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Jau mēnesis pagājis, kopš saņēmām Jaunā Gada sveicienus 

un ar optimistiskiem novēlējumiem apņēmīgi sveicinājām citus. 

Daudzi viens otram vēlēja: “Lai 2008. gads būtu labāks par 

visiem iepriekšējiem!” Kā tad nu tagad šķiet? Vai, pareizinot 

janvāri ar 12, būs labs gads, vai arī tie būs bijuši tikai tukši 

vēlējumi?

8. janvārī mācības Baltijas Pastorālajā institūtā sāka 13 brāļi. 

Šajā mēnesī man bijusi brīnišķīga iespēja šos puišus un vīrus 

tuvāk iepazīt, un, ziniet – šie ir īpaši ļaudis. Katrs ar savu 

neatkārtojamu un kolorītu dzīves pieredzi, garīgām dāvanām, 

nākotnes sapni, aicinājumu un lūgšanu – Kristu, veido mani, lai 

Tu varētu mani lietot!

Redzot, ar kādu degsmi un atbildību studenti janvārī ir uzsākuši 

mācības, lai sagatavotos kalpošanai, un tad pareizinot to ar 12, 

varu droši sacīt – šis būs ļoti labs gads. 

Iztēlojoties un lūdzot par šo brāļu kalpošanu mūsu draudzēs un 

jaunu draudžu dibināšanā, mans prieks ir lielāks arī par pašu 

2008. gadu. Šeit ir sākums darbam, kam augļi būs mūžīgi.

Lūdzu, paturiet šos brāļus un viņu ģimenes un attiecības savās 

lūgšanas – viņiem tas ir ļoti vajadzīgs. 

Ja Dievs ļaus, 2009. gadā tiks veidota nākamā studiju grupa, 

bet jautājums paliek – vai būs vīri, kas uzdrīkstēsies paklausīt?

Pēteris Sproģis 
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LBDS bīskapa,

Pētera Sproģa

svētruna 24.12.2007.

Aicinu, ka varam kopīgi nolasīt vispazīstamāko un populārāko 
pantu Bībelē. Jāņa Evaņģēlija 3:16. Pantu, kuru mēs daudzi 
zinām no galvas: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, 
bet iegūtu mūžīgo dzīvību.” Jēzu Kristu, paldies, ka Tu ienāci 
pasaulē mūsu katra dēļ. Palīdzi mums to labāk saprast un savu 
dzīvi balstīt uz to, ko Tu mums esi atnesis. Āmen!

Varbūt jau būsit pamanījuši, ka, laikam ejot, mainās mūsu 
attieksme pret Ziemassvētku dāvanu sarakstu. Kad mēs bijām 
bērni, tad mūsu Ziemassvētku dāvanu sarakstā bija tās dāvanas, 
ko bijām iecerējuši saņemt. Bet tad pamazām kaut kas mainās, 
un Ziemassvētku dāvanu sarakstu sāk veidot nevis tas, ko mēs 
ceram saņemt, bet tās dāvanas, kuras mums vajag sarūpēt. Un 
situācija palaikam kļūst vēl sarežģītāka, jo tavā paziņu lokā mēdz 
ienākt jauni cilvēki, radi, radu bērni, un tā reizēm var būt diezgan 
komplicēta lieta. Es pieņemu, ka jūs visi esat to jau šajā brīdī 
atrisinājuši, bet reizēm tas mēdz būt sarežģīti, jo – ja tu ko 
dāvināsi tam cilvēkam, tad tev vajadzētu vēl dot arī tam, un tad 
savukārt varētu apvainoties vēl kāds cits. Kādiem no jums, es 
saprotu, šis saraksts ir visai garš, un, jo gadus, jo kļūst garāks. 
Kādiem šis saraksts, iespējams, ir visai īss, un varbūt kļūst vēl 
īsāks. Kādi no mums ir iekļuvuši daudzu cilvēku dāvanu 
sarakstos, un kādi no mums, iespējams, ir tikai dažos, un kāda 
vārds varbūt nav nevienā sarakstā. Bet tas tomēr nav izšķirošais. 
Pat ja tu nebūtu iekļauts nevienā dāvanu sarakstā, tas tiešām nav 
pats galvenais. Un tam ir vairāki iemesli.

Kādai meitenītei atgriežoties skolā, draudzenes jautāja: “Nu, vai 
tu dabūji visu, ko tu sagaidīji no Ziemassvētkiem?” Viņa 
vientiesīgi teica: “Nē, bet tā jau nebija mana dzimšanas diena.” 
Un viņa bija sapratusi ļoti svarīgu Ziemassvētku vēsti, ka centrā ir 
Kristus. Tā  nav mūsu dzimšanas diena, tas nav jautājums par to, 
ko mēs dabūjam dāvanās viens no otra. Tas ir jautājums par 
Kristu, tas īstenībā ir jautājums – ko Kristus kā jubilārs saņem no 
manis, kā dzied tajā vecajā Ziemassvētku svētdienskolas 
dziesmā, ko es atceros no bērnības: “Ko dosim mēs, bērni, ko 
dāvāsim Tev,” skan jautājums. Un tad ir atbilde: “Ak, saņem mūs 
pašus par dāvanu Sev. Tu negaidi mantas, ko pasaule dod,  
bet sirdi tik šķīstu, kas godu Tev dod.” Tas ir šis jautājums. 
Faktiski jautājums ir par to, kur Kristus nāk, un Viņš meklē sirdi, 
meklē vietu, kur piedzimt.

Kāds zēns dzīvoja dīvainā zemē, ļoti daudzas lietas tur notika 
visai savādi. Skolnieki nevis gāja uz skolu, bet skolotāji gāja pie 
viņiem uz mājām. Ļaudis pa dienu gulēja un naktīs strādāja.  
Un tikai retajiem bija dienas maiņas. Tad, šajā dīvainajā zemē 
dzīvojot, pienāca zēna dzimšanas diena. Māte izcepa zēna 
dzimšanas dienas torti, bet jubilāram netika ne gabaliņš.  
Vecāki noorganizēja svinības kaimiņu mājās, bet – un tas bija vēl 
dīvaināk – pašu zēnu uz svinībām līdzi nepaņēma. Draugi, 
izmantojot gadījumu, sūtīja viens otram apsveikuma īsziņas,  
bet viņam tā arī neviens neuzrakstīja. Tuvākie draugi, izmantojot 
gadījumu, apdāvināja viens otru, bet pats jubilārs dāvanu tā arī 

Kur piedzimt

Turpinājums 4. lappusē

nesaņēma. Un, lai arī tā bija dīvaino zeme, kur daudz kas notika visai 
savādi, zēns beidzot to neizturēja. Viņš paņēma megafonu, uzkāpa 
uz sava velosipēda, braukāja pa šīs pilsētiņas ielām un skaļi sauca: 
“Galu galā, kam šodien ir dzimšanas diena!?” Un šis sauciens 
atbalsojās starp māju sienām. “Galu galā, kam šodien ir dzimšanas 
diena!” Un patiesībā, ja tu uz šo jautājumu vari atbildēt, tad, pat ja 
tev nāktos svinēt šos svētkus vienam, tu tos tomēr varētu svinēt ar 
prieku. Jo tu saproti – tā jau nav mana dzimšanas diena. Tā ir Kristus 
dzimšanas diena. 

