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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Visas lietas, ko cilvēks savā dzīvē dara, ietilpst vienā no četrām

apslēpts tieši šīs kategorijas lietās un apstāklī, cik daudz laika

kategorijām pēc steidzamības un svarīguma pakāpes.

cilvēks tām velta.

1. Mazsvarīgas un steidzamas. Piemēram, jāatbild uz mobilā

25. novembrī atzīmēsim Mirušo piemiņas dienu, kas mums

tālruņa zvanu vai arī jāizslēdz auto signalizācija, kas pēkšņi bez

visiem atgādinās, ka mūsu laiks virs zemes ir ierobežots.

iemesla nakts vidū sākusi signalizēt un modināt kaimiņus.

Neesmu dzirdējis, ka mūža noslēgumā kāds būtu sūrojies, ka

2. Mazsvarīgas un nesteidzamas. Piemēram, jāpalasa avīze vai

nav pietiekami spējis atlicināt laiku pirmo divu kategoriju lietām,

arī jāpaskatās TV. Nekādu zaudējumu nejutīsi, ja šo nodarbi

bet trešās kategorijas lietas vienmēr pārsteidz neaicinātas.

aizvietosi ar pilnīgi citu.

Parasti cilvēkiem ir žēl, ka ļāvuši steidzīgajam un

3. Svarīgas un steidzamas. Piemēram, ja tavs bērns slidojot
ielūzis ledū, tad tev dažu sekunžu laikā ir jāsniedz palīdzība un
likmes šajā situācijā ir ļoti augstas. Nekāda kavēšanās nav
pieļaujama, citādi nožēlosi visu mūžu.
4. Svarīgas un nesteidzamas. Piemēram, ir svarīgi kopt
attiecības ar saviem draugiem vai ar laulāto draugu, kā arī
sadraudzību ar Dzīvo Dievo, bet nav jau milzīgas steigas un
krīzes. Gan jau citu dienu vēl paspēšu. Taču spēks dzīvei ir

mazsvarīgajam laupīt laiku tam, kas ir svarīgs un nesteidzams.
Ja redzi, ka tava dzīve rit pirmajās trīs kategorijās, lūdz Dievam
palīdzību ieviest līdzsvaru un veltīt laiku būtiskajam. “Tad nu
raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā
gudri. Izmantojiet laiku.” (Efez. 5, 15-16.) Tā tu piedzīvosi Dieva
mieru savā dzīvē.
Pēteris Eisāns
LBDS bīskapa vietnieks

Tas Kungs
ir mans spēks

Ar šādu moto 26. - 27. oktobrī notika LBDS Māsu
apvienības kongress, kurā piedalījās 200 delegātu
un viesu no mūsu draudzēm. Šī gada kongresā MA
atzīmē savu 15 gadu darba jubileju kopš
organizētās māsu kalpošanas atjaunošanas 1992.
gadā.

paver durvis kristīgai izglītībai un evaņģelizācijai, kamēr Rietumeiropas
sievietes ļoti daudz palīdz tieši finansiāli. Ar viņu materiālo atbalstu var tikt
organizētas konferences daudzās pasaules valstīs, kā arī tiek organizēta
medicīniskā un humānā palīdzība, kur tas nepieciešams. Abas kalpošanas ir
ļoti nepieciešamas. Protams, Rietumeiropai jāpamostas garīgi. Īpaši aktīva un
daudzpusīgi sekmīga ir sieviešu kalpošana Ukrainā, Rumānijā un Moldovā.
Vislielākie izaicinājumi un problēmas, ar
ko jāsastopas sievietēm dažādās valstīs?
Vislielākā globālā problēma ir dzīve bez
Jēzus Kristus. Tā ir dzīve tumsā. Ja sieviete
neatrod ceļu pie Kristus, tā ir pazaudēta
dzīve. Nabadzīgajās valstīs problēma ir
cilvēku tirdzniecība, kurā nokļūst sievietes,
dodoties labākas dzīves meklējumos.
Atsaucoties darba piedāvājumiem, viņas
kļūst par upuriem. Diemžēl ir zināmi
gadījumi, kad šajos slazdos iekrīt arī
kristīgas sievietes.
Vēl liela problēma ir cilvēku migrācija no
austrumu valstīm uz rietumiem. Iekārtojoties
labākos darbos un nodrošinot savu
materiālo stāvokli, izjūk ģimenes, tiek pamesti bērni. Ieguvums pārvēršas lielā
zaudējumā un izmisumā.
Latvijā, iespējams, vēsturiski veidojies modelis, ka sieviešu kalpošanā
iesaistās galvenokārt gados vecākas sievietes. Kā tas ir citviet Eiropā?

Aizvadītajos gados MA darbs attīstījies vairākos
virzienos:
- kristīgās izglītības jomā, organizējot tematiskus
mācību seminārus un kursus;
- sociālajā kalpošanā, sadarbojoties ar veselības
aprūpes un krīžu centriem;
- komunikāciju, sadraudzības un pieredzes
apmaiņas veicināšanā, organizējot reģionālus
seminārus un konferences;
- sadarbībā ar Eiropas māsu apvienībām.

Līdzīgi tas ir arī citur, bet šo situāciju var mainīt, piedāvājot gados jaunākām
sievietēm kalpošanas izdevības, kas atbilst viņu dāvanām. Vēl atbilde ir
jaunāko sieviešu īpašās vajadzības – bērnu audzināšanas problēmas,
ģimenes dzīves problēmas, arī vientulība. Ir jāorganizē konferences,
piesaistot ārstus un psihologus, netiešā veidā arī pasniedzot Bībeles viedokli.
Jāorientējas uz sievietēm ārpus draudzes – ja uztversim viņu vajadzības,
viņas nāks.

Kongresu atklāja un uzrunu teica LBDS bīskapa
vietnieks Pēteris Eisāns. MA vadītāja Līvija Lāme
sniedza pārskatu par pagājušajiem 15 darba
gadiem.

Mans vīrs divus
termiņus bija Polijas
Baptistu savienības
ģenerālsekretārs,
tagad jau 10 gadus
viņa kalpošana saistīta
ar bērnu kristīgo
izglītību un aprūpi.
Viņš organizē palīdzību
problēmu ģimeņu
bērniem, bērnunamu
audzēkņiem, veidojot
krīzes centrus vairākās Polijas pilsētās. Kad beigšu savu darbu kā Eiropas
baptistu sieviešu prezidente, arī es pievienošos viņam šajā tik nozīmīgajā
kalpošanā. Mēs esam uzaudzinājuši trīs adoptētus bērnus un pateicamies
Dievam par Viņa palīdzību, darot šo darbu. Visi trīs bērni ir kristieši un aktīvi
kalpošanā.

