
Oktobris 2018. 178
Pašizmaksa 0.70

www.lbds.lv

Iemīlējies Latvijā
Intervija ar Holmsu Braienu 

Jaunie studenti
BPI 1. kursa studentu vizītkartes

Domāt un rīkoties apzināti
Džona Maksvela uzruna GLS konferencē

Kalnup



KUR DAUDZ

tur neiztiek 

bez  

 
bet, kas savu 

muti savalda

- -

Pēdējos gados pasaulē un arī Latvijā ir parādījusies iespēja 
piedalīties klusuma rekolekcijās. Svētajos rakstos atrodam 
vairākus aicinājumus klusēt. Tas būtu atsevišķs un plašāks 
temats, taču galvenie mērķi varētu būt sekojoši: 1) klusēt, 
lai klausītos; 2) klusēt, lai domātu; 3) klusēt, lai lūgtu. Šos 
principus mēs varam izmantot attiecībās ar Dievu un arī ar 
cilvēkiem. 

Taču absolūta klusēšana nebūt nav risinājums visām situā-
cijām. Arī klusēšana var būt grēks. Kad Jēzus Kristus iejāja 
Jeruzālemē uz ēzeļa un tika skaļi slavēts, skaudīgie farizeji lika 
Jēzum apsaukt savus mācekļus. Kristus sacīja: “Ja viņi klusēs, 
tad akmeņi brēks!” (Lūkas 19:40) Apustulis Pāvils raksta: 
“Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā 
sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi 
izglābts.” (Romiešiem 10:9)

Mūsu fizisko klausīšanās spēju nav iespējams regulēt bez 
ausu aizbāžņu palīdzības vai cita veida fiziskas iejaukšanās. 
To gan nevaram teikt par spējām regulēt mūsu runu. Tieši šī 
iemesla dēļ ne mazāk svarīgi būtu domāt par to, cik daudz 
un ar kādu motivāciju mēs runājam. Neprātosim par to, cik 
daudz un plaši būtu iespējams izrunāties joprojām negrēko-
jot, bet tā vietā: 

• Bīsimies grēka, kas cenšas atrast vietu mūsu valodā un 
liekajos vārdos. (Mateja 12:36)

• Gādāsim par to, lai mūsu runa vienmēr būtu arī mūsu 
sludināšana, jo sludinām mēs visi! (2. Timotejam 4:2)

• Sludinot Dieva Vārdu, rūpēsimies, lai mēs paši un mūsu 
klausītāji būtu pārliecināti par mūsu patieso motivāciju. 
(1. Timotejam 1:5)

• Tieksimies pēc Svētā Gara piepildījuma savā ikdienā, lai 
Gara augļa īpašības būtu skaidri samanāmas arī mūsu 
valodā. (Galatiešiem 5:22)

• Lūgsim pēc gudrības no augšienes, lai tā būtu pamanāma 
tajā, kā pārvaldām un savaldām savu valodu. (Jēkaba 3:17)

Andis Smelte
Dundagas draudzes sludinātājs

Radīšanas stāstā lasām, ka Dievs sacīja un viss tapa. Visiem 
vārdiem, arī tiem, kurus izsakām mēs,  piemīt potenciāls. 
Kad mūsu vārdi sasniedz īstās ausis, tad procesi sāk iegūt 
virzību. Visu dzīvi mums nākas mācīties, ka izsacīts vārds, 
parasti jau vairāki vārdi, ir kā izliets ūdens, kuru sasmelt 
vairs nav iespējams. Mūsu laikmetā šī problēma skar ne tikai 
izsacītos vārdus, bet arī uzrakstītos vārdus dažādās soci-
ālās saziņas platformās. Varbūt tie tur bija redzami tikai īsu 
brīdi, tad tapa dzēsti vai tika uzrakstīta “mīkstināta” versija, 
bet – ak vai! Kāds, kurš, izrādās, “seko” jums, jau ir “laipni” 
padalījies ar jūsu vārdiem tālāk!

Šī mēneša Bībeles teksts aicina aizdomāties par iespēju 
būtiski samazināt mūsu vārdu birumu un/vai izvēlēties 
iespēju savu reizi paklusēt. Arī mūsu ķermeņa uzbūve liek 
aizdomāties par proporcijām un prioritāti starp runāšanu un 
klausīšanos. Mums ir divas ausis un viena mute. Protams, di-
vas ausis dod mums brīnišķīgu spēju uztvert skaņu telpiski, 
uztvert skaņas virzienu un virzību, kas var mūs paglābt no 
tuvojošām briesmām. Kā arī dažādu saslimšanu vai traumu 
gadījumā tomēr pastāv cerība, ka varēsim dzirdēt vismaz ar 
vienu ausi. 

Vārdi un 
klusums

Baptistu Vēstnesis - PĀRDOMAS

Visu dzīvi mums
nākas mācīties, ka
izsacīts vārds, 
parasti jau vairāki vārdi,
ir kā izliets ūdens, 
kuru sasmelt vairs
nav iespējams.

2



Baptistu Vēstnesis - NOTIKUMI

9. septembrī Olaines topošajā baptistu 
draudzē Tēva diena tika atzīmēta ar Kris-
tīgās motociklistu asociācijas biedru vi-
zīti, kuri bija ieradušies krietnā pulkā. Ideja 
par šādu formātu radusies, viesojoties 
vīru konferencē Oklahomā, šogad aprīlī. 
Uzrunu dievkalpojumā teica asociācijas 
prezidents, NBS kapelāns Zigmārs Atvars 
no Golgātas draudzes, bet muzikāli kalpoja 
Ritvars Tauriņš no Āgenskalna draudzes. 
Liecības teica vairāki klātesošie asociāci-
jas biedri. Bija ieradušies arī viesi - tēvi ar 
dēliem no Jelgavas draudzes. Pēc dievkal-
pojuma puiši tika izvizināti ar motocikliem 
pa Olaini. Paldies Kristīgo motociklistu 
asociācijas biedriem!

Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpo-
šanas programmas mācību gads 4. septem-
brī sākās ar svētbrīdi - pateicību Dievam par 
pieciem jaunajiem studentiem un Viņa svētī-
bas vēlējumiem. Uzrunas teica LBDS bīskaps 
Kaspars Šterns, BPI direktors, mācītājs Pēteris 
Sproģis un Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs, 
BPI pasniedzējs Edgars Mažis. Viņi aicināja gan 
apzināties Dieva aicinājuma uz garīgo darbu no-
pietnību, gan atgādināja par Viņa apsolījumiem, 
kas dod cerību, spēku un prieku. Īpašs brīdis bija, 
klātesošajiem garīdzniekiem aizlūdzot par katru 
studentu - topošo amata brāli. Pielūgsmes dzies-
mas, Jāņa Upleja, BPI Projektu vadītāja, ieskandi-
nātas, aicināja vērst sirdi uz Dievu, Viņa īpašībām 
un darbu mūsu vidū. Atcerēsimies lūgt Dievu par 
vīriem, kuri ir atsaukušies Dieva aicinājumam un 
gatavojas kalpošanai mūsu draudzēs. Studijas 
BPI Pastorālas kalpošanas programmā turpina 
arī pieci 3. kursa studenti. Vairāk par jaunajiem 
studentiem lasiet šī numura 8. un 9. lappusē.

Notikumi

Septembra vidū Svētdienskolu apvienī-
ba saņēma jau otro Bībeļu dāvinājumu 
no Eastern European Mission. Kopumā 
1500 grāmatas – Bībeles stāstu grāmatas 
jaunākiem bērniem, ilustrētas Bībeles pus-
audžiem un Bībeles. Grāmatas pieejamas 
latviešu un krievu valodās. Grāmatas jau 
atradušas svētīgu pielietojumu vairākās 
draudzēs, kā arī ārpus tām. Draudzēm, 
kuras vēlas saņemt Bībeles, par savu vēlmi 
jāpaziņo Svētdienskolu apvienībai –  
sa@lbds.lv. Grāmatas paredzētas dāvi-
nāšanai tiem, kuriem pašiem sava Bībele 
nav pieejama. Draudzes aicinātas grāmatu 
komplektu dāvināt arī sev tuvumā esošo 
skolu vai pilsētas bibliotēkām, dienas cen-
triem, aprūpes namiem. 

