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Apustulis Jēkabs mums savā vēstulē (4:13-17) dod vērtīgus 
padomus, plānojot Jauno gadu.

1. Nepaļaujies uz savu dzīvi un 2007. gadu vairāk nekā uz 
Radītāju. Laiks ir trausls un bez garantijas. Nesmelies iedvesmu 
apziņā, ka ir jauns gads. Ar to vienmēr izrādās par maz. Tāpēc 
jau Jaunā gada solījumi tik bieži paliek tikai solījumi, jo datuma 
maiņā nav spēka.

“Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rīt mēs dosimies uz to un to 
pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, – 
jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rīt; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu 
brīdi ir redzams un tad izgaist.”

2. Dzīvo un plāno, apzinoties savu atkarību no Dieva. Vēl vairāk 
– laimīgs jaunais gads ir tad, kad mēs mācāmies savu gribu 
saskaņot ar Dieva gribu.

“Tā vietā jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs 	
dzīvosim un darīsim to un to. Bet tagad jūs lielāties savā 	
augstprātībā; katra tāda lielība ir ļauna.”

3. Paļāvība uz Dievu cilvēkā veido attieksmi: “Mēs dzīvosim 	
un darīsim.” Samierināties ar to, kā ir, peldēt pa straumei, 	
izvēlēties iet vieglāko ceļu – tās nav izvēles, par kurām domā 
cilvēks, kas meklē Dieva prātu. Gluži pretēji, cilvēks un 	
draudze, kas meklē tā Kunga prātu, zina, ka labu zināt 	
un nedarīt ir grēks.

“Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.”

Apsveicu Jaunajā gadā un vēlu Dieva dotu gudrību labu zināt 
un Dieva dotu drosmi to piepildīt!

Paldies, ka varam būt darbabiedri!

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



13. decembrī Savienības namā Lāčplēša ielā 37 
notika pirmās Latvijas Baptistu draudžu savienī-
bas “Pateicības vakariņas”. Pasākumu vadīja 
bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns un LBDS 
izpilddirektore Inga Ziņģe-Pupiņa. Vakariņas 
ievadot, visus pateicības lūgšanā vadīja 	
mācītājs un Rīgas vicemērs Almers Ludviks. 
Vakariņās piedalījās gandrīz 130 aicinātu viesu. 
Ceram, ka šis pasākums izveidosies par 	
ikgadēju tradīciju un jauku iespēju pateikties 
saviem atbalstītājiem un draugiem, kas ir kopā 
ar mums mūsu kopdarbā gan ar padomu un 
iedrošinājumu, gan ar finansiālu palīdzību kādu 
konkrētu mērķu sasniegšanai. 

Vakara gaitā bīskaps Pēteris Sproģis sniedza 	
informāciju par paveikto sava darba pirmajos 	
9 mēnešos, kā arī iezīmēja dažas mūsu šā brīža 
aktualitātes (piemēram, Baltijas Pastorālā 	
institūta izveidi jauno mācītāju sagatavošanai) 
un nākotnes plānus. Bīskapa runu papildināja 
īpaša LBDS izveidotā filma ar galveno tēmu – 
aicinājumu kļūt par mācītāju. Paldies filmas vei-
dotājiem Mārim Kravalim un Artūram Pupiņam! 

Ar pateicības vārdiem par neatlaidīgo kalpoša-
nu un mūža ieguldījumu tika sumināts ilggadē-
jais Dundagas baptistu draudzes mācītājs 
Haralds Anzenavs. Vakariņu laikā ar savu 	
mūziku mūs iepriecināja grupa “Ieva Marta & 
draugi”, Arvīds Keins un Valdis Indrišonoks. 
Vakara gaitā viesi tika aicināti ziedot diviem 
mērķiem: Pastorālā institūta studentu stipendi-
jām un bibliotēkas izbūves darbu pabeigšanai 
Savienības namā. Kopējā saziedotā summa bija 
22 790Ls! Mēs esam īpaši pateicīgi Dievam un 
visiem tiem, kuri saskatīja šos mērķus kā 	
svarīgus un nozīmīgus un pieņēma tos par 
savējiem. Paldies Jums!

Ar labiem novēlējumiem jaunajā gadā,

Inga Ziņģe-Pupiņa
LBDS izpilddirektore

Sveicam misijas mēnesī!

Ziemsvētkos svinējām Kristus dzimšanu. To brīnumaino notikumu, kad 
Dievs ienāk šajā pasaulē, Vārds top miesa un mājo starp mums. Kad Tēvs 
no debesu godības Viņu sūtīja uz šo zemi, Jēzus neteica: “Es nekad agrāk 
to neesmu darījis. Varbūt, ka es varu palikt tepat? ” 

Ja esam Jēzus mācekļi, tad esam saņēmuši uzdevumu no Viņa. Mums ir 
dota misija. “Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis 
pasaulē.”

Jāņa 17:18 (missio latīniski nozīmē “sūtīt”). Tas ir ļoti labi, ka gadu varam 
iesākt, domājot par mūsu misiju kā Kristus mācekļiem.

Misijas mēnesī aicinu pievērst uzmanību gan iekšmisijai – evaņģēlija 
pasludināšanai savā zemē, gan arī ārmisijai – evaņēlija pasludināšanai 
ārpus savas zemes. Misijas darbā iesaistas 3 veidos: ar lūgšanām, 
ziedojumu un laiku.

Lūgšanas. Lai tas parādās jūsu lūgšanās. Lūgsim Dievu par to, lai Dievs 
ļauj nodibināt 100 jaunas draudzes 10 gados. Lūdziet par to, lai Dievs lieto 
jūsu draudzi, lai izredz kalpotājus šim uzdevumam. Lūdziet par to, lai šā 
gada laikā jūsu draudze varētu veikt iekšmisijas projektu, mērķtiecīgi 
cenšoties evaņģelizēt kādā citā Latvijas novadā. Lūdziet arī par to, 	
lai mūsu draudzēs rastos misionāri, kas kalpo citās zemēs. Lūdziet par 
Enoku Neilandu Papua Jaungvinejā. Lūdziet par tiem, kas vasarā brauks 
misijā uz Krieviju.