Tika prezentētas arī dažādas māsu kalpošanas:
“Bēbīšu skola” (Lāsma Baštika), “Cerība bērniem”
(Helēna Vipase), “Spēks nespēkā” (kapelāne Elita
Lapiņa) u. c.
Vakara dievkalpojumu – Lūgšanu trauksmi – vadīja
Toms Ašnevics, Bībeles studijas un uzrunas teica
mācītāji Andrejs Šterns un Jānis Balodis. Kongresa
noslēgumu ar uzrunu “Atvelc elpu stresā” vadīja
māc. Jānis Lūsis. Kongresā piedalījās mūziķi no
Cēsu draudzes un Mateja dr. kamerkoris.
Kongresa viesis šogad bija Eiropas baptistu Māsu
apvienības prezidente Eva Gutkovska no Polijas.
Prezentācijā “Logs uz Eiropu” viņa deva ieskatu par
kristīgu sieviešu kalpošanu Eiropas valstīs, kā arī
nolasīja lekciju ”Pāri cilvēcīgajām robežām”.
Kongresa laikā notika arī saruna ar Evu Gutkovsku
par sieviešu kalpošanas aktualitātēm.
Kādi ir raksturīgākie sieviešu kalpošanas modeļi
Eiropas valstīs?
Atšķirīga ir kalpošana Austrumeiropā un
Rietumeiropā. Austrumeiropas sievietēm Dievs

Pastāstiet nedaudz
par savu ģimeni.

Kāds ir Jūsu novēlējums kristīgām sievietēm Latvijā?
Dzīvojiet ar atvērtām sirdīm un atvērtu prātu. Atcerieties, ka vissvarīgākā
kalpošana ir praktiska palīdzība un tad mutiska vēsts par Jēzu. Bieži vien
sociālās palīdzības jomā sabiedrība dara vairāk kā kristieši. Mums jāmaina šī
situācija. Pasaule ir izslāpusi pēc praktiskas mīlestības, un mēs pazīstam
avotu – Jēzu Kristu.
Materiālu sagatavoja Elza Roze

LBDS

Jaunā mājas lapa

Ir noslēdzies ilgs un darbietilpīgs
process, un ir sākusi darboties jaunā
LBDS mājas lapa. Adrese ir palikusi
nemainīga – www.lbds.lv, tomēr dizains
ir manāmi uzlabojies un funkcionalitāte ir
augusi.
Lapā atradīsit jaunākās ziņas no LBDS
un darbības nozarēm. Arī draudzes ir
aicinātas sūtīt rakstus par aktualitātēm
tajās, lai pēc iespējas vairāk cilvēku
redzētu, ka darbs mūsu draudzēs notiek
un ka mums nav vienaldzīgas cilvēku
dvēseles.

Varat aplūkot arī bilžu galerijas no dažādiem
notikumiem un pasākumiem.
Protams, neiztrūkstoša ir mūsu draudžu datu
bāze, kurā ir informācija par visām LBDS 87
draudzēm.
Jaunums ir notikumu kalendārs, kurā varat
lasīt katras mēneša dienas aizlūgšanu un arī
notikumus, kas paredzēti LBDS vai kādā no
draudzēm. Arī šajā sakarā vēlamies lūgt
draudzes informēt par pasākumiem, īpašiem
dievkalpojumiem, koncertiem, lai arī šī
informācija būtu aktuāla.

Informācija mājas lapā pamazām tiks
papildināta, tiks pievienoti arvien jauni raksti.

par ko citi vēl tikai sapņo

17. oktobrī Tieslietu ministrijas Reliģisko
lietu pārvalde kopā ar Izglītības un zinātnes
ministrijas pārstāvjiem rīkoja tikšanos ar
reliģisko organizāciju vadīto mācību iestāžu
pārstāvjiem. Tikšanās iemesls bija diskusija,
kuras laikā reliģisko organizāciju pārstāvji
varēja saņemt atbildes uz jautājumiem par
mācību iestāžu dibināšanu un vadīšanu.
Kristīgās vadības koledžu pārstāvēja trīs no
tās darbiniekiem. Strādājot koledžā kopš
pirmās tās dibināšanas dienas, esmu
pavadījis daudz laika, skaidrojot koledžas
nozīmi un potenciālu mūsu draudžu
Savienībā. Dažkārt tas ir izdevies, bet
citkārt, šķiet, ka daudzi joprojām, iespējams,
savu lokālo problēmu pārņemti, vienkārši
nedomā par kopdarba attīstīšanu, vai arī to
kavē darīt kādi citi personiski, bieži pat
skaidri nenoformulēti motīvi. Šāda situācija
vēl jo vairāk norāda uz koledžas darba
nepieciešamību.

Īpaši šajā reizē vēlos pateikties Liepājas
Pāvila draudzei, kura, veicot nopietnus
celtniecības darbus, vienlaikus ir atradusi
iespēju arī atbalstīt koledžu. Mani tas

Veidosim jauno mājas lapu aktuālu un darīsim
to kopīgi!

Protams, mājas lapā varēsit atrast arī
ikmēneša izdevuma “Baptistu Vēstnesis”
numurus.

Mums ir tas,

Rakstu jums, lai rosinātu kļūt vēl
dedzīgākiem mūsu Savienības izglītības
darba atbalstītājiem. Sirsnīgs paldies
ikvienam un ikkatrai draudzei, kas ir uzticīgi
atbalstījusi koledžu līdz šim. Jūsu atbalsts
nav bijis veltīgs. Pieminētās tikšanās laikā
varēju skaidri saredzēt, ka mums ir tas,
par ko citi vēl tikai sapņo! Mums ir mācību
iestāde, kas paver iespēju durvis izglītībai,
kura, pirmkārt, ir noderīga draudzes darbā
un kura noderēs arī kalpojot sabiedrībā. Bez
jūsu atbalsta un ticības šim darbam mēs to
nevarētu sasniegt. Bez jums mēs arī
nespēsim šo darbu turpināt. No savas
puses varu teikt, ka bez jums es negribu šo
darbu turpināt, jo koledžas darbs tiek darīts
un veikts ar domām par jums visiem.

Ja arī jums ir kas sakāms par jauno LBDS
mājas lapu – komentārs, ideja uzlabojumiem,
raksts vai notikums savas draudzes dzīvē,
droši rakstiet uz e-pastu admin@lbds.lv.
Ja jums nav pieeja internetam un e-pastam,
bet vēlaties, lai mājas lapā ir informācija par
jūsu draudzes aktualitātēm, tad varat sūtīt arī
savus rakstus uz LBDS kanceleju
(adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011).

