs 
par finanšu piesaisti kristīgo un labdarības projektu īstenošanai. Šajā seminārā 
piedalījās gan mūsu draudžu pārstāvji, gan arī pārstāvji no citām konfesijām un 
kristīgām organizācijām. Pasniedzējs Holmss Braiens (Holmes Bryan) ir 
pieprasīts lektors finanšu piesaistes semināros un konferencēs gan ASV, gan 
Eiropā un Āzijā. Savukārt no 6. līdz 8. novembrim topošajiem BPI studentiem 
ievadkursu ietvaros bija iespēja apmeklēt lekcijas par finanšu piesaisti 
personīgajai kalpošanai.

“Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, 
zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo.” Psalmi 24:1 
Es vairākus gadus pati vācu atbalstu savai 
kalpošanai studentiem gan Latvijā, gan ārzemēs. 
Daudz kas no šajā seminārā pārrunātā man bija 
lielisks atgādinājums tam, ka Dievam pieder visas 
lietas un mēs esam Viņa īpašumu namturi (pat ja 
mēs to neapzināmies). Es vairāk izpratu to, kā 

izteikt pateicību un iedrošināt tos, kuri, atsaucoties Dieva aicinājumam, 
iegulda resursus kalpošanā. Man arī bija prieks iepazīties ar citiem, kuri vāc 
līdzekļus savam kalpošanas darbam. 

Dace Cīrule, organizācija “Agape Latvija”

 
Man bija ļoti vērtīgi piedalīties šajā seminārā. Jau ceturto gadu kalpoju kristīgajā organizācijā “Vispasaules 
bērni” un esmu šīs organizācijas vadītāja Latvijā. Mēs regulāri rīkojam kristīgas nometnes un citus 
pasākumus bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Protams, ir bērni, kuri nevar atļauties samaksāt nometnes 
dalības maksu, tāpēc mēs cenšamies meklēt finansiālu atbalstu no citiem cilvēkiem vai organizācijām, lai 
dotu šiem bērniem iespēju piedalīties kristīgās nometnēs un pieaugt savā ticībā. Šajā seminārā pasniedzējs 
Holmss Braiens dalījās pieredzē, ko guvis daudzu gadu laikā. Man patika, ka daudzus finanšu piesaistes 
pamatprincipus viņš pamatoja ar Bībeles pantiem! Patika arī lektora izteiktās idejas par to, kā runāt ar 
potenciālajiem un esošajiem ziedotājiem un uzturēt efektīvu komunikāciju ar viņiem. Ļoti labas idejas! 

Seminārs lika man daudz lūgt, domāt, plānot un, protams, darīt! 
Iveta Konute, biedrība “Vispasaules Bērni”

Finansuseminārs

6. novembrī pēc bīskapa P. Sproģa iniciatīvas notika BPI studentu, darbinieku un interesentu 
tikšanās ar ASV vēstnieku Latvijā Čārlzu Larsena kungu. Viņš pateicās par uzaicinājumu, kā arī 
izteica gandarījumu par iespēju tikties ar topošajiem garīdzniekiem un īsumā pastāstīja par sevi, 
ģimeni un reliģisko piederību ASV luteriskajai baznīcai. Turpinājumā vēstnieks uzrunāja 
klātesošos ar vārdiem no Bībeles, no Jesajas grāmatas 58. nodaļas, uzsverot, ka Dieva Vārda 
vēsts, ko pauž šī nodaļa, ir ļoti aktuāla arī mūsdienās. Ja tauta atkāpjas no ticības Dievam un 

paklausības Viņa likumiem, tā zaudē Dieva svētības. 
Nepalīdz arī ārišķīgi reliģiozi rituāli bez patiesas ticības 
un sirds nodošanās. Tāda kalpošana nav Dievam 
patīkama. Dievs gaida tādu kalpošanu, kuras motivācija 
ir mīlestība, rūpes par līdzcilvēkiem, savstarpēja cieņa 
un labas attiecības. Kristiešu nestajai vēstij jābūt skaidri saprotamai un sadzirdamai tautā.

Č. Larsens atbildēja arī uz klātesošo jautājumiem par savu dzīvi, ticības pieredzi, ģimeni, 
vēstnieka darbu un nākotnes iecerēm, kā arī novēlēja studentiem aktīvas un svētīgas 
kalpošanas iespējas.

Materiālu sagatavoja Elza Roze

L B D S  v i e S o j a S

ASV vēstnieks
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No 3. līdz 18. oktobrim Liepājas Pāvila draudzes mācītājam Mārtiņam 
Balodim un trim BPI studentiem – Valteram Mitānam, Mikam Tumanovskim 
un Mārim Dembovskim bija iespēja viesoties ASV un piedalīties draudžu 
dibināšanas apmācībā “Soma Communities” draudžu apvienībā. Tā bija 
iespēja viesoties arī vairākās draudzēs un pašiem izjust, ko nozīmē misionāla 
draudze, kā arī pieredzēt īpašu DIEVA tuvumu. 

Apmācības ievadā “Soma Communities” vadītāji skaidroja to, ko mēs latviski 
varētu dēvēt par Dieva “lielo bildi” – tā sākās ar cilvēka radīšanu, pēc kuras 
cilvēks, Dievu nepaklausīdams, saņēma sodu – atšķiršanu no Dieva. Bet 
Dievs jau tad apsolīja KĀDU, kurš šo sodu spēs paņemt prom jeb izpirkt. 