No 20. septembra līdz 25. septembrim 
Latvijā viesojās četru cilvēku delegācija 
no Ostinas, Teksasā: Kails Ougls, Bre-
namas Centra draudzes mācītājs; Maikls 
Tomsons, vadītājs Soma San Markos 
draudzē, students; Džims Rouvans, misijas 
darba vadītājs Raundrokas Centra baptistu 
draudzē; Deivids Loids, organizācijas 
Campus Crusade for Christ pārstāvis. 
Viņu vizītes mērķis ir uzsākt sadarbību 
ar jaunu draudžu dibinātājiem Baptistu 
draudžu savienībā un dalīties pieredzē ar 
BPI studentiem un citiem interesentiem 
par draudžu dibināšanu. Savas vizītes laikā 
viesi apciemoja Rojas un Olaines draudžu 
dibināšanas vietas, kā arī Liepājas Centra 
draudzi. 

Foto: Mareks Šteins
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Baptistu Vēstnesis - INTERVIJA

Iemīlējies Latvijā
Holmss Braiens ir viens no Latvijas “faniem” ar apbrīnojami globālu skatījumu uz 

Dieva darbu pasaulē un ne mazāk apbrīnojamu pazemību. Dievs ir aicinājis viņu kalpot 
Latvijas kristiešiem gan attālināti, gan nu jau 20 gadus samērā regulāri viesojoties 

Latvijā. Holmss ir nozīmīgs Baltijas Pastorālā institūta (BPI) komandas loceklis, kurš 
gādā par komunikāciju ar atbalstītājiem ASV. Viņš ir mācījis finanšu piesaistes principus 

un prakses ne vien visiem BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentiem, bet arī 
BPI vadītājiem. Šoreiz - saruna par attiecībām ar Dievu un Latviju.

Lūdzu, pastāstiet, kā veidojās Jūsu attiecī-
bas ar Dievu! 

Es uzaugu kristīgā ģimenē Luiziānas štatā, 
ASV, bet līdz 12 gadu vecumam pilnībā 
neizpratu Evaņģēliju. Tad mūsu draudzē 
viesojās ceļojošs evaņģēlists, un es beidzot 
sapratu, ka esmu grēcinieks un kādam 
mani jāglābj no grēka sekām. Šis “kāds” 
bija Jēzus, kurš nomira manā vietā par 
maniem grēkiem. Es uzticējos Viņam un 
nākamajā svētdienā kristījos Ridžvejas 
avēnijas baptistu draudzē. 

Kā Dievs atveda Jūs uz Latviju?

1977. gada 11. jūnijā es apprecējos ar 
Terēzu. Mēs apņēmāmies doties tur, kur 
Dievs mūs vadīs. Tad 1978. gadā es atstāju 
inženiera darbu un pievienojos kristīgajai 
organizācijai “Campus Crusade for Christ”. 
Pēc desmit gadiem es aizgāju no šīs kalpo-
šanas, lai kļūtu par organizācijas “Evan-
gelical Development Ministry” jeb EDM 
(latviešu valodā - Evaņģēliskās attīstības 
kalpošana) līdzdibinātāju. 1990. gadā ar 
lielām bailēm es draudzē sāku vadīt pieau-
gušo Bībeles studijas un atklāju, ka Dievs 
man ir devis mācīšanas dāvanu. 

1996. gadā iepazinos ar Čārlzu Kelliju no 
organizācijas “Bridge Builders Internatio-
nal/ Partneri”. Mēs kopīgi strādājām pie tā, 
lai piesaistītu finanses un septiņi kalpo-
šanu vadītāji no Latvijas varētu apmeklēt 
EDM semināru 1997. gada oktobrī. Toreiz 
mācītājs Ilmārs Hiršs aicināja EDM vadītā-
jus apmeklēt Latviju. 

1998. gadā es pirmo reizi viesojos Latvijā 
un iepazinos ar mācītāju Ainaru Baštiku, 
Viljamu Šulcu, Tālivaldi Tālbergu, Jāni Šmi-
tu, Almeru Ludviku un citiem. 2006. gadā 
bīskaps Pēteris Sproģis ieradās Hailandē, 
Kalifornijā, lai lūgtu man, kā arī Robam 
Zinnam, Imanuēla baptistu draudzes 
mācītājam, un misijas mācītājam Polam 
Rīdam palīdzēt dibināt Baltijas Pastorālo 
institūtu. Mēs visi ticībā atsaucāmies šim 
aicinājumam. Daudzi uzskata, ka tas ir bijis 
Imanuēla baptistu draudzes vislabākais 
ieguldījums! 

Kādi ir bijuši grūtākie brīži Jūsu kalpošanā 
un attiecībās ar Dievu? 

1986. gadā organizācijas “Campus Crusade 
for Christ” vadītāji pret mani, salīdzinoši 
jaunu līdzekļu piesaistes nodaļas vadītāju, 
izvirzīja vairākas apsūdzības. Dažas no ap-
sūdzībām bija pelnītas, citas – nē. Es jutu, 
ka manī briest dusmas, bet es lūdzu, lai 
Dievs palīdz man reaģēt pareizi. Man šķita, 
ka Viņš saka: “Neiebilsti. Piedāvā risināju-
mus. Neaizstāvies.” Es centīgi turēju mēli 
aiz zobiem. Līdz dienas beigām vairāki 
vadītāji man atvainojās, arī organizācijas 
prezidents Bils Braits. Vēlāk, kad nodibi-
nājām EDM, daži no šiem vadītājiem iz-
mantoja mūsu pakalpojumus. Viņi teica, ka 
mana reakcija šajā sapulcē bija izšķirošais 
iemesls, kāpēc viņi vēlējās ar mani sadar-
boties. Tā viena ļoti grūta diena pārvērtās 
par labu iesākumu EDM darbam. 

Vēl kā īpaši grūtu atceros notikumu pirms 
vienpadsmit gadiem, kad kāds mans 

draugs tika apsūdzēts noziegumos pret 
bērniem. Par šiem noziegumiem viņš 10 
gadus pavadīja ieslodzījumā. Es biju šokā! 
Kā gan tas varēja notikt manu acu priekšā? 
Kā es varēju nepamanīt, ka kaut kas tāds 
notiek? Tad sapratu, ka kaut kas tāds var 
notikt ar jebkuru, nonākot atbilstošos 
apstākļos. Tādēļ mēs sākām iknedēļas 
atbildības grupu, kurā stāstām par savām 
garīgajām problēmām un lūdzam viens par 
otru. Bet lielāko daļu laika mēs pavadām, 
studējot Evaņģēliju. Arī pēc vienpadsmit 
gadiem mēs joprojām to studējam, jo 
labākais veids, kā atbrīvoties no iesīkstē-
juša grēka, ir visu laiku acu priekšā paturēt 
Evaņģēliju. Nekas manu dzīvi nav mainījis 
vairāk kā šī grupa.

Kad kristieši saprot,
ka viņiem nekas
nepieder, ka viss,
tai skaitā materiālie
īpašumi, laiks un 
attiecības pieder
Dievam, viņi dāsni
sāk ziedot savu 
laiku, talantu un
mantu Dieva
valstībai.
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tik “amerikānisks” kā agrāk. Darbs ar dažā-
dām Latvijas organizācijām pašā sākumā, 
sadarbība ar BPI un “Zvaigzne austrumos” 
man palīdzējis vairāk novērtēt partnerat-
tiecības starp dažādām kultūrām.