Vēl ir otrs nozīmīgs iemesls, kāpēc nav tik svarīgi, cik garš ir tavs 
dāvanu saraksts un cik dāvanu sarakstos tev šogad ir izdevies iekļūt. 
Jo svarīgākais ir tas, ka tu esi Dieva dāvanu sarakstā. Par to jau runā 
Ziemassvētki, par to jau runā šis pants, kas ir mūsu priekšā. Dievs 
nāk pasaulē, lai tevi apdāvinātu. Un tas, ko mēs dāvinām viens 
otram, – tā labākajā gadījumā ir tikai atblāzma no tā, ko dāvina 
Dievs. Tu esi iekļauts Dieva dāvanu sarakstā. Par to liecina Svētie 
Raksti, par to liecina Jāņa 3:16. Pazīstamākais pants Bībelē, to mēdz 
dēvēt arī par “īso evaņģēliju”. Jo nekur citur vienā teikumā nav 
izdevies tik labi iekļaut visas kristietības, visas Bībeles centrālo vēsti. 
Pants, par kuru ir sacīts: “Ja tu neko nezini par Bībeli, sāc šeit. Ja tu 
zini visu Bībeli, atgriezies šeit.” Šī ir patiesība, kas izmaina cilvēku 
dzīvi. 22 vārdi latviešu valodā, tik īsi, ka to var iemācīties vienā brīdī. 
Tik īsi, ka to var uzrakstīt uz salvetes. Tik pamatīgi, ka tas ir turpinājis 
sniegt atbildes uz cilvēka lielākajiem jautājumiem jau 2000 gadus. 
Pants, kas sākās ar Dievu un beidzās ar dzīvību. Pants, kas mūs 
aicina uz to pašu – sākt ar Dievu, lai pabeigtu ar dzīvību. Kāda 
interesanta lieta, ko, iespējams, nebūsit pamanījuši – pirmā panta 
puse runā par Dievu. Ar Dievu viss sākās. “Jo tik ļoti Dievs mīlēja 
pasauli.” Iemesls, kāpēc pasaule tika radīta – Dieva mīlestība.  
Otrā panta puse runā par cilvēku – “Lai ikviens, kas Viņam tic, 
nepazustu.” Un pašā vidū ir vārds “Dēls”. Un ziniet, tādējādi šis 
pants ne tikai ar savu saturu, bet interesantā kārtā pat ar savu uzbūvi 
sevī iemieso Ziemassvētku lielo noslēpumu. Starp Dievu un cilvēku 
bija grēka radīta plaisa. Un tad nāk Dieva Dēls, patiess Dievs un 
patiess cilvēks, lai cilvēka attiecības ar Dievu atjaunotu, lai uzbūvētu 
šai plaisai pāri tiltu. 

Un šis Ziemassvētku noslēpums piepildās katra cilvēka dzīvē, kad 
Dieva Dēls, meklējot kur piedzimt, atrod savu vietu tavas dzīves 
centrā. Gluži tāpat kā šī panta centrā, gluži tāpat kā Ziemassvētku 
centrā, gluži tāpat kā mūsu pasaules centrā, kur pēc Kristus 
dzimšanas mēs skaitam laiku. Mēs esam iedalījuši vēsturi pirms 
Kristus dzimšanas un pēc Kristus dzimšanas. Un neatkarīgi no tavas 
izvēles un pat neatkarīgi no tavas ticības ir kādi objektīvi lielumi – ir 
Dievs, un ir cilvēks. Bet šis pants pasaka kaut ko vairāk: ka ir ne tikai 
Dievs un es, un tu, bet ir Dievs, kurš mīl pasauli. Un esmu es un esi 
tu ar savu, ja nekas nemainās, bojāeju. Ir Dievs, kurš tik ļoti mīlēja 
pasauli, un esam mēs, kas aizietu bojā, ja nekas nebūtu ticis darīts. 
Bībele saka: “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” 
Bībele saka, ka, ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām 
paši sevi, un patiesība nav mūsos. Un jautājums Ziemassvētkos ir 
tāds: vai starp tevi un Dievu ir tukšums, vai starp tevi un Dievu ir 
Dieva Dēls, kurš ienāk tavā dzīvē, kuram tu esi atvēris savas sirds 
durvis, lai Viņš var ienākt un piedzimt, un ienest tavā dzīvē Dieva 
realitāti un Dieva mīlestību, kas ir bezgala daudz vairāk nekā 
Ziemassvētku gaismas sentiments.

Kā tu vari būt drošs, ka esi Dieva dāvanu sarakstā?  Šis pants par to 
runā. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja.” Lai tu zinātu, ka esi Dieva 
dāvanu sarakstā, tev ir jāspēj apstiprinoši atbildēt uz vienu jautājumu 
– vai tu esi  pasaulē? Ja atbilde ir jā, tad tu esi Dieva dāvanu 
sarakstā. Viņš mīlēja pasauli. Tā nav nacionāla mīlestība. Viņš mīlēja 
visas tautas. Tā nav fiziska mīlestība. Viņš mīl skaistos un 
deformētos. Tā nav finansiāla mīlestība. Viņš mīl nabagus un 
bagātus. Tā nav intelektuāla mīlestība. Viņš mīl augsti skolotos un 
inteliģentos tāpat kā analfabētus. Tā ir dievišķa mīlestība. 



Izsakām sirsnīgu pateicību ikvienai 
mūsu Savienības draudzei par 
sniegto atbalstu aizvadītajos 
mēnešos! Šis laiks koledžai ir 
izšķirošs – šobrīd iesniedzam 
dokumentus LR Izglītības un zinātnes 
ministrijā (LR IZM) programmas 
Sociālās palīdzības organizēšana 
akreditācijai, kā arī visas koledžas 
akreditācijai. Bez jūsu aizlūgšanām 
mums neiztikt, jo esam nonākuši pie 
tās robežas, par kuru ir domāts un 
lūgts kopš 1991.gada. Jau rakstījām, 
ka mūsu Savienība starp pārējām 
protestantu baznīcām ir pirmā,  
kuras koledža ir reģistrēta LR IZM. 
Ko tālāk? Esošajā situācijā LBDS 
darba stratēģijas kontekstā ir 
jāpārvērtē koledžas darba tālākie 
mērķi un darbības virzieni. Tādēļ šis 
laiks ir īpaši svarīgs, kurā bez laba 
padoma neiztikt. Būsim pateicīgi par 
jūsu aizlūgšanām. 

Koledžas pašreizējie attīstības plāni.

Rudenī plānojam atvērt jaunu pirmā 
līmeņa augstākās izglītības 
programmu Cilvēku resursu vadībā, 

kas paplašinās jau esošo Draudzes 
administrācijas programmu. 
Programmas mērķis – sniegt 
nepieciešamās zināšanas un 
iemaņas draudzes praktiskajā 
pārvaldes darbā un cilvēku resursu 
pārvaldīšanā. Jāatzīst, ka šī ir ļoti 
liela nepieciešamība mūsu draudzēs 
un ceram, ka šo programmu atzinīgi 
novērtēs visi tie brāļi un māsas,  
kuri darbojas draudzes praktiskās 
pārvaldes kalpošanās.

Tuvāk par koledžas darbu varat 
uzzināt mājas lapā www.kvk.lv vai 
pieteikt koledžas pārstāvja vizīti jūsu 
draudzē, ko ar prieku arī izmantosim. 
Jāatzīst, ka šis darbs prasa 
nozīmīgas finanses, tāpēc mēs 
neiztiksim arī turpmāk bez jūsu 
dāsnā atbalsta. Tāpat arī ceram,  
ka rakstītās rindas kādu pamudinās 
rudenī uzsākt studijas kādā no 
koledžas programmām. Šī mācību 
iestāde tika izveidota, lai dotu iespēju 
ikvienam sagatavoties tam 
aicinājumam, ko no Dieva saņēmis!

Oļegs Jermolājevs
KVK direktors

Rīgas Āgenskalna baptistu baznīcā no 10. līdz 12. 
janvārim norisinājās Misijas dienas 2008 ar lozungu – 
Svētīts, lai svētītu. 