“Lielā bilde” noslēdzas 
ar to, ka Dievs joprojām 
uztic mums Savas lielās 
žēlastības nešanu 
VISĀM tautām. Un viņš 
katram kristietim dod 
atbildību par šo lielo 
uzdevumu. Viņš pats to 
varētu izdarīt, bet Viņš 
uztic uzdevuma 
izpildīšanu cilvēcei! 
Dievs un Viņa plāns bija 

šīs apmācības centrā. Mēs, protams, varam sēdēt rokas salikuši un gaidīt, lai 
citi to realizē. Jā! Dievs mums atļauj to darīt. Viņš Sevi nevienam neuzspiež. 
Bet tas nav gudri! Viss pārējais bija tikai pakārtots šai centrālajai idejai. 
Evaņģēlija parādīšana ar savu dzīvi. Stratēģija. Plānošana. Augšana. 
Pārvaldīšana. Ļoti labas mācības un izaicinājumi, bet ne tiem, kas uzskata, 
ka viņi jau visu zina un ka pietiek ar 200 cilvēkiem svētdienas dievkalpojumā. 
Tad labāk būtu nepiedalīties ne šādā apmācībā, ne citās aktivitātēs, kuras 
prasa sirdi, kas ir dedzīga aizsniegt visas tautas. Kristus nemira tikai par 200 
cilvēkiem! 
Ieguvu jaunas zināšanas, draugus, pieredzi, idejas. Bet pats galvenais – 
ceru, ka tas noderēs, lai daudzi tūkstoši varētu dot godu mūsu vienīgajam 
Kungam un soda izpircējam – Kristum. Kad lidojām virs Grenlandes, katrs no 
braucējiem ļoti konkrēti un pēc iespējas mazāk filozofiski formulēja, ko viņš 
sagaida no šī laika ASV. Lidojot atpakaļ, konstatējām, ka viss, ko mēs 
vēlējāmies sasniegt vai piedzīvot, bija noticis par 100% vai atsevišķos 
uzstādījumos mazāk. Paldies Dievam par to!

Māris Dembovskis

Brauciens uz Ameriku, 
manuprāt, bija 
sekmīgs. Tā  bija 
unikāla iespēja vērot, 
kā kristieši pārveido 
sabiedrību Oregonas 
un Vašingtonas štatos, 
pašam piedalīties šajā 
procesā un iegūt 
jaunu iedvesmu 
darbam šeit, Latvijā. 
Pirmās dienas mūsu 
apmācības laikā bija 

visgrūtākās – notiekošais nelikās saistošs un jutos 
vīlies. Taču, kā vēlāk kāds no mums to komentēja, tas ir 
mums nācis tikai par labu. Vilšanās notiekošajā lika 
mums intensīvāk studēt un pētīt mums neizprotamo 
vidi. Atpakaļceļā mēs pārrunājām katrs savu ieguvumu, 
un bija prieks dzirdēt, ka katrs kaut ko ieguva sev un ka 
iegūto būs iespējams pielietot Latvijas kontekstā.

Miks Tumanovskis

Man šī brauciena mērķis bija rast jaunu pieredzi, 
redzot, vai draudze ir spējīga normāli funkcionēt arī 
savādāk nekā ir ierasts. “Soma Communities” likās 
kaut kas pavisam atšķirīgs un Latvijas baptistu 
draudzēm diezgan svešs modelis. Nedēļa “Somā” man 
bija gana izaicinoša un arī deva daudz vielas 
pārdomām. Galvenais uzsvars, par ko es domāju turp 
braucot, bija ieraudzīt jaunus veidus, kā efektīvāk 
aizsniegt cilvēkus, kuri Dievu nepazīst. Ir, protams, par 
to arī lasīts grāmatās, bet redzēt, kā tas praksē 
darbojas, ir pavisam kas cits. Kristus vēsts nešanai ir 
divi svarīgi elementi – vārdi un darbi. Vārdiem jābūt 
saprotamiem, un darbiem tos jāizskaidro, kā arī otrādi 
– darbus jāspēj paskaidrot ar Vārdu. Ja šīs draudzes 
darbus man ne visās situācijās bija viegli izprast, tad 

skaidra vārda 
nozīmīgums mani 
iespaidoja diezgan 
pamatīgi. “Dieva Stāsts” 
jeb Bībeles teksts, kas 
sakārtots secīgos un 
mūsdienu sabiedrībai 
saprotamos stāstos, ir 
tas, kas mani uzrunāja 
visvairāk. Jau janvārī 
plānoju sākt šos stāstus 
caurskatīt, iesaistot visu 
mūsu draudzi. Pēc tam 
būtu gatavs šo pieredzi 
un metodi nodot tālāk 
arī citām draudzēm.

Svētdienās pabijām dievkalpojumos arī citās draudzēs. 
Draudze “Doxology”, kuras mācītājs ir Čaka Kellija dēls 
Pīters, ir nesen dibināta draudze, tomēr šobrīd tā jau ir 
pieaugusi līdz dažiem simtiem locekļu. Draudze “Mars 
Hill” ar mācītāju Marku Driskolu arī Latvijā ir daudziem 
zināma – tā ir viena no straujāk augošajām draudzēm 
ASV. Draudze, protams, nav tikai svētdienas 
dievkalpojums, bet šīs svētdienas man paliks atmiņā 
vēl ilgāku laiku.

Kopumā brauciens man ļoti patikta, un atziņa, kas 
iespaidoja visvairāk ir – jāstrādā, paliekot ciešās 
attiecības ar Dievu, lai zinātu, ko un kā darīt.

Valters Mitāns



Madonas draudzes stāsts nedaudz atgādina Nehemijas grāmatu, 
kur 2:18b rakstīts: “Un viņi sacīja: “Celsimies un celsim!” Tā viņi 
stiprināja savas sirdis un rokas labajam darbam.” Kad madonieši 
sajuta aicinājumu celt jaunu draudzes ēku, katrs bija gatavs pielikt 
savu roku darbam. Draudzes namu ceļot, nepieciešamas čaklas 
darba rokas, finanses, profesionāli padomi, neatlaidība un 
aizlūgšanas. Draudzes sludinātājs Dastins Petersons, viņa sieva 
Kristīne un jauniešu darba vadītājs Andris Bite stāsta par evaņģēlija 
izplatīšanas darbu Madonā.

Dastin, kā Tu raksturotu Madonas draudzi?

Madonas baptistu draudze daudziem ir bijusi kā silta un droša vieta 
augšanai ticībā. Man liekas, ka īpašais ir tas, ka ikviens cilvēks jūt 
atbildību un viņam rūp, lai mūsu draudze būtu tāda Kristus līgava, 
kādu Dievs vēlas redzēt. Daudzi mūsu draudzē tiešām ļoti aktīvi 
cenšas aizsniegt sev apkārtējos cilvēkus ar Labo Vēsti par Jēzu. 
Protams, mēs neesam perfekti, bet es gribētu teikt, ka draudzē ir ļoti 
daudz cilvēku, kuru sirdis deg par Dievu. Viena no mūsu draudzes 
prioritātēm ir personīgas māceklības attiecības.

