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Kopīgi varam sākt 2008. gadu pēc Kristus dzimšanas. 

Pateicoties Kristum, mūsu pasaulē ir notikušas lielas izmaiņas. 

Kristus atnākšana bija kā liela dāvana, kas sevī ietvēra vēl 

daudzas citas mazākas, bet arī ļoti dārgas dāvanas. 

Pieminēsim kaut vai dažas no tām: vienkāršā cilvēka vieta 

sabiedrībā, bērnu vērtība un aizsardzība, cieņa pret sievieti, 

ģimenes svētums, verdzības atcelšana, modernā zinātne, 

labdarības organizācijas un žēlsirdība pret nelaimē 

nonākušajiem, demokrātija, kristīgā darba ētika, reliģijas 

atšķirtība no valsts... Šī ir tikai maza daļa no Kristus dāvātās 

bagātības cilvēcei, taču bez tās mums būtu grūti pat iztēloties 

Rietumu kultūru un šo pasauli vispār.

Daudzas no šīm vērtībām, liekas, jau pastāv pašas par sevi, un 

sabiedrībai var sākt šķist, ka var mierīgi atmest Kristu, bet šīs 

vērtības paliks. Tomēr tā ir ilūzija. Ātrāk vai vēlāk, atmetot 

Kristu, pazūd arī Kristus nestās vērtības. Pēc viena gadsimta 

sekularizācijas Eiropā var jau redzēt nepārprotamas sekas.

Mēs esam aicināti būt par „zemes sāli”, kas neļauj sabiedrībai 

noārdīties un satrunēt. Kas ir šī sāls, kas pasargā sabiedrību no 

iekšējas bojāejas? Tas ir Kristus! 

Tāpēc ar prieku nesīsim Kristus vēsti savās pilsētās un ciemos!

Svētīgu 2008. gadu!

Pēteris Sproģis 

LBDS bīskaps

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.30 Ls



Jau otro gadu LBDS padome izsludina janvāri par 
misijas mēnesi.

Kāpēc misijas mēnesis?

Dievs uzrunā Ābrāmu un apsola, ka viņš būs lielas 
tautas tēvs un būs par svētību visām zemes tautām. 
Un Dievs saka Ābrāmam: “Izej no savas zemes, no 
savas cilts un no savām tēva mājām.“ (1. Moz. 12:1.)  
Mozus dara savu ikdienas darbu, kad īpašā parādībā 
viņu uzrunā Dievs. Mozus godbijīgi novelk savas 
kurpes Dieva svētuma priekšā, bet tad Dievs saka: 
“Tad nu ej! Es tevi sūtīšu pie faraona.“ (2. Moz. 3:10.)  
Jesaja piedzīvo Dieva godību un svētumu. Tas ir 
vienreizējs notikums, bet tad Dievs saka, ka Viņam ir 
nepieciešams kāds vēstnesis, kas ies un sludinās. 
Jesaja piesakās par brīvprātīgo un saņem Dieva 
norādījumu: “Ej un saki..“ (Jes. 6:9.) Sīmanis ar 
saviem kolēģiem zvejo zivis, bet tīkli ir pilnīgi tukši, un 
viņi nolemj braukt malā. Tur viņi sastopas ar Jēzu, 
Viņš iesaka mest tīklus vēlreiz, un notiek brīnums. 
Loms ir tik liels, ka laivas teju grimst. Redzot 
notiekošo, Sīmanis saprot, ka viņam ir darīšana ar 
dievišķā spēka atklāsmi. Pēc šī notikuma Sīmanis ar 
kolēģiem “atstāja visu un gāja“. (Lūk. 5:10.) Vai tiešām 
kristiešiem Latvijā ir jābūt cilvēkiem, kas gatavi 
pamest ierasto un ērto vidi, lai, Kristus sūtīti, ar 
evaņģēliju izietu pasaulē?

misiju
D r a u D z e  a r LBDS draudzēs ir cilvēki, kas saka – misija, tas ir labi. Ir citi, kas saka – nevajag 

nekur braukt, jo tepat daudz darāmā. Kāda ir motivācija mūsu draudžu iešanai 
vai neiešanai? Laika pārpilnība vai arī tā trūkums? Nezināmā izaicinājuma azarts 
vai arī bailes no nezināmā? Tradīcijas esamība vai arī misijas tradīcijas trūkums 
draudzes dzīvē? Bet vai mēs, baptisti, nemēdzam teikt – mūsu autoritāte nav 
baznīcas tradīcija. Mūsu balsts ir Bībele.

Mēs tikko svinējām Kristus dzimšanas svētkus. Vārds tapa miesa, nepieejamais 
– pieejams, neaptveramais – tverams. Kad Pāvils runā par kristiešu dzīves un 
kalpošanas motivāciju, tad viņš redz tikai vienu motivācijas etalonu – Kristu. “Lai 
jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas, būdams Dieva veidā, neturējās 
pie tā kā pie laupījuma, ka ir vienāds ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa 
veidu, un kļuva līdzīgs cilvēkam un, būdams pats kā cilvēks, Viņš pazemoja 
sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.“ (Filip. 2:5-8.) Kristus 
gāja un sevi iztukšoja mūsu dēļ! 

Bībelē redzam skaidru principu – Dieva godība, Dieva atklāsme, Dieva svētība 
nav mūsu privātam patēriņam un sirdsmieram, bet lai mēs ietu un nestu Kristus 
evaņģēliju citiem. Ja tas tā nenotiek, tad jājautā, vai Dieva atklāsmi esam 
saņēmuši.

Ko darīt misijas mēnesī?

1. Misijas dienas. No 10. līdz 12. janvārim Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes 
telpās notiks Misijas dienas “Svētīts, lai svētītu“. Galvenais lektors – pasaulē 
labi pazīstamais misionārs un lektors Dons Ričardsons, kas 1955. gadā kļuva  
misionārs un kopā ar sievu kalpoja mežonīgajā Saui cilvēkēdāju ciltī. 10. un 
11. janvārī – seminārs mācītājiem un laju līderiem. Notiks arī tikšanās ar 
misionāriem, darbs grupās, semināri. Šī ir lieliska iespēja katram mācītājam 
kopā ar draudzes līderiem, kā arī mazo grupu vadītājiem kopā ar savām 
grupām domāt par misiju un dzirdēto pielietot kalpošanā gada tālākajā gaitā. 
Katras draudzes mācītājs ir saņēmis sīkāku informāciju, interesentiem 
griezties pie draudzes mācītāja. Pieteikšanās pa tālruni 7284487.