Ziedošana. Savā draudzē ieplānojiet iekšzemes misijas projektu un sāciet 
vākt tam līdzekļus jau janvārī. LBDS arī vēlas adoptēt 2 vietējos misionārus 
Tadžikistānā. Viņu atbalstam uz gadu nepieciešams 2500 eiro. Tadžikistāna 
ir Centrālāzijas valsts, kas robežojas ar Afganistānu, Uzbekiju, Kirgīziju un 
Ķīnu. Tadžikistānas baptistu brālībā ietilpst 7 draudzes un 23 grupas, kopā 
ap 500 cilvēku, bet valstī kopumā dzīvo nedaudz pāri par 7 miljoniem 
iedzīvotāju, kas lielākoties praktizē islamu sunnītu izpratnē.  

Laiks. Gada sākuma visi mēdz plānot savus atvaļinājumus. Aicinu katru 
apdomāt iespēju atlicināt laiku iekšmisijas vai ārmisijas projektam savā 
draudzē vai arī LBDS. Ja vismaz puse no LBDS draudzēm šogad 
mērķtiecīgi plānotu misijas projektus dažādās Latvijas vietās, tad 
padomājiet, cik daudz cilvēku dzirdētu Kristus evaņģēliju. Tikai nesaki: 	
“Es nekad agrāk to neesmu darījis…” Ja tu esi Kristus māceklis, tad tu esi 
cilvēks ar misiju.

Pēteris Eisāns
Bīskapa vietnieks

P.S. Aicinu gan mācītājus, gan draudžu locekļus jau laicīgi pieteikties uz 
Misijas dienām, kas notiks no 1. līdz 3. februārim Āgenskalna baptistu 
baznīcā. Vietu skaits ierobežots!

Misijas
d i e n a s
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Semināri

sākums – ceturtdien, 1. feb., 18:00 
noslēgums – piektdien, 2. feb., 17:30

Dalībnieki varēs padziļināti apskatīt 
vienu no tēmām, par kuras izvēli jāpa-
ziņo piesakoties: 
· Bībele par Misiju 
· Bērnu apmācība par Misiju 
· Sludināšana par Misiju 

Konference

sākums – piektdien, 2. feb. 18:00 
noslēgums – sestdien, 3. feb. 19:00

Lekcijas, mazās darba grupas, Misijas 
filma, Misijas kafejnīca, Misijas bodīte, 
Misijas organizāciju prezentācijas, tik-
šanās ar misionāriem, paneļdiskusijas, 
Misijas zīmējumu izstāde, pielūgsme 
un sadraudzība.

Pateicības
v a k a r i ņ a s

Rīgā, Āgenskalna baznīcā, Mārupes ielā 14, 16

Pieteikšanās līdz 25. janvārim pa tālruni 7284487 vai e-pastu partneri@partneri.lv

Dalības maksa: semināri – 5 Ls; konference – 7 Ls; seminārs un konference – 10 Ls

Misijas dienas organizē nodibinājums “Partneri” sadarbībā ar GEM, IMB, JAM, LEA 
un LBDS.



Aizvadītā gada novembra sākumā vairākās draudzēs tika 	
organizēts kurss “40 dienas ar mērķi”. Prieks un pateicība Dievam 
par tiem, kas pieņēma šo izaicinājumu. Šajā rakstā piedāvājam 
ieskatīties, kā draudzēm ir veicies kursa “40 dienas ar mērķi” laikā. 
Lūdzu Lindai Langenfeldei, Jelgavas draudzes kursa galvenajai 
koordinatorei, un Agnesei Čakšai, vienai no mazo grupu vadītājām 
Bauskas draudzē, pastāstīt par piedzīvoto šajā laikā.

Kādēļ jūs pieņēmāt lēmumu organizēt kursu “40 dienas ar 
mērķi” savā draudzē? Kādi bija argumenti PAR šī kursa  
īstenošanu?

Linda: Bijām dzirdējuši par Mateja draudzes pozitīvo pieredzi, tas 
mūs iedrošināja. Apzinājāmies, ka mūsu draudzei šis kurss 	
nostiprinātu vienotību un atgādinātu par Dieva plānu mūsu dzīvei.

Mēs izlēmām, ka uzdrīkstēsimies šo kursu īstenot, jo Dievs mūs 	
uz to ir aicinājis un caur to mēs gūsim svētības.

Agnese: Tā bija negaidīta iespēja visiem kopīgi studēt vienu 	
materiālu un mobilizēties kopīgai garīgajai izaugsmei – veidot un 
nostiprināt grupu darbu. Tāds kopīgs mērķis ļoti tuvina cilvēkus un 
palīdz arī tuvoties Dievam, un mēs uzskatījām, ka mums ir 	
vajadzīgs un noderīgs šāds ārējs impulss mūsu garīgās dzīves 
aktivizēšanai.

Ko jūs sagaidījāt no šī kursa? Ko jūs vēlējāties un cerējāt 
ieraudzīt savā draudzē citādāku pēc šī kursa?

Linda: Vienotību un kopīgu izpratni draudzē par Dieva mērķiem. 
Katra kursa dalībnieka garīgo izaugsmi un vēl kvēlāku mīlestību uz 
Dievu, kā arī dziļāku izpratni par kalpošanu un, protams, mīlestību 
pret brāļiem un māsām.

Agnese: Mūsu vēlme, kursu iesākot, bija, lai uzlabotos grupu 
darbs, lai veidotos vairāk mazo grupu un aktīvāk iesaistītos 
Bībeles studijās arī tie draudzes locekļi, kas it kā turas vairāk malā.

Vai jums izdevās šos mērķus sasniegt? Vai kurss attaisnoja 
jūsu cerības?