Ko Jūs gribētu novēlēt mums Latvijas 
simtgadē? 

Es lūdzu Dievam, lai Latvija dzīvotu mierā 
ar visām tautām, tās ekonomika attīstītos, 
lai jūs vēl pilnīgāk spētu baudīt savu brī-
vību. Vēl svarīgāk – lai Latvijas iedzīvotāji 
atrastu mieru ar Dievu, kas sasniedzams 
tikai ar Jēzus Kristus palīdzību, lai viņi var 
baudīt brīvību no grēka, vainas apziņas un 
kauna. Lai Dievs jūs bagātīgi svēta nāka-
majos 100 gados!

Baptistu Vēstnesis - INTERVIJA

Kāpēc Jūs visus šos gadus joprojām strādā-
jat Latvijas labā?  

Visskaidrākā un virspusējākā atbilde 
ir – esmu iemīlējis Latvijas cilvēkus! Es 
priecājos iepazīt katru cilvēku, ko sastopu 
Latvijā. Man patīk klausīties jūsu stāstus. 
Un īpaši patīk katru gadu iepazīties ar 
jaunajiem BPI studentiem. 

Bet ir divi vēl nozīmīgāki iemesli. Pirmais – 
es vēlos veicināt to, ka Latvijas kristieši vēl 
vairāk ziedo Dieva valstības darbam. Mana 
sirds deg par to, lai palīdzētu cilvēkiem 
kļūt par labiem Dieva valstības namtu-
riem. Kad kristieši saprot, ka viņiem nekas 
nepieder, ka viss, tai skaitā materiālie 
īpašumi, laiks un attiecības pieder Dievam, 
viņi dāsni sāk ziedot savu laiku, talantu un 
mantu Dieva valstībai. Otrkārt, Latvijas 
kristieši tik daudz var piedāvāt pārējai pa-
saulei, tāpēc vēlos, lai jūs kļūtu par tautu, 
kura sūta misionārus uz citām zemēm. 
Latvieši prot ļoti radoši risināt problēmas 
un izmantot iespējas. Jūs jau ietekmējat 
citas valstis ar BPI DRAFTS nometnēm un 
draudžu dibināšanas apmācību M4. Bet ir 
iespējams paveikt vēl vairāk. Labākais, ko 
varam dot citiem, ir Evaņģēlijs, un mums 
ir jābūt labiem šīs vēsts pārvaldniekiem. 
Tāpēc es atbalstu organizāciju “Baltic 
Global Initiative”, kas rīko akciju “Zvaigzne 
austrumos”. Progress, ko Pēteris Eisāns ir 
panācis, ir lielāks, nekā cerēju. Es lūdzu 

Dievu arī par to, lai Latvijā veidotos dau-
dzas aģentūras, kuras sūtītu misionārus 
visā pasaulē. 

Šie divi iemesli – dāsnums ziedošanā un 
misionāru sūtīšana – ir savstarpēji saistīti. 
Tie ir galvenie iemesli, kāpēc es joprojām 
ieguldu savu laiku un zināšanas Latvijā. 
Jums ir izcils potenciāls! Es vēlos sniegt tik 
lielu ieguldījumu, cik spēju, lai jūs varētu 
izmantot savu potenciālu. 

Vai šajā ilgajā laikā esat novērojis kādas 
pārmaiņas Latvijā? 

Divdesmit gadu laikā Latvijas pilsētu 
ārējais izskats ir lielā mērā uzlabojies. 
Amerikā ir teiciens: “Forma seko funkcijai”. 
Estētiskais izskats tiek uzskatīts par mazāk 
svarīgu nekā funkcionalitāte. Bet Latvijā 
forma un pielietojamība tiek uzskatītas par 
vienlīdzīgām. Katru gadu mans lielākais 
baudījums ir vērot uzlabojumus mākslas 
darbā, kas ir Rīgas pilsēta. Vēl svarīgāk 
man šķiet, ka arī Latvijas iedzīvotāji ir 
mainījušies, sevišķi evaņģēliskie kristieši. 
Šķiet, ka esat kļuvuši devīgāki, kaut arī 
jūsu ekonomika atpaliek no citām. 

Kā Jūs pats esat mainījies šo gadu laikā? 

Es vairs neesmu tik naivs, kā tad, kad pir-
moreiz ierados Latvijā. Es turpinu mācīties 
un ceru, ka manis sniegtā apmācība ir 
kļuvusi labāka. Iespējams, ka neesmu arī 

Sagatavoja

Nora Rautmane 
Rīgas Āgenskalna draudze

Labākais, ko varam 
dot citiem, ir 
Evaņģēlijs, un
mums ir jābūt
labiem šīs vēsts 
pārvaldniekiem.
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Mūsu sabiedrībā ir daudz sociālu problēmu – bezdarbnieki, 
mazas pensijas, alkoholisms, rindas pie ārsta, bezpajumtnieki 
utt. Vairāk vai mazāk šīs problēmas tiek risinātas. Tajā pat laikā 
saprotam, ka risinājums daudzām no šīm sociālajām problēmām 
būs vēl ilgi jāgaida un kādas līdz galam nekad netiks atrisinātas.

Tomēr ir sociālas problēmas, kuru pastāvēšana ir nepieļaujama 
netaisnība. Neviens neuzdrošināsies apgalvot, ka vardarbību 
pret bērniem vai sievietēm ģimenē, zādzības, krāpšanu vai kādus 
citus likuma pārkāpumus mēs šobrīd sabiedrībā nerisināsim un 
pieņemsim kā daļu no mūsu ikdienas, jo mums tam nav laika 
vai resursu. Tajā pat laikā ir kādas citas netaisnības, kuras mēs 
pieņemam kā daļu no ikdienas. Viena no spilgtākajām šādām 
netaisnībām ir tā, ka joprojām Latvijā ir aptuveni 800 bērnu, kas 

ik vakaru aiziet gulēt tuva cilvēka nesamīļoti. Tā nav tikai sociāla 
problēma, tā ir netaisnība, kura nedrīkst pastāvēt. Un draudzēm 
vajadzētu būt pirmajām, kas iestājas pret šo netaisnību. 

2013. gadā, kad visu Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji 
aicināja Latvijas draudzes novembra pirmo svētdienu sākt 
atzīmēt kā “Bāreņu svētdienu”, sabiedrība bija saradusi 
ar bērnunamiem un bērniem, kuri uzaug bez ģimenes, un 
pieņēmusi to kā normu. Pirms četriem gadiem veiktajā 
audžuģimeņu aptaujā tika aptaujātas 413 audžuģimenes (80% 
no visām audžuģimenēm), un tikai 2 ģimenes norādīja, ka ir 
baptisti. Pēdējo gadu informatīvo kampaņu rezultātā, paldies 
Dievam, situācija ir mainījusies. Arī statistika apstiprina, ka 
pēdējo piecu gadu laikā bērnu skaits institūcijās ir samazinājies.  

Tomēr joprojām daudz bērnu institūcijās atrodas, un mēs 
izturamies pret to kā pret sociālu problēmu, nevis netaisnību, 
pret kuru katrai draudzei atsevišķi un visām kopā būtu aktīvi 
jāiestājas. Un ne tikai jāiestājas, bet jāpiedalās tās risināšanā. 
Mums nav jāiet demonstrācijās pret šo netaisnību, bet ir 
jāuzņem šie bērni savās ģimenēs! Tas nav viegli. Viņiem ir sava 
pagātne, kas pilna ievainojumiem, nedrošības un neuzticēšanās. 
Mums jābūt gataviem, ka viņu audzināšana nebūs tāda pati 
kā mūsu bioloģisko bērnu audzināšana. Mums būs jāmācās, 
mums vajadzēs atbalstu. Un tur parādās visas draudzes nozīme, 
jo ne katram ir jāadoptē vai jākļūst par audžuģimeni, bet 
katrs var iesaistīties, lai izveidotu atbalsta loku ap draudzes 
audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem. 