2. Sludināšana. Ticība nāk no sludināšanas, tādēļ šis ir vissvarīgākais posms 
Misijas mēneša sekmīgā norisē. Gan svētdienu dievkalpojumos, gan arī 
nedēļas dievkalpojumos, kā arī mazo grupu sanāksmēs, svētdienskolas 
nodarbībās un jauniešu pasākumos vai citos draudzes forumos aicinām 
studēt to, ko Bībele saka par draudzes uzdevumu nest evaņģēliju ārā no 
savas vides, no savas pilsētas, no savas tautas.

3. Lūgšana. Aicinu Misijas mēneša laikā draudzē īpaši akcentēt lūgšanu par 
misiju un misionāriem, kā arī īpaši lūgt par katras draudzes vīziju gan 
iekšmisijai, gan ārmisijai. Lūgt par jaunu draudžu dibināšanu savā pilsētā, 
Latvijā un citās pasaules malās, īpaši aizlūdzot par Tadžikistānu, kuras 
draudžu dibināšanas darbu esam atbalstījuši.

4. Plānošana. Katra draudze ir aicināta plānot savu iekšmisijas un ārmisijas 
darbu. Ja gada plānos misija netiks ieplānota, tad pati no sevis tā nenotiks. 
Draudzes padomei un vadībai ir jāplāno, kā to veikt.  Iedomājieties, cik daudz 
jaunu cilvēku mēs varētu uzrunāt ar evaņģēliju, ja vismaz puse no esošajām 
LBDS draudzēm 2008. gadā dotos misijā uz kādu citu Latvijas novadu palīgā 
kādai mazai draudzei vai arī sāktu darbu jaunā vietā savā pilsētā. 

5. Ziedošana. Līdzekļu piesaiste ir svarīga misijas darba sastāvdaļa. Misionāri, 
sākot no apustuļa Pāvila līdz pat mūsdienām, ir bijuši ticīgo atbalstīti.

a. Ziedojums misijas darbam Tadžikistānā. Tā ir Centrālāzijas valsts, kas 
robežojas ar Afganistānu, Uzbekistānu, Kirgizstānu un Ķīnu. Tadžikistānas 
Baptistu brālībā ietilpst 7 draudzes un 23 grupas, kopā ap 500 cilvēku, bet 
valstī kopumā dzīvo nedaudz pāri 7 miljoniem iedzīvotāju, kas lielākoties 
praktizē islāmu sunnītu izpratnē.  Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā 
valstī izcēlās pilsoņu karš, kas norimās tikai pēc septiņiem gadiem.  
Pagājušajā gadā mēs, LBDS draudzes, saziedojām Ls 1000. Paldies 
visiem ziedotājiem! Ziedojums no Latvijas draudzēm 1850 latu apmērā 
dotu iespēju veselu gadu diviem vietējiem tadžiku misionāriem sludināt. 
Turpināsim pagājušajā gadā iesākto atbalstu. Ziedojumu nosūtīt uz LBDS 
ar norādi “Tadžikistānas misijas atbalstam“.

b. Ziedojums jūsu pašu draudzes plānotam un organizētam misijas darbam.  

Kad 1689. gadā Gliks iztulkoja Bībeli latviešu valodā, mēs bijām starp pirmajām 
50 tautām (no 6800) pasaulē, kas varēja lasīt Bībeli savā dzimtajā valodā. Mēs 
esam  Dieva īpaši svētīta tauta. Svētīti, lai svētītu. 

Pēteris Eisāns
LBDS bīskapa vietnieks



Jaunā gada sākumā nedaudz skats atpakaļ un tad – uz priekšu! 
Pagājušajā gadā jauniešu vadītāju apmācību apmeklēja un veiksmīgi 
pabeidza 14 jaunieši no 11 draudzēm. Daudziem tas bija kā grūdiens,  
jo uzzināja, kas īsti ir jauniešu kalpošana un ko Jēzus Kristus darīja tad, 
kad Viņš bija šeit, uz zemes, un kalpoja. 
Ir draudzes, kur jauniešu kalpošanai ir vīzija un mērķi nākamajiem 
gadiem. Liels prieks par to! Zinu pēc savas pieredzes, ka ir grūti vadīt 
jauniešu darbu draudzē, ja nav komandas. Kādu laiku ir iespējams, 
bet... Par vīziju. Ir patiesībā aizraujoši būt jauniešu vadītājam, ja ir vīzija, 
ja ir zināms konkrēts mērķis, ko vēlies sasniegt, un tas ir aizraujoši. 
Vienmēr esam zinājuši, ka lūgšanai ir liels spēks. Esam to piedzīvojuši 
savās dzīvēs, draudzēs.  Dievs atbild uz lūgšanām! Un saprotot to,  
ka mums ir vajadzīga palīdzība no Dieva, katru trešo mēneša trešdienu 
rīkojam Trauksmes vakarus Rīgā. Esam aicinājuši to darīt arī citās 
Latvijas vietās. Prieks, ka kādās draudzēs tas tiek arī darīts. Mūsu 
mērķis ir – KATRĀ vietā vienā laikā kristieši sanāk kopā, lai sauktu uz 
Dievu: “Mums vajadzīga Tava palīdzība, jo vēlamies, lai Tu, Dievs, dari 
Latviju par Tev tīkamu zemi! Lieto mūs, Dievs!” 
Pagājušajā gadā tika uzsākts jauniešu vadītāju apmācības kurss, kurā 
šobrīd mācās 14 jaunieši no 4 draudzēm. Mācību gads noslēgsies marta 
sākumā, un tad mums Latvijas baptistu draudzēs būs par 14 jauniešiem 
vairāk, kuri jau vada vai arī varētu nākotnē uzņemties jauniešu darba 
vadīšanu savā vai citā draudzē. Lūgsim par viņiem, lai Dievs palīdz 
zināšanas likt lietā un lai tam visam pāri ir Dieva svētība. 