Linda: Dalībnieki piedzīvoja patiesu Dieva pieskārienu. Viņi 	
nostiprināja sadraudzību savā starpā. Prieks, ka iesaistījās jauni 
dalībnieki – gan no citām konfesijām, gan cilvēki, kas ir Dieva 
meklējumos.

Agnese: Daļēji attaisnoja. Mums izveidojās 3 grupas – divas 
mājas grupas un viena draudzē svētdienu rītos tiem, kuri nevarēja 
iekļauties kādā no grupām darbdienās vai nu darba apstākļu, 	
vai dzīvesvietas attāluma dēļ.

Ar kādām grūtībām jūs sastapāties kursa organizēšanā?

Linda: Bija jāvelta zināmas pūles, lai draudzei izskaidrotu šī kursa 
nepieciešamību. Tāpat nebija tik vienkārša diskusiju grupu 	
vadītāju iesaistīšana. Šajā laikā piedzīvojām arī reālu garīgu cīņu. 

Agnese: Salīdzinoši grūti bija atrast piemērotu tikšanās laiku, 
kas derētu dažādiem draudzes locekļiem – situāciju sarežģīja 
gan darbs maiņās, vai izteikti vakaros, gan dzīvesvieta attālā 
pagastā, gan slimības un vecuma nespēks, tādēļ ne visi varēja 
pilnībā iesaistīties. Bija arī bailes uzņemties grupu vadītāju 	
pienākumus.

Kāda bija draudzes attieksme pret ideju īstenot šo kursu 
jūsu draudzē?

Linda: Kā jau minēju, sākumā vienai daļai bija neizpratne par 
kursa nepieciešamību.

Agnese: Pozitīva, to saskatīja kā iespēju pārmaiņām.

Cik cilvēku piedalījās kursā “40 dienas ar mērķi” jūsu  
draudzē?

Linda: Pavisam bija 11 diskusiju grupas, kas pulcējās gan 
dievnamā, gan mājās – kopā ap 100 cilvēku, to skaitā diskusiju 
grupu vadītāji un mācītājs. Arī svētdienskolā bērni mācījās par 
Dieva plānu, izmantojot īpašu, bērniem paredzētu materiālu. 

Agnese: aptuveni 15 cilvēki.

Vai bija kāds īpašs notikums vai liecība, ko piedzīvojāt šā 
kursa ietvaros?

Linda: Iepriecināja tas, ka arī cilvēki “no malas” nāca uz šo 
kursu. Tāpat cilvēki no citām konfesijām (katoļi, luterāņi, 
pareizticīgie) atsaucās un piedalījās diskusiju grupās.

Agnese: Vēlos minēt kādas atziņas, ko izteica grupu dalībnieki 
šā kursa laikā. 

“Kurss noderīgs, lai mācītos pilnveidot savstarpējās attiecības, 
tas ļauj pārbaudīt mūsu attieksmi vienam pret otru.”

“Tas palīdz atrast laiku lasīšanai – ziedot savu laiku, atlikt it kā 
steidzamos (un nekad nebeidzamos) mājas darbus, lai 	
koncentrētos laikam ar sevi un Dievu.”

“Grāmata “Mērķtiecīga dzīve” deva iespēju daudz pārdomāt 
savu dzīvi Kristū, paskatīties uz savu dzīvi caur šiem Dieva 
nodomiem.”

Ko jūs novēlētu citām draudzēm, kas apsver iespēju  
organizēt šo kursu savā draudzē nākotnē?

Linda: Pieņemiet šo Dieva aicinājumu. Uztveriet to kā jaunu 
izaicinājumu. Nebaidoties un nešauboties, sāciet priekš-	
darbus, lai visi kopā varētu teikt – uzmanību, gatavību, starts 
40 dienu maratonam, kas saucas “40 dienas ar mērķi”!

Agnese: Saņemties intensīvākam darbam.

Materiālu sagatavoja Andrejs Priedītis
Kalpošanas resursu centra vadītājs



Lūgšanas
k a s  d a r b o j a s

Pagājušajā vasarā Pelču internātpamatskolā bērniem ar speciālām vajadzībām 
notika Māsu apvienības organizēta Lūgšanu dienu nometne. Nometnes 	
organizētāji ierosināja lūgt par šo skolu un par bērniem, kuru gultās gulējām, 
jo uz daudzām gultām bija uzrakstīts bērna vārds. Nometni noslēdzot, 	
apņēmāmies turpināt lūgt par bērniem un darbiniekiem. Oktobrī Māsu apvienī-
bas konferencē Lidija Tervite ierosināja sagatavot dāvaniņas Pelču bērniem un 
apciemot viņus Ziemsvētkos. Daudzas draudzes aktīvi atsaucās šim ierosināju-
mam. Vīlandes draudze bija sagatavojusi 220 dāvaniņas – dvielīti ar uzrakstu 
“Ieraugi pasauli Dieva acīm”. Aktīvi piedalījās arī Liepājas, Ventspils, Priekules 
un citas draudzes.

Trešās adventes nedēļā pārstāvji no Liepājas, Ventspils un Rīgas, kā arī mūziķi 
no Kuldīgas ieradās uz Pelču internātskolas svētrītu, kurā vēsti par Ziemsvētku 
stāstu atainoja Zanda Lūse, pasniedzot ziemsvētku konfekti “J”.

Dažas pārdomas par dzirdēto:

Skolas direktora v. i. Ināra Oļena:

- Skolā mācās 213 bērni ar īpašām vajadzībām no 1.-11. klasei 
un vēl 2 gadus, lai apgūtu tādas profesijas kā pavāra palīgs, 
lauku darbu palīgs, galdnieka palīgs. Bērni nāk no problēmu 	
ģimenēm, bet viņi ir ļoti pieklājīgi, sirsnīgi, patiesi un saka to, 	
ko domā. Skolā cenšas katram pēc viņu spējām veicināt viņu 
attīstību. 