Tāpēc arī šogad aicinām draudzes novembra pirmo svētdienu 
atzīmēt kā “Bāreņu svētdienu” un aktualizēt visas draudzes un 
katra draudzes locekļa iespējamo iesaistīšanos. Ne katram ir 
jāadoptē, bet katrs var iesaistīties! “Bāreņu svētdienā” aicinām 
arī atcerēties, ka šie bērni nāk ar savu “mugursomu”, kurā ir 
bērnunamu pieredze, iespējams, pamešana novārtā, konstants 
pārtikas trūkums, seksuāla izmantošana un citas traumas. Šīs 
traumas atstāj iespaidu uz bērna uzvedību, spēju uzticēties 
un viņa uzskatiem par pieaugušajiem. Lai varētu palīdzēt šiem 
bērniem, mums ir jāmācās un jāsaprot, ko šie pāridarījumi ir 
nodarījuši bērna uzskatu sistēmai. 

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem ir 
spērusi vairākus soļus šajā virzienā un uzkrājusi pieredzi. Sākot 
no jau minētās vispārējās informatīvās kampaņas “Bāreņu 
svētdiena”, kurai sekoja vairāki informatīvi semināri un 

Sociāla problēma vai 
nepieļaujama netaisnība
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tikšanās daudzās Latvijas vietās, lai skaidrotu procesu, lauztu 
stereotipus un dotu iespēju iepazīties ar esošo adoptētāju un 
audžuģimeņu pieredzi. Nākamais lielais solis ir bijis apmācības 
programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu 
aprūpētājs” ieviešana Latvijā. Šo apmācību saņēmuši jau vairāk 
kā 400 bērnunamu brīvprātīgie, adoptētāji, audžuģimenes 
un arī bērnunamu darbinieki, lai labāk izprastu šiem bērniem 
nodarītās traumas ietekmi uz uzvedību, attīstību un pašapziņu. 

Kaspars Prūsis
Latvijas kristīgā alianse bāreņiem

Rutes un Kārļa Kārkliņu ģimenē līdzās Jēkabam un Katrīnai 
pašlaik aug arī audžumeitiņa Milla. Par savu pieredzi un 
pārdomām Rute dalās blogā www.kaktinsblog.wordpress.com. 
Piedāvājam lasītājiem nelielu ieskatu bloga ierakstos.

Milla ir mūsu trešā. Viņa kā audžumeitiņa ieradās pie mums 
piecu mēnešu vecumā.  Es nezinu gandrīz neko par šiem pieciem 
mēnešiem Millas dzīvē. Es nezinu neko par deviņiem grūtniecības 
mēnešiem pirms tam. Es nezinu, vai Milla ir bijusi gaidīta, mīlēta. Es 
nezinu, ko viņa pieredzējusi, ko redzējusi un ko jutusi. Es nojaušu 
viņas tautību, bet neko nezinu par vecāku īpašībām. Un šāds liels 
noslēpums nu ir daļa no mums. 

....

Tajos brīžos, kad Tavs bērns ir ierausies klēpī un lūkojas uz Tevi, 
ko Tu saskati viņa acīs? Savos bērnos es redzu milzīgu uzticību. Un 
maigumu. Dažkārt pat nelielu apbrīnu. Tie ir skatieni, kas tik ļoti 
silda manu sirdi.

Kad savās rokās turu mūsu audžumeitiņu Millu, viņas skaistajās, 
brūnajās acīs, kas slēpjas zem biezajām skropstām, es redzu skumjas 
un klusa izmisuma pilnu jautājumu. Dažkārt šis jautājums maskējas 
smaidos, dažkārt raudās. Taču tas allaž ir tur. “Vai es varu Tev 
uzticēties? Vai Tu mani mīlēsi?” Nezinu, iespējams, ka tās ir tikai 
manas domas, kas Millas acīs saskata šīs skumjas. Taču tās graužas 
manā dvēselē. Desmitiem reižu klusībā esmu kliegusi: ”Cik gan ļoti 
Tu esi pelnījusi, ka Tevi mīl! Ka par Tevi cīnās!” Kā tādu mantru es 
katru dienu čukstu viņai ausī: “Tu esi skaista. Tu esi mīlēta. Dievs 
Tevi mīl. Es tevi mīlu. Tu pasaulē nesīsi daudz laba. Tu esi skaista. 
Tu esi mīlēta…” Es ļoti ceru, ka šie vārdi iegulsies viņas sirdī un būs 
ceļamaize tad, kad Milla pati pie mums vairs nebūs.

...

Es redzu, cik ļoti viņa alkst patiesu mammas mīlestību. Bet nespēju 
viņai dot to pašu, ko saviem bērniem. Protams, es ļoti apzināti 
strādāju pie tā, lai izturētos pret visiem bērniem vienādi. Lai 
visiem tiktu vienlīdz daudz uzmanības, pieskārienu, lai ēdiens būtu 
vienlīdz labs un drēbes vienlīdz tīras. Taču man tik ļoti sāp, ka 
Milla nesaņem to, ko viņa būtu pelnījusi – uzaugt savas mammas 
mīlestības ielenkumā. Kādā reizē, kad līdzdalīju šīs savas sajūtas 
manam vīram, viņš teica – mēs nevaram gaidīt ideālu iznākumu no 
situācijas, kas ir tik ļoti salauzta. Ideāli būtu, ja Milla dzīvotu pie 
savas bioloģiskās mammas un nekad nebūtu bijis iemesla šo ģimeni 
šķirt. Bet Millas pasaule jau ir tikusi salauzta. Un mēs varam tikai 
darīt labāko, kas mūsu spēkos. Šie vārdi man palīdz pieņemt savu 
sirdi un noticēt, ka darbs, ko darām, tomēr ir vērtīgs.

Vai Tu mani mīlēsi?

Ikviens 
var palīdzēt

Pagatavot ģimenei 
vakariņas

Pieskatīt bērnus

Finansiāli
atbalstīt

Dot vecākiem 
atpūtu

Sagādāt bērniem
apģērbu un mēbeles

Palīdzēt ar
transportu

Lūgt

Tagad esam izauguši līdz valsts atzītam atbalsta centram 
audžuģimenēm un adoptētājiem “Tilts”, kurā var saņemt 
atbalstu un apmācības ne tikai topošās, bet arī jau esošās 
audžuģimenes un adoptētāji. 

Ja arī Tev sāp tas, ka joprojām Latvijā ir bērni, kas aizmieg bez 
tēta vai mammas bučas, ja Tev ir jautājumi, šaubas, neziņa, 
tad droši sazinies ar Latvijas Kristīgo aliansi bāreņiem, un mēs 
centīsimies palīdzēt. Lai kopā varam likvidēt šo netaisnību.
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Iepazīstieties - Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās  
kalpošanas programmas 2018. gada grupas studenti!

Toms Grenevics
Es nāku no Talsiem. Pēdējos sešus gadus biju Talsu baptistu draudzes loceklis. Tagad 
dzīvoju Rīgā un nesen pārgāju uz Rīgas Internacionālo draudzi “Communitas”. 

Jēzu Kristu es iepazinu laikā, kad mācījos Talsu Kristīgajā vidusskolā. Tad jauniešu 
vadītāju nometnē tika pasludināts Evaņģēlijs, un tajā brīdī es sapratu, ka vēlos sekot 
Kristum. 