200 dalībnieki bija ieradušies no visiem Latvijas 
reģioniem un pārstāvēja dažādas kristīgās konfesijas. 
Kā ierasts, Misijas dienās piedalījās viesi arī no citām 
zemēm. Šogad Misijas dienas iesākās ar semināru, 
kuru vadīja leģendārais misionārs Dons Ričardsons. 
Viņš kļuva plašāk pazīstams pēc savas grāmatas 
“Miera bērns” publicēšanas. Dažus gadus vēlāk tika 
uzņemta filma ar tādu pašu nosaukumu. Nu arī 
latviešu valodā ir pieejama gan šī grāmata, gan filma. 
“Miera bērns” latviešu valodas tulkojuma atvēršanas 
svētki notika tieši pēc Misijas dienām, 13. janvārī, 
Mateja baznīcā.

Šā gada Misijas dienas organizēja nodibinājums 
Partneri kopā ar Latvijas Evaņģēlisko aliansi, Jaunatni 
ar Misiju, Latvijas Kristīgo studentu brālību, Greater 
Europe Mission, Internacionālo draudzi, kā arī Baltijas 
Pastorālā institūta studenti sniedza palīdzību šī 
pasākuma norisē.

Ikviens Misijas dienu dalībnieks varēja gūt jaunu 
motivāciju būt par svētību citiem – sākot ar savu 
kultūru un beidzot ar tālajām un nepazīstamajām. 

Enoks Neilands

K r i s t ī g ā s
V a d ī b a s
K o l e d ž a

30. decembrī, gada pēdējā svētdienā, Liepājas baptistu 
Pāvila baznīcā bija jauks koncertdievkalpojums – divi 
senioru kori no Liepājas un Rīgas sastapās, lai kopīgi 
svinētu “Jaunās Skaņu Rotas” 75 gadu jubileju.

“Jauno Skaņu Rotu” mūsu draudzēm pazīstamais 
dziesmu izdevējs Jēkabs Sīmanis sastādīja un izdeva 
1932. gadā Liepājā. Šīs grāmatas 228 lappusēs 
atrodamas 180 dziesmas. Vairumam dziesmu teksta 
autors vai tulkotājs ir mācītājs Jānis Inķis.

Jēkabs Sīmanis (1865 – 1941) mūsu draudzēs kalpoja 
kā diriģents un dziesmu izdevējs. Viņš bija diriģents 
Jelgavas, Liepājas Nācaretes, bet visilgāk – 31 gadu – 
Liepājas Ciānas draudzē. Šīs un vēl citas ziņas par 
“Jauno Skaņu Rotu” un Jēkabu Sīmani varam atrast 
mācītāja Jāņa Tervita datu bāzē. 

Abi šie lielie notikumi – gan jubilejas, gan sadraudzības 
svinēšana – radīja lielu prieku todien Pāvila dievnamā 
atnākušajiem ļaudīm. Ar kādu sajūsmu dziedājām vecās, 
mīļās dziesmas! Ar kādu atsaucību tās pieņēma publika!

senioru koris
D z i e D

Protams, ne jau mūsu varēšana un dziesmu skanīgums bija tas, kas saviļņoja 
publiku, – ļaudis sasildīja Dieva skāriens un jūsma dziedātāju acīs. Domāju, ka 
katrs dziedātājs bija pateicīgs abu koru galvenajiem diriģentiem – Ilzei Balodei un 
Ērikam Ešenvaldam – un viņu palīgiem par mums doto izdevību aktīvi piedalīties 
šajos svētkos. Tieši viņu devums, viņu dziedātājiem ziedotās darba stundas, 
uzmanība un mīlestība liek arī mums, vecajiem ļaudīm, justies droši un labi.

Šie svētki bija vēl viens pierādījums tam, kādu svētību mūsu draudzēs ienes 
paaudžu sadarbība. Tikai nevajadzētu to mums pašiem, vecajai paaudzei, aizmirst 
un uzmanīgi un neatlaidīgi uz to vadīt jaunos ļaudis, divkāršojot savu sadraudzības 
un mīlestības devu attieksmē pret jauniešiem. Veciem taču pieder ne vien 
zināšanas, bet arī dzīves pieredze.

Rīgas draudžu senioru kori bija papildinājuši ļaudis no Auces, Kauguriem, 
Jelgavas, un pat Pļaviņu draudzes sludinātājs Linards Kaptāns dziedāja kopā ar 
mums.  Kad dievkalpojuma norisē arī viņam tika dota izdevība izteikties, 
L. Kaptāns nevarēja vien valdīt savu prieku par šo dziedāšanu. No bērnības viņam 
mīļas šīs dziesmas, tā viņš teica, un, kad uzzinājis par šo koncertu, lūdzis savai 
draudzei brīvu gada pēdējo svētdienu, lai kopā ar citiem varētu svinēt šo “Jaunās 
Skaņu Rotas” jubileju.

Protams, ka ir sava vieta mūsu dievkalpojumos arī pēdējos pāris gadu desmitos 
ienākušajām vienkāršajām slavēšanas dziesmām, bet nekad neaizmirsīsim, ka 
esam latviešu baptistu kori, kuri vēl nesenā pagātnē ar panākumiem izpildījām 
Haidna, Mocarta, Mendelsona, Čaikovska u. c., kā arī mūsu pašu, latviešu 
komponistu, darbus.

Varbūt būsim tik drosmīgi un ne tikai ar sajūsmu klausīsimies Valsts Akadēmisko 
kori izpildām mūsu Ērika Ešenvalda darbus, bet mēģināsim arī paši tos pacelt.

Cienīsim savus komponistus, savus diriģentus, savus mūziķus un uzticēsimies 
Dievam. Gan jau Viņš tad darīs!

Lidija Tervite

Foto: Zigurds Krugalis



Tā ir pilnīga mīlestība. Viņš mīlēja pasauli. Kādai mātei bija septiņi 
bērni, kurus viņai pēc vīra bojā ejas nācās audzināt vienai. Un 
kādu dienu viņai kāds jautāja: “Kā tu spēj sadalīt savu mīlestību 
starp septiņiem bērniem?” Viņa, ne mirkli nedomājot, sacīja: “Es 
savu mīlestību nedalu, es to reizinu.” Un Dievs, sūtot pasaulē savu 
Dēlu, reizina Savu mīlestību uz katru no mums. Jo Dievs uzlūkoja 
pasauli ar visām tās problēmām, ar cilvēka grēku, bet Viņš nesūtīja 
tajā situācijā Savu padomu, deklarāciju, likumu. Viņš pats ienāk 
šajā pasaulē, Viņš reizina savu mīlestību, Viņš sūta visu Sevi, Savu 
Dēlu. Un Dievs ne tikai saka, ka Viņš mīl. Jo mēs zinām, ka runas 
var būt lētas. Cilvēks var runāt vienu un domāt kaut ko citu, un 
beigās izdarīt vēl kaut ko pilnīgi citu. Bet tajā vakarā, kad Kristus 
piedzima Betlēmē, kad tika piepildīti pravietojumi, kas bija sacīti 
gadsimtus un gadu tūkstošus atpakaļ, Dievs pasaka – to, ko Es 
saku, to Es domāju, un to Es daru. 