Kad jautājām, vai bērni saņēmuši daudz dāvanu, direktore atbil-
dēja:

- Prieks par jūsu apciemojumu. Neesam lutināti ar dāvanām. 
Bērniem šis ir īpašs notikums, un jauks bija arī dāvanu 	
pasniegšanas veids – svētbrīdī, svinīgi un skaisti. Bērni ilgi 	
atcerēsies un pārrunās šo notikumu.

Lidija Tervite: Man bija vislielākais prieks par Daniēlu, kura gultiņā es gulēju un par kuru lūdzu un 
tagad satiku personīgi. Paldies tām māsām, kuras bija sagatavojušas dāvaniņas bērniņiem, kuru 
gultiņās viņas bija gulējušas. Esmu pateicīga un gandarīta par lielo atsaucību, dāvanas gatavojot! 

Citi dāvanu dalītāji:
- Pārsteidza bērnu atvērtība, savdabīgais mīļums un pateicība.
- Patīkami pārsteidza, ka bērni visi kopīgi skaļi lūdza “Mūsu Tēvs Debesīs”.

Kristīgās mācības skolotāja Ilona Caune uzsvēra: 
- Lūgšanas darbojas, un to esam izjutuši daudzējādā veidā. Pēdējā pusgada laikā skolā mainīju-
sies gaisotne, savstarpējās attiecības, jūtams progress vairāku bērnu veselības stāvoklī.

Dodoties projām, kāda skolotāja par bērniem teica: viņi visi staro! Turpināsim lūgt!

Līvija Lāme
Māsu apvienības vadītāja



24. novembrī atvadījāmies no brāļa Modra Gintera – 	
LBDS arhivāra, aktīva mūsu kopdarba un Mateja draudzes 	
darbinieka, cilvēka ar augstāko (laicīgo, tehnisko) izglītību, savas 
dzimtenes Latvijas patriota. Galvenais, ko gribētos akcentēt un 
izcelt šajās pārdomās, ir aizgājēja darbs pie Latvijas baptistu 
vēstures perioda 1940.–1990. g. atmiņu, liecību un dokumentu 
apkopojuma. Grāmatu “Vai tie bijām mēs?” sakārtoja un 
2005. gadā izdeva brālis Modris Ginters. Vēlos atgādināt šīs 
mūsu vēstures grāmatas sastādītāja pārdomas par baptistu cīņu 
par kristīgās ticības un baptisma vērtību saglābšanu ateistiskās 
komunistiskās diktatūras gados. “Garīgi dzīvs kristietis, represīvā 
režīmā dzīvojot, nav savienojams ar nedomāšanu un vienaldzību 

par vai pret bezdievīgās valsts prasībām un vēl jo mazāk – 	
ar aklu padevību ateistiskās varas diktātam,” raksta Modris. 
Tāpēc, noliekot atvadu ziedus uz kapa, pateicos brālim Modrim 
Pitraga draudzes un savā vārdā par šo kapitālo vēstures 	
grāmatu un apsolīju, ka mūsu draudzes locekļi, it īpaši gados 
jaunākie, kuriem nebija jāizdzīvo šie drūmie gadi, ar to iepazīsies 
un mācīsies no pašaizliedzības piemēriem garīgā darba 	
veicināšanā. Tā piepildīsies Z. Mauriņas teiktais: “Grāmata pati 
par sevi ir tikai apdrukāts papīrs, tikai mijiedarbībā ar lasītāju tā 
iegūst mirdzumu.”

M. Ceimurs
Pitraga draudzes diakons

šamību atgūt šo misionāru sūtību, kāda ir latviešu baptistu 	
saimei. Latvijas baptisti var turpināt būt par svētību Latvijā 	
un pasaulē.

Brazīlijā ir divas misijas apvienības. Viena veic misijas darbu 
valsts iekšienē vietās, kur ir neliels kristiešu skaits, kā arī 
Amazones mūža mežos. Savukārt Starptautisko misiju 	
apvienība darbojas ārpus Brazīlijas robežām 62 valstīs 
Amerikas, Eiropas, Āfrikas un Āzijas kontinentā. Ja runājam 
par Austrumeiropu, Brazīlijas baptistu misionāri strādā 
Rumānijā, Albānijā, Kazahstānā un tagad arī Latvijā. Viņi ir 
atbildīgi par aptuveni 140 vietējiem misionāriem, kas darbojas 
gandrīz katrā no Austrumeiropas valstīm.

Ar ko Latvija atšķiras no Brazīlijas? Kādi ir jūsu pirmie 
iespaidi?

Šobrīd mēģinām pierast pie apstākļiem, kas dažkārt mūs 	
pārsteidz gan labā, gan arī sliktā nozīmē. Esam novērojuši, 	
ka Latvijā kristieši ir vairāk noslēgti, dievkalpojumos pieturas 
pie noteiktas liturģijas, lielāku uzsvaru liekot uz Dieva 	
pielūgsmi, mazāk uz nekristiešu evaņģelizāciju. 

Vēlos pateikties visiem, kas mums ir palīdzējuši un turpina 	
palīdzēt šeit iejusties.

Vineta Kleine

Intervija ar misionāru Hansu Bērziņu

Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par savu ģimeni.

Mani sauc Hanss Žilsons Bērziņš, esmu dzimis Brazīlijā un mani 
vecāki ir latvieši. Esmu ieguvis augstāko izglītību telekomunikāciju 
inženierzinātnēs un maģistra grādu teoloģijā. Pirms došanās uz 
Latviju biju Jakupirangas pilsētas Otrās baptistu draudzes 	
galvenais mācītājs. Manu sievu sauc Elaine. Viņa ir brazīliete. 
Elaine ir ieguvusi fonoaudiologa izglītību un bakalaura grādu 	
teoloģijā. Mūsu ģimenē aug divi bērni – Raisa, kurai ir 12 gadi, 	
un 9 gadus vecais Giļermi.

Kāpēc nolēmāt kļūt par misionāriem Latvijā?