Līdz šim es biju Talsu draudzes jauniešu vadītājs. Paralēli esmu palīdzējis organizēt 
vairākas jauniešu vasaras nometnes un pasākumus. Esmu bijis iesaistījies kalpošanās 
gan Rīgā, gan ārpus Rīgas. Pēc vidusskolas pabeigšanas es uzsāku mācības Rīgas 
Tehniskajā universitātē Cilvēku resursu vadības programmā. 

Ideja par mācībām BPI man ir bijusi jau kopš vidusskolas laika, kad biju BPI DRAFTS 
nometnes dalībnieks un pirmo reizi dzirdēju par šo mācību iespēju. Tomēr pēc 
vidusskolas pabeigšanas pieņēmu lēmumu studēt RTU. Šī gada pavasara beigās es 
saņēmu skaidru aicinājumu no Dieva par mācībām BPI, jo labāks laiks manā dzīvē šī 
lēmuma īstenošanai nepienāks. 

Intars Jesers
Es esmu no Liepājas. Ilgu laiku aktīvi iesaistījos Grobiņas draudzē, kur uzzināju par BPI 
DRAFTS nometnēm. Pēdējos divus gadus esmu iesaistījies Karostas jaundibināmajā 
draudzē.

Kristu es iepazinu, pateicoties vairākiem cilvēkiem, kuri mani atbalstīja un palīdzēja 
man - reizēm pietika ar labu padomu vai savas pieredzes pastāstīšanu. Arī pats daudz 
meklēju un interesējos. Mana sirds slāpa pēc Dieva piepildījuma. 

Esmu kalpojis draudzē un dažādās kristīgās nometnēs. Mana sirds deg par jauniešiem. 
Vairākus gadus esmu kalpojis un strādājis ar bērniem un jauniešiem Karostas dienas 
centrā. Pēdējo gadu kopā ar Mārci Dejus darbojos jauniešu mācekļošanas grupā 
“Exodus”. Tā ir arī vide manai personiskajai izaugsmei. Šovasar “Exodus” ietvaros mēs 
devāmies misijā uz Rumāniju un kalpojām tās iedzīvotājiem.

Iestāties BPI sākumā bija diezgan izaicinošs lēmums. Vairāki cilvēki mani mudināja 
domāt par mācīšanos BPI. Pats īsti nebiju izlēmis līdz galam, bet vienkārši lūdzu 
Dievu, lai Viņš man atklāj Savu prātu. Pēc kāda laika tiešām manī nostiprinājās 
pārliecība, ka tas ir mans ceļš. Es vēlos pilnībā nodoties Jēzum Kristum, ar visu savu 
dzīvi pagodināt Viņu un kalpot Viņam.
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Sagatavoja

Līva Fokrote 
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

Krišs Pozemkovskis
Es esmu no Rīgas. Kopš 2015. gada esmu Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes loceklis. 
Taču es kristījos un pieņēmu Jēzu Kristu 2014. gadā Liepājas Ciānas draudzē. Kristu 
esmu apzinājies jau visu savu domājošā cilvēka dzīvi, taču nopietni Viņu sāku iepazīt 
laikā, kad sāku draudzēties ar meiteni Ievu, ar kuru šobrīd jau divus gadus dzīvojam 
laulībā. 

Esmu ieguvis divus bakalaura grādus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā – kā 
mūzikas skolotājs un kora diriģents. Ar šīm dāvanām šobrīd kalpoju savā draudzē. 
Vairākus gadus es dziedu Rīgas kamerkorī “Ave Sol”, esmu strādājis par skolotāju un 
kora diriģentu. 

BPI nonācu iekšējā aicinājuma un ārējā iedrošinājuma ceļā. Pēdējo gadu laikā veltot 
vairāk laika Bībelei, pārdomājot Dieva Vārdu, lasot kristīgu literatūru, sāku sevī just 
veldzi slāpēm, kuras pirms tam, man nemanot, bija kļuvušas gandrīz par normālu 
dzīves daļu. Es vēlos ar šo Avotu dalīties ar citiem. Lai varētu to sekmīgi veikt, man 
pašam vispirms ir jāmācās. Un, manuprāt, BPI ir vieta, kur Dievs var mani mācīt, virzīt 
un palīdzēt augt ticībā, lai vēlāk lietotu pēc Viņa plāna.

Dzintars Strodāns
Nāku no Alūksnes, kur darbojos baptistu draudzē. Mūsu ģimenē aug trīs dēli - Emīls 
(13 gadi), Kārlis (10 gadi) un Ralfs (6 gadi).

Dieva apziņa man bijusi jau no agras bērnības. Kristu iepazinu pamatskolā, kad 
mūzikas skolotāja pasludināja dīvaināko, bet efektīvāko Labo vēsti, sakot: “Jēzus 
sakārtoja manu laulību, Viņš var visu.” Nozīmīgas bija arī Čārlza Stenlija TV pārraides. 

Pēc Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pabeigšanas strādāju par sporta skolotāju 
Alsviķu arodskolā. Šobrīd darbojos Alūksnes jauniešu centrā, kur vadu interešu 
programmu šahā un dambretē.

Vēlme un gribēšana būt par mācītāju bija jau bērnībā, bet vienmēr bija kāds šķērslis. 
Kad beidzot sapratu, ka ne mans raksturs, ne finanses neļaus man būt tam, kas es 
vēlos būt, viss sagriezās diezgan strauji. Būtībā paziņoju Dievam: “Viss, ja Tev nevajag, 
man ne tik. Dzīvošu klusi un mierīgi.” Nākamajā dienā saņēmu telefona zvanu – un 
viss tika atrisināts. 

Šobrīd dzīvoju ar moto: 1) visu varbūt nezinu, bet esmu gatavs klausīties; 2) par ko 
esmu pārliecināts, to daru; 3) vēlos mācoties un mainoties saglabāt “cilvēkbērnu”.

Lūkass Tolberts
Es esmu no Dienvidkarolīnas štata, ASV. Mēs ar sievu Patrīciju un mūsu trīs meitām 
Annu Keitu (8 gadi), Karolīnu (6 gadi) un Eleonoru (4 gadi) dzīvojam Ādažos un 
kalpojam Misijas draudzē. Mēs esam Latvijā jau vienu gadu. 

Es iepazinu Kristu, kad man bija piecpadsmit gadu. Kāds klasesbiedrs no manas 
vidusskolas uzaicināja mani uz savu baznīcu. Tajā vakarā mācītājs pasludināja 
Evaņģēliju un es sapratu savu grēku un vajadzību pēc glābšanas.

Pēc tam es studēju biznesu augstskolā un mācījos Dienvidaustrumu baptistu 
teoloģijas seminārā. Pēc semināra pabeigšanas es septiņus gadus kalpoju Malvernhilas 
baptistu draudzē Dienvidkarolīnā.

Tagad mēs esam Latvijā, jo mēs ticam, ka Dievs aicināja mūs šeit, lai palīdzētu ar 
draudzes dibināšanu, mācekļu audzināšanu un Evaņģēlija pasludināšanu. Es gribu 
mācīties BPI, jo tas man palīdz turpināt apgūt latviešu valodu, kā arī piedzīvot un 
uzzināt par draudzes dibināšanu Latvijā. Es esmu priecīgs par šo laiku un to, ko Dievs 
darīs caur mani un maniem kursabiedriem.