Unikāla ir draudzes skaitliskā izaugsme, jo pirms 4 gadiem Madonā 
bija 2 baptistu draudzes. Abas atradās tuvu – iepretī, pāri ielai. Vienā 
no draudzēm regulāri nāca 8 cilvēki, otrā – 12.  Kad mēs apvienojām 
abas draudzes, 5 cilvēkiem tas nebija pa prātam un viņi aizgāja; tā 
mēs palikām 15 cilvēki... Taču tagad ik svētdienu draudze pulcē 55 – 
70 cilvēkus, ieskaitot bērnus.

Jauniešu vadītājs Andris Bite stāsta: Madonas draudze apzinās 
visu paaudžu nozīmīgumu draudzes dzīvē, taču īpašu uzmanību 
pievērš bērniem un jauniešiem, jo vairāk nekā piektā daļa draudzes 
ir jaunieši. Piektdienās notiek jauniešu vakari, kur studējam Bībeli, 
regulāri notiek jauniešu nometnes “Ērgļa spārni” u.c. Taču tie būtu 
tikai sausi fakti. Jaunieši nojauca veco būvi un palīdzēja uzsliet 
sienas jaunajai baznīcas ēkai. Jaunieši rīkoja talkas, palīdzot 
draudzes senioriem. Jaunieši kalpo dievkalpojumos – vada 

slavēšanu un spēlē elektriskās ērģeles. Tiek veidots koris un arī to 
vada jauniete, protams, ar pieaugušo palīdzību. Madonā jaunieši 
patiešām ir Kristus 
miesas daļa. Katram 
jaunietim ir pieaugušais 
padomdevējs, kurš ir 
lietas kursā par jau nie
ša dzīvi, attiecībām ar 
vecākiem, kurš vajadzī
bas gadījumā cenšas 
palīdzēt gan praktiski, 
gan ar padomu. 

Dastin, kā nonācāt pie 
lēmuma celt draudzi?

Sāka palikt par šauru. 
Bija arvien vairāk 
cilvēku, kas vēlējās nākt uz dievkalpo jumiem, taču baznīcas šaurība 
bieži bija iemesls, lai nenāktu, jo mūsu dievnama zāle bija paredzēta 
35 cilvēkiem, tajā parasti sanāca kādi 50, īpašos gadījumos pat 70 
cilvēki. Tagad jaunajā ēkā esam bijuši kopā 85 cilvēki.

Kur ieguvāt līdzekļus dievnama celtniecībai? 

Sākām ar mūsu draudzes locekļu ziedojumiem. Mēs arī uzcēlām 
māju, kuru pārdodot, saņemtos līdzekļus izmantojām kā starta 
kapitālu.  Gandrīz pusi no nepieciešamajiem līdzekļiem ziedoja 
draudzes Oregonā un Sietlā (ASV). Vēl – lielāko darba daļu esam 
veikuši paši savām rokām.

Kā jūs kalpojat Madonas iedzīvotājiem?

Mums ir 2 svētdienskolas grupas. Jaunākā ir no 37 gadiem. Ir arī 
mazuļi, kam ir mazliet virs 2 gadiņiem, tāpēc gribam izveidot arī 
atsevišķu grupiņu viņiem. Pavasari apritēs 2 gadi kopš mums ir 
svētdienskolas grupa lielākiem bērniem (812 g.), kuri tiekas pirms 
dievkalpojuma.  Vecākie bērni pārsvarā ir no ģimenēm, kuras nav 
draudzē, bet dzīvo draudzes apkārtnē. Ir arī jauniešu vakari, kuros 
piedalās ap 17 jauniešu vecumā no 1417 gadiem. Ir arī mazās 
grupas. Ceturto gadu ap Jauno gadu pie mums brauc māsu 
draudzes pārstāvji no Holandes Vilhelmīnes draudzes, un palīdz 
mums organizēt labdarības pasākumus, dalot produktu paciņas 
trūcīgajiem iedzīvotājiem un vakaros aicinot viņus uz evaņģelizācijas 
pasākumiem. Ik gadu šī labdarības kalpošana notikusi citā vietā 
Madonas apkaimē. Šogad tā atkal notiks Ērgļos. Īpaši tāpēc, ka mēs 
sākam baptistu draudzi šeit, Ērgļos. Mūsu pirmais dievkalpojums 
notiks 23. novembrī.

Ērgļos ir arī nometņu vieta “Ērgļa spārni” – kas ir šis projekts?

Vīzija iesākt nometņu centru tapa 2000. gadā. Redzējām, ka ļoti lielu 
ietekmi uz draudzēm ir atstājušas tieši nometnes un konferences – 
varētu teikt, ka lielākā daļa mūsu draudzes izaugsmes ir pateicoties 
nometņu kalpošanai. Mēs ļoti spēcīgi jutām Dieva vadību izveidot 
nometnēm paredzētu kalpošanas centru. Meklējām nometnes centra 
vietu visā Latvijā, taču tikai pēc gada kopīgu lūgšanu par to, jutām, 
ka Dievs mūs skaidri vada uz Ērgļiem. Nu jau 5 gadus mēs esam 
piedzīvojuši Dieva žēlastību un svētību, redzot, cik daudz draudzes ir 
tapušas svētītas caur “Ērgļa spārniem”. Kaut arī esam fokusējušies 
uz baptistu draudzēm, arī luterāņu un katoļu draudzes ir 
izmantojušas šo vietu māceklības un evaņģelizācijas konferencēm. 
Pašreiz organizējam 5 evaņģelizācijas nometnes vasarā, un pa 
vienai nedēļas nometnei rudenī, ziemā un pavasarī. Vēl organizējam 
nedēļas nogales konferences jauniešiem. Mūsu vēlēšanās ir uzsākt 
ik mēnesi piedāvāt dažādas apmācības nedēļas nogalēs citām 
draudzēm (piemēram, kā aizsniegt vīrus, kā vadīt nometnes, 
sieviešu kalpošanai, jauniešu vadītājiem, svētdienskolai utt.)

Kristīne, lūdzu, pastāsti par sieviešu kalpošanu draudzē!