jauniešiem
p a r  m u m s  – No 11. līdz 13. janvārim notiks Kalpošanas komandas 

apmācība, kurā komandām mācīs, kā padarīt jauniešu 
kalpošanu dzīvu un aizraujošu, lai jaunieši var iepazīt Kristu 
un augt savās attiecībās ar Viņu, nevis tikai kopā jautrotos 
vai tieši pretēji – garlaikotos. Kā līdzsvarot jautrību, attiecības 
un Bībeles studēšanu? Kā zināt, kad rīkot kāda veida 
pasākumu un kā nekļūt par šādu pasākumu vergiem?  
Kā atbrīvoties no laika, spēka un citu resursu izniekošanas? 
Kā uz šiem izaicinājumiem reaģēja Jēzus un ko mēs no Viņa 
varam mācīties? 
No 18. līdz 20. janvārim notiks jauniešu vadītāju 
apmācības 3. posms.
22. janvārī man būs iespēja doties uz ASV, lai prezentētu 
jauniešu darbu Latvijā un aicinātu cilvēkus atbalstīt šo 
kalpošanu gan ar lūgšanām, gan finansiāli. 
Atcerēsimies, ka KATRA mēneša 3. nedēļas trešdienā 
esam aicināti nākt kopā, lai lūgtu par savām draudzēm,  
par kalpošanas nozarēm, mācītājiem, bīskapu, par LBDS, 
par Latviju. 
Ir trīs lietas, pie kā mēs šajā jaunajā gadā īpaši vēlamies 
strādāt:
1. Apmācības jauniešu vadītājiem un komandām.  
Ja spēsim noformēt pilnu grupu, tad turpināsim rīkot jauniešu 
vadītāju apmācību. Sadarbībā ar QBS training mēs aicināsim 
jauniešus uz apmācību trīs virzienos: komandas veidošana, 
laika plānošana un stratēģija. Par to informēsim pavisam drīz. 
2. Komunikācija. Mans mērķis – šajā gadā atrast iespēju 
viesoties vismaz divās draudzēs mēnesī, lai tiktos ar jauniešu 
vadītāju vai mācītāju, lai iepazītos, parunātu un rastu iespēju 
palīdzēt viens otram. Gribu aicināt  atbildēt uz vēstulēm – ir 
svarīgi saņemt atbildi, jo tā ir zīme, ka jūs esat ieinteresēti, lai 
jauniešu kalpošana attīstītos. Ja vēlaties aicināt mūs ciemos, 
droši rakstiet, zvaniet. Mēs ar lielāko prieku brauksim, ja būs 
iespēja. 
3. Jāņi. Neko vairāk šobrīd neteikšu:) Gaidiet informāciju!
Kalpošana Dievam – tas ir labākais, ko varu darīt. Liels 
prieks par jauniešiem, ar kuriem kopā varu strādāt, 
sadarboties, un liels prieks, ka ar daļu jauniešu vadītājiem 
varam būt draugi. Ceru, ka šajā gadā draugu kļūs vairāk un 
ka mēs visi kopīgi varēsim kā draugi – brāļi un māsas – iet 
un stāstīt par Kristu visas Latvijas jauniešiem. Lai Dievs svētī 
katru vienu no jums!

Toms Ašnevics, Raimonds Logins un Silva Atvara
LBDS Synergos komanda – www.synergos.lv

J a u n i  D a r b i n i e k i  D r a u D z ē s

Jelgavā – Andris Jūrmalis
2. decembrī kalpošanai Jelgavas draudzē tika ievests sludinātājs 
Andris Jūrmalis. Svētku dievkalpojumā bīskaps Pēteris Sproģis 
aizlūdza par Andi un viņa sievu.
Andris Jūrmalis no 2002.gada janvāra kalpoja Saldus draudzē. 
Ģimene: sieva Liene un dēls Valters. 
Lūgšana – lai Dievs dod gudrību kalpošanā un sargāt visdārgāko, 
manu ģimeni un draudzi.

Tukumā – Laimnesis Pauliņš
9. decembrī kalpošanai Tukuma draudzē tika ievests kapelāns  
Laimnesis Pauliņš. Viņš nāk no Ventspils draudzes, kur kādu laiku 
bijis mācītāja palīgs. Bīskaps Pēteris Sproģis aizlūdza par Laimnesi 
un viņa sievu.
Ģimene: sieva Dace, bērni – Gabriels, Elija, Mihails, Elizabete.
Lūgšana – lai Dievs dod gudrību kalpošanā. Pateiksimies un 
paturēsim aizlūgšanās šos jaunos brāļus un viņu jaukās ģimenes!
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24. novembrī Kristīgās vadības koledžas telpās notika 
LBDS Teoloģijas semināra studiju programmas  
8. izlaidums ar 17 absolventiem. Kopš 1994. gada tas bija 
otrs lielākais izlaidums, atšķirīgs no iepriekšējiem 
izlaidumiem arī ar to, ka šo programmu absolvēja  
5 kristieši no citām Latvijas konfesijām. 

Teoloģijas semināra studiju programmas līdz 2007. gada 
beigām ir absolvējuši 114 cilvēki, neskaitot viengadīgās 
studiju programmas (apm. 30 cilv.)

Nu jau kā Kristīgās vadības koledža strādājam pie valstiski 
atzītu studiju programmu izveidošanas un attīstīšanas. 
Dievs joprojām rāda ceļu, kurp iet, un paver jaunus darba 
apvāršņus, kurus varam sasniegt, tikai kopīgi saskatot 
mērķus, izvirzot uzdevumus un strādājot pie to 
piepildīšanas. Jaunu draudžu darbinieku sagatavošanā ir 
jābūt kopā draudzei, mācību iestādei un Savienībai.

Draudze ir tā vieta, kur kalpošanas dabiskā vidē tiek 
saskatīti jaunie vadītāji, kur Dievs liek cilvēku sirdīs 
vēlēšanos kalpot un atsaukties aicinājumam, saņemot 
esošo vadītāju atbalstu. Tad seko nepieciešamība 
sagatavoties kalpošanas darbam.

Mācību iestāde – koledža – savukārt ir tā vieta, kur saņemt 
nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Savā veidā koledža 
ir kā „smēde”, kur tiek kaldināti un iegūti jauni darba 
instrumenti. Tāpat jaunais draudzes darbinieks tiek 
izaicināts meklēt atbildes, kā pasniegt nemainīgo Jēzus 
Kristus evaņģēliju vienmēr mainīgajai sabiedrībai.