Varbūt būsit dzirdējuši par to puisi, kurš iemīlējās kādā meitenē un 
viņai sacīja: “Mīlulīt, es esmu gatavs nomirt par tevi.” Un meitenei 
tas sākumā patika, bet viņš to sacīja katru dienu un daudzas reizes 
un nepiemērotos brīžos. “Mīlulīt, es esmu gatavs nomirt par tevi, 
mīlulīt, es esmu gatavs nomirt par tevi.” Kādu dienu meitenei tas 
apnika un viņa sacīja: “Tu visu laiku runā, runā, runā, bet tu nekad 
to nedari.” Dievs ne tikai saka kādas skaļas frāzes; to, ko Dievs 
domā, to Viņš dara. Un tam, ko Viņš dara, ir dziļa nozīme. Viņš 
ienāca pasaulē, dzīvoja šīs pasaules dzīvi. Kristus ienāca ar vienu 
mērķi – nomirt. Viņš nomira bez grēka par grēku. Bet tāpēc, ka 
Viņš nomira bez grēka, Viņš varēja nomirt par manu un tavu grēku, 
lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. 

Džons Ņūtons, kas bija vergu tirgonis, vēlāk savā dzīvē apjauta to 
ļaunumu un tās šausmas, ko viņš bija nodarījis tūkstošiem cilvēku. 
Atmiņas kadri no viņa pagātnes viņu vajāja, Viņš nespēja aizmirst 
tos skatus, kā viņš bija spīdzinājis un nogalinājis, un izpostījis 
cilvēku dzīves. Viņš meklēja žēlastību, bet bija skaidrs, ka viņš pats 
sev piedot nevarēja. Viņam vajadzēja Dieva piedošanu. Visā 
pazemībā viņš meklēja piedošanu Kristus žēlastībā. Pēc tam,  
kad viņš to atrada, viņš sarakstīja vienu no vispazīstamākajām 
dziesmām “Man žēlastība dāvāta”, kuras angliskais nosaukums ir 
“Amazing grace”. Un šajā dziesmā ir šādi vārdi: “Es biju akls, bet 
tagad es redzu. Es biju pazudis, bet tagad es esmu atrasts. Ak, šī 
apbrīnojamā žēlastība, kas izglābj tādu nelieti kā es.” Un tad, kad 
vēlāk viņš lasīja šo pantu, kas ir mūsu priekšā: Jāņa 3:16, viņš pie 
tā apstājās, un viņu īpaši uzrunāja šis viens vārds – ikviens. “Lai 
ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.” Viņš 
sacīja: “Ja šeit būtu rakstīts: “Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš 
deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai Džons Ņūtons tiktu izglābts 
ticot un dabūtu mūžīgo dzīvību, tad es sacītu un domātu, ka tas 
noteikti ir kāds cits Džons Ņūtons, tas nevaru būt es; bet šeit ir 
sacīts – ikviens.” Tas nozīmē, ka gan šis, gan tas Džons Ņūtons, 
gan arī jebkurš cits, lai kāds būtu viņa vārds, un arī tu, mēs visi 
esam iekļauti, ikviens. Ikviens – ļoti aptverošs vārds, universāls 
vārds. Tas attiecas uz visiem. Neviens netiek atstāts ārā. Ikviens ir 
iekļauts Dieva dāvanu sarakstā. 

Bet vēl tur ir vārds – “nepazustu”. Satraucošs vārds. Mēs varbūt 
gribētu, lai šis vārds ja ne gluži tiktu izdzēsts no Bībeles, tad 
vismaz būtu neredzamāks. Bet Jēzus pret šo vārdu izturas ļoti 
nopietni, tik pat nopietni kā Viņš izturas pret tevi, pret tavu 
nepazušanu. Viņš izturas nopietni pret šo vārdu, jo galu galā tieši 
tas bija iemesls, kāpēc Viņš piedzima, kāpēc ir Ziemassvētki. Jo 
galu galā tu vai nu pazudīsi, vai dzīvosi mūžīgi. Kristus to saka.  
Un kas tad noteiks to atšķirību, kas noteiks to, kas būs tava daļa? 
Ne tavi talanti, ne tavi sasniegumi, ne tavi īpašumi, ne tava 
izglītība. Tikai un vienīgi – “ikviens, kas Viņam tic, nepazūd, bet 
iemanto mūžīgo dzīvību”. Tas sākas ar Kristu, kurš meklē vietu,  
kur piedzimt. Un kā Viņš ienāk šīs pasaules centrā, lai būtu starp 
cilvēci un Dievu, tā tas realizējas tavā dzīvē, kad tu pieņem šo 
piedāvājumu sev personīgi, ka Viņš var ienākt starp tevi un Dievu. 
Vai Viņš būs tavas dzīves centrā tāpat kā Jāņa 3:16 centrā, vai arī 

tur paliks tukšums, jo tavā dzīvē neatradīsies vieta, kur Kristum 
piedzimt. 

Kad pirmajos Ziemassvētkos tas notika, tad tur Betlēmē atskanēja 
eņģeļu koris, un eņģeļi dziedāja šo dziesmu ar vārdiem: “Gods 
Dievam augstībā, un miers virs zemes.” Un šiem vārdiem ir ļoti 
dziļš saturs. Viss gods Dievam, dzied eņģeļi. Jo tad, kad tu saproti, 
ka Dievs ir sūtījis Savu Dēlu tevis dēļ, tad tu saproti, ka īstenībā 
tavas attiecības ar Viņu, tava piedošana, tava glābšana nav balstīta 
tavos panākumos, jo Dieva priekšā visi tavi panākumi ir vien nieka 
vērti. Tu saproti, ka visa tava glābšana ir balstīta Viņa nopelnā, un 
tad tev ir skaidrs, ka Viņam pieder viss gods. Un kas notiek? Kad 
Dievam ir viss gods, tad tev ir daudz miera. Ja tu mēģini pats sevi 
pacelt, ja tu mēģini nostāties Dieva priekšā un dzīvot šo dzīvi ar 
apziņu: es jau nemaz neesmu tik slikts, īstenībā es esmu diezgan 
labs. Un kad tu ar šo attieksmi sāc dzīvot Dieva priekšā, tad ko tu 
dari? Tu ņem sev godu, Dievam tiek dots mazs gods, un tev dzīvē 
ir maz miera. Tu jau vari savu dzīvi balstīt uz saviem 
sasniegumiem, un nenoliedzami, tev jau dzīvē ir uzdevums, kas 
tev ir jāpaveic, jāuzņemas atbildība un jāizdara lietas līdz galam. 
Un ja tu tās nedarīsi, kas tās izdarīs? Bet šī loģika nedarbojas, kad 
tu nonāc pie savām attiecībām ar Dievu. Tu pats nevari šo 
glābšanu nopelnīt. Tu pats nevari nopelnīt Dieva mīlestību. Un, ja 
tu balstīsi savu dzīvi Dieva priekšā uz saviem nopelniem, tad kādu 
brīdi tas tev palīdzēs, bet vienā brīdī nekas cits kā tavs paša 
nopelns būs tas, kas tevi apsūdzēs. Jo vienmēr jau tu būtu varējis 
darīt kaut ko vairāk. Un kāds dzīvo savu dzīvi un šodien saprot: 
“Patiesībā es jau toreiz varēju savādāk savu bērnu audzināt. Ja es 
toreiz savam bērnam būtu mācījis citas lietas, tad viņš šodien 
dzīvotu citādi, bet ko es tur šodien vairs varu izdarīt.” Un kāds 
dzīvo un saprot: “Īstenībā es varēju vairāk darīt, lai izglābtu savu 
laulību, bet ko es nu vairs tur varu darīt.” Un kāds saprot, ka 
īstenībā būtu varējis savādāk pret saviem vecākiem izturēties,  
bet lietas tika pateiktas, un piedošana netika lūgta, un šodien to 
vairs nevar izdarīt. Un var būt neskaitāmi daudz tādu lietu, kas tevi 
beigās apsūdz. Bet kad tu saproti, ka tas ir Kristus, caur kuru 
Dievs tevi apdāvina un kurā ir visas lietas, kurā tev ir pilna 
piedošana, tu vari dziedāt kopā ar eņģeļiem savā sirdī, saprotot – 
viss gods ir Dievam. Dievs visu ir izdarījis. Kad tu šajā dzīves 
centrālajā jautājumā atdod visu godu Dievam, tad tev tiek daudz 
miera. 