Kad mēs ar Dastinu 2004.gadā sākām kalpot Madonas baptistu 
draudzē, drīz izveidojās Bībeles studiju grupa jauniem kristiešiem, 

Celsimies un celsim!



kas bija liela daļa draudzes. Sākām ar Navigatoru Bībeles studiju 
kursu “Augsim stipri Dieva ģimenē”. Vēlāk sāku tikties ar sievietēm 
atsevišķi. Mūsu draudzes sievietes ir iesaistītas dažādos 
kalpošanas veidos – senioru grupā, ikmēneša mielastu 
organizēšanā, uz evaņģelizāciju un garīgo izaugsmi orientētās 
Bībeles studijās, nometnēs un garīgās konferencēs, arī jauniešu un 
svētdienskolas darbā. Tieši šie kalpošanas darbi ir tie, kas veidojuši 
mūsu sieviešu garīgo izaugsmi un briedumu. Raugoties uz 
pagājušo gadu, kas bijis grūts mūsu ģimenei, pilns pārbaudījumu, 
kā rezultātā biju mazāk iesaistīta kalpošanas darbā, es slavēju 
Dievu, ka Viņš audzējis un briedinājis tik daudzas sievietes mūsu 
draudzē. Prieks redzēt arī pārējo draudzes locekļu izaugsmi. 

Pastāsti arī par mazo grupu nozīmi draudzē!

Mazās grupas ir ļoti svarīga un bībeliska draudzes sastāvdaļa. 
Apustuļu darbos lasām, kā pirmie kristieši tikās pa mājām, lauza 
maizi un slavēja Dievu ar patiesu sirdi. Sabatā viņi, protams, tikās 
Templī, lai kopīgi kā draudze pielūgtu Dievu. Taču, tieši mazo grupu 
gaisotnē cilvēks spēj atvērties vispirms Dievam un tad arī viens 
otram. Jo šī māsu un brāļu vienotība ir tas, kas uztur mūs stiprus, 
un ienaidnieks ir nespēcīgs. Tiklīdz katrs draudzē dzīvo pats par 
sevi, katram var būt attiecības ar Dievu, taču citi miesas locekļi to 
nezina. Ja mēs nejūtam pārējos miesas locekļus, mēs nespējam 
būt veselīga miesa. Tāpēc mazās grupas ir vieta, kur mēs varam 
raudāt, priecāties viens par otra uzvarām un sāpēm, cīņām, slavēt 
Dievu par to, ko Viņš dara otra brāļa vai māsas dzīvē. Dieva 
Vārdam vienmēr jābūt autoritātei mazajās grupās, lai tā nav 
vienkārši jauka, kristīga tikšanās. Pašreiz mums ir mazā grupa 
vīriešiem, tai ir ļoti evaņģelizējošs raksturs. Ik ceturtdienas vakaru 
mūsu draudzes vīrieši, kuriem pievienojas brāļi no Tilžas, tiekas 
Praulienas pirtī. Pēc tam viņi studē Dieva Vārdu, lūdz un dalās 
viens ar otru. Senioru grupiņa tiekas mājās pie kādas māsas un 
brāļa, bet sieviešu grupiņa tiekas frizētavas salonā, kas pieder 
draudzes māsai Initai. Tiekamies frizētavas salonā, jo gribam 
aizsniegt arī viņu klientes ar Labo Vēsti. Tur viņas jūtas brīvāk palikt 
un uzkavēties mūsu vidū. Vairākas meistares, kuras strādā pie 
Initiņas, ir kristietes un mūsu draudzes locekles. Viņas aktīvi nes 
Labo Vēsti klientiem. Novembris ir bijis brīnišķīgs Dieva atbilžu 
laiks, kad klientes, par kurām esam lūgušas jau ilgu laiku, sāk 
meklēt Dievu. Pāris dienas atpakaļ viena no viņām pieņēma Jēzu 
par savu Kungu! Tas ir vislabākais, kas var notikt!

Kāds būtu jūsu iedrošinājums citām draudzēm?

Svētdien runāju ar kādu no mūsu jaunietēm par kalpošanas 
iespējām vienā no jaunajām draudzēm, kuras plānojam uzsākt, un 
viņa pārliecināti atbildēja: “Kas neriskē, tas nevinnē!” Kad pēc tam 
mazliet padomājām, piekritām, ka “tas, kas nekalpo, tas nepavisam 
nevinnēs!” Mēs ticam, ka Dievs mūs vadīja uzsākt šo draudzes 
ēkas celtniecību, jo mums nebija fiziski iespējams aicināt vairāk 
cilvēku uz mūsu draudzi. Tas nav nepieciešams katrai draudzei, bet 
uzsākt jaunas draudzes, tas ir pavisam cits jautājums!!! Latvijai ir 
nepieciešamas vairāk draudzes! Latvijā ir pārāk daudz vietu, kurās 
dzīvo cilvēki, kuri nekad nesastop kristiešus – Kristus mūs aicina 
darīt par mācekļiem – līdz pasaules galam – un mēs visi esam 
aicināti uz to! Viens no visredzamākajiem rezultātiem ir jaunas 
draudzes, kuras piepilda šo vajadzību Latvijas pilsētās, kur to nav.

Materiālu sagatavoja Anete Kukīte.

K o l e d ž a  a i c i n a 
p i e t e i K t i e s  s t u d i j ā m 
i n t e r e š u  i z g l ī t ī b a s 
p r o g r a m m ā s 

Aicinām pieteikties draudžu darbiniekus licencētās interešu 
izglītības programmās “Teoloģijas studiju pamatkurss” un 
“Draudzes administrācijas programma”. Studiju 
programmas sniedz palīdzību un atbildes ikvienam, kurš 
kalpo ar Dieva vārda pasludināšanu bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem, vai arī savu kalpošanas vietu ir atradis 
draudzes darba praktiskajā pusē.

Studiju programmas tiks uzsāktas ar 2009.gada janvāra 
mēnesi. Studijas ir iecerētas reizi līdz divas reizes mēnesī 
un ilgs no janvāra līdz jūnijam. Studiju maksa 250 LVL par 
programmu.