Foto: Mareks Šteins
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Domāt un rīkoties 
apzināti

Dažus gadus pēc Dzelzs priekškara krišanas es biju Kijevā, 
Ukrainā, un gatavojos uzrunāt 12 000 cilvēku Vadības konferen- 
cē. Gaidīju aizkulisēs un pārdomāju runu, kad pienāca tulks un 
teica: “Esmu izlasījis vairākas jūsu grāmatas un man ir prieks būt 
šeit, bet, pirms izejam uz skatuves, vēlos pabrīdināt, ka jūs gaida 
izaicinājums. Jūs mācāt, ka vadītāji pievieno cilvēkiem vērtību. 
Bet jūs uzrunāsiet 12 000 cilvēku, kuriem vadītāji nekad nav 
pievienojuši vērtību. Viņi jūs nesapratīs.” Bija palikušas tikai piecas 
minūtes, lai pārdomātu, ko teikt. Es izgāju uz skatuves, paskatījos 
uz klausītājiem. Jau no viņu sejām nopratu, ka vadība ir kaut kas, 
ko viņi it nemaz nesaprot. Tad uzdevu divus jautājumus. Pirmais 
jautājums bija: “Vai vadītājs jums kādreiz ir licies aizdomīgs?” 
Atbildot visi pacēla rokas. Kad rokas bija nolaistas, uzdevu otro 
jautājumu: “Vai vadītājs jūs kādreiz ir sāpinājis?” Šķiet, atkal visi 
pacēla rokas. Teicu viņiem, ka, ja tas tā ir bijis, tad tā ir bijusi 
vadības atbildība. Ja vadība ir laba, viss iet uz augšu, ja vadība ir 
slikta, viss piedzīvo lejupslīdi. Vadītājs spēj gan patiesi svētīt, gan 
noniecināt. Sapratu, ka man šī uzruna jāizmanto, lai iedvesmotu 

viņus būt par labiem vadītājiem, kas svēta, nevis pazemo. Tādēļ 
teicu viņiem, ka runāšu par pirmo soli vadībā – apzināti katru 
dienu pievienot vērtību cilvēkiem. 

Reiz sarunā ar Robu Hoskinsu, kura vadītā organizācija “One 
Hope” ir lielākā bērnu literatūras izplatītāja pasaulē, jautāju 
viņam, kā iet ar vadības apmācību jauniešiem Āfrikā. Mēs bijām 
kopā strādājuši pie mācību materiālu izveides, tādēļ vēlējos 
zināt, kādi ir rezultāti. Hoskins paskaidroja: “Sākumā mēs veicām 
daudz aptauju un pētījām, kas bērniem ir vajadzīgs. Apjautājām 
vidusskolēnus – cik daudzi no viņiem vēlas kļūt par vadītājiem. 
95% atbildēja, ka nevēlas. Jautājām, kāpēc? Atbildes bija, ka 
vadītāji ir korumpēti, viņi manipulē un izmanto cilvēkus. Tad 
pēc apmācībām noslēgumā jautājām, cik daudzi vēlas kļūt par 
vadītājiem. 95% negatīvo atbilžu vietā, ko saņēmām sākumā, 
pēc mācībām par vadību, saprotot, ka vadītāji ir tie, kas pievieno 
vērtību, 85% jauniešu vēlējās kļūt par vadītājiem.” Viss mainījās, 
kad viņi saprata – pievienot vērtību cilvēkiem ir tik būtiski. Katru 
dienu apzināti pievienot vērtību, pacelt cilvēkus – tā ir vadības 
būtība.

Man ir bijis tas gods būt kopā ar daudzu valstu prezidentiem. 
Mūsu bezpeļņas organizācija “EQUIP” strādā pie pārmaiņām 
daudzās valstīs, jau 22 valstu prezidenti ir aicinājuši mūs mācīt 
par vadības vērtībām un to, kā pievienot vērtību cilvēkiem. Šajās 
mācībās, kad esmu divatā ar valsts vadītāju, kad prese un atbalsta 
komanda ir prom, pirmais jautājums, ko uzdodu ir – vai jūs kā 
valsts vadītājs pievienojat vērtību cilvēkiem, vai arī vēlaties, lai 
cilvēki pievieno vērtību jums? Šī ir ļoti trausla robeža vadībā, ko 
ir tik viegli pārkāpt. Tā ir robeža starp cilvēku motivēšanu un 
manipulēšanu. Manipulēt ar cilvēkiem vienmēr ir nepareizi.

Šogad GLS konferencē viens no lektoriem 
būs Džons Maksvels – mācītājs, 
teoloģijas doktors, vadības eksperts, 
bestselleru autors un koučs. 2014. gadā 
ASV Menedžmenta asociācija atzinusi 
viņu par izcilāko uzņēmējdarbības 
vadītāju, savukārt “Business Insider 
and Inc. Magazine” piešķīrusi viņam 
visietekmīgākā vadības eksperta titulu. 
Piedāvājam lasītājiem izvilkumus no 
Džona Maksvela uzrunas 2016. gada GLS 
konferencē.

Ja vadība ir laba, viss iet
uz augšu, ja vadība ir slikta,
viss piedzīvo lejupslīdi.
Vadītājs spēj gan patiesi
svētīt, gan noniecināt.
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Pirms pāris gadiem runāju ANO konferencē ar vēstniekiem. Uz-
runājot cilvēkus, kas pārstāvēja tik daudz dažādu kultūru, teicu, 
ka sekotāji vadītājiem visās kultūrās, visās valstīs un visos laikos 
uzdod trīs jautājumus. Pirmais: “Vai es tev patīku?” Kādēļ lai es 
sekotu kādam, kam es nerūpu? Otrais jautājums ir: “Vai tu vari 
man palīdzēt?” Ja es tev sekošu, vai kļūs labāk? Kāpēc lai es seko-
tu, ja mana dzīve neuzlabosies? Un trešais jautājums, ko sekotāji 
uzdod vadītājiem, ir: “Vai varu tev uzticēties?” Vai tu paņemsi 
manu dzīvi un padarīsi to labāku? Vai arī tu paņemsi manu dzīvi 
un manipulēsi ar to? Šie jautājumi ir ar dziļāku nozīmi. Vai es tev 
patīku – tā ir līdzjūtība. Vai tu man palīdzēsi – tā ir kompetence. 
Vai varu tev uzticēties – tas ir raksturs. Būtībā šajos trijos jautāju-
mos sekotājs prasa: “Vai tu manai dzīvei pievienosi vērtību?” Kad 
mēs apzināti, regulāri, katru dienu pievienojam vērtību cilvēkiem, 
lietas apbrīnojami mainās.

Viss vērtīgais ir kalnupejošs. Dzīve nav viegla, nekad nav bijusi, un 
tāda tā nav iecerēta. Viss, kas mums dzīvē pieder, ja tas ir dārgs 
un skaists, tas ir bijis ceļš kalnup. Ja laulība ir lieliska, katru dienu 
strādājot pie attiecībām, tas ir ceļš kalnā. Ja vēlaties veselīgu 
dzīvesveidu, tas ir kalnupejošs ceļš. Ja vēlaties dzīvē panākumus, 
ja vēlaties izveidot uzņēmumu, ceļš ved kalnā. Nezinu nevienu 
cilvēku, kas izveidojis biznesu vai guvis panākumus, uz jautāju-
mu, kā tur nokļuvis, teiktu – nav ne jausmas, goda vārds, tikko 
pamodos. Vadītāji zina, kā viņi tur nokļuva, jo tas viss ir kalnupe-
jošs ceļš, ceļš, kurš prasa piepūli un apzinātu rīcību, lai virzītos uz 
augšu. Problēma ir tā, ka cilvēkiem ir kalnupejošas cerības, bet 
lejupejoši ieradumi. Vienīgais veids, kā pārtraukt paradumu, kas 
ved lejup, ir apzināta rīcība. Kamēr cilvēki neieslēgs apzināšanās 

slēdzi, viņi nespēs nokļūt tur, kur vēlas. Dzīvot apzināti ir rīkoties 
ar nolūku. Tas nav vienas dienas uzdevums. Augšup kalnā jādodas 
dienu pēc dienas. Tas ir gribasspēks. Mums jāizdara izvēle dzīvot 
apzināti. Jo nozīmīgs neesmu es, kā vadītājs, bet gan citi.