Džeks Binijs bija ievērojams komiķis, bet viskomiskākais šā 
komiķa dzīvē bija tas, ka viņš reizē bija arī ļoti kautrīgs cilvēks.  
Kad viņš sastapa savu nākamo sievu, viņš vēlējās viņu uzaicināt uz 
tikšanos, bet viņš vienkārši nespēja izrunāt nevienu vārdu. Viņas 
klātbūtnē viņš vienkārši kļuva kā mēms. Tad viņam radās doma. 
Viņš aizgāja uz vietējo ziedu veikalu, sarunāja ar šī ziedu veikala 
kurjeru, ka tas šai sievietei, vārdā Marija, nogādās rozi. Un viņš 
pielika klāt kartiņu, kur bija parakstījies – no Binija. Pirmajā dienā 
Marija saņēma šo rozi ar kartiņu no Binija, tad otrajā dienā, trešajā, 
ceturtajā, piektajā, tā pienāca desmitā diena, katru dienu pa rozei 
un klāt kartiņa no Binija. Viņš joprojām nebija varējis viņai neko 
pateikt. Kādu dienu viņi gandrīz nejauši sastapās, un Marija 
jautāja, vai tas esi tu, kas man katru dienu sūta rozes? Viņš, acis 
nepacēlis, sacīja – jā. Viņa prasīja: “Kāpēc tu katru dienu turpini 
sūtīt šīs rozes?” Vēl joprojām acis nepacēlis, viņš sacīja: “Vai tu 
būtu ar mieru ar mani satikties?” Un Marija sacīja – jā. Pēc pavisam 
neilga laika viņi arī apprecējās. Bet katru dienu viņu draudzības 
laikā un viņu laulības laikā Marija no Binija saņēma pa rozei.  
Kad viņa nebija mājās, tad šo rozi atnesa kurjers no ziedu veikala.  
Tikai uzraksts pie šīs rozes bija mainījies un tur apakšā bija 
rakstīts: mīlestībā, Binijs. Tad kādu dienu 80 gadu vecumā Binijs 
nomira. Kādu rītu viņš tika apglabāts, un Marija atgriezās mājās no 
kapsētas, un pavisam dīvaini viņai bija vienai ieiet savās mājās. 
Viņa iegāja iekšā, novilka mēteli, un tad atskanēja zvans pie 
durvīm. Viņa atvēra durvis, un tur bija kurjers no puķu veikala. 
Kurjers teica: Binijs jums sūta rozi. Sirmā kundze teica: laikam jau 
jūs nebūsit dzirdējuši, mans vīrs nomira, un es viņu šorīt 
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apglabāju. Kurjers sacīja: laikam jūs nebūsit dzirdējusi, ka Binijs 
to tā nokārtoja, lai jūs saņemtu rozi katru savas dzīves dienu, 
kamēr jūs vien dzīvosit. Jo Binijs mums teica, ka viņš vēlas, lai jūs 
zinātu, ka katru dienu, kamēr jūs vien dzīvojat, neviens jūs tā nav 
mīlējis kā viņš. Un katru dienu Marija saņēma rozi, un tai klāt bija 
zīmīte: mīlestībā, Binijs.

Katru reizi, kad tu redzi izpušķotu Ziemassvētku eglīti, tur īstenībā 
klāt ir kāda zīmīte: mīlestībā, Dievs. Jāņa 3:16. Kad tu redzi 
Betlēmes ainiņu, tādu kā mūsu baznīcas vārtejā, patiesībā tur klāt 
ir zīmīte: mīlestībā, Dievs. Jāņa 3:16. Kad tu dziedi Ziemassvētku 
dziesmas, kad tu saņem Ziemassvētku dāvanas vai apsveikumus, 
tur klāt vēl ir vēstījums: mīlestībā, Dievs. Jāņa 3:16. Jo Viņš tik ļoti 
vēlējās, lai katru savas dzīves dienu, kamēr tu vien dzīvo, tu nekad 
neaizmirstu, un lai tu to neaizmirstu pat Ziemassvētkos, ka tu esi 
Viņa dāvanu sarakstā. Ka neviens tevi tā nemīl, kā Viņš to dara. 
Un vispilnīgāk šī mīlestība ir aprakstīta Jāņa evaņģēlijā 3:16: “Jo 

tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka Viņš deva Savu Vienpiedzimušo 
Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo 
dzīvību”. 

Starp Dievu un cilvēku ienāca Dieva Dēls, lai tur nebūtu tukšums, 
bet lai tur varētu uzcelts šo tiltu. 

Jēzu Kristu, paldies, ka Tu ienāci pasaulē kā pilnīgs Dievs un 
pilnīgs cilvēks, lai Dieva realitāti un mīlestību katram no mums 
darītu pieejamu un saprotamu. Kristu, mēs visi Tevi sveicam.  
Un, varenais Dievs, es lūdzu, lai nebūtu neviens, kas šovakar no 
šī nama izietu, nocietinājis savu sirdi. Lai neviens neaizietu ar 
tukšumu sirdī, kur ir paredzēta vieta Tev. Dievs, es lūdzu, lai kaut 
kas cits varētu notikt: lai mēs katrs varētu aiziet, saprotot to 
eņģeļu dziesmu, ko viņi dziedāja. Un lai mēs to savās sirdīs un ar 
savu sirds attieksmi varētu dziedāt līdzi šodien un katru turpmāko 
dienu. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Āmen.

Janvāris ir Baltijas Pastorālā institūta (BPI) 
pastorālās apmācību programmas darbības 
pirmais mēnesis. 8. janvārī BPI pastorālās 
programmas studenti, darbinieki, kā arī viesi 
un atbalstītāji pulcējās LBDS namā, lai 
svinētu studiju sākumu un lūgtu Dieva 
svētību gan studentiem, gan mācību 
procesam, gan Kristus darbam Latvijā 
šodien un turpmāk. Tomijs Vezersbijs 
nodeva sveicienus no BPI draugiem un 
partneriem Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Reformātu draudzes mācītājs Alvis Sauka, 
sveicot visu klātesošos, atgādināja par 
nepieciešamību uzticīgi sludināt Dieva 
Vārdu. Sveicienu un iedrošinājuma vārdu 
teica arī LELB Liepājas diecēzes bīskaps 
Pāvils Brūvers.

Studentiem nometoties ceļos un LBDS 
mācītājiem uzliekot viņiem rokas, notika 
aizlūgšanas par BPI pastorālās 
programmas studentiem, viņu ģimenēm, 
mācību procesu un pasniedzējiem.

Pirmajā apmācību mēnesī BPI pastorālās 
programmas studenti ir sākuši apgūt ievadu 
Vecajā Derībā (E. Mažis), Bībeles 
interpretācijas pamatus (M. Sandbergs) un 
ievadu teoloģijā (Č. Kellijs). Stokholmas 
augstskolas (SSE) profesors Lerijs Stauts 
izaicināja studentus domāt par vadību, 
vadītāja vērtībām, vīziju un pārmaiņu 
vadīšanu draudzē. Studenti varēja uzlabot 
savas laika plānošanas prasmes, 
piedaloties QBS vadītajā seminārā. Studenti 
arī aktīvi piedalījās Misijas dienās – gan to 
organizēšanā, gan mācoties misionāra 
D. Ričardsona vadībā. Līdztekus mācībām 

studenti mācās arī dzīvot kā Dieva aicināta 
kopiena, iepazīstot vienam otru, uzņemoties 
atbildību par dažādiem BPI kopienas 
aspektiem un kalpojot cits citam ikdienā.