Piesakoties un studējot šajās programmās:
Tiek saņemtas nepieciešamās zināšanas un 	
iemaņas kalpošanai;
Tiek sniegts plašāks skats uz kalpošanas 	
iespējām;
Studiju programmu ietvaros tiek apskatīti 	
attieksmes un motivācijas jautājumi kalpošanai;
Tiek gūta dziļāka izpratne par koledžas darbu un 	
augstākās izglītības studiju iespējām koledžā;
Tiek piedāvātas iespējas sagatavoties tālākām 	
studijām koledžā ar iespējamām studiju maksas 
atlaidēm pirmajā studiju gadā;
Pavadīts laiks sadraudzībā ar koledžas studentiem 	
un pasniedzējiem.

Tuvāku informāciju par studiju programmām varat iegūt 
koledžas mājas lapā www.kvk.lv, kā arī iespējams pieteikties 
studiju programmām caur koledžas mājas lapu, aizpildot 
pieteikuma anketu.

14. decembrī plkst. 17.00 LBDS nama Semināra draudzes zālē 
(Rīgā, Lāčplēša ielā 37).

Piedalās:
Ieva Marta Henčele Pavadošā ritma grupa: 
Iveta Romancāne  Anatolijs Livča (taustiņinstrumenti)
Āris Anškens  Andris Tučs (basģitāra)
Artis Gāga  Māris Plūme (ģitāra)
Jorspeis   Miķelis Vīte (sitaminstrumenti)
Manhu     
Ventspils vokālais ansamblis Mundus un sieviešu koris Venda 

Svinēsim Adventi, ieklausoties mūzikā no albuma Mieru šonakt.

KONCERTS ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT

t u r ,  a i z  l o g a



1. Pateiksimies par Kristīgās vadības 
koledžas akreditāciju un lūgsim par tās tālāko 
attīstību, par tās studentiem, pasniedzējiem 
un vadību. Lai Dievs vada tādu jaunu 
programmu izstrādes procesā, kas būtu 
noderīgas draudžu attīstībai.

2. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, padomi, lai Dievs dod gudrību, kā 
vadīt un koordinēt darbu, lūgsim par māsu 
kalpošanu draudzēs, lai būtu redzīgas 
palīdzēt grūtībās nonākušajiem cilvēkiem.

3. Pateiksimies par Latvijas valstij dāvāto 
brīvību un lūgsim par mūsu tautu, valsti, 
valdību. Aizlūgsim, lai Latvijas valsts iedzīvotā
ji būtu tie, kas Latviju ceļ un par to rūpējas.

4. Lūgsim Dieva spēku nest prieku, 
mīlestību un cerību katram, ko šodien 
satiksim. Lūgsim, lai mūsu dzīve patiesi 
apliecinātu citiem, kāds ir Dievs, mūsu Kungs.

5. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. 
Lūgsim par visiem vadītājiem, skolotājiem, 
palīgiem un bērniem, kas apmeklē Bībeles 
nodarbības. Pateiksimies un aizlūgsim par 
skolotājiem, kuri māca kristīgo mācību skolās.

6. Lūgsim par Slovākiju. Lūgsim par dažādu 
kristīgo konfesiju vienotību Slovākijā. 
Pateiksimies par aktīvo kristiešu darbību 
Žilinas pilsētā un tās apkārtnē. Lūgsim pēc 
Dieva svētības jaunu draudžu  dibināšanas 
centieniem un evaņģelizējošiem kalpošanas 
veidiem, kas cenšas aizsniegt dažādas 
sabiedrības grupas.

7. Pateiksimies un lūgsim par misijas 
darba attīstību mūsu draudzēs. 
Pateiksimies par visām iespējām kalpot 
ārpus savu draudžu robežām un lūgsim, lai 
to būtu arvien vairāk.

8. Pateiksimies un lūgsim par Vaiņodes 
draudzi. Aizlūgsim par draudzes kalpošanas 
nozarēm un cilvēkiem, kas tajās ir iesaistīti, 
īpaši lūgsim, lai draudzei būtu savs mācītājs. 

9. Lūgsim Dieva gādību ikvienam 
ekonomiskās krīzes apstākļos. Pateiksimies 
Dievam par Viņa pastāvību un to stabilitāti, ko 
Viņš mums Savā žēlastībā dāvā šajā 
ekonomiski nestabilajā laikā. Lūgsim, lai mūsu 
sirdis arvien vairāk pieķeras Viņam, ne Viņa 
labajām dāvanām.

10. Pateiksimies un lūgsim par Valmieras 
draudzi. Lūgsim, lai draudze ienīst grēku un 
tiecās pēc svētdzīves, lai Dievs vada 
kalpošanu pansionātā “Lode”, kurā mīt cilvēki 
ar garīgās veselības traucējumiem.

11. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību un padomi, darba nozaru vadītājiem 
un visiem darbiniekiem. Lūgsim Dieva vadību, 
spēku un gudrību ikvienam, kalpojot 
Savienības darbā.

12. Lūgsim par Lietuvu. Aizlūgsim, lai 
Lietuvā dzīvojošajiem būtu Patiesībai atvērtas 
sirdis. Lūgsim, lai būtu vairāk nodevušos pilna 
laika darbinieku, lai veidotos jaunas draudzes, 
kā arī lai draudžu līderi būtu uzticami Bībelei 
un sargātu sevi un citus no maldu mācībām. 

13. Pateiksimies Dievam par dienišķo maizi 
un lūgsim, lai mūsu valstī tās šodien 
nevienam netrūktu. Tāpat aizlūgsim par tām 
vietām pasaulē, kur kristieši tiek vajāti un 
nogalināti, lai Dievs dod žēlastības laiku.

14. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim par 
2009. gada studiju grupu, kas veidojas. 
Turpināsim lūgt par vīriem, kurus Dievs 
aicina pilna laika kalpošanā. 

15. Pateiksimies un aizlūgsim par jaunie
šiem mūsu draudzēs. Lūgsim par jauniešu 
vadītājiem un viņu palīgiem, kā arī par 
jauniešiem, kuriem viņi kalpo. Aizlūgsim par 
šīs nozares kalpošanu un iecerēm nākotnē.