Kristīgās
Vadības
koledža

neatstāj vienaldzīgu. Es labprāt sev
atvēlētajās rindās uzskaitītu visas draudzes,
kas mūs atbalsta, un turpmāk to noteikti
darīšu. Mēs esam pateicīgi par ikkatru
atbalstu, jo tas nav tikai atbalsts, bet arī
uzticības apliecinājums koledžas darbam.
Tāpēc mūsu vēlēšanās ir saņemto vairot un
atdot atpakaļ mūsu draudzēm. Pateicoties
daudzu draudžu atbalstam, mēs varam
„paplašināt” mūsu Savienības robežas. Par
to esam no sirds pateicīgi! Vēlamies redzēt
mūsu draudzes arī turpmāk kā atbalstu un
kā sadarbības partnerus šajā darbā. Mēs
vēlamies palīdzēt saskatīt, ka, sniedzot
atbalstot izglītības darbam, draudzes to
saņem atpakaļ vai arī tiek atbalstītas
draudzes, kur klājas grūtāk.
Koledža arī vēlas kļūt par tādu kā kanālu, ar
kura starpniecību draudzes var atbalstīt
viena otru izglītības jomā un vajadzības brīdī
pat saņemt atbalstu atpakaļ, izglītojot savas
draudzes cilvēkus. Jau šajā akadēmiskajā
gadā esam varējuši mūsu draudžu cilvēkiem
palīdzēt ar mācību maksas atvieglojumiem,
kas kopumā pārsniedz tūkstoš latus.
Tādējādi mēs esam atdevuši atpakaļ 100%
no tā, ko draudzes mums uzticējušas šajā
gadā ar saviem ziedojumiem. Iespējams, ka
tā nav liela summa, bet varbūt arī ir. Taču
mēs nevēlamies apstāties pie sasniegtā, jo
apzināmies, ka tas ir tikai sākums.




Katru gadu vēlamies tām draudzēm,
kurās vēl nav pastāvīga garīdznieka,
piedāvāt vienam cilvēkam mācības bez
maksas kādā no mūsu divu semestru
studiju programmām vai arī mācības
kādā no augstākās izglītības studiju
programmām ar studiju maksas
atvieglojumiem.
Katrai draudzei, kas ir atbalstījusi
koledžu pēdējo piecu gadu laikā vai

apņēmusies to darīt nākotnē, vēlamies
piedāvāt studiju maksas atvieglojumus.
Izvēloties atbalstīt koledžu, jūs atbalstāt visu
LBDS izglītības darbu, jo LBDS mērķis ir
veidot vienotu izglītības telpu, kurā būtu gan
formāla mācību iestāde – koledža, gan
Baltijas Pastorālais institūts kā neformāla
mācību iestāde. Mūsuprāt, LBDS ir
izvēlējusies pareizu stratēģiju, jo, tiekoties ar
LR IZM un LR TM RLP pārstāvjiem,
saņēmām pozitīvu novērtējumu izvēlētajai
stratēģijai.
Tuvāk par ieceri draudžu atbalstam un
nosacījumiem informēsim nākamajos
Baptistu Vēstneša numuros, kā arī koledžas
mājas lapā www.kvk.lv. Esiet laipni aicināti
to apmeklēt un atrast tajā arī citu sev
noderīgu informāciju.
Mēs būsim pagodināti, ja vēlēsities savā
draudzē redzēt koledžas pārstāvi, lai
uzzinātu tuvāk par izmaiņām izglītības darbā
un koledžas un visas Savienības īstenoto
izglītības darbu. Šajā sakarā lūdzam
sazināties ar koledžas kanceleju un pieteikt
vizīti pa tālruni 67227478 vai rakstot uz
kanceleja@kvk.lv. Būsim iepriecināti arī
ikkatru no jums redzēt koledžā, lai palīdzētu
saskatīt, kā koledža var palīdzēt draudžu
darbā. Ja vēlaties pārliecināties par
izglītības darba kvalitāti vai īstenoto
programmu saturu, aicinām jūs viesa
statusā vienu dienu apmeklēt jebkuru no
mācību programmām un noklausīties
lekcijas.
Ar ticību un sapņiem par brīnišķīgu vietu,
kur sagatavoties kalpošanai,
Kristus mīlestībā,
Oļegs Jermolājevs
KVK direktora p.i.

Seminārs

par finanšu piesaisti

No šā gada 15. līdz 17. oktobrim LBDS rīkoja semināru ar tēmu
“Finanšu piesaiste kristīgo un labdarības projektu īstenošanai”.
Piedalījās gan mūsu draudžu pārstāvji, gan arī pārstāvji no citām
konfesijām, kā arī pārstāvji no dažādām labdarības iestādēm.
Pasniedzējs Holmss Braiens (Holmes Bryan) ir pieprasīts lektors ASV
finanšu piesaistes semināros un konferencēs. Viņa klientu vidū ir
daudzas ASV pazīstamas draudzes un kristīgās labdarības
organizācijas. Viņš ir izstrādājis finanšu piesaistes stratēģijas
organizācijām arī Japānā, Polijā, Karību jūras baseina zemēs un
Latīņamerikā. Viņš ir konsultējis tādas organizācijas Latvijā kā Misija
“Pakāpieni“, nodibinājums “Partneri“ , Bērnu un jaunatnes centrs
Matejs, Latvijas Kristīgais Radio u.c.

spētu vienmēr piesaistīt līdzekļus tā, lai tas pagodinātu Dievu.
Vai jums ir kāds Bībeles pants, ar ko jūs vēlētos mūs
uzrunāt?
1. Laiku 29:14. “Jo kas es esmu un kas ir mana tauta, ka mēs
paši spētu šādā kārtā nest labprātīgus ziedojumus? Bet no
Tevis ir viss, un no Tevis paša rokas mēs dodam Tev!”

Arī semināra dalībniekiem jautājām par semināru. Uzdevām
viņiem visiem vienu jautājumu: “Kā jūs vērtējat šo semināru
un kāds ir jūsu ieguvums no tā?”
Deniss Doroņins, Pāvilostas un
Ulmales baptistu draudzes
sludinātājs:
Vērtīgākais ir tas, ka tēmas
likumsakarības ir ņemtas no
pasniedzēja personīgas ilgstošas
pieredzes un ka tās trāpīgi saskan
ar agrāk šādā gaismā neaplūkotiem
“teorētiskiem” Bībeles fragmentiem
(to kontekstos). Rakstiskais
materiāls izstrādāts ļoti uzskatami,
tikai žēl, ka bez latviskā tulkojuma. Pati semināra tēma ir
rosinoša uz nīkstošiem dzīves apstākļiem reaģēt konstruktīvi
– problēmu atrisināšanas virzienā.
Ar līdzekļu vākšanas praksi jau esmu saskāries un dažas
seminārā ieteiktās nianses praktizēju arī agrāk, bet ne visas
un ne vienmēr. Tagad zinu, kas nedrīkst izpalikt nekad.
Otrkārt, saņēmu iedrošinājumu lūgt pēc finansiālas palīdzības
atkal un atkal, kad ir vajadzība, pārmērīgi nekautrējoties to
darīt.