Tāpat kā nozīmīgums ir kalnupejošs ceļš katru dienu, ir arī lejup- 
ejoši paradumi, kas cīnās pretī nozīmīgumam, un tā ir patmīlība. 
Patmīlība un nozīmīgums nav savienojami. Mēs visi esam patmīlī-
gi. Ja tu domā, ka neesi patmīlīgs, tad iedomājies šādu situāciju 
tiek uzņemts grupas foto, tu aplūko to. Kurš ir pirmais cilvēks, 
kuru tu tajā meklē? Tas esi tu – tu vispirms meklē sevi. Fotogrāfija 
ir laba, ja tu izskaties labi. Ja tu neizskaties labi, tad saki: “Pag, 
pag! Uztaisīsim vēl vienu! Sanāciet kopā! Vēlreiz!” Par visu foto tu 
spried pēc tā, cik labi izskaties tu, un tā ir patmīlība.

Viss vērtīgais ir kalnupejošs.
Dzīve nav viegla, nekad
nav bijusi, un tāda tā
nav iecerēta.
Viss, kas mums dzīvē
pieder, ja tas ir dārgs
un skaists, tas ir
bijis ceļš kalnup.

–
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Baptistu Vēstnesis - GLS LATVIJA

Iemesls, kāpēc mācu par apzinātu dzīvi, ir tas, ka daudz cilvēku 
nevis vada dzīvi, bet gan pieņem dzīvi. Ja tu pieņem dzīvi, tad tā 
nav apzināta, tā ripo lejup no kalna. Ja vadītāju būtība ir pievie- 
not vērtību cilvēkiem, kā to darīt apzināti? Kā sākt doties augšup 
kalnā? Pastāstīšu par pieciem paradumiem, ko katru dienu apz-
ināti ievēroju, lai pievienotu cilvēkiem vērtību. Tos var paveikt 
ikviens. Pirmais paradums - katru dienu apzināties, cik cilvēki ir 
vērtīgi. Lai apzināti pievienotu cilvēkiem vērtību, vispirms ir jāsa- 
prot, cik cilvēks ir vērtīgs. Lasot par Jēzu četros evaņģēlijos, esmu 
nonācis pie secinājuma, ka Viņš zina, cik es, cilvēks, esmu vērtīgs. 
Nikodēms teiktu: “Jēzus zina, cik esmu vērtīgs!” Samariete teiktu: 
“Jēzus zina, cik esmu vērtīga!” Zaglis pie krusta teiktu: “Jēzus 
zina, cik esmu vērtīgs!” Bērni teiktu: “Jēzus zina, cik esam vērtīgi!” 

Stāstot līdzību, Jēzus mācīja par pazudušo avi un kā Viņš atstātu 
99 avis, lai sameklētu to vienu, jo tā viena avs ir vērtīga. Viņš 
runāja par pazudušo dēlu, kas atgriezās mājās. Ieklausieties Jēzus 
vārdos, vērojiet Jēzus soļus – Jēzus zināja, cik cilvēki ir vērtīgi.    
Dievs zina, cik tu esi vērtīgs! Dievs zina, ka vērtīgi ir tie cilvēki, 
kurus es pat nepazīstu. Dievs zina, cik vērtīgi ir tie, kuri man 
nepatīk! Jā, jā, arī tie, kuri man nepatīk! To mums dažkārt grūti 
pieņemt. Man sirds lūzt, domājot par to, ka neticīgie, uz mums 
skatoties, mūs redz vairāk kā koriģētājus, nevis kā tos, kas saskata 
cilvēkos vērtību. Ja mēs apzinātos, ka katrs cilvēks ir vērtīgs, ne-
skatoties ne uz ko, Jēzus mīlestība daudziem kļūtu tik pievilcīga. 

Otrais paradums - katru dienu domāt, kā pievienot vērtību 
cilvēkiem. Apzināta dzīvošana pieprasa apzinātu domāšanu. Tas 
nozīmē, ka katru dienu pamostoties es domāju – ko satikšu un 
kā varēšu viņiem pievienot vērtību. Man ir pieci mazbērni, kopā 
ar mazbērniem veicam šādu vingrinājumu. Apsēžamies aplī, un 
es viņiem jautāju: “Bērni, ko mēs rīt satiksim? Un kā mēs pievie- 
nosim viņiem vērtību?” Tad viņi stāsta, ko darīs un kā pievienos 
vērtību. Kādu dienu jaunākais mazdēls Džeims, kuram ir 9 gadi, 
teica: “Papa, es zinu, ko es rīt darīšu, lai pievienotu vērtību. Es 
atvēršu durvis cilvēkiem.” “Ļoti labi, mazais!”, es viņu uzslavēju. 
Tad zēns turpināja: “Bet es darīšu daudz vairāk, papa. Es to darīšu 
apzināti. Es ne tikai atvēršu durvis, bet es to darīšu ar smaidu!” 
Nākamajā vakarā viņš man piezvanīja. “Papa, es šodien atvēru 
durvis 42 reizes!” Viņam ir deviņi gadi, un viņš saprot, cik vērtīga 
ir apzināta rīcība, apzināti pievienojot cilvēkiem vērtību.

Ja mēs apzinātos,
ka katrs cilvēks ir vērtīgs,
neskatoties ne uz ko,
Jēzus mīlestība daudziem
kļūtu tik pievilcīga.

Trešais paradums – katru dienu meklēt iespējas pievienot cil-
vēkiem vērtību. Mēs redzam lietas tādas, kādi esam mēs, nevis, 
kādas ir tās. Ja esi pievienotās vērtības “dzīvotājs”, tu apzināti 
kļūsti par pievienotās vērtības “meklētāju”. Katru dienu meklē vei-
dus, kā pievienot vērtību, it īpaši tiem cilvēkiem, kas tevi nepazīst. 
Tam pievērs īpašu vērību, kā pievienot vērtību svešiem cilvēkiem, 
garāmgājējiem, kuri nespēs atmaksāt. Ceturtais paradums ir - 
katru dienu pievienot vērtību citiem. Tā jau ir pati rīcība. Katru 
dienu censties pāriet no zināšanas uz darīšanu, no domāšanas un 
meklēšanas uz rīcību. Manam tēvam ir 94 gadi. Kad pirms pāris 
gadiem nomira māte, lūdzām viņu pārcelties uz pansionātu, un 
tēvs piekrita. Vēlējāmies, lai viņam būtu pieejama laba aprūpe. 
Bija paredzēts, ka viņš ievāksies villā, kas vēl tikai tika celta. Kādu 
dienu viņš man saka: “Es gribu tur ievākties pirmais, pirms citi 
ierodas. Uz turieni pārcelsies veci cilvēki, viņi būs satraukušies, 
iespējams, viņiem šī būs pirmā reize prom no ģimenes. Es vēlos 
viņus sagaidīt pie durvīm, paspiest viņiem roku un teikt: “Mani 
sauc Melvins Maksvels, es te dzīvoju. Jums šeit patiks, un mēs bū-
sim labi draugi!” Tieši tā arī mans tēvs dara katru dienu - pievieno 
vērtību cilvēkiem. Piektais paradums ir katru dienu iedrošināt 
citus pievienot vērtību cilvēkiem. Tā ir mana dzīves misija –  
iedrošinu arī jūs apzināti iet augšup kalnā līdz virsotnei un  
pievienot vērtību cilvēkiem.