16. Pateiksimies un lūgsim par Viesītes 
draudzi. Aizlūgsim par draudzes nama 
remontu un lūgsim, lai Dievs dod jaunu 
kopīgu vīziju un lai Viņš svētī visas nozares.

17. Lūgsim pēc īpašas mīlestības un spēka 
tiem, kas strādā ar vientuļajiem, nespēcīga
jiem, kā arī  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
gan draudzēs, gan ārpus tām – pansionātos, 
mājas apmeklējumos, slimnīcās un sociālajos 
centros. Lūgsim, lai Dieva mīlestība pārliecina 
cilvēkus par viņu vērtību Dieva acīs.

18. Pateiksimies un lūgsim par studentiem, 
kuri šodien pabeidz pirmo pilna laika studiju 
gadu Baltijas Pastorālajā institūtā. Lūgsim pēc 
Dieva vadības un visa nepieciešamā ikkatram 
no viņiem, kā arī par viņu ģimenēm, materiālo 
stāvokli un draudzēm, kurās viņi kalpos.

19. Pateiksimies un lūgsim par Ventspils 
draudzi, lai Dievs izredz mācītāju kalpošanai 
draudzē. Kopīgi aizlūgsim, lai Dievs dod 
žēlastību un vadību ārpus draudzes 
kalpošanai Ziru pagastā.

20. Lūgsim par Velsu. Aizlūgsim, lai vairāk 
kristiešu iesaistītos politikā un tur būtu par sāli 
un gaismu. Lūgsim arī par vienotību kristiešu 
vidū un īpaši lūgsim pēc miera starp 
dažādajām etniskajām grupām.

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

22. Pateiksimies un lūgsim par izdevniecību  
“Amnis” un tās darbiniekiem. Aizlūgsim par 
jaunām iecerēm nākotnē, tulkojot, izdodot un 
izplatot kristīgo literatūru.

23. Pateiksimies un lūgsim par Užavas drau
dzi. Aizlūgsim par svētdienas skolas darbu un 
jauniešu aktivitātēm. Lūgsim, lai draudze 
nepagurtu un turpinātu sludināt evaņģēliju.

24. Lūgsim par dievkalpojumiem, kuri 
šodien un turpmākās dienas notiek Latvijas 
baznīcās. Lūgsim par cilvēkiem, kas tos 
apmeklē, lai dzirdētā vēsts daudzus uzrunā 
un mudina atsaukties Dieva aicinājumam 
sekot Viņam. 

25. Lūgsim par mieru un izlīdzināšanos 
Gruzijas un Krievijas tautām. Lūgsim pēc 
miera pasaulē un cilvēku sirdīs. 

26. Pateiksimies un lūgsim par Ventspils 
krievu draudzi. Aizlūgsim, lai draudze garīgi 
aug. Lūgsim, lai būtu labvēlīga vide evaņģēlija 
sludināšanai.

27. Lūgsim par Armēniju. Lūgsim pēc miera 
un piedošanas dažādu Armēnijā dzīvojošu 
tautību starpā. Armēnija aktīvi izsūta 
misionārus uz Krieviju un musulmaņu valstīm. 
Pateiksimies par pašaizliedzīgajiem armēņiem 
un lūgsim pēc Dieva sargāšanas, drosmes un 
gudrības.

28. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti 
un viņa ģimeni. Aizlūgsim par tālākām 
iecerēm nākotnē, lai sagatavotie materiāli 
būtu labs atbalsts draudzēs esošajām 
kalpošanām. Lūgsim, lai draudzes 
izmantotu sagatavotos materiālus kā 
evaņģelizācijai, tā mācīšanai.

29. Pateiksimies un lūgsim par Valdemārpils 
draudzi. Lūgsim pēc gudrības, kā uzrunāt un 
veidot attiecības ar apkārtnes ļaudīm, kā arī, 
lai tai drīzāk būtu savs mācītājs.

30. Aizlūgsim par evaņģelizācijas darbu 
lielākās un mazākās Latgales pilsētās un 
ciemos, īpaši par Tilžas draudzes kalpošanu 
internātskolā, lai Dievs uzrunā un atver bērnu 
sirdis Viņa vārdam.

31. Lūgsim par 2009. gadu mūsu ikviena un 
draudžu dzīvē.

a I Z l ū G š a n U  K a l E n D ā r s

decembrim
“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  
D e c e m B r i m

1. 1.Pētera 1:(8.9)1013 ; Jesajas 59:15b21
2. Ebrejiem 10:3239 ; Jesajas 60:114
3. Kolosiešiem 1:914 ; Jesajas 60:1522
4. 1.Tesaloniķiešiem 5:(13)48 ; Jesajas 61:16
5. Mateja 27:2730 ; Jesajas 61:711
6. Mateja 23: 3739 ; Jesajas 62:15
7. Lūkas 21:25-33 ; Jēkaba 5:7-8 ; Psalms 68:1-19

8. Ebrejiem 6:912 ; Jesajas 62:612
9. Atklāsmes 2:1217 ; Jesajas 63:716

10. Atklāsmes 2:17 ; Jesajas 63:1764,3
11. 2.Korintiešiem 5:110 ; Jesajas 64:411
12. Lūkas 22:6671 ; Jesajas 65:116
13. 1.Tesaloniķiešiem 4:1318 ; Jesajas 65:1725
14. Mateja 11:2-6(7-10) ; 1.Korintiešiem 4:1-5 ; Psalms 68:20-36

15. Mateja 3:16 ; Jesajas 66:14
16. Mateja 3:712 ; Jesajas 66:517
17. Lūkas 1:2638 ; Jesajas 66:1824
18. 1.Tesaloniķiešiem 5:1624 ; Lūkas 1:117
19. 2.Korintiešiem 1:1822 ; Lūkas 1:1825
20. Atklāsmes 5:15 ; Lūkas 1:2638
21. Lūkas 1:(39-45)46-55(56) ; Filipiešiem 4:4-7 ; Psalms 130

22. Atklāsmes 22:16.17.20.21 ; Lūkas 1:3956
23. Romiešiem 15:813 ; Lūkas 1:5766
24. Mateja 1:(117)1821(2225) ; Romiešiem 1:17 ; 
 Lūkas 1:6780
25. Lūkas 2:(114)1520 ; Titam3:47 ; Lūkas 2:114
26. Jāņa 1:15(68)914 ; Ebrejiem 1:13(46) ; Lūkas 2:1520
27. Jāņa 21:2024 ; Lūkas 2:2124
28. Lūkas 2:(20-24)25-38(39-40) ; 1.Jāņa 1:1-4 ; Psalms 2