BPI mērķis ir apmācīt, stiprināt un 
nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus 
jaunus mācītājus un vadītājus, lai viņi 
pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu 
ietekmīgas draudzes stratēģiski svarīgās 
vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā 
robežām. BPI pamatprogrammu veido viena 
gada pilna laika studijas, kurām seko divi 
neklātienes studiju gadi. Pirmā apmācību 
gada laikā studenti galvenokārt piedalās 
nodarbībās, kuras vada gan ārvalstu, gan 
vietējie pasniedzēji, kas ir pieredzējuši 
profesionāļi savā jomā. Paralēli studenti 
iesaistās kalpošanā savā draudzē un pilsētā 
un veic konkrētus kalpošanas uzdevumus. 
Otrā un trešā mācību gada laikā studenti ir 
iesaistīti pilna laika kalpošanā, vienlaikus 
veicot patstāvīgus studiju darbus un regulāri 
piedaloties apmācību semināros.

Paldies par jūsu lūgšanām par Baltijas 
Pastorālo institūtu! Jūsu katra atbalsts ir 
nepieciešams gan BPI vadībai, gan 

studentiem un viņu ģimenēm. Turpināsim 
lūgt, lai Dievs Savā lielajā žēlastībā sargā 
studentu ģimenes. Lūgsim, lai Viņš vada 
mācību procesu un lai Viņš svētī studentus 
caur Saviem pasniedzējiem. Lūgsim,  
lai Dievs katru no šiem vīriem veido Kristus 
līdzībā un sagatavo kalpošanai, kuru Viņš 
katram ir nolicis. Pateiksimies Dievam un 
lūgsim, lai Viņš turpina rūpēties par BPI 
materiālajām vajadzībām – telpu remontu 
un finanšu līdzekļiem. Lūgsim par Dieva 
Valstības izplatīšanos Latvijā caur šiem 
vīriem, kas atsaukušies Dieva aicinājumam, 
un arī caur katru no mums.

Līva Fokrote
Baltijas Pastorālā institūta 
Studiju daļas vadītāja
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1 Pateiksimies Dievam par aizvadīto 
misijas mēnesi un lūgsim, lai katra 
draudze iesaistītos praktiski misijas darbā 
– lūdzot, ziedojot līdzekļus, kā arī plānojot 
un dodoties misijas braucienos.

2 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, par padomi. Lūgsim par Māsu 
kalpošanas vadītāju sanāksmi, kas šodien 
notiek Rīgā. Lūgsim par sieviešu 
kalpošanu draudzēs, lai daudzas tiktu 
iedrošinātas un aizsniegtas ar evaņģēliju. 

3 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja, – Ģipkas, Mālpils, Mazsalacas, 
Tempļa, Saldus, Jēkabpils draudzēm.

4 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti.

5 Lūgsim par Dobeles draudzi un 
mācītāju Modri Mūrnieku, lai Dievs svētī 
un dod jaunu redzējumu draudzei, tās 
darbam un attīstībai.

6 Lūgsim par Baltkrievijas baptistu 
evaņģēlisko savienību, kurā ir 291 
draudze un 13 550 locekļu, lūgsim par tās 
liecību tautā. 

7 Pateiksimies un lūgsim par Dzirnieku 
draudzi un sludinātāju Aleksandru 
Kazmerčuku, lai Dievs palīdz atrast 
svētdienskolas vadītāju; lūgsim atmodu 
apkārtnes ļaudīm.

8 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, viņa 
ģimeni, par izpilddirektori Žannu Drūnesi, 
lai Dievs dod gudrību un izturību 
Savienības darbā.

9 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi, viņa ģimeni, lai 
Dievs svētī viņa darbu Mateja draudzē  
un Savienībā.

10 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālā institūta studentiem un viņu 
ģimenēm.

11 Pateiksimies un lūgsim par jauniešu 
darbu mūsu draudzēs un jauniešu 
vadītājiem. Lūgsim, lai Dievs aicina 
kalpošanā jaunus vadītājus; lūgsim par 
jaunatnes darba vadītāju Tomu Ašnevicu, 
kas pašlaik atrodas Amerikā pieredzes 
apmaiņā.

12 Pateiksimies un lūgsim par Dundagas 
draudzi, sludinātāju Andi Smelti un viņa 
ģimeni. Lūgsim par draudzes darba 
nozaru stiprināšanu un paplašināšanu, 
īpaši par svētdienskolu un jauniešu 
kalpošanu, lai Dievs atver durvis 
pasludināt vēsti par Jēzu Dundagas 
apkārtnes ciemos.

13 Lūgsim par Libānas baptistu 
evaņģēlisko konvenciju, kurā ir 27 
draudzes un 2000 locekļu, par Arābu 
teoloģisko semināru; par jaunu draudžu 
veidošanu, par jaunu vadītāju paaudzi, 
kas turpinātu Dieva darbu, lūgsim   Dieva 
aizsardzību un mieru šajā reģionā.  

14 Pateiksimies un lūgsim par Muzikālo 
kalpošanas apvienību un muzikālo 
kalpošanu draudzēs.

15 Pateiksimies un lūgsim par Ezeres 
draudzi, sludinātāju Edgaru Siliņu un viņa 
ģimeni; lūgsim par evaņģēlija 
pasludināšanu šīs apkārtnes ļaudīm.

16 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību, par skolotājiem 
un bērniem draudzēs, lūgsim par bērnu 
evaņģelizāciju apkārtējā sabiedrībā.

17 Lūgsim, lai Dievs stiprina mūsu 
draudžu ģimenes un palīdz jauniešiem 
saprast un iepazīt mīlestības īsto jēgu. 
Lūgsim par ģimenēm, kuras piedzīvo 
attiecību krīzi, lai Dievs palīdz un 
atjauno savstarpēju mīlestību un cieņu.

18 Lūgsim par garīgu atmodu mūsu 
draudzēs un ļaužu sirdīs, lūgsim Kristus 
mīlestību savstarpējās attiecībās draudzē.  

19 Pateiksimies un lūgsim par Grobiņas 
draudzi, sludinātāju Haraldu Bartkeviču, 
lūgsim par vienotību draudzē, par 
prioritātēm, izvēloties kalpošanu, par 
misijas garu savā ikdienā, lai biežāk 
pamanītu, kādā veidā konkrēti Jēzus mīl 
draudzi.

20 Lūgsim par Igaunijas brīvo 
evaņģēlisko un baptistu draudžu 
savienību, kurā ir 83 draudzes un 5945 
locekļi, lūgsim par misijas darbu un jaunu 
draudžu veidošanos šajā valstī. 

21 Pateiksimies un lūgsim par Gulbenes 
draudzi, sludinātāju Mihailu Voronovu, 
lūgsim par draudzes atjaunošanos un 
vienotību, par  liecību pilsētā.

22 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, mācītāju Andreju 
Šternu, lūgsim par mācītāju ģimenēm,  
par veselību un finansiālu svētību, par 
nodošanos un izturību kalpošanā.  

23 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu slimnīcās, armijā, cietumos. 

24 Lūgsim, lai Dievs vada un dod 
redzējumu vadītājiem par jaunu 
sludināšanas vietu un jaunu draudžu 
veidošanu.

25 Pateiksimies un lūgsim katrs par savu 
draudzi, mācītāju un viņa ģimeni. Lūgsim, 
lai misijas gars būtu mūsu sirdīs un 
draudzē. Lūgsim par jaunu draudžu 
dibināšanu Latvijā.

26 Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas 
draudzi, lai Dievs stiprina draudzes 
locekļu sadraudzību, vienprātību un dod 
draudzei mācītāju.

27 Lūgsim par Čehijas baptistu 
savienību, kurā ir 33 draudzes un 2318 
locekļi. Lai Dievs dod redzējumu misijas 
darbam.