Uzdevām arī dažus jautājumus pašam pasniedzējam Holmsam
Braienam:
Pastāstiet nedaudz par sevi un par to, kā jūs uzsākāt savu
kalpošanu.
1976. gadā absolvēju Luiziānas Tehnisko Universitāti inženiera
specialitātē. Pirms uzsāku strādāt organizācijā Evangelical Development
Ministry, biju starptautiskās misijas organizācijas Campus Crusade for
Christ Attīstības departamenta direktors, kur plānoju un vadīju finanšu
piesaisti vairākām šīs organizācijas nozarēm. Vadīju arī finanšu
piesaistes banketus, kas nodrošināja naudu sekmīgai filmas “Jēzus”
izplatīšanai visos pasaules kontinentos. Jutu, ka Dievs mani aicina pilna
laika kalpošanā tieši finanšu piesaistes jomā – padomdošanā kristīgām
bezpeļņas organizācijām par to, kā piesaistīt finanses kristīgiem un
labdarības projektiem. Pirms 19 gadiem nodibināju organizāciju
Evangelical Development Ministry un šobrīd esmu tās viceprezidents.
Pasniedzu finanšu piesaistes seminārus un konferences ASV. Esmu
precējies ar sievu Terēzi, un mums ir 5 bērni.
Kādas vēl tēmas jūs mācāt?
Mācu, kā piesaistīt līdzekļus, izmantojot dažādus paņēmienus,
piemēram, elektronisko pastu vai interneta mājas lapu. Aplūkoju arī
tādas tēmas kā tiešais pasts, tiešais mārketings, bibliska pārvaldīšana.
Uzsveru, ka ir svarīgi zināt, kādi ir bibliskie principi līdzekļu piesaistes
procesā, un saprast to, kas nav saskaņā ar Bībeli.
Kāds iespaids jums palika par semināra dalībniekiem?
Viņi bija dedzīgi mācīties un uzdeva man labus jautājumus. Jutu, ka
cilvēki centās izprast dažādus jautājumus un ka viņi vēlas to pielietot
praksē vislabākajā veidā. Viņi izprata kontekstu kopumā un bija ļoti
atsaucīgi.
Ko jūs novēlētu tiem, kas ir iesaistīti pilna laika kristīgā kalpošanā?
Novēlu, lai viņi būtu veiksmīgi ne tikai līdzekļu piesaistē, bet lai viņi arī

Daniels Godiņš, SIA AMNIS pārstāvis:
Semināra kvalitāti vērtēju kā augstu.
Salīdzinot ar informāciju, kādu var
iegūt vidējas/augstas kvalitātes
universitātē, tā ir līdzvērtīga
pasniedzēja Braiena lekcijām.
Galvenais, ko varu minēt kā
ieguvumu, ir uzdrošināšanās vaicāt
pēc ziedojuma. Ja mums ir
latviešiem raksturīgā kautrība, tad
tieši šie semināri mudina prasīt
neatlaidīgi līdz mērķa sasniegšanai.
Kaspars Simanovičs, Rīgas
Lutera Ev. Lut. draudzes mācītājs:
Seminārs noorganizēts profesionāli:
telpas, izdales materiāli, tulkošana
ir ļoti labā līmenī. Tāpat ir radusies
sajūta, ka lektors ir augstākā līmeņa
speciālists šajā jomā. Ja klausītājos
ir kaut vismazākais potenciāls, tad
pēc šīm lekcijām tas nevar
neīstenoties – viss tiek izstāstīts ļoti
precīzi un detalizēti. Manuprāt, šāds seminārs būtu
nepieciešams ikvienai Latvijas kristīgajai organizācijai, kas
nodarbojas ar līdzekļu piesaisti savas kalpošanas
īstenošanai.
Konkrēti man šis seminārs ir kā Dieva dāvana burtiskā
nozīmē, jo mūsu draudze gatavojas ļoti nopietna projekta
realizācijai šā gada nogalē un nākamā gada pirmajā pusē.
Turklāt novembrī bijām iecerējuši lielāku akciju. Līdz ar to šis
seminārs ir īstajā laikā! Daudziem šīs lekcijas dod daudz
jaunas informācijas, taču kādiem tas ir kārtējais