29. 1.Jāņa 4:1116a ; Lūkas 2:2535
30. Ebrejiem 1:(5.6)714 ; Lūkas 2:3640
31. Lūkas 12:3540 ; Romiešiem 8:31b39 ; Lūkas 2:4152

Mēneša lozungs:  
“Tas Kungs saka: kā māte iepriecina savus bērnus,  

tā Es jūs iepriecināšu.”
(Jesajas 66:13)

draudzēmZ I ņ a s

m ā s u  a p V i e n ī b a
31. janvārī Rīgā sanāksme Māsu kalpošanas vadītājām un palīgiem.
Klātbūtne krīzes situācijās – kapelāne Aina Briede.

n ā c a r e t e s  d r a u d z e
14. decembrī plkst. 10.30 draudze svin pastāvēšanas 132. gadasvētkus 
un atjaunošanas 14. gadasvētkus. Svētrunu teiks mācītājs Egils Ķeiris,  
ar dziesmām uzstāsies draudzes koris un mūziķi.
24. decembrī plkst. 17.00 Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums. 
28. decembrī plkst. 10.30 gada izskaņas dievkalpojums. Svētrunu teiks 
mācītājs Egils Ķeiris un liecības stāstīs vairāki draudzes cilvēki.

g r o b i Ņ a s  d r a u d z e
7. decembrī plkst. 16.00 draudzes telpās
Otrās adventes pasākums, ko organizē Grobiņas pilsētas pārstāvji.

p ā V i l o s t a s  d r a u d z e
14. decembrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

m a z s a l a c a s  d r a u d z e
14. decembrī plkst. 15.00 BPI studenta Valtera Mitāna ievešanas 
dievkalpojums sludinātāja amatā, kalpošanai Mazsalacas draudzē.

Z I E M s v ē t K U  D I E v K a l P o J U M I

g o l g ā t a s  d r a u d z e
24. decembrī plkst. 17.00  31. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 10.00  1. janvārī plkst. 12.00

ā g e n s K a l n a   d r a u d z e
24. decembrī plkst. 18.00  31. decembrī plkst. 23.00
25. decembrī plkst. 18.00  1. janvārī plkst. 11.00

s e m i n ā r a  d r a u d z e 
24. decembrī plkst. 17.00  1. janvārī plkst. 10.00
25. decembrī plkst. 10.00

V ī l a n d e s  d r a u d z e 
24. decembrī plkst. 18.00 

m a t e j a  d r a u d z e
13. decembrī plkst. 17.00 – Mateja kamerorķestra koncerts
21. decembrī plkst. 18.00 – Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums
 “VIENS”
24. decembrī plkst. 13.00, 15.30, 18.00 – Ziemassvētku vakara 
 dievkalpojumi “VIENS”
25. decembrī plkst. 11.00
31. decembrī plkst. 17.00
1. janvārī plkst. 10.00 – Jaungada Lūgšanu rīts

s V e i c a m 
Mācītāju Jāni Lūsi, sākot kalpošanu Jēkabpils 
draudzē! Skatīt fotogrāfiju.

s V e i c a m  j u b i l e j ā !
7. decembrī Jānim Pallo 60 gadi  
(Mērsraga draudze)
17. decembrī Agrim Miķelsonam 65 gadi 
(Siguldas, Nurmižu dr.)
25. decembrī Vitālijam Šelembam 30 gadi (Rīgas Betānijas dr.)

g a r ī d z n i e K u  b r ā l ī b a
Garīdznieku brālības priekšniekam māc. Andrejam Šternam mainīta 
epasta adrese: alsterns@lbds.lv



2009. gada janvārī Baltijas Pastorālajā institūtā mācības uzsāks 
jauna studentu grupa. Viens no topošajiem studentiem ir Mārcis 
Dejus no Rīgas Mateja draudzes. Ieklausīsimies Mārča teiktajā un 
lūgsim par viņu un citiem vīriem, kas ir gatavi atsaukties Dieva 
aicinājumam kalpot esošajās draudzēs un dibināt jaunas.

Pastāsti par sevi un savu ģimeni!

Šā gada decembrī man paliek 26 gadi. Esmu precējies jau četrus 
gadus, un manu sievu sauc Agnese. Mums ir divi dēli: Ivo un 
Gints. Dzīvojam Rīgā, bet mana bērnība un skolas gadi pagāja 
Ventspilī. 

Kā tu kļuvi par kristieti – varbūt ir kādi īpaši cilvēki vai 
notikumi, kas bija svarīgi? 

Par kristieti kļuvu 18 gadu vecumā, kaut arī tēvreizi mamma bija 
iemācījusi agrāk un vecāki nokristīja mani, kad man bija 10 gadi. 
Atceros, ka pirmā apzinātā saskarsme ar vārdu “Dievs” bija, kad 5 
gadu vecumā zaļajās burtnīcās rakstīju pasakas par Dievu un 
velnu. Pusaudža gados skolā biju teicamnieks un visumā 
paklausīgs bērns. Interesējos par ezoteriku. Pašam bija savs 
priekšstats par kristietības izcelsmi, proti, ka cilvēki savās domās 
izveidojuši Kristu, Dievu, lai būtu, kam pasūdzēties, lūgt palīdzību, 
lai varētu izskaidrot neizskaidrojamo. Šobrīd domāju, ka kāda 
reliģija, iespējams, tā arī radusies, bet kristietība tā noteikti nav! 
Trīsvienīgo Dievu var piedzīvot darbojamies, un tas ir kas pilnīgi 
cits salīdzinājumā ar iedomām.
Par savu atgriešanos vispirms varu pateikties Dievam, tad 
daudziem cilvēkiem, bet īpaši Rūdolfam un Artai. Rūdis bija mans 
klases biedrs un draugs. Arta – mans vēstuļu draugs. Vēstules uz 
papīra ir labs formāts, kurā runāt par nopietnām tēmām, tai skaitā 
ticību, pārliecību. Tas viss sasummējās kādā Mateja draudzes 
nometnē. Spilgti atceros, kā tur piedzīvoju īpašu mīlestību: es, 
svešs cilvēks no svešas pilsētas, bet viņi – šie kristieši – aicināja 
mani pie sava pusdienu galda kā savējo. Es gribēju būt kā viņi. 
Neko tādu nebiju pirms tam piedzīvojis, bet pēc tā biju ilgojies. 
Kad nometnes beigās mācītājs aicināja pieņemt Kristu, tomēr bija 
iekšēja cīņa, bet es atsaucos.