Latvija vienmēr man ir bijusi kā otrās mājas, jo mani vecāki ir 	
latvieši; tēvs ir dzimis Talsos, bet māte – Vārpas kolonijā Brazīlijā. 
2005. gadā mūsu ģimene pieņēma lēmumu pārcelties uz Latviju. 
Pēc lūgšanām un pārrunām ar saviem vadītājiem Brazīlijā ieguvām 
pārliecinošu atbalstu šim plānam. Un tā šā gada 4. augustā 	
uzsākām savu ceļu uz Latviju.

Ko plānojat darīt Latvijā?

Esam šeit, lai turpinātu un uzlabotu to darbu, kas šeit jau norisi-
nās. Brazīlijas Baptistu savienība uztur piecus vietējos misionārus 
Baltijas valstīs – vienu Igaunijā, pa diviem Latvijā un Lietuvā. Mēs 
vēlamies kopā ar Baltijas valstu baptistu savienībām aktīvāk 	
atbalstīt šo misionāru darbu, lai rastos iespēja dibināt jaunas 	
draudzes visā Baltijas reģionā. Mūsu mērķis ir atbalstīt arī vietējos 
darbiniekus, jo ir iegūti ļoti labi rezultāti Ukrainā, Baltkrievijā, 
Krievijā un Rumānijā.

Pastāstiet par baptistiem Brazīlijā un misionāriem, kurus 
Brazīlija izsūtījusi uz citām zemēm.

Šobrīd Brazīlijā ir aptuveni viens miljons baptistu. Brazīlijas garīgo 
dzīvi ļoti ievērojami ir ietekmējuši latvieši, kas 1922. gadā no 
Latvijas devās uz Brazīliju. Viņi dibināja daudzas draudzes. 	
Vēl šodien šo ieceļotāju pēcteči ir mācītāji, pasniedzēji semināros 
un garīgie līderi savās draudzēs. Tas man liek domāt par nepiecie-

Misijas darbā
u z  L a t v i j u

pieminot
m o d r i  g i n t e r u



1 Pateiksimies Dievam par aizvadīto gadu 
un lūgsim Viņa vadību un Svētā Gara 
spēku jaunajam gadam.

2 Lūgsim par Armēnijas evaņģēliski 	
kristīgo baptistu savienību, kurā ir 119 
draudžu un 3311 locekļu. Lūgsim par 	
baptistu liecību šajā zemē.

3 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti; 
lai programmas un materiāli, kas tur 	
pieejami, tiktu lietoti un iedzīvināti  
draudzēs.

4 Pateiksimies un lūgsim par Koru 	
apvienību, par muzikālo kalpošanu 	
draudzēs, lūgsim, lai mazajās draudzēs, 
kur nav neviena mūziķa, rastos kādi palīgi 
no lielākām draudzēm.

5 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību, par vadītājiem 	
un draudžu skolotājiem. Lūgsim par bērnu 
evaņģelizāciju Latvijā.

6 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
pastorālā institūta pamatkursa audzēkņiem, 
par pasniedzējiem un tālāko darbību, 	
par Dieva aicinājuma sadzirdēšanu.

7 Lūgsim par mieru, sapratni un  
labestību starp Latvijā dzīvojošām  
tautām. Lūgsim, lai mēs katrs apliecinātu 
Kristu arī cittautiešiem.

8 Pateiksimies un lūgsim par Ainažu 	
draudzi un mācītāju Almeru Ludviku un 
viņa ģimeni; lūgsim, lai Dievs piešķir 	
mūzikas kalpošanai cilvēkus un jauniešu 
vadītāju; lai Dievs stiprina esošos draudzes 
locekļus un pievieno jaunus.

9 Lūgsim par Eiropas baptistu federācijas 
Bērnu un jaunatnes nodaļas darbiniekiem; 
par sanāksmi, kas notiks nākošajā nedēļā 
Beļģijā.

10 Pateiksimies un lūgsim par Aizputes 
draudzi, mācītāju Jāni Balodi un ģimeni, 
lūgsim, lai Dievs svētī tos, kas ir ienākuši 
ziemsvētku laikā dievnamā; par jauniem 
draudzes locekļiem, kas kristīti decembrī, 
lai viņi iesakņotos Kristū; par visiem 
darbiniekiem.

11 Pateiksimies un lūgsim par jauniešu 
darbu mūsu draudzēs, par to, lai jaunieši 
nepakļaujas apkārtējas sabiedrības 	
ietekmei. Lūgsim par jauniešu vadītājiem, 
lai tiktu izaicināti kalpošanai jauni vadītāji; 
lūgsim par jauniešu darba vadītāju Tomu 
Ašnevicu.

12 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžu, darbiniekiem un 
studentiem, lai viņi nestu svētību draudzēm 
un sabiedrībai.

13 Lūgsim par misijas izpratni mūsu 
draudžu locekļiem; lūgsim pēc gudrības 
vadītājiem, veicot organizatorisko darbu.

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

15 Pateiksimies un lūgsim par Aizvīķu 
draudzi, mācītāju Jāni Balodi un viņa 	
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod slāpes pēc 
Viņa tuvuma un sūta atmodu gan draudzē, 
gan tās apkārtnē.

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 kapelānu Dāvidu Šternu, kas 
kalpo armijā un daļēji Alūksnes draudzē; 	
lai Dievs svētī svētdienas skolas un 
jauniešu darba attīstību; lūgsim, lai Dievs 
palīdz draudzes nama pilnīgā pabeigšanā.

18 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi, viņa ģimeni, darbu 
Mateja draudzē un vadot Savienības darbu; 
lai Dievs dod spēku un gudrību strādājot.

19 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, viņa 
ģimeni, par izpilddirektori Ingu Ziņģi 
Pupiņu; lai Dievs dod gudrību un izturību 
Savienības darbā.

20 Lūgsim par bāreņiem, kas atrodas 
bērnunamos, lūgsim par audžu ģimenēm, 
lai Dievs dod mīlestību un gudrību pārvarēt 
grūtības. Lūgsim par bērnu evaņģelizāciju 
Latvijā, lai Dievs dod mums mīlošas sirdis 
ieraudzīt tos, kam varam palīdzēt.