iedrošinājums un apstiprinājums, ka kopā ar Dievu var izdarīt šķietami neticamas lietas.
Anna Prāmniece, Rīgas Jēzus Ev. Lut. draudzes pārstāve:
Latvieši ir kautrīga tauta, un lai arī kādas lietas Latvijas situācijā nederēs, tomēr šāds
seminārs ir laba motivācija un mācība, lai nebaidītos un sāktu ko jaunu, un ieviestu
jaunu sistēmu Latvijā. Šī sistēma ir nedaudz jāpārveido un jāpiemēro Latvijas situācijai.
Bet kopumā seminārs ir labs, var daudz ko mācīties, paskatīties uz daudzām lietām no
cita redzes leņķa. Tas iedrošina iegūt savu pieredzi finanšu piesaistē. Manuprāt,
svarīgākais ieguvums ir tāds, ka ir iespēja paraudzīties uz šo tēmu no cita redzes
punkta, kā arī iespēja ieskatīties ilgu gadu uzkrātā pieredzē šajā jomā citā valstī. Rodas
izaicinājums izmēģināt šo pieredzi Latvijā, piemērojot to vietējiem apstākļiem un
kultūrai.
Roberts Otomers, LELB jaunatnes nozares projekta vadītājs:
Ir ļoti daudz labu praktisku padomu, ko lektors dod. Ieguvums ir atziņa, ka ir
nepieciešams pateikties sponsoriem pēc iespējas ātrāk. Svarīgi ir arī pastāstīt konkrētu
cilvēku dzīvesstāstus.
Jānis Kalējs, Limbažu baptistu draudzes sludinātājs:
No manas puses lielākais ieguvums būtu tīri praktiskas iemaņas finanšu piesaistei, un
arī iedrošinājums uzdrīkstēties meklēt finanses.
Helēna Vipass, Misijas “Cerība bērniem” direktore:
Holmss Braiens deva mums ļoti svarīgu, pieņemamu, praktisku un detalizētu
informāciju, kas tika balstīta uz bibliskiem principiem. Šis kurss ienes atpakaļ prieku,
godu un respektu šajā finanšu piesaistes procesā kristiešu vidū un palīdz veidot patiesu
sadarbību Dieva Valstības darbam.
Sāra Ilsters, Pestīšanas armijas pārstāve:
Lielisks pamatkurss par šo tēmu. Materiāls sagatavots ļoti
izsmeļoši un skaidri. Ieguvu daudz skaidru ideju ar
iedrošinājumu, ka es to varu izdarīt. Man bija iedrošinoši tas,
ka pasniedzējs mums izskaidroja biblisko pamatu došanai.
Ja mēs nemeklēsim iespējas, tad arī nedabūsim. Uzrunāja arī
tas, ka mums ir skaidri jāizskaidro sava misija, vīzija, un tas,
ko mēs gaidām no cilvēkiem. Svarīgi, ka mēs palīdzam mūsu
finansiālajiem sadarbības partneriem sajust, ka viņi ir svarīga
daļa no kopējās komandas. Kā arī, cik nozīmīgi ir tas, ka mēs
pasakām “paldies” cik bieži vien iespējams! Cilvēki – tas ir
vissvarīgākais – tie, kuru dzīves ir izmainītas caur šiem ziedojumiem un devējiem!
Paldies jums – es ceru, ka tagad es spēšu šos norādījumus pārvērst auglīgā darbībā!
Sniedzam fragmentu no semināra materiāla:
Ilgtermiņa attiecību veidošana ar galvenajiem sponsoriem
Pateikt “paldies” un atskaitīties par to, kas ir izdarīts
Veidi, kā pateikt “paldies”.
Svarīgi pateikt “paldies” par dāvanu/ziedojumu. Noorganizēt, lai kādi no jūsu cilvēkiem
aizsūta pateicības kartiņu. Tas varētu būt kāds, kurš arī ir iesaistīts konkrētā projektā vai
kalpošanā, kāds, kura dzīve ir izmainīta caur šo projektu.
Ieteicams arī uzdāvināt sponsoriem kādas dāvanas kā novērtējumu par viņu atbalstu.
Tas varētu būt albums ar fotogrāfijām no paveiktā projekta. Ierāmēta projekta lielformāta
fotogrāfija vai vietējo mākslinieku roku darbi. Jūs varētu arī atcerēties savus sponsorus
nozīmīgās dienās, piemēram, dzimšanas dienā, jaungada dienā, dienā, kad projekts
tiek paveikts līdz galam vai tiek sasniegti kādi īpaši rezultāti, kad jūs dzirdat par kādu
īpašu notikumu, kad kāda dzīve tiek izmainīta, pateicoties šim projektam.
Aizsūtiet ar roku rakstītu pateicības kartiņu pēc katras tikšanās ar sponsoru neatkarīgi
no rezultātiem. Aizsūtiet ar roku rakstītu pateicības kartiņu pēc svarīgām telefona
sarunām. Neaizmirstiet pateikties cilvēkam, kurš jūs iepazīstināja ar sponsoru.
Pastāstiet sponsoram par kādu, kura dzīve tika izmainīta caur viņa atbalstu. Izsakiet
novērtējumu un paskaidrojiet, kas ir paveikts ar šā ziedojuma palīdzību. Atskaities par
problēmām, ar kādām bija jāsastopas projekta veikšanas laikā. Atskaities par jebkādām
izmaiņām projekta veikšanas laikā. Ieteicams sagatavot 1-3 lapas garu atskaiti, iekļaujot
fotogrāfijas, kartes u.c., ja tas ir piemēroti. Visbeidzot, izturieties pret ziedotājiem tā, kā
jūs gribētu, lai izturas pret jums – ar cieņu, un vienmēr par visu pateicieties.
Interviju sagatavoja Žanna Drūnese un Solveiga Miķelsone.

Jaunieši - spēles evaņģelizācija
Esam atraduši vienu labu iespēju, kā
varētu kādu praktisku lietu izmantot savās
draudzēs darbā ar jauniešiem,
evaņģelizācijā. Un tā praktiskā lieta ir
spēles!
Varbūt liekas smieklīgi, bet, zinot
piemērus, kā tas darbojas citās valstīs,
gribas jautāt – kāpēc pie mums tā nevarētu
būt??? Viens no piemēriem – Ukrainā
regulāri kopā sanāk apmēram 1000
jauniešu, lai kopīgi spēlētu spēles. Tajā
pašā Ukrainā jaunieši iet uz kafejnīcām ar
spēli rokās un sāk spēlēt, aicinot klāt citus
jauniešus. Varbūt kādi domā – tusiņš,
izklaide. Bet kāpēc lai caur to nesāktos
kādas attiecības? Un tā, ejot dziļāk, tās
attīstīt tik tālu, ka var sākt jau stāstīt par
Kristu un par to, ko caur Viņu var mainīt un
iegūt. Varbūt tā var veidoties iesākums
mazajām grupiņām. Daudz dažādu
iespēju. Ukrainā, Krievijā, Baltkrievijā,
Bulgārijā tas ir instruments, kā piesaistīt
jauniešus sarunām...
Nezinu, kā tas var darboties Latvijā.
Iespējams, ka tas nesanāks tā kā Ukrainā,
bet kāpēc nemēģināt? Latvijā šīs spēles
tiek izgudrotas, ir cilvēki, kas ir gatavi nākt
un mācīt, kā tās lietot. Spēles ir ļoti
aizraujošas, pat biznesa cilvēki šeit Latvijā
dažreiz aizsēžas pat naktī, jo ir interesanti!
Tas ir tas, ko vēlamies piedāvāt kā
instrumentu, lai darbotos ar jauniešiem
savādāk – interesanti, neuzbāzīgi. Un
aicinām vienmēr paturēt prātā to, kāpēc
mēs to vēlamies, – pasludināt evaņģēliju,
darīt par mācekļiem, vai ne? Šo iespēju
piedāvājam sadarbībā ar “I’M games”.
Un jau 24. novembrī plkst. 18.00
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā
notiks otrā apmācība (pirmoreiz tā notika
pavasarī), kad mums par šo ideju pastāstīs
īpaši treneri, spēļu izgudrotāji, vadītāji. Būs
iespējams arī praktiski izmēģināt, kā tas ir.
Būtu labi, ja no draudzes piedalītos kādi 5
– 6 cilvēki, kas ir jauniešu kalpošanas
komandā un kuri tālāk varētu būt kā
vadītāji, mācot spēlēt arī savus draugus,
kaimiņus, paziņas, ģimenes locekļus utt.
Pavadīsim kopīgi laiku foršā atmosfērā ar
mērķi iegūt kaut ko jaunu, lai ar to varētu
aizsniegt citu sirdis!
Lūgums pieteikt savu dalību līdz 12.
novembrim. Vietu skaits ir ierobežots.
Maksa – šoreiz nekas.
Ja ir jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet
(jaunatne@lbds.lv vai 29396181 Tomam).
Toms Ašnevics

AI Z L ū G š ANU KALEND ā RS

novembrim

1 Pateiksimies un lūgsim katrs par savu

11 Pateiksimies un lūgsim par draudžu 20 Pateiksimies un lūgsim par Moldovas
iesāktajām sludināšanas vietām un
lūgsim par jaunu draudžu veidošanos.

baptistu savienību, kurā ir 405 draudzes ar
21 000 locekļu.