Savienība ir tā, kura savukārt tālāk mentorē, atbalsta un 
ievada jaunos vadītājus kalpošanas darbā ar visiem tās 
rīcībā esošajiem līdzekļiem un iespējām, kā arī palīdz labāk 
izprast Savienības mērķus un uzdevumus. 

Šīm trim vienībām ir jābūt kopā ciešā saistībā. Atraujot šīs 
trīs vienu no otras, riskējam zaudēt ne tikai darba 
rezultātus, bet arī tos, kurus Dievs ir aicinājis darbā. 
Nosargāt un attīstīt šo darbu ir mūsu kopējā atbildība!  
Lai Dievs svētī mūsu draudzes ar daudziem jauniem 
vadītājiem, kuri piepildītu dažādās draudzes kalpošanas!

Dieva svētību un vadību Jaunajā 2008. gadā!

Oļegs Jermolājevs,
KVK direktors 

Teoloģijas
 semināra

stuDiJu programmas 8. izlaiDums

6. decembrī Savienības namā jau otro gadu notika Latvijas Baptistu 
draudžu savienības Pateicības vakariņas. Pasākumu vadīja bīskapa 
vietnieks Pēteris Eisāns un izpilddirektore Žanna Drūnese. Vakara gaitā 
ar mūziku iepriecināja Iveta Romancāne, Jānis Kurševs, Ingmars 
Zemzars un Artis Gāga.

Šis pasākums veidots, lai pateiktos atbalstītājiem un draugiem,  
kas gan ar padomu un iedrošinājumu, gan finansiālu atbalstu palīdz 
veikt kādus konkrētus mērķus. Šobrīd tas vairāk saistīts ar BPI. 

Ar pateicības vārdiem par neatlaidīgo kalpošanu un mūža ieguldījumu 
tika sumināts LBDS bīskaps emeritus Jānis Eisāns. Viņš ir bijis darbīgs 
draudzes un tautas labā un ne tikai ar lielu kalpošanas stāžu, bet savā 
dzīvē ir uzdrošinājies uzsākt jaunas kalpošanas. Jāņa Eisāna dzīve 
ataino tās vērtības, kuras gribētu, lai pārmanto jaunie BPI studenti. 

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis savā runā iepazīstināja ar kopējo 
situāciju Latvijā, draudzēs un satraucošajām tendencēm. Arī tika 
norādīts uz risinājumiem, kas šodien nepieciešami, un kādi konkrēti 
soļi ejami. Tika akcentēta nepieciešamība pēc jauniem mācītājiem, 
kurus sagatavos un apmācīs Baltijas Pastorālajā institūtā. Tika sniegta 
atskaite par jau izdarītajām lietām un par to, kas vēl darāms. Īpaši 
priecīgi bija redzēt un dzirdēt, ka BPI ir uzņemti 13 studenti, ar kuriem 
vakara viesi tika iepazīstināti. Bīskaps emeritus Jānis Eisāns aizlūdza 
par jaunajiem studentiem un viņu ģimenēm. Mācības BPI sāksies 
2008. gada 8. janvārī. 

Tika parādītas un uzsvērtas aktuālākās vajadzības, kurām ir vajadzīgs 
finansējums vai materiāla veida palīdzība. Vakara gaitā tika saziedoti 
Ls 8 735 un apsolīti Ls 33 000. Saziedotos līdzekļus ir plānots novirzīt 
BPI studentu stipendijām, BPI telpu remontam, studiju un mācību 
procesa administrēšanas vajadzībām. Esam pateicīgi Dievam un 
visiem tiem, kas saskatīja šos mērķus kā svarīgus un pieņēma tos par 
savējiem. Paldies jums!

Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

Pateicības
vakariņas

Teoloģijas semināra absolventi ar pasniedzējiem. Foto: Līksma Puķina.

Foto: Rihards Kociņš



Prieks piedzimst šodien
Prieks par Pirmo Adventi, par Dieva nākšanu uz Zemes, par 
daudzajiem atsaucīgajiem klausītājiem, par pašu studentu drosmi un 
varēšanu,– tādas ir priecīgās atskaņas pēc BPI Muzikālo vadītāju 
skolas pirmā koncerta “Prieks piedzimst šodien”, kas notika 
2. decembrī, Ventspils baptistu baznīcā. Koncerta dalībnieku rindas 
veidoja koristi no Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Viesītes, Priekules un 
Rīgas Mateja draudzēm. Tā ir draudzes, kuras savus jaunos diriģentus 
pirms trim mēnešiem “nodeva” Muzikālo vadītāju skolā. Kopīgo 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšanu vadīja topošie pielūgsmes vadītāji jau 
no minētajām un vēl no Skrundas, Kauguru, Valmieras un Bauskas 
draudzēm.

Labā ziņa ir tā, ka koncerts izskanēs vēlreiz šī gada pēdējā svētdienā 

30. decembrī plkst. 11. 00 Mateja baznīcā Rīgā īpašā Baltijas 
Pastorālajam institūtam veltītā dievkalpojumā, kur notiks aizlūgšana 
par BPI jaunajiem teoloģijas studentiem. 

Māris Dravnieks
BPI Muzikālo vadītāju skolas pasniedzējs

Foto: Kārlis Kukītis

2008.gada 8.janvārī Baltijas Pastorālajā 
institūta (BPI) pamatprogrammā mācības 
uzsāks pirmie studenti no dažādām 
Latvijas baptistu draudzēm. BPI ir tapis 
laikā, kad LBDS stratēģiski plāno izveidot 
100 jaunas un dzīvas draudzes. BPI 
apmāca, stiprina un nodrošina ar 
resursiem rūpīgi izvēlētus jaunus 
mācītājus un vadītājus, lai viņi pasludinātu 
Evaņģēliju, dibinātu un vadītu ietekmīgas 
misionālas 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 
vietēji pasniedzēji, kuri ir pieredzējuši 
profesionāļi savā jomā. Paralēli studenti 
iesaistās kalpošanā savā draudzē un 
pilsētā un veic konkrētus kalpošanas 
uzdevumus. Otrā un trešā apmācību gada 
laikā studenti ir iesaistīti pilna laika 
kalpošanā, vienlaikus veicot patstāvīgus 
studiju darbus un reizi 1-2 mēnešos 
piedaloties apmācību semināros. 