21 Lūgsim par sociālo kalpošanu  
draudzēs, lai Dievs dod gudrību un gribu 
palīdzēt cilvēkiem, kas cieš trūkumu  
un aukstumu. Atvērsim savas sirdis un 
katrs iespēju robežas palīdzēsim ziemas 
aukstumā tiem, kam salst gan fiziski, 
gan garīgi.

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

23 Lūgsim par Austrijas baptistu 
savienību, kurā ir 22 draudzes un 1349 
locekļi. Lūgsim par Savienības atjaunotni 
un misijas ceļojumiem.

24 Pateiksimies un lūgsim par Balvu 
draudzi, sludinātāju Mihailu Voronovu un 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod cilvēkus un 
līdzekļus, lai aizsniegtu tālākos Latgales 
nostūrus ar evaņģēlija vēsti.

25 Pateiksimies un lūgsim par Bauskas 
draudzi, sludinātāju Jāni Čakšu un ģimeni; 
lai Dievs modina vīrus un jauniešus Savam 
darbam Bauskas draudzē. Lai Dievs svētī 
ar remontdarbu līdzekļiem draudzes 
namam, jo īpaši jumta remontam.

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

27 Lūgsim par Māsu apvienību, lai Dievs 
vada, dod gudrību un redzējumu 
kalpošanai nākotnē; lai apvienības darbs 
būtu par svētību draudzē un lai aizsniegtu 
daudzas sievietes sabiedrībā ar evaņģēlija 
vēsti. Lūgsim par rosinošu vadītāju 
sanāksmes norisi, kas šodien notiek Rīgā.

28 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
pastāvīga garīdznieka – Gulbene, Ģipka, 
Mālpils, Mazsalaca, Kauguru draudze, 
Tempļa draudze, Semināra draudze.

29 Pateiksimies un lūgsim par Cēsu 
draudzi un sludinātāju Oļegu Jermolājevu, 
ģimeni, lūgsim par jauniešu un bērnu 
darba attīstību, par evaņģelizāciju pilsētā, 
lūgsim par iespējām iegūt savu dievnamu.

30 Lūgsim par Lielbritānijas baptistu 
savienību, kurā ir 2010 draudzes un 
137694 locekļi. Lūgsim par vadītājiem, 	
kas meklē jaunas evaņģelizācijas formas 
mainīgajā sabiedrībā.

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

a i Z L ū G š a N U  k a L E N D ā r s

janvārim



G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A

12. janvārī plkst. 9.00 Cēsīs, Rīgas ielā 38-5 notiks Ziemeļvidzemes 
garīdznieku sanāksme. 

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A

5. un 6. janvārī Rīgas Mateja  draudzes dievnamā notiks orķestra 
“Būsim kopā” mēģinājumi un gatavošanās Dziesmu un mūzikas dienai, 
kas notiks 1. maijā. 
20. janvārī Rīgas Vīlandes draudzes dievnamā notiks LBDS svētdien-
skolotāju gada konference. Galvenās tēmas: 
• "VBS kā iekšmisijas iespēja" – LBDS bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns; 
• "Brīvdienu pasākumu un VBS prakse svētdienskolā" – Rīgas Mateja 

draudzes Bērnu kalpošanas vadītāja Evelīna Sproģe; 
• "Darbs ar pusaudžiem svētdienskolā" – KVK  pasniedzēja Marta 

Balode;
• "Evaņģēlijs dziesmā un mūzikā" – mūziķi Ēriks Ešenvalds un Dace 

Freivalde.
Papildu informācija Svētdienskolu apvienībā.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A

27. janvārī Rīgā, Lāčplēša ielā 37 notiks Māsu kalpošanas vadītāju, 	
palīgu un interesentu sanāksme.

L B D S  K O N G R E S S

Atgādinām, ka 2007. gada  9. un 10. martā notiks gadskārtējais LBDS 
kongress Rīgā.

TUKUMA DRAUDZE

20. janvārī notiks seminārs “Aizdedz uguni”, lektors Jerry Byrd.
Semināra mērķis – parādīt nepieciešamību un veidu, kā liecināt 	
postmodernajai pasaulei. Aicināti visi interesenti, īpaši draudžu pārstāvji, 
kuri vēlas septembrī veidot evaņģelizācijas pasākumus kopā ar “Sūtība 
Latvijai”. Pieteikšanās līdz 13. janvārim pa tālr. 29282897

CIĀNAS DRAUDZE

28. janvārī plkst. 10.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums.
Viesis: mācītājs Ilmārs Hiršs

S V E I c A M  j U B I LĀ R U

12. janvārī Andrim Jūrmalim (Saldus draudzes sludinātājs ) 30 gadi

B ī B E L E s  L a s ī J U M i  
J a N v ā r i M

1. Jaungada diena. Lūkas 4:16-21; Jēkaba 4:13-15; 
 Psalms 8

2. Jozuas 24:1-2a, 13-18, 25-26; 1. Mozus 1:1-8
3. 2. Mozus 2:1-10; 1. Mozus 1:9-25
4. 1. Mozus 21:1-7; 1. Mozus 1:26-31
5. 1. Mozus 9:12-17; 1. Mozus 2:1-4a
6. Mateja 2:1-12; Efeziešiem 3:2-3a; Psalms 72
7. Mateja 3:13-17; Romiešiem 12:1-3 (4-8);

	 Psalms 10

8. Apustuļu d. 10:37-48; 1. Mozus 2:4b-17
9. Jozuas 3:9-17; 1. Mozus 2:18-25

10. Kolosiešiem. 2:1-7; 1. Mozus. 3:1-13
11. Mūkas 10:13-16; 1. Mozus 3:14-24
12. Lūkas 12:49-53; 1. Mozus 4:1-16
13. Mateja 6:6-13; 1. Mozus 4:17-26
14. Jāņa 2:1-11; Romiešiem 12 (4-8) 9-16; Psalms 70