Kopš tā laika augšana notika ļoti strauji. Pirmajā Kristus mīlestībā 
ātri iesaistījos kalpošanā. Kad apprecējos, ģimene kļuva par manu 
primāro draudzi, tāpēc kalpošanu pārtraucu.

Kur un kā tu pašlaik kalpo?

Kad šī gada februārī atsaucos Dieva aicinājumam kļūt par 
mācītāju, tad atgriezos kalpošanā – sākumā kā svētdienskolas 
skolotājs, tagad kā mazo grupu koordinators Rīgas Mateja 
draudzē. Gatavoju arī mazo grupu materiālu par Pāvila vēstuli 
filipiešiem. Tās nav tulkotas studijas, bet pašu veidotas. Šā sešu 
nedēļu studiju cikla, ko veido svētrunas un diskusijas, mērķis ir 
“iziet ārpus baznīcas” un katrai mazajai grupai ar darbiem parādīt 
Kristu, kalpojot kādiem cilvēkiem viņu vajadzībās. Šobrīd arī 
gatavojos studijām BPI un esmu finanšu piesaistes procesā.

Kāda ir tava profesija? Vai tā tev patīk? Redzi tai jēgu? 

Pēc vidusskolas beigām izvēlējos kļūt par arhitektu. Esmu beidzis 
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti. Pēdējos sešus 
gadus arī strādāju šajā profesijā. Nospraudu sev mērķi izaugt līdz 

projektu vadītājam, 
pakāpeniski arī to sasniedzu. 
Arhitekta darbs ir ļoti 
interesants. Kāds cilvēks reiz 
man teica, ka arhitekta augļi 
ir ilglaicīgāki par jebkuras 
citas profesijas augļiem. Es tā 
arī domāju, līdz redzēju, kā 
māja  arhitektūras 
piemineklis tiek nojaukta, lai 
atbrīvotu vietu citai – Gaismas 
pilij. Te nu bija ilglaicīgie augļi! Dievs rosina mūsu gribēšanu 
un atklāj patiesību. Vienīgi darbs cilvēku vešanai pie Kristus ir 
ar patiesi ilglaicīgiem augļiem, ar mūžības garšu. 

Kāpēc nolēmi mācīties BPI? Ko par to saka tava ģimene, 
draugi, kolēģi? 

Nolēmu studēt BPI, lai kļūtu par labu mācītāju, attīstot savas 
spējas un raksturu, izprotot kultūru un pasauli. Mana sieva 
mani atbalsta, jo saredz manī nepieciešamās dāvanas 
mācītāja amatam. Viņa ir mans tuvākais un nozīmīgākais 
atbalstītājs. Pārējo cilvēku viedokli par manu izvēli es uzklausu 
– par negatīvo ilgi nedomāju, bet pozitīvo ņemu par 
iedrošinājumu. Izvēli esmu izdarījis un nedomāju to mainīt.

Kāds ir tavs priekšstats par BPI? Kā tas ir veidojies?

Man ir prieks, ka BPI, kur varēšu studēt, nav tikai garīga vai 
tikai mācītāju skola, bet jau pašos pamatos veidota kā 
instruments, lai īstenotu Baptistu savienības mērķi par 100 
jaunām draudzēm nākamajos 10 gados. Tas ir reāls mērķis. Es 
tam ticu. Domāju, ka 2500 (100x25) cilvēku nebūs lielākā 
problēma. Grūtāk būs ar tiem 100 jaunajiem mācītājiem. 
Kamēr vīri būs pārāk pieķērušies saviem vecajiem tīkliem vai 
muitas būdām un nesekos Kristus aicinājumam, tikmēr 
problēma saglabāsies. Šeit atkal ir jautājums par mūžības 
augļiem. Es uzskatu, ka katrai draudzei jābūt ar misijas 
skatījumu – vērstai uz āru, uz cilvēkiem. Es ticu, ka pilna laika 
kalpošanā ar zināšanām un prasmēm, ko iegūšu BPI, Dieva 
spēkā un vadībā varēšu daudz paveikt, lai vestu un noturētu 
cilvēkus pie Kristus.

Ko tu iedomājies sevi un savu ģimeni darām pēc 10-15 
gadiem?

Ja Dievs dos tik ilgi nodzīvot, tad es sevi redzu, kā piecu bērnu 
tēvu, dzīvojam ārpus Rīgas. Pa šo laiku būs jau dibinātas 100 
jaunas draudzes, un es šajā procesā būšu varējis aktīvi 
iesaistīties. Domāju, ka būšu mācītājs skaitliski un atziņā 
augošā Kristu mīlošā draudzē. Bet visvairāk gribu būt 
pazemīgs Kristus priekšā un ar pazemību sirdī pret cilvēkiem, 
un iet tur, kur Viņš sūta. Esmu piedzīvojis, ka tikai paklausībā 
Kristum varu būt Viņam visnoderīgākais, jo tad Viņš pats var 
mani lietot. 

Tavuprāt, ko nozīmē kalpot Dievam?

Kalpošana Dievam nozīmē ticībā paklausīt un darīt. Kalpošana 
Dievam ir nemitīga dzīšanās pēc mērķa, kā Pāvils to apraksta 
Vēstules filipiešiem 3. nodaļā. Kalpošana ir arī tā brīnišķīgā 
gandarījuma un piepildījuma sajūta, kas rodas, darot labu 
darbu.

Kā mēs varam par tevi aizlūgt?

Lai Dievs vairo ticību un paļāvību manā namā. Lai Dievs lieto 
mani pilnā mērā, bet pāri visam – lai notiek Viņa prāts.

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

augļi
Ilglaicīgi
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