2 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu

12 Pateiksimies un lūgsim par Tērvetes

21 Domāsim un lūgsim, lai Evaņģēlija

draudzi, par mācītāju un viņa ģimeni un
pārējiem draudzes vadītājiem.

kalpošanu armijā, slimnīcās, cietumos,
par paliatīvās aprūpes kapelānu darbības
attīstību Latvijā.

3 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo
resursu centru un tā vadītāju Andreju
Priedīti, lūgsim par viņa kalpošanu
Savienībā.

draudzi, sludinātāju Eināru Vanagu un
viņa ģimeni.

13 Pateiksimies un lūgsim par Polijas

baptistu savienību, kurā ir 79 draudzes ar
4700 locekļiem.

14 Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes
vadības koledžu, tās vadītājiem,
darbiniekiem un studentiem, lūgsim par
zināšanu praktisko pielietojumu dzīvē.

apvienību, koordinatoru Tomu Ašnevicu,
par jauniešu darba attīstību draudzēs, kā
arī par jaunu vadītāju sagatavošanu, par
Lūgšanu Trauksmi šovakar Savienības
namā.

5 Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu

15 Pateiksimies un lūgsim par Tilžas

4 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās

diena. Pateiksimies un lūgsim par Māsu
apvienību un sieviešu kalpošanu
draudzēs, lūgsim par sievietēm pasaulē,
kas cieš nabadzībā un ekstremālos
apstākļos.

6 Pateiksimies un lūgsim par Nīderlandes
baptistu savienību ar 85 draudzēm un 11
500 locekļiem, lai draudzes būtu Svētā
Gara stiprinātas; lūgsim par jaunu
draudžu veidošanu, par draudžu attīstību,
par esošo draudžu stiprināšanu.

7 Pateiksimies un lūgsim par Talsu

draudzi, tās mācītāju Aivaru Šķuburu un
viņa ģimeni, lūgsim par draudzes
kalpošanu apkārtējā sabiedrībā.

8 Pateiksimies un lūgsim par Subates

draudzi, tās mācītāju Juri Grigu un viņa
ģimeni.

9 Pateiksimies un lūgsim par LBDS
izpilddirektori Žannu Drūnesi.

10 Pateiksimies un lūgsim par

Garīdznieku brālību, tās vadītāju mācītāju
Andreju Šternu, lūgsim par visiem mūsu
draudžu mācītājiem. Paturēsim
aizlūgšanās konferenci Rīgā.

draudzi, tās sludinātāju Kasparu Doni un
viņa ģimeni.

16 Pateiksimies un lūgsim par LBDS

vadību -- bīskapu Pēteri Sproģi, bīskapa
vietnieku Pēteri Eisānu un viņu ģimenēm;
lūgsim Dieva vadību, spēku un gudrību,
kalpojot Savienības darbā.

17 Pateiksimies un lūgsim par mūsu
valsti, prezidentu un Saeimu.

18 Starptautiskā Lūgšanu diena par

vajāto draudzi. Ap 200 miljoniem
kristiešu vismaz 60 zemēs cieš ticības
dēļ. Lūgsim, lai vajātajiem Dievs dod
spēku palikt stiprā ticībā, ka viņi spētu
piedot tiem, kas tos vajā. Lūgsim, lai šo
kristiešu ģimenes tiktu pāri zaudējuma
un vientulības sāpēm, spētu atrisināt
finansiālās grūtības un paliktu stipri
ticībā un cerībā.
Pasaules karte, kurā var redzēt, cik lielu
pasaules daļu aizņem valstis, kurās ir
kristiešu vajāšanas.
www.releaseinternational.org/pages/
find-out-more/persecution-map.php

19 Lūgsim par draudzēm, kurām nav
mācītāja, – Ģipkas, Kauguru, Mālpils,
Mazsalacas, Tempļa, Saldus dr.

Vēsts izplatās visā Latvijā.

22 Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās
kalpošanas apvienību, tās vadītājiem.

23 Pateiksimies un lūgsim par Latvijas
ģimenēm, lai tās top svētītas un
stiprinātas.

24 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas

Pastorālo institūtu, par materiāliem
līdzekļiem; lūgsim par Dieva aicinājumu
un pieaugšanu Kristū tiem, kas mācās.

25 Pateiksimies un lūgsim par draudžu
iesāktajām sludināšanas vietām un
redzējumu jaunām vietām, lūgsim par
jaunu draudžu veidošanos.

26 Pateiksimies un lūgsim par Tukuma
draudzi, tās kalpošanu apkārtējā
sabiedrībā.

27 Pateiksimies un lūgsim par Rumānijas
baptistu savienību, kurā ir 1722 draudzes
ar 98 672 locekļiem.

28 Pateiksimies un lūgsim par

Uguņciema draudzi, tās sludinātāju Aivaru
Kalnu-Kalnbergu.

29 Pateiksimies un lūgsim par draudžu
svētdienskolām, par Svētdienskolu
apvienību, par bērnu evaņģelizāciju
Latvijā.

30 Lūgsim par garīgu atjaunotni savām

sirdīm un draudzēm. Lūgsim par atmodu
Latvijā.

B ī BELES LAS ī J UMI
n Ov e m b r i m
Mēneša lozungs:
“Kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.”
(Jēkaba 4:17)
1.
2.
3.
4.

Z I ņ AS

draudzēm

G A R Ī D ZNIE K U B R ĀL Ī B A
2. novembrī plkst. 18.00 Semināra draudzē Rīgas reģiona mācītāju
tikšanās. Informācija: māc. A. Atvars – 29707589,
māc. E. Godiņš – 26407403

Jesajas 32:1-8; Ījaba 38:1-21
Lūkas 22:49-53; Ījaba 40:1-5
2. Timotejam 2:1-5, Ījaba 40:6-32
Mateja 18:21-35; Filipiešiem 1:3-11; Psalms 22:23-32

10. novembrī plkst. 10.00 rudens konference Rīgā.
Informācija: māc. A. Šterns – 29129107

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hozejas 12:1-7; Ījaba 42:1-6
Jeremijas 19:1-4, 10-13; Ījaba 42:7-9
Mateja 7:1-5; Ījaba 42:10-17
Atklāsmes 3:14-22; Jēkaba 1:1-12
Mateja 26:20-25; Jēkaba 1:13-18
Jesajas 1:18-27; Jēkaba 1:19-27
Lūkas 17:20-24; Romiešiem 14:7-9; Psalms 112

1. decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Mārupes ielā 16 notiks seminārs
“Sludinātāja kalpošana” krievu draudžu mācītājiem.
Informācija: slud. V. Abramovs – 29212174

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Marka 4:1-9; Jēkaba 2:1-13
Marka 13:9-20; Jēkaba 2:14-26
Ebrejiem 13;1-9b; Jēkaba 3:1-12
1. Jāņa 2:18-26; Jēkaba 3:13-18
Mateja 26:36-41; Jēkaba 4:1-12
Marka 13:30-37; Jēkaba 4:13-5:6
Mateja 25:31-46; Romiešiem 8:18-23; Psalms 79

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Mateja 7:21-27; Jēkaba 5:7-12
Ebrejiem 10:26-31; Jēkaba 5:13-20
Lūkas 13:6-9; Mateja 24:1-14
2. Tesaloniķiešiem 1:3-12; Mateja 24:15-28
Mateja 26:59-66; Mateja 24:29-31
Atklāsmes 20:11-15; Mateja 24:32-44
Mateja 25:1-13; Atklāsmes 21:1-7; Psalms 126

J AUNA T NES APVIEN Ī B A

26.
27.
28.
29.
30.