15. 5. Mozus 4:5-13, 1. Mozus 6:1-4
16. Marka 2:23-28; 1. Mozus 6:5-22
17. Lūkas 16:14-17 (18); 1. Mozus 7:1-16
18. Apustuļu d. 15:22-31; 1. Mozus 7:17-24
19. Jāņa 7:1-13; 1. Mozus 8:1-12
20. 5. Mozus 33:1-4 (7, 12-16); 1. Mozus 8:13-22
21. Mateja 8:5-13; Romiešiem 1 (14-15) 16-17; 
	 Psalms 77

22. Jesajas 19:19-25; 1. Mozus 9:1-17
23. 1. Ķēniņa 17:8-16; 1. Mozus 11:1-9
24. Rutes 1:1-8 (9-15), 16-19a(19b-21); 1. Mozus 12:1-9
25. Apustuļu d. 13:42-52; 1. Mozus 12:10-20
26. Lūkas 4:22-30; 1. Mozus 13:1-18
27. Jāņa atkl. 15:1-4; 1. Mozus 14:1-16
28. Mateja 17:1-9; 2. Korintiešiem 4:6-10; Psalms 63

29. 2. Korintiešiem 3 (9-11) 12-18; 1. Mozus 14:17-24
30. Jāņa 1:43-51; 1. Mozus 15:1-21
31. Jāņa 3:31-36; 1. Mozus 16:1-16

draudzēmZ i ņ a s

I K D I E N A S  B Ī B E L E S  L A S Ī j U M I  
2 0 0 7 .  G A D A M

Dieva Vārds ir tas dzīvais ūdens, kurš ikdienas dod 
jaunu svētību.

2007. gadā mēs vēlētos aicināt mūsu draudzes 	
vienoties kopīgā ikdienas lasījumā, kas ņemts no 
Lozungu grāmatiņas. Katrai dienai paredzētas divas 
Rakstu vietas. Pirmā ir izvēlēta atbilstoši Baznīcas gada 
nedēļai un kopsakarībā ar otro. Otrā Rakstu vieta ir 	
sistemātisks Bībeles lasījums, 4 gados izlasot Jauno 
Derību un 7 gados – Veco Derību. Svētdienām 	
paredzēti trīs Baznīcas gadam atbilstoši teksti, no 
kuriem trešais ir Psalms.

Šogad lasījumi ir ņemti no Brāļu draudžu Lozungu 	
grāmatiņas, kas tiek izdota vairāk nekā 50 valodās un 
kas, iznākot nepārtraukti jau 276 gadus, ir ieguvusi 	
ekumēnisku novērtējumu. Vēl joprojām Hernhūtē, 
Vācijā, katru gadu no 1800 Vecās Derības tekstiem, 

Mēneša lozungs: 	
“Tu esi mans Dievs, kas mani redz.”

1. Mozus 16:13

Dievu lūdzot, tiek izlozēts viens teksts katrai gada dienai. Tam klāt tiek 
meklēts otrs teksts no Jaunās Derības. Visbeidzot tiek piemeklēti 	
ikdienas lasījumi.

Šī ir grāfa Cincendorfa ideja, kuru viņš īstenoja ar domu, lai cilvēki vairāk 
runātu savā starpā par Dieva Vārdu un ik dienas vairāk gaidītu uz to, 	
ko Dievs saka. 

Es Lozungu lasīšanas principu izmantoju vairāk nekā 20 gadus un esmu 
atzinis par ļoti ieteicamu. Ne vien es pats tos lasu, bet, ja man prasa: 	
“Kā tad lai es lasu Bībeli?” tad bieži iesaku Lozungu lasījumus. Ja laika 
maz, izlasi abus dienai paredzētos pantus, padomā, ko Dievs caur tiem 
tev saka, un tev būs vēl viens iemesls vairāk lūgt Dievu. Ja ir drosme 	
veltīt tam vairāk laika, tad, izlasot vēl arī abus ikdienas lasījumus, tev jau 
būs plaša viela pārdomām un lūgšanai. Ja ir vēlēšanās izraisīt auglīgas 
sarunas, tad, izlasot lozungus un lasījumu, var kopīgi ar vēl citiem 	
meklēt kopsakarību starp tekstiem. Tādos brīžos var īsti novērtēt, 	
cik bagāts ir tas devums, ko Dievs mums dod Savā Vārdā. 

Lasi to ik dienas un ļauj, lai Dieva Vārds svētī tavu ikdienu.

Edgars Godiņš
Mācītājs
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LBDS Padomes informatīvs izdevums

Internets ir kļuvis par mūs-
dienu jauno valodu. Gandrīz 
vienīgais attaisnojums tam, 
ka nezinām, ko apzīmē saīsi-
nājums www, varētu būt tas, 
ka dzīvojam alās vai esam 

nokrituši no Mēness. Internets, informācijas superlielceļš, ir noli-
cis pasauli pie mūsu durvju sliekšņa. Ziņas, izklaide, sabiedrība, 
jauni draugi ir tikai viena datorpeles klikšķa attālumā. Mūsu kal-
pošanā mēs katru dienu izmantojam internetu, lai palīdzētu jau-
niešiem kļūt par Kristus mācekļiem, mēs lejupielādējam resur-
sus, kas palīdz uzrunāt cilvēkus ar Kristus vēsti. www – tas ir 	
lielisks instruments, kas, iespējams, veicina Kristus vēsts izplatī-
šanos tik pat lielā mērā kā 16. gadsimtā to veicināja pirmās 
iespiestās Bībeles. 

Katras vizītkartes, informācijas bukleta vai reklāmas apakšējā 
daļā ir dota interneta mājas lapas adrese. Ja tu nepavadi laiku 
internetā, tu tiec uzskatīts vai nu par vecu, vai arī atpalikušu no 
mūsdienu pasaules. 