BPI stratēģija ir radīt sabalansētu vidi, 
kurā vienlīdz svarīgas ir četras jomas: 
saturs, prasmes, personība un kultūra.  
Šie četri “stūrakmeņi” veido apmācības 
programmas pamatu. Saturs – tā ir 
apmācība prātam – zināšanas un dziļa 
izpratne par trīsvienīgo Dievu, Rakstiem, 
teoloģiju, vēsturi, baznīcu, pastorālo 
kalpošanu, resursu pārvaldīšanu, 

evaņģelizāciju un misiju. Prasmes – tā ir 
apmācība rokām. Efektīviem mācītājiem ir 
jāpārvalda daudzas un dažādas prasmes 
– Bībeles studēšana, sprediķu 
sagatavošana un sludināšana, draudzes 
darba organizēšana, mazo grupu 
veidošana un jauno vadītāju mentorings, 
kā arī jāizprot jaunu draudžu veidošanas 
modeļi un starptautisku partnerattiecību 
principi. Viņiem jāspēj kalpot visām 
paaudzēm un cilvēku grupām. Viņiem 
jāzina, kā pārvaldīt finanses un piesaistīt 
līdzekļus kalpošanai. Viņiem jāiemācās 
izmantot noderīgas mūsdienu 
tehnoloģijas. Raksturs – tā ir apmācība 
sirdij. Mēs ticam, ka vissvarīgākais 
vadīšanas aspekts ir pats vadītājs. Viņam 
jo īpaši nepieciešams saglabāt tuvību ar 
Kristu un padziļināt savas attiecības ar 
Dievu. Kalpošanas dzīve nav viegla, un tā 
nekad nekļūst vieglāka, tādēļ daudzi 
neiztur līdz galam. BPI vēlas sagatavot 
savus studentus tā, lai tie spētu izturēt līdz 
galam, ejot cieši kopā ar Dievu. Kultūra - 
tā ir apmācība kājām. Kā vislabāk 
sagatavot topošos mācītājus veiksmīgai 
mijiedarbei ar reālo pasauli? Ko nozīmē – 
būt pasaulē, bet ne no pasaules? 
Misionālam mācītājam jāpārzina kultūra, 
tās aktualitātes, pasaules uzskati un 
jauniešu kultūras tendences. Viņam jāspēj 
veidot patiesas attiecības ar tiem, kas 
nepazīst Kristu, un jāspēj viņiem radoši 
atklāt patieso Jēzu. 

LBDS Padome ir apstiprinājusi BPI 
vadības komandu sekojošā sastāvā: 
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis  
(BPI direktors), Čaks Kellijs (dekāns),  
Līva Fokrote (studiju daļas vadītāja) un 
Maija Peterfelde (finanšu direktore). 

Pēc BPI ievadkursu noklausīšanās, 
atsaucoties uz Dieva aicinājumu un izejot 

rūpīgu atlases procesu, par BPI pirmajiem 
pilna laika studentiem ir kļuvuši Jānis 
Akmens (Jūrmala), Mārtiņš Baštiks (Rīga), 
Andris Bite (Madona), Edgars Deksnis 
(Liepāja), Māris Dembovskis (Gulbene), 
Jānis Jūrmalis (Kuldīga), Deivids 
Kingdons (Tilža), Valters Mitāns 
(Mazsalaca), Dainis Pandars (Ogre), 
Andrejs Priedītis (Rīga), Pēteris Tervits 
(Priekule), Miroslavs Tumanovskis (Rīga) 
un Andrejs Zumbergs (Dundaga). Mēs 
apsveicam šos vīrus ar uzņemšanu BPI 
un ticam, ka Dievs viņus vareni izmantos 
Savas Valstības izplatīšanā Latvijā un 
pasaulē.

Uzsākot jaunu darbu, vienmēr ir daudz 
nezināmā un ir nepieciešama paļāvība uz 
Dievu un Viņa vadību. Tāpat ir arī 
nepieciešams brāļu un māsu garīgais un 
materiālais atbalsts un ticība Dieva 
darbam. Jūsu lūgšanas ir nepieciešamas 
gan BPI vadībai, gan studentiem un viņu 
ģimenēm, kurām šis ir īpašs ticības solis. 
Lūgsim, 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 finansu 
līdzekļiem. Lūgsim arī par LBDS izglītības 
darba nākotni, ko kopīgi veidos Baltijas 
Pastorālais institūts un Kristīgās vadības 
koledža. 

Līva Fokrote
Baltijas Pastorālā institūta 
Studiju daļas vadītāja



1 Pateiksimies Dievam par aizvadīto 
gadu un lūgsim Viņa vadību un Svētā 
Gara spēku jaunajā gadā.

2 Lūgsim par Armēnijas Evaņģēliski 
kristīgo baptistu savienību, kurā ir 142 
draudzes un 4250 locekļi. Lūgsim par 
baptistu liecību šajā zemē.

3 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti, 
par viņa studijām BPI.

4 Lūgsim par savas draudzes mācītāju 
un viņa ģimeni, par visiem darbiniekiem 
draudzē. Lūgsim, lai Dievs dod jaunu 
redzējumu un Svēta Gara pieskārienu 
kalpošanai.

5 Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku 
brālību, tās vadītāju Andreju Šternu, par 
visiem mācītājiem – Dieva svētību garīgi, 
fiziski, materiāli.

6 Lūgsim par mieru, sapratni un 
labestību starp Latvijā dzīvojošām 
tautām; lai mūsu sirdis būtu atvērtas 
sludināt Kristus vēsti cittautiešiem.

7 Pateiksimies un lūgsim par Ainažu 
draudzi, lai Dievs piešķir jauniešu vadītāju 
un cilvēkus muzikālajai kalpošanai. 
Lūgsim, lai Dievs stiprina esošos locekļus 
un pievieno jaunus, lai Dievs dod 
pastāvīgu mācītāju.

8 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālā institūta studentiem, kas šodien 
sāk mācības. Lai Dievs palīdz pilnīgi 
nodoties šim aicinājumam un svētī 
studentu ģimenes.

9 Lūgsim par Eiropas Baptistu 
federācijas Jaunatnes un bērnu komiteju, 
kas no 18. līdz 23. janvārim tiksies 
Austrijā, lai gatavotos jauniešu lielajai 
konferencei, kas notiks Leipcigā, Vācijā 
2008. gada jūlijā.