28 Aizlūgsim par ticības dēļ vajātajiem 
kristiešiem.

29 Lūgsim par Kristīgās vadības 
koledžas vadītājiem, par akreditāciju un 
jaunu programmu izveidošanu, kā arī par 
studentu zināšanu sekmīgu pielietojumu 
praktiskajā dzīvē.

a i Z l ū g š a N u  K a l e N d ā r s

februārim “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  
F e b r u ā r i m

1. Atklāsmes 1:3-8; 1. Mozus 17:1-14
2. Jāņa 8:12-20; 1. Mozus 17:15-27
3. 4. Mozus 6:22-27; 1. Mozus 18:1-15

4. Mateja 20:1-16a; 1. Korintiešiem 9:24-27; Psalms 62
5. Lūkas 19:1-10; 1. Mozus 18:16-33
6. Ebrejiem 12:12-17; 1. Mozus 19:1-14
7. Mateja 10:40-42; 1. Mozus 19:15-29
8. 1. Korintiešiem 3:4-8; 1. Mozus 21:1-21
9. Jāņa 2:13-22; 1. Mozus 22:1-19

10. 1. Korintiešiem 1:26-31; 1. Mozus 23:1-20

11. Lūkas 8:4-8; Ebrejiem 4:12-13; Psalms 25
12. 5. Mozus 32:44-47; Romiešiem 1:1-7
13. 2. Mozus 7:1-13; Romiešiem 1:8-15
14. Marka 6:1-6; Romiešiem 1:16-17
15. Lūkas 6:43-49; Romiešiem 1:18-32
16. Jāņa 12:34-36; Romiešiem 2:1-16
17. Mateja 13:31-35; Romiešiem 2:17-29

18. Marka 8:31-38; 1. Korintiešiem 13:1-13; Psalms 60
19. Lūkas 13:31-35; Romiešiem 3:1-8
20. Lūkas 5:33-39; Romiešiem 3:9-20
21. Mateja 6:16-21; Romiešiem 3:21-26
22. Caharijas 7:2-13; Romiešiem 3:27-31
23. Jāņa 8:21-30; Romiešiem 4:1-12
24. Daniela 5:1-7, 17-30; Romiešiem 4:13-25

25. Mateja 4:1-11; Ebrejiem 4:14-16; Psalms 30
26. 1. Jāņa 3:7-11; Romiešiem 5:1-5
27. Ījaba 1:1-22; Romiešiem 5:6-11
28. 1. Korintiešiem 10:9-13; Romiešiem 5:12-21
29. Psalms 23, Romiešiem 6

draudzēmZ i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur 

mūsu Kungu Jēzu Kristu.”
(Romiešiem 5:1)

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A 
1. februārī plkst. 11.00 Skrīveros – Vidusdaugavas reģionālā sanāksme. 
Informācija – māc. J. Grigs, tālr. 26120668.

9. februārī plkst. 10.00 Liepājas Ciānā – Dienvidkurzemes reģionālā 
sanāksme. 
Informācija – māc. M. Balodis, tālr. 26171070.

16. februārī plkst. 10.00 Dundagā – Ziemeļkurzemes reģionālā sanāksme. 
Informācija – māc. J. Pallo, tālr. 29297811.

23. februārī plkst. 10.00 Rīgā – krievu draudžu garīdznieku sanāksme 
Bībeles institūtā. Informācija – slud. V.  Abramovs, tālr. 29212174.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
2. februārī plkst. 10.00 Rīgā, Savienības namā, aicinātas Māsu kalpošanas 
vadītājas, palīgi un interesenti uz gada plānošanas sanāksmi. 
Lekcijas - Piedodiet cits citam - Zanda Lūse, Identitāte un sapņi – Marika 
Bērtule, laiks diskusijām, sadraudzībai un nākotnes ieceres.
Visi mīļi aicināti!

M Ē R S R A G A  D R A U D Z E
24. februārī plkst. 10.00 kora gadasvētki. 
Viesi – Jūrmaļu dzimtas ansamblis.

L B D S  K o N G R E S S  2 0 0 8
Kārtējais kongress notiks 11. un 12. aprīlī Savienības namā Lāčplēša ielā 37. 

Piektdien, 11. aprīlī plkst. 10.00 atklāšanas sēde, reģistrācija no plkst. 9.00

Aicinām

• Līdz 15. februārim atsūtīt aizpildītu anketu ziņas par 2007. gadu. 

• Līdz 25. februārim atsūtīt uz LBDS kanceleju delegātu un viesu sarakstu,  
kā arī ziņas par naktsmāju vajadzību. 

• Lūdzam atsūtīt ziņas par pagājušajā gadā Mūžībā aizgājušajiem draudžu 
darbiniekiem.

Kongresa dalības maksa: 

Ls 10,00 Rīgas un Rīgas rajona kongresa delegātiem un viesiem, 

Ls 7,00 citu rajonu kongresa delegātiem un viesiem. 

Informācija no nominācijas komisijas:
Kongresā notiks LBDS Padomes locekļu un revīzijas komisijas vēlēšanas.  
Šajā kongresā pilnvaru laiks padomē beidzas: Andrim Akmenim, Mārtiņam 
Balodim, Andrim Jūrmalim, Jānim Lūsim, Pēterim Samoiličam, Andrejam 
Šternam. Saskaņā ar LBDS Satversmi šos padomes locekļus ir iespējams 
izvirzīt vēlēšanām atkārtoti. Aicinām draudzes iesniegt līdz 10. martam 
priekšlikumus padomes un revīzijas komisijas locekļu kandidātiem. 
Priekšlikumus sūtīt uz kanceleju ar norādi “Nominācijas komisijai”,  
bīskapa vietniekam P.Eisānam.

U Z M A N Ī B U ! 
T I E K  M E K L Ē T I  R A D I K Ā L I  j Ā ņ o T Ā j I
Kora Darbnīca aicina visus uz Latvijas baptistu draudžu Jāņiem 2008  
22.-24.jūnijā! Būs plaša programma visām paaudzēm un dažādām interesēm. 

Jāņi 2008 turpinās jauko tradīciju Jāņos sabraukt kopā lieliem un maziem no 
dažādām Latvijas baptistu draudzēm, lai kopā labi pavadītu laiku, aktīvi 
atpūstos, satiktu draugus un paziņas no citām Latvijas malām, priecātos par 
Dieva dotajiem talantiem, bagātinātos un stiprinātos garīgi, kā arī liecinātu par 
Kristu līdzi uzaicinātajiem draugiem un radiem.

Pasākuma norises vieta būs Liepājas rajons. Tuvāka informācija sekos, tomēr 
jau šobrīd ieplānojiet šos datumus savos 2008.gada notikumu kalendāros!

Rīkotāju vārdā – Rasa Cirvele

Papildu informācija: koradarbnica@gmail.com, t. 29335590

S V E I C A M  j U B I L E j Ā
19. februārī Balvu un Gulbenes draudzes sludinātājam  
Mihailam Voronovam 45 gadi!Svētdienskolotāju konference 2008. gada 19. janvārī Vīlandes baznīcā.

L B D S  K A L E N D Ā R S 
–  P I E R A K S T I E M  U N 
I N f o R M Ā C I j A I

Cena: 3,35 Ls

“Raksti” Lāčplēša iela 37, 
Tel: 67243094

“Baltā Grāmata” Kungu iela 9, 
Tel: 3420309



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Miķelsone,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Ar Māri Dembovski sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.

Sveiks, Māri! Lūdzu, iepazīstini īsumā ar sevi.
Esmu 24 gadus jauns. Manu dzīvi varētu raksturot Pāvila 1. 
vēstules Timotejam sākums: “.. kaut gan iepriekš biju zaimotājs, 
vajātājs un varmāka, tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams 
esmu darījis to neticībā, bet pāri mēram bija mūsu Kunga 
žēlastība.” 