5. Mozus 34:1-7; Mateja 24:45-51
1. Pētera 1:13-21; Mateja 25:1-13
1. Korintiešiem 3:9-15; Mateja 25:14-30
Kolosiešiem 4:2-6; Mateja 25:31-46
Mateja 27:50-54; Jūdas 1-16

SE M INĀ R A D R AU D ZE

19. novembrī plkst. 10.00 Ziemeļkurzemes reģiona mācītāju sanāksme
Uguņciema draudzē. Informācija: māc. J. Pallo – 29297811

SVĒ T D IENS K O LU APVIEN Ī B A
Lūdzu, atsūtiet līdz 15. decembrim uz Svētdienskolu apvienību
informāciju par attālām lauku svētdienskolām – jūsu svētdienskolu
filiālēm –, kuras apmeklē bērni ar īpaši grūtiem materiāliem apstākļiem.
Lūdzu, sagatavojiet par šīm svētdienskolām nelielu aprakstu un
fotogrāfiju. Atgādinājums svētdienskolu muzikālā darba organizētājiem –
lūdzu, iesūtiet līdz 15. novembrim jūsu izvēles dziesmu 2008. gada
1. maija Dziesmu dienas kopkora repertuāram.

14. novembrī plkst. 19.00 Latvijā tiek izsludināta TRAUKSME!
Šis ir vakars, kad ticīgie sanāk kopā, lai lūgtu viens par otru, par pilsētu,
kurā dzīvojam, par draudzēm, par Latviju.
Sīkāka informācija par pasākumu – jaunatne@lbds.lv

11. novembrī plkst. 10.00 draudzes 15. (85.) gadasvētki.
Viesi: mācītājs Andrejs Šterns un Golgātas draudzes koris.

J EL G AVAS D R AU D ZE
2. decembrī plkst. 10.00 sludinātāja Andra Jūrmaļa ievešanas
dievkalpojums.

SVEICA M J U B ILE J Ā
23. novembrī mācītājam Andrim Freivaldam (Jēkabpils draudze) 60 gadi!

K R IS T Ī G ĀS VA D Ī B AS K O LE D Ž A

Vēlamies informēt, ka, pateicoties labvēlīgai apstākļu
sakritībai, ir notikusi Latvijas Baptistu draudžu savienības
nama Lāčplēša ielā 37 otrā pagalma rekonstrukcija.
Rekonstrukcijas rezultātā ir nomainītas tranšejas, uzlikts
jauns bruģa segums, kā arī drīzumā būs jauns žogs un
vārti. Pateicoties veiktajiem rekonstrukcijas darbiem,
varēs kontrolēt kārtību pagalmā, garantēt lielāku drošību
un uzturēt to labākā stāvoklī. Īpaši vēlamies pateikties
firmai SIA “Aleja D” un personīgi Andrim Drēskam par
finansiālo palīdzību pagalma rekonstrukcijas un tās
organizēšanas darbos.
Ar sveicieniem – Žanna Drūnese,
LBDS izpilddirektore

Kristīgās vadības koledža no 2008. gada janvāra piedāvā tālmācības
kursus mācītājiem, teoloģijas studentiem un citiem interesentiem ar
priekšzināšanām teoloģijā. KVK vēlēšanās ir sniegt aktīvā kalpošanā
iesaistītiem draudžu garīdzniekiem un darbiniekiem iespēju papildināt
savas zināšanas teoloģijā un tās praktiskajā pielietojumā. Tā ir
lieliska iespēja tiem, kas savas aktīvās kalpošanas dēļ vai kādu citu
apstākļu dēļ nevar veltīt laiku, lai piedalītos mācībās klātienē vai
neklātienē. Mēs ceram, ka sagatavotais piedāvājums radīs interesi un
atsaucību.
Sīkāku informāciju varat iegūt koledžas mājas lapā www.kvk.lv.

Sekot

Dieva
aicinājumam

Sveiks! Ar ko īpašs 2007. gada rudens ir Valteram Mitānam?
Valteram Mitānam šis ir pirmais rudens, kurā esmu iejuties tēva lomā.
Patiesībā tikpat īpašs noteikti būs nākamais gads, kad savu darbību
sāks Baltijas Pastorālais institūts, kas arī ieņems lielu daļu manā
dzīvē. Ja tā padomā, tik daudz īpaša!
Kāpēc izvēlējies mācīties BPI? Vai neko vieglāku nevarēji izdomāt?
To vieglāko jau visu laiku esmu darījis. Vienīgā nelaime, ka tas
vieglākais nekad nedod gandarījumu. Man šeit patīk salīdzinājums ar
man tik mīļo riteņbraukšanu. Var jau izvēlēties vieglāko un uz visu
noskatīties no malas, bet nekad no malas izjustais gandarījums nebūs
lielāks par gandarījumu no brauciena, pat ja iegūta būtu tikai pēdējā
vieta. Pirms katra brauciena ir satraukums, bet tas momentā pazūd
brauciena laikā. Tad sākas grūtības, kuras pārvarēt ir izaicinājums.
Lūdzu, pastāsti par cilvēkiem, kas tevi iedvesmojuši sekošanā
Kristum.
Kā pirmais noteikti prātā nāk mans pirmais mācītājs Pāvils Pallo.
Viņš manā uztverē ir tāds kā mācītāja prototips. Neatceros precīzi,
bet, kad Pāvils vēl kalpoja Mazsalacas draudzē, viņš tika devis dažus
tādus kā mājienus, ka varbūt domāt par savu nākotni kā mācītājam.
Precīzi atceros tikai to, ka man savos padsmit gados tā doma nu
pavisam nelikās interesanta. Un tagad, aptuveni pirms gada, bijām ar
sievu pie Pāvila ciemos viņa mājās. Un tad, tā runājot, viņš pastāstīja
par to, kā padomju laikos strādājis un, kad nestrādāja, kā viņi
braukuši gruzovika kravas kastē apkārt un sludinājuši, un vēl pa vidu
māja paspēta uzcelt. Un tad es, pie viņa tur sēžot, pie sevis nodo
māju, vai es savos pensijas gados arī varēšu tā stāstīt. Sapratu to,
ka nez vai, bet gribētu gan.
Kāda ir bijusi tava līdzšinējā kalpošana?
Esmu īsts Mazsalacas baptistu draudzes bērns. Tur sāku iet
svētdienas skolā un dziedāt korī. Tad Mazsalacā izveidojās
reģionālais radio, kur gāju lasīt bērniem pasakas vakarā.