10 Pateiksimies un lūgsim par Aizputes 
draudzi, mācītāju Jāni Balodi un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs svētī tos, kas 
ziemsvētku laikā bija ienākuši dievnamā, 
lai Svētā Gara darbs turpinās šo ļaužu 
sirdīs. 

11 Lūgsim par Māsu apvienību, lai Dievs 
vada, dod gudrību un redzējumu 

kalpošanai nākotnē. Lūgsim par Eiropas 
Māsu komitejas darba sēdi, kas šajās 
dienās notiek Rīgā, gatavojoties Eiropas 
Māsu konferencei maijā Nīderlandē.

12 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžu, direktoru Oļegu 
Jermolājevu, citiem darbiniekiem un 
studentiem; lūgsim, lai viņu darbs nes 
svētību draudzēm un sabiedrībai.

13 Lūgsim par misijas 
nepieciešamības izpratni mūsu draudžu 
locekļu un vadītāju sirdīs un prātos.

14 Pateiksimies un lūgsim par Aizvīķu 
draudzi, mācītāju Jāni Balodi un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs sūta atmodu 
draudzē un tās apkārtnē.

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

16 Lūgsim par Bagdādes baptistu 
draudzi Irākā, par Maltu, par Izmiras 
draudzi Turcijā, lūgsim Dieva aizsardzību 
un gudrību šajā īpašajā situācijā 
musulmaņu pasaulē.

17 Pateiksimies un lūgsim par Alūksnes 
draudzi un kapelāna Dāvida Šterna 
kalpošanu armijā un Alūksnes draudzē; 
lūgsim par svētdienskolas un jauniešu 
darba attīstību, par draudzes 
nepieciešamību pēc mūziķa.

18 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni, par 
darbu Mateja draudzē un Savienībā, lai 
Dievs dod spēku un gudrību, realizējot 
iesākto redzējumu arī BPI darbā.

19 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību, par vadītājiem 
un draudžu skolotājiem; lūgsim par 
konferenci, kas šodien notiek Rīgā.

20 Lūgsim par jaunu sludināšanas 
vietu un jaunu draudžu veidošanos 
Latvijā.

21 Pateiksimies un lūgsim par jauniešu 
darbu mūsu draudzēs, par jauniešu 
vadītāju apmācību. Lai Dievs svētī 
jaunatnes darba vadītāju Tomu Ašnevicu 
un viņa braucienu uz ASV.

22 Pateiksimies un lūgsim par Auces 
draudzi, tās mācītāju Aivaru Rudzīti un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs sūta sava 
Gara uguni un slāpes pēc Viņa Vārda un 
dod iespējas aizsniegt ar evaņģēlija vēsti 
Auces pilsētas un apkārtnes iedzīvotājus, 
īpaši jauniešus.

23 Lūgsim par Austrijas Baptistu 
savienību, kurā ir 21 draudze un 1359 
locekļi. Lūgsim par Savienības atjaunotni.

24 Pateiksimies un lūgsim par Balvu 
draudzi, sludinātāju Mihailu Voronovu un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod 
cilvēkus un līdzekļus evaņģēlija 
pasludināšanai Latgales tālākajos 
nostūros.

25 Pateiksimies un lūgsim par Bauskas 
draudzi, sludinātāju Jāni Čakšu un viņa 
ģimeni. Lūgsim par jaunu 
svētdienskolotāju atsaukšanos, par 
jauniešu darba attīstību, kā arī Dieva 
svētību draudzes nama remontdarbos.

26 Lūgsim par kapelānu kalpošanu 
armijā, cietumos un slimnīcās. Lūgsim, lai 
Dievs dod savu Gara spēku kalpotājiem 
un lai īpašā veidā aizskar cilvēkus, kas 
atrodas dzīves pārbaudījumos, ka viņi 
varētu piedzīvot pestīšanas brīnumu.

27 Lūgsim par kristiešiem, kuriem 
jācieš ticības dēļ, par vajātiem 
kristiešiem un viņu ģimenēm.

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

29 Pateiksimies un lūgsim par Cēsu 
draudzi, sludinātāju Oļegu Jermolājevu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par dievnama telpu 
iegūšanu, kā arī par evaņģēlija 
pasludināšanu pilsētas ļaudīm.

30 Lūgsim par Lielbritānijas Baptistu 
savienību, kurā ir 2007 draudzes un 138 
305 locekļi. Lūgsim par vadītājiem, kas 
meklē jaunas evaņģelizācijas formas 
mainīgajā sabiedrībā.

31 Pateiksimies un lūgsim par 
Daugavpils draudzi, mācītāju Vjačeslavu 
Istratiju un viņa ģimeni; par palīgiem, par 
sludināšanas vietām apkārtnē, lai Latgalē 
daudzi sadzirdētu Kristus vēsti.

a i z l ū g š a n u  k a l e n D ā r s

janvārim “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  
J a n v ā r i m

1. Psalms 8:2-10; Lūkas 4:16-21; Jēkaba 4:13-15; Psalms 148
2. Jozuas 24:1-2a, 13-18, 25-26; Marka 1:1-13
3. 2. Mozus 2:1-10; Marka 1:14-20
4. 1. Mozus 21:1-7; Marka 1:21-28
5. 1. Mozus 9:12-17; Marka 1:29-39
6. Mateja 2:1-12; Efeziešiem 3:2-3a, 5-6; Psalms 138

7. 1. Jāņa 3:1-6; Marka 1:40-45
8. 1. Jāņa 2:12-17; Marka 2:1-12
9. Efeziešiem 4:17-24; Marka 2:13-17

10. 1. Jāņa 1:5-7; Marka 2:18-22
11. Lūkas 1:67, 76-79; Marka 2:23-28
12. Caharijas 8:20-23; Marka 3:1-6
13. Mateja 17:1-9; 2. Korintiešiem 4:6-10; Psalms 89:1-19

14. 2. Korintiešiem 3:12-18; 1. Timotejam 1:1-11
15. Jāņa 1:43-51; 1. Timotejam 1:12-20
16. Jāņa 3:31-36; 1. Timotejam 2:1-7
17. Atklāsmes 1:3-8; 1. Timotejam 2:8-15
18. Jāņa 8:12-20; 1. Timotejam 3:1-13
19. 4. Mozus 6:22-27; 1. Timotejam 3:14-16
20. Mateja 20:1-16a; 1. Korintiešiem 9:24-27; Psalms 89:20-53