Kas tevi pamudināja iestāties Baltijas Pastorālajā institūtā?
Jēzus. Sabiedrība, kas izceļ savus trūkumus kā kaut ko labu un 
vērtīgu. Patiesībā jau šis lēmums nebija tik pēkšņs. Slava Dievam 
par tiem cilvēkiem, kas veidoja plakātu “Vajadzīgi vīri, kas 
uzdrīkstas paklausīt”. Tieši šis plakāts man lika uzdot sev 
jautājumus un atbildēt uz tiem. Piemēram, vai tiešām Latvijā viss 
ir kārtībā? Vai Latvijā mēs varam pietiekami dzirdēt Dieva Vārdu? 
Vai Latvijā ir viegli uzturēt labas attiecības ar Dievu? Ko es esmu 
gatavs šajā lietā darīt? Jo Kungs saka – mīli un pēc tam ej un 
stāsti to citiem. Cik daudz tad es to daru? Vai es varu likt savu 
roku uz sirds un Dieva priekšā teikt – Kungs, es darīju visu, ko 
varēju. Vai tiešām tas ir labākais veids, kā es dzīvoju savu dzīvi, 
strādājot par IT speciālistu un visu dienu tupot pie datora. Man 
Dievs atklāja, ka nē. Es varu darīt kaut ko vairāk savā situācijā. 

Es godīgi Dievam teicu – es zinu, Kungs, ka Tu mani gribi tur 
redzēt, lūdzu, palīdzi man, pārliecini mani. Viņš to veiksmīgi 
izdarīja.

Kā vērtē pirmās nedēļas BPI?
Interesanti, jo mēs esam ļoti dažādi cilvēki, ar dažādiem 
uzskatiem, dažādiem talantiem un mācāmies vienā telpā. 

Izaicinoši, jo ikdiena atklāj cilvēku tādu, kāds viņš ir. Bez maskas, 
bez maksas. Un tad var par sevi citreiz pabrīnīties, pasmieties, 
padomāt. Cik tad manī ir Kristus? Cik tad es cenšos dzīvot pēc 
tā, ko Viņš ir mācījis?

Ātri – ir lietas, kas ir jāizdara, jāizlasa, jāiemācās. Ir laiks, kas tiek 
dots, ir jāiekļaujas. 

Grūti – citreiz atnāku no lekcijām un emocionāli jūtos kā tikko 
izspiests citrons. Tas ir vajadzīgs. Man patīk, ka tas no manis 
prasa daudz spēka. Vismaz pagaidām. Mazliet stresu rada tas,  
ka nākas dzīvot no ziedojumiem, kas reāli nozīmē – no žēlastības.

Vai vēlies kļūt par mācītāju?
Ja arī Kungs to vēlēsies – jā.    

Kādu tu vēlies redzēt savu kalpošanu pēc 10 gadiem?
Tā ir draudze, kurā tiek pasniegts Kunga Vārds nesagrozīti, 
patiesi. Tā ir vieta, kur cilvēki vēlas nākt un ļaut Dievam 
pieskarties viņu sirdīm. Es gribētu, ka pēc 10 gadiem būtu cilvēki, 
kuri atzītu, ka es kā mācītājs esmu viņiem palīdzējis iepazīt Kristu, 
iemīlēt Kristu un ka draudze viņiem palīdz uzturēt labas attiecības 
ar Kungu Jēzu, Tēvu, Garu. Gribētu, ka būtu laba komanda. Būtu 
svarīgi, lai kalpošana aizsniegtu ģimeni, gados jaunus cilvēkus, 
gados vecākus cilvēkus, slimos, kā arī tos, kuri sevi uzskata par 
visgudrākajiem, visspēcīgākajiem un vislabākajiem.

Kāpēc, tavuprāt, daudzas 
draudzes neaug?
1. Mācītājs ir aizņemts ar 
lietām, kuras viņam vajadzētu 
uzticēt citiem. Tas attiecas gan 
uz vadīšanu, gan uz 
saimnieciskiem pienākumiem.

2. Mācītājiem liekas, ka viņiem 
vajag tikai novadīt svētbrīdi 
vienreiz svētdienā un ar to 
pietiks. Ir labi tā, kā ir. 

3. Uzart lauku vienam ir 
diezgan grūti, vajag komandu. 
Bet šādā komandā mūsdienās 
retais grib darboties, jo nav 
moderni mīlēt, piedot, darīt Kristus teikto. 

Lai gan tas, ko Dievs uzskata par modernu, nav mainījies 
gadsimtiem. 

Kāpēc Latvijā trūkst mācītāju?
1. Kristīgās vērtības šodien nav nekas svarīgs. Galvenais – 
laba mašīna, jaunākais telefons. Grūti ir izdomāt kļūt par 
mācītāju mūsdienu realitātē. 

2. Baptisti ir spēruši pirmos soļus potenciālo mācītāju 
piesaistīšanai. To nedarot, visticamāk BPI nebūtu un tur 
nemācītos 13 studenti. Tātad vajag aicināt, domāt, kā uzrunāt 
cilvēkus uzsākt šādu darbu.  
3. Finansiāli tas ir liels smagums, ja draudze 1/10 no saviem 
ienākumiem nedod Dieva darbam. Tas savukārt aiziet ķēdes 
reakcijā tālāk – mācītājam nav pietiekami daudz līdzekļu 
pamatvajadzībām, ģimenei. Līdz ar to es gribu teikt, ka 
draudzes locekļi ir atbildīgi par sava gana vajadzībām. Un 
gans ir Dieva priekšā atbildīgs, kā viņš finanses izlieto.  

Ko vajadzētu darīt lietas labā?
Organizēt ievadkursus, kuros runātu par mācītāja darbu, 
reklamēt šādu iespēju. Gadu atpakaļ teicu – nē. Ir maz 
cilvēku, kuri spēj vienā dienā pieņemt lēmumu būt par 
draudzes ganu un nākamajā dienā jau iet mācīties. 
Jautāt sev – ko Dievs vēlas, lai es darītu? Godīgi atbildēt uz  
šo jautājumu un tad attiecīgi arī rīkoties.  

Vai tu domā, ka trūkst aicināto mācītāja kalpošanai vai arī 
aicinājums tiek apslāpēts?
Domāju, ka aicinājums tiek apslēpts, apšaubīts – kur tad nu 
es? Tas nav interesanti! Esmu viens no tiem, kurš arī teica –  
lai citi iet un dara. Es nedomāju, ka Dievs grib mani redzēt kā 
mācītāju, jo es neko daudz nezinu, nemāku. Tajā pat laikā, 
iespējams, Dievam ir pavisam citas domas.   

Pastāsti kādu no savām nesen iegūtām atziņām.
Dievam nevajag manu gudrību, Dievam vajag manu sirdi,  
par to Viņš priecājas visvairāk. 
Ir reizes, kad jāizdara A, B, C. Pienāk 23.00 vakarā un saproti, 
ka esi to izdarījis, bet organismā ir Dieva tuvuma deficīts.  
Un es gribu, ka deficīta vietā ir pārprodukcija! Un A, B, C vietā 
ir tikai A un B. 

Kā lai par tevi un tavu ģimeni labāk aizlūdz?
Lai es pats un mana ģimene darītu Kristus mācīto un lai caur 
mums Kristum nāktu gods, pateicība un slava no daudzām 
citām ģimenēm un cilvēkiem Latvijā, Baltijā, Eiropā!

No žēlastības

SARUNAS AR  
BALTIJAS PASTORĀLĀ INSTITūTA  
STUDENTIEM