Neapšaubāmi internets ir uzlabojis mūsu dzīves kvalitāti. 	
Varbūt kāds tam nepiekritīs, bet es kopumā piekrītu šim 	
apgalvojumam. Taču, tāpat kā vairumā gadījumu, labām lietām 
ir savas ēnas puses. Man liekas, ka tad, kad tika izgudrota 	
automašīna un cilvēki sāka to lietot, viņiem radās problēmas 	
tās jauniegūtās brīvības dēļ, ko sniedza automašīna. Līdzīgi arī 
internets dāvā mums brīvību, kas spēlē uz cilvēka vislabākajām 
un vissliktākajām vēlmēm.

Lielākā daļa internetā pavadītā laika skar tikai pašu cilvēku un 
viņa datoru. Citiem ir vienalga vai arī viņiem nav laika 	
noskaidrot, ko mēs meklējam vai skatāmies internetā. No savas 
pieredzes, strādājot ar jauniem puišiem, es varu apgalvot, ka, ja 
viņi pavada laiku internetā, viņi tiek kārdināti un iekrīt 	
kārdinājumā ieskatīties tik viegli pieejamajās pornogrāfiska 
satura mājas lapās.

Vēsts ir skaidra katram interneta lietotājam, tā ir miljardiem 	
dolāru vērta industrija. Ir tik viegli piekļūt pornogrāfijai! Nevajag 
nedz reģistrēties, nedz arī būt patiesam, norādot savu vecumu. 
Tā ir realitāte, kas atrodas mūsu durvju priekšā un neiet projām. 
Lūk, nedaudz biedējošas statistikas: 

Pornogrāfiskās mājas lapas – 4,2 miljoni (12% no kopējā mājas 
lapu skaita)

Pornogrāfiskas lappuses – 372 miljoni

Katru dienu pornogrāfiska satura informācija tiek meklēta, 
izmantojot meklētājprogrammas – 68 miljonus reižu (25% no 
kopējā meklējumu skaita internetā)

Katru dienu nosūtīto pornogrāfisko e-pastu skaits – 2,5 miljardi 
(8% no kopējā e-pastu skaita)

Katru mēnesi veikto pornogrāfisko lejupielāžu skaits – 1,5 mil-
jardi (35% no kopējā lejupielāžu skaita)

Nevajag ne tumšu ielu, ne slepenu vietu, kur nodoties grēkam. 
Tas ir pieejams tavās mājās, darbavietā, skolā un baznīcā. 

radītā problēma
i n t e r n e t a

Mums kā Kristus sekotājiem ir pret to jācīnās, kā zinām un 
protam. Kolosiešiem 3:5 Pāvils saka: 	
“...nonāvējiet sevī visu, kas pieder zemei: netiklību, nešķīs-
tību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību. Tā ir elku kalpība.” 
Kāds varbūt teiks: “Cīnīties pret kārdinājumu, šķiet, vairs 
nav tik viegli kā agrāk.” Jā, savā ziņā es tam piekrītu, nekad 
agrāk cilvēces vēsturē grēks nav bijis tikai viena “klikt!” 
attālumā. Mums ir jārunā par šo problēmu un jāvēršas pret 
to visos iespējamos veidos. Pornogrāfija iznīcina cilvēku 
daudzos dažādos veidos un tās mērķis ir pārliecināt mūs, 
ka dzīvot ar slepenu grēku ir sociāli pieņemami. 

Ko mēs varam darīt:

• Runājiet par saviem kārdinājumiem un pornogrāfijas 
radītām problēmām ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem – 
savu vīru/sievu, dēlu/meitu.

• Ierobežojiet vienatnē internetā pavadīto laiku. Vai tu 
vakaros ilgi neej gulēt un pārlūko interneta mājas lapas? 

• Vai jūs zināt, ko internetā meklē un skatās jūsu bērni? 
Pajautājiet datorspeciālistam, viņš jums var pastāstīt, 	
kā to noskaidrot. 

• Instalējiet savā datorā interneta filtru. Datorspeciālists 
zinās jums palīdzēt arī šajā jautājumā.

• Internetā ir pieejamas dažādas programmas, kas 	
palīdzēs jums būt atbildīgiem citu priekšā par to, 	
ko darāt internetā. Atrodiet to, kas ir vislabāk piemērota 
jūsu vajadzībām. Mēs izmantojam turpmāk minēto 	
programmu, un mums tā noder ļoti labi. 

• Instalējiet X3watch programmu, kas reizi divās nedēļās 
vai mēnesī nosūta jūsu draugam atskaiti, kurā uzrādīts, 
vai jūs esat apskatījuši apšaubāmas mājas lapas un 
kādas tās ir. Šī programma ir pieejama http://x3watch.
com/ un lejupielādējama bez maksas. 

• Tomēr nekas mūs pilnībā nepasargās – mums pašiem ir 
jāuzņemas atbildība par savu dzīvi un jārūpējas par 
saviem brāļiem un māsām Kristū. Vissvarīgākais, ko mēs 
varam darīt – dzīvot tādu dzīvi, ko raksturo mīlestība pret 
mūsu Tēvu debesīs un pret mūsu tuvākajiem. 

Internets! Cik lielisks instruments! Rakstot šo rakstu, es to 
izmantoju vismaz trīs reizes. Bet man ir bail domāt par to, 
kā tas vienlaikus var arī apdraudēt cilvēka dzīvi. Interneta 
radītā problēma – vieglā pieeja pornogrāfijai – tik viegli 
neizzudīs. Kristīgā sabiedrība ir vairījusies no šīs problēmas 
apspriešanas. Baznīcā ir jārunā par šo problēmu. Kristus 
dziedinošais spēks dod mums uzvaru visās mūsu cīņās. 
Pornogrāfijas aplūkošana var ļoti viegli kļūt par lielo, tumšo 
noslēpumu, kas kontrolē cilvēka dzīvi, iznīcina attiecības un 
noved cilvēku galīgā bezcerībā. Ja tu izmanto internetu 
šādiem mērķiem vai to dara kāds tavs draugs, tad atrodi 
kādu cilvēku, kam tu vari uzticēties un atklāti izstāstīt par 
savām cīņām. 
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