21. Lūkas 19:1-10; 1. Timotejam 4:1-11
22. Ebrejiem 12:12-17; 1. Timotejam 4:12-5,2
23. Mateja 10:40-42; 1. Timotejam 5:3-16
24. 1. Korintiešiem 3:4-8; 1. Timotejam 5:17-6:2a
25. Jāņa 2:13-22; 1. Timotejam 6:2b-10
26. 1. Korintiešiem 1:26-31; 1. Timotejam 6:11-21
27. Lūkas 8:4-8; Ebrejiem 4:12-13; Psalms 128

28. 5. Mozus 32:44-47; 2. Timotejam 1:1-12
29. 2. Mozus 7:1-13; 2. Timotejam 1:13-18
30. Marka 6:1-6; 2. Timotejam 2:1-13
31. Lūkas 6:43-49; 2. Timotejam 2:14-26

draudzēmz i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Jēzus Kristus saka: veseliem ārsta nevajag,  

bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt [atgriezties no 
grēkiem] taisnus, bet grēciniekus.”

(Marka 2:17)

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A 
19. janvārī plkst. 10.00 Limbažos Ziemeļvidzemes garīdznieku reģionālā 
sanāksme.
26. janvārī Rīgā, Mārupes ielā 14 krievu draudžu mācītāju sanāksme

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
19. janvārī Rīgas Vīlandes draudzes dievnamā notiks LBDS svētdienskolotāju 
gada konference ar moto “Ceļš, patiesība, dzīvība”.
Programmā:

- nemainīgā prioritāte svētdienskolā;
- sadarbība ar VBS projektos;
- Dziesmu dienas perspektīvas un video prezentācija;
- SA padome, materiālu saņemšana.

Lūdzu, piesakiet savu dalību līdz 10. janvārim.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
2. februārī plkst. 9.30 Rīgā, Lāčplēša ielā 37 notiks Māsu kalpošanas vadītāju, 
palīgu un interesentu sanāksme, kurā izvērtēsim pagājušo un plānosim šī gada 
pasākumus.

C I Ā N A S  D R A U D Z E
27. janvārī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Viesītes draudzes māc. Juris Grigs un dziedātāji.

T I K š A N Ā S  A R  I N T E R N A T I O N A L  C O M I S S I O N
17. janvārī, 14:00, Savienības Nama Lielā Stikla zālē tikšanas ar International 
Comission pārstāvjiem. Aicināti mācītāji un draudžu pārstāvji, kas vēlas domāt 
par sadarbību ar kristiešu grupām no ASV, kopīgos evaņģēlizācijas projektos 
2008. gada septembrī.

A T G Ā D I N Ā j U M S  P A R  L B D S  K O N G R E S U  2 0 0 8
2008. gada LBDS kongress notiks 2008. gada 11. un 12. aprīlī. Lūdzam 
draudzes savlaicīgi plānot gada pārskata sapulces un delegātu ievēlēšanu. 
Plānots, ka kongresa delegāti tiek izvirzīti pēc iepriekšējā gada formulas.

B Ī B E L E S  L A S Ī j U M I
Iesakām Bībeles lasījumus no Brāļu draudžu Lozungu 
grāmatiņas, kas tiek izdota vairāk kā 50 valodās un iznāk 
jau 277 gadus. Lozungs ir Vecās un Jaunās Derības 
lasījums katrai dienai. Tas mums ļauj sākt katru jaunu 
dienu un doties ikdienas darbos Viņa Vārda gaismā. 
Lozungs ir kā durvju atvēršana Bībelei, aicinājums doties 
tālāk, dziļāk un gūt Svēto Rakstu lasīšanas prieku.

L Ī D Z j Ū T Ī B A

Šā gada 7. decembrī Dievs saucis mūžībā 
Liepājas Evaņģēlija Balss draudzes mācītāju Albertu Siseni (dz. 1927. g.). Izsakām dziļu līdzjūtību aizgājēja dzīvesbiedrei Valentīnai un 
dēliem – sludinātājam  Andrejam Sisenim un  Jakovam Sisenim, kā arī Ev. Balss draudzei.

Latvijas Baptistu draudžu savienības padome,  
bīskaps P. Sproģis un Garīdznieku brālība.

Alberts Sisenis dzimis un bērnību pavadījis Liepājas raj. Tāšos. Bērnībā iepazīta sūra dzīve tēva saimniecībā. 1949. gada pavasarī 
līdz ar daudziem citiem Siseņu ģimene tiek deportēta uz Omsku, kur drīz saslimst un mirst vecāki. 
1961. gadā pret baptistu draudzi vērsta kampaņa izraisa Alberta interesi, un viņš pēc uzdotās adreses atrod šo draudzi. Tur Dievs 
viņu spēcīgi uzrunā, un viņš savu dzīvi nodod Kristum. Radikālā pārmaiņa Alberta dzīvē un aktīvā iekļaušanās draudzē nav 
pieņemama sievai, tādēļ tā viņu atstāj. 
1970. gadā Alberts dodas laulībā ar Valentīnu. Šajā laulībā dzimuši trīs dēli – Andrejs, Jakovs un Pāvels. Alberts Sisenis ir aktīvs 
jaunatnes darbinieks Novosibirskas draudzē un piedzīvo pat KGB izsekošanu.  
1980. gadā ģimene atgriežas Latvijā un aktīvi iekļaujas Liepājas Ciānas dr. krievu grupas darbā.  Tajā pat gadā māc. J.Eisāns uztic 
br. Albertam Sisenim grupas vadību, un viņš tiek ordinēts par sludinātāju. 