savstarpējo uzticību. Topošiem mācītājiem ir jāuzticas Dievam,
un ticu, ka tad viss būs kārtībā. Draudzei ir jāuzticas, ka, uzturot
mācītāju, Dievs gādās par pārējo, un arī viss būs kārtībā.
Ko tu varētu pateikt
saviem vienaudžiem, kas
arī ir sajutuši aicinājumu
mācītāja kalpošanai, bet
kādu iemeslu dēļ šim
aicinājumam neatsaucas?
Nu var jau teikt visu ko.
Pirmām kārtām, man
pašam ļoti nepatīk vārds
mācītājs, jo tas latviski skan
kā kaut kas pilnīgi pretējs
vārdam kalps. Man labāk
patiktu vārds gans. Mani
vienaudži ir tie, kuri noteikti kaut ko savā dzīvē jau ir paspējuši
sasniegt un varbūt šādam solim izšķirties tagad ir grūtāk nekā
vidusskolu beigušam jaunietim. Taču tad, kad esi kaut ko
sasniedzis, nonāc arī tuvāk atziņai, ka tas nav nekas sevišķs un
ka ir vajadzīgs kas vairāk. Es arī esmu jau paspējis pierast pie
zināma dzīves komforta un ir šķietama sajūta, ka, atsakoties no
patreizējās stabilitātes, nāksies ko zaudēt. Varbūt tad der
padomāt, cik patiesi stabils un drošs ir mūsu līdzšinējais
stabilitātes garants un kas notiks, ja tas sagrūs.
Ko tu sagaidi no BPI?
No sirds sagaidu, ka tā nebūs mana nākamā augstākā izglītība.
Mana vēlēšanās ir šai pastorālajā institūtā attīstīt tās savas
īpašības, par kurām iepriekš jautāji.
Kādu tu vēlies redzēt Mazsalacas draudzi pēc 10 gadiem?
Draudzi gribu redzēt tādu, kas necenšas uzturēt sevi, bet attīstīt
jaunas draudzes citur. Varbūt tas varētu būt kā tāds baptistu
draudžu centrs tuvākajā apkārtnē. Varbūt tā varētu atbalstīt kādu
draudzi pilnīgi citā valstī. Gribētos, lai draudzi par savu varētu
pieņemt vismaz 5% no pilsētiņas iedzīvotājiem. Tad arī tas
pārējais būs čikeniekā :).

Tad vēl svētdienas skolā no skolnieka neviļus kļuvu par skolotāju, bet
laikam svētdienas skolotājs no manis nekāds labais nesanāk. Kaut
gan tā, iespējams, ir svarīgākā draudzes nozare. Varbūt pie tā darba
kādreiz atgriezīšos, bet es tomēr esmu paškritisks. Šogad draudzes
padome mani arī iebalsoja par priekšsēdi, to es sev sajūtu kā milzīgu
atbildību, ar kuru vēl nespēju īsti aprast. Tā kā draudze mums jau
ilgāku laiku ir bez mācītāja, tad šad tad nākas arī svētdienās būt
draudzes priekšā.

Kam, tavuprāt, šodienas draudzēs vajadzētu mainīties,
lai mēs efektīvāk aizsniegtu sabiedrību?

Kā tev liekas, kuras ir kaitīgākās un kuras noderīgākās īpašības
cilvēkam, kas atrodas garīgā kalpošanā?

Kā tu vēlētos, lai ļaudis, reiz atskatoties uz tavu dzīvi,
to raksturo?

Noderīgās ir tās, kuras man trūkst, kaitīgākās – tās, no kā jātiek vaļā,
bet, ja nopietni, tad cilvēkam, kas kalpo, ir jābūt kalpam. Un tā ir pati
noderīgākā īpašība. Ja, darot garīgo darbu, cilvēks aizmirst kalpot,
tad viņš var būt nezin kāds superstārs, citus cilvēkus tas nepacels.
Bieži vien liekas, ka, ja man nepiemīt attiecīgās īpašības, tad es to
nevaru darīt. Man gribētos domāt, ka Dievs šīs īpašības cilvēkā var
izveidot, ja vien pēc tā lūdz un arī pats cenšas.
Saka, ka pieprasījums rada piedāvājumu. Kāpēc Latvijā, kur ir tik
daudz garīgu vajadzību, trūkst mācītāju?
Te man liekas šis teiciens ir nevietā, jo tas ir attiecināms uz biznesa
vidi. Mācītāji vai draudzes jau neko netirgo. Kaut diemžēl jāsaka, ka
tas finansiālais aspekts daudzus noteikti attur. Tas nav labi, taču
draudzes pašas jau arī ir pie vainas, cerot, ka mācītājs būs par simts
procentiem draudzes kalps, bet ģimeni baros ar zaļiem kartupeļiem
un avota ūdeni. Šodien savā draudzē runāju par Dieva un cilvēku

Vairs nepietiek ar to, ka draudzes atver savu namu durvis.
Draudzei ir jāspēj iziet ārpus saviem namiem, lai aizsniegtu tos,
kas uz dievnama pusi nekad neskatās. Draudzei ir jākļūst par
mūsu sabiedrības kalpu. Kalpošana cilvēkiem ir vienīgais veids,
kā viņiem rādīt Kristu. Ar darbiem, nevis vārdiem svētdienās no
kanceles. Vārdiem šodienas sabiedrība vairs netic.

Jau teicu, domājot par cilvēkiem, no kuriem esmu iedvesmojies.
Gribētu nodzīvot dzīvi tā, lai no manis varētu iedvesmoties citi.
Pirmkārt jau mana ģimene. Man liekas, vecākiem nav lielāks
prieks, ja bērni ar viņiem lepojas. Grāmatu par savu dzīvi
netaisos laikam nekad rakstīt, bet, ja mans nodzīvotais laiks
būtu tāds, par kuru cilvēki gribētu sarakstīt grāmatu, tad gan
es būtu apmierināts.
Kā lai par tevi labāk aizlūdz?
Gribētos, lai brāļi un māsas draudzēs aizlūdz par katru topošo
Baltijas Pastorālā institūta studentu. Katram ir savas grūtības un
es, iespējams, esmu labākā situācijā par citiem džekiem. Man
vienīgi vēl ir nedrošība par dzīvesvietu Rīgā uz studiju laiku, par
šo varētu vēlēties, lai kāds aizlūdz.
Ar Valteru Mitānu sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.
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