1994. gadā, pateicoties bīsk. emer. J.Tervita rosinājumam, grupa kļūst par patstāvīgu draudzi, un 1995. gadā A.Sisenis tiek ordinēts par mācītāju. 
Draudzei pieaugot, pēc māc. A.Siseņa iniciatīvas draudze meklē, atrod un iegūst namu O.Kalpaka ielā. 
1998. gada 18. septembris ir liela diena mācītāja dzīvē, jo Evaņģēlija Balss draudze notur savu pirmo dievkalpojumu savā namā. 
Šā gada 2. decembrī māc. A.Sisenis vada dievkalpojumu, atvadās no draudzes pārliecībā, ka tā ir pēdējā tikšanās. 6. decembra vakarā neveselība liek 
doties uz slimnīcu, vēl pārrunas ar dēlu Andreju par draudzes aktualitātēm, tad kopīga lūgšana, un drīz Alberts aizmieg, lai pamostos mūžības skatīšanā. 
Māc. A.Sisenis galvenokārt rūpējās, lai pareizi izprastu Dieva Vārdu un pēc tā dzīvotu. Viņš augsti vērtēja vietējo draudzi un bija LBDS kopdarba patriots. 
Savā kalpošanas laikā māc. A.Sisenis izaudzināja ap desmit garīgā darba strādnieku, kuri pārsvarā kalpo dažādās draudzēs ārpus Latvijas. LBDS darbā 
pazīstam Denisu Doroņinu un dēlu Andreju, kuram tēvs un draudze uzticējusi darba turpināšanu Ev. Balss draudzē. 
Palika nepiepildīta 80 gadu jubileja 25. decembrī, bet paliek darbs, darīts Tā Kunga lietās.
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LBDS Padomes informatīvs izdevums

Kāpēc izvēlējies mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā?  
Ko tu vēlies iemācīties?

Visa dzīve kaut kā organiski ir pievedusi mani pie mācībām BPI. 
Arī pašreizējā kalpošanā es sāku just, ka man pietrūkst 
zināšanu. Nevēlējos studēt teoloģiju LU, tāpēc ziņu par BPI 
uzņēmu ar lielu prieku. Vēlos BPI iegūt zināšanas, lai labāk 
izprastu Dievu, lai kļūtu par labāku kristieti, lai kļūtu par labu 
mācītāju.

Kam šo izvēli bija izdarīt grūtāk – tev vai tavai sievai?

Sieva akceptēja manu lēmumu. Instrumenta, lai noteiktu,  
kuram grūtāk, mums nav.

Kā tu izproti savu aicinājumu kļūt par mācītāju? Kā tu to 
izskaidrotu neticīgam cilvēkam?

Neticīgam cilvēkam tās lietas, kurās mēs saredzam kaut ko 
īpašu, bieži vien liekas stulbas Es visu savu dzīvi redzu kā īpašu 
apstākļu virkni, kas mērķēta uz to, lai es kalpotu Dievam. 
Neticīgam cilvēkam es to nemācētu izskaidrot. Taču es varētu 
viņam izcelt šīs lietas sociālo pusi, proti, lai mūsu sabiedrība 
kļūtu kaut mazliet labāka.

Kādi apstākļi un cilvēki Tevi ir visvairāk ietekmējuši uz šī 
kalpošanas ceļa?

Juris Komels un Dastins Pītersons. Pateicoties šiem cilvēkiem, 
es esmu tur, kur es esmu. Par apstākļiem būtu pārāk garš 
stāsts.

Vai tev patīk lasīt? 

Jā! Tagad gan atliek aizvien mazāk laika.

Cik grāmatas esi izlasījis? 

Daudz. Vidēja lieluma bibliotēkā man nav vairs ko lasīt. Te gan 
jāpiebilst, ka Dievs man ir devis īpašu dāvanu. Tāda biezuma 
grāmatai kā, piemēram, V. Lāča “Uz jauno krastu” man nevajag 
pat visu nakti.

Vai vari nosaukt Andra Bites šī brīža grāmatu TOP 5?

L. Feihtvangers “Jūdu karš”.

K.Vonnengūts “Titāna sirēnas”.

R. Jēgers “Bojā ejai nolemto sacelšanās”.

S. Hokings “Īsi par laika vēsturi”.

V. Bianki “Meža avīze”.

Pēdējā ir bērnu grāmata, bet tā būtu jāizlasa katram 
pieaugušajam.

Ko tu sacītu cilvēkam, kurš baidās atsaukties mācītāja 
dzīves aicinājumam, lai arī zina, ka tam ir aicināts?

Godīgi sakot, nezinu. Varbūt es mēģinātu iedrošināt ar 
kādiem vārdiem no Bībeles. Es apzinos, ka katram pašam ir 
jāpieņem lēmums. Protams, ja iet pret Dieva gribu, var 
sanākt, ka pat ēzelis sāk runāt. Ja jau Dievs deva spējas 
ēzelim, gan jau dotu arī man.

Ja tu būtu ārsts, kādas zāles tu izrakstītu Latvijas 
sabiedrībai?

Kolosiešiem 4:1-2. Jāapzinās, ka mēs visi dosim atskaites.
Un vēl ir ļoti labas zāles – mazāk uztraukties.

Un draudzēm?

Draudzēm jābūt ar konkrētu nostāju, taču jābeidz tiesāt un 
jāsāk pamācīt mīlestībā. Dievs nav mūs nolicis šeit par 
tiesnešiem. 

Kāpēc, tavuprāt, daudzas draudzes neaug?

Bieži vien cilvēks nezina, ko viņš saņems, nākot uz draudzi. 
Jābūt skaidriem “spēles noteikumiem”. Vai tie mums ir? Vai, 
ieejot jebkurā draudzē, es varu zināt, ka kaut kādas lietas 
būs tā kā vajag un ne savādāk? Otra lieta ir tā, ka draudzei ir 
jāzina, kas notiek pasaulē, lai varētu ar to komunicēt. 
Jābeidz runāt muļķības no sērijas “lasījis neesmu, bet 
nosodu”. Un pavisam vienkārši – cik vīru no tiem, kas šo 
lasa, var pateikt to, kas ir pašreizējais pasaules čempions 
futbolā? Par ko tu runā ar saviem draugiem nekristiešiem? 
Vai tev tādi vispār ir? 

Kas ir tavas dzīves mērķis, kuru tu priecātos sasniegt?

Realizēt Dieva prātu savā dzīvē. Izaudzināt savus bērnus. 
Vienkārši būt normālam cilvēkam.

Kā lai par tevi labāk aizlūdz?

Nezinu, vai tas, ko gribu es, sakrīt ar to, ko grib Dievs. 
Vienkārši lūdziet par mani, gan Dievs dos gudrību, ko 
pieminēt!

Ar Andri Biti sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.

Sekot
a i c i n ā J u m a m

SARUNAS AR  
BALTIJAS PASTORĀLĀ INSTITūTA  
STUDENTIEM

Andris Bite ar ģimeni.