Kādā no koučinga konferencēm, kurā runāju, bija ieradusies arī 
jauna divu bērnu māmiņa Gabija no Paragvajas. Viņa dzirdēja 
par mūsu darbu ar valstu vadītājiem, kas ienes pārmaiņas šajās 
valstīs. Kamēr es runāju, Gabija klausījās. Tad viņa piezvanīja 
savam vīram Timam un teica: “Tas mums ir vajadzīgs Paragvajā! 
Paragvajā ir vajadzīgas pārmaiņas! Es vadīšu šo pārmaiņu proce-
su!” Vīrs sākotnēji domāja, ka Gabija joko. Pēc sešiem mēnešiem 
mēs satikāmies nākamajā konferencē. Viņa bija aizgājusi no darba 
augstskolā. Gabija pienāca pie manis un lūdza, lai izdaru ierakstu 
grāmatā “Intentional living”, kuru viņa vēloties uzdāvināt Parag-
vajas prezidentam. Jautāju, vai viņa ir personīgi ar viņu pazīstama. 
Nē, bet viņa viņu satikšot, jo vēlas, lai prezidents uzaicina mani uz 
Paragvaju. Tā arī viņa izdarīja – satika prezidentu, iedeva grā-
matu. Pēc pāris mēnešiem viņš mūs uzaicināja, mēs aizbraucām, 
satikāmies ar prezidentu, valsts vadītājiem. Svētdien es atkal 
došos uz Paragvaju, astoņu mēnešu laikā esam apmācījuši 75 000 
cilvēku un 20 000 koordinatoru. Nesen telefonsarunā Gabija 
teica: “Džon, kad tu ieradīsies, tu raudāsi, redzot visu, ko Dievs 
dara mūsu valstī. Izglītības ministrs lūdza mūs vadīt apmācības. 
Tev būs tikšanās ar 8000 koordinatoriem, kas apmācīs 70 000 
skolotāju.” Gabija stāstīja par visu notiekošo un nemitīgi atkār-
toja: “Tas ir Dieva darbs! Tas ir Dievs darbs!” Es atsēdos krēslā 
un raudāju. Lūk, viena sieviete, kas nolēma pievienot cilvēkiem 
vērtību, kas apzināti nolēma rīkoties, lai veiktu pārmaiņas. 

Kurš būs nākamais, kas teiks: “Es apzināti katru dienu pievienošu 
vērtību cilvēkiem un padarīšu savu dzīvi nozīmīgu?”

Sagatavoja Dana Gintere un Baptistu Vēstneša redkolēģija
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Baptistu Vēstnesis - MISIJA

Dieva mīlestībai 
nav barjeru

2008. gada augustā notika Krievijas-Gruzijas karš. Krievijas 
armija mērķtiecīgi iznīcināja gruzīnu ciematus okupētajā 
Dienvidosetijā, un to iedzīvotāji kļuva par bēgļiem. Joprojām 
ap 20 tūkstoši gruzīnu dzīvo bēgļu nometnēs. Jau otro gadu 
misijas komandas no Latvijas rīko nometnes bēgļu bērniem 
Gori pilsētā. Šovasar augustā misijas braucienā uz Gori devās 
astoņu cilvēku komanda no Madonas draudzes.

Gruzija... Jeb, kā teiktu viņi paši, – Sakartvelo. Tā bija unikāla 
pieredze, kas vienmēr paliks spilgtā atmiņā. Daudz nezināmo. 
Daudz pārsteigumu. Bijām gatavi saules pilnam, karstam un 
sausam laikam, taču Latvijas karstā vasara palika aiz muguras, 
un vēsā Gruzija mūs sagaidīja ar atplestām rokām. Tie bija lieliski 
laika apstākļi nometnei, kurā daudz skrējām un spēlējām spēles. 
Braucot no lidostas uz nometnes vietu Gori, izbrīnā skatījāmies 
uz kalniem, kas stiepās cauri katrai pilsētai. Galapunktā vietējie 
sagaidīja mūs ar klātu galdu un siltām gultām mājā, kurā nupat 
bija piedzimis bērniņš, kas jau tā viesmīlīgo uzņemšanu padarīja 
vēl sirsnīgāku un siltāku. Baudījām dažādus gruzīnu nacionālos 
ēdienus, galvenokārt garšīgo maizi.

Nometnei iesākoties, secinājām, ka bērnu krievu un angļu valodas 
zināšanas ir tuvu nullei, tādēļ telefonu piezīmes pildījās gruzīnu 
vārdiem, kurus izmantojām komunikācijai. Kontaktu nodibināt 
mums izdevās ļoti ātri. Mūsu uzbūvētais ”gagabola” laukums 
ne mirkli nebija tukšs, bērni iemīlēja šo spēli sekundes laikā, tai 
kļūstot par galveno nometnes aktivitāti. Bērni bija ļoti atvērti, un 
drīz jutāmies kā vislabākie draugi. Tas parāda tikai to, ka Dieva 
mīlestībai nav nekādu barjeru, un Viņš spēj to nodot no viena 
cilvēka otram arī bez vārdiem. Mūsu komandas biedrs Aleksis 
bieži citēja Asīzes Franciska vārdus: ”Sludiniet Evaņģēliju visu 
laiku un, ja nepieciešams, lietojiet vārdus”. Manuprāt, šie vārdi 
trāpīgi raksturo šajā misijas braucienā pieredzēto. 

Katrs brauciens no mājām līdz nometnei bija interesants un 
pārsteigumu pilns – kādu dienu ceļu bloķēja govju bari, citu – 
cūkas vai zosis, un vienmēr blakus bija arī kāds izkāmējis suns 
un tantuks ikdienas pastaigā. Kalnu galos bija redzami senie 
klosteri. Vienā arī paviesojāmies. Neiztikām arī bez jautrības, kuru 
uzturējām, viesojoties galvaspilsētā un tās centrā uzdejojot ’’Cūka 
driķos’’. Pēc nometnes paši esam piepildīti ar prieku un jaunām 
mīlestības rezervēm, jo ne tikai mēs devām mīlestību bērniem, 
bet arī viņi mums. Divtik. 

Mēs redzējām, ka vietējai gruzīnu partneru komandai ir milzīgs 
potenciāls un šajos bērnos jau ir ļoti daudz ieguldīts. Ir brīnišķīgi, 
ka arī mēs spējām viņiem dot kādu kripatiņu! Ir tik jauki būt 
situācijā, kurā nekas cits neatliek, kā vienīgi mīlēt. Paldies 
Gruzijai, kas ļāva mums piedzīvot, kā tas ir!  

Lorita Ozola 
Madonas draudze
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• Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pieteikusi 
Nobela Miera prēmijai latviešu brīvības cīnītāju un pretošanās 
kustības dalībnieci Lidiju Lasmani-Doroņinu. Viņas spēka avots 
vienmēr bijis Dievs, kuru Viņa apliecina arī kā Mateja draudzes 
locekle.

• Madonas draudze septembrī svinējusi kristības 4 jauniem 
draudzes locekļiem.

• 7. oktobrī Tukuma draudze svinēs 127. gadasvētkus. Viesis LBDS 
Padomes loceklis, mācītājs Ainars Baštiks.

• LTV1 televīzijas dievkalpojums 21. oktobrī plkst. 12:00 tiks 
pārraidīts no Rīgas Āgenskalna draudzes.

• 13. oktobrī notiks LBDS Garīdznieku brālības ikgadējā 
konference. Norises vieta: Latvijas Bībeles centra atjaunotajā 
namā Krāslavas ielā 27 (jeb Lāčplēša ielā 117). Sīkāka informācija: 
edgars.godins@gmail.com; tālr.26407403.

• 14. oktobrī Balvu draudze svinēs Voronovu ģimenes piedalīšanos 
Evaņģēlija sludināšanas misijā Balvu rajonā 20 gadu jubileju. 
Dievkalpojums notiks Balvos, Brīvības 56, 15:00.

• 20. oktobrī Liepājas Pāvila baznīcā notiks LBDS Svētdienskolu 
apvienības organizēts seminārs ‘‘Grūtie bērni‘‘. Pieteikšanās: 
www.ej.uz/grutie_berni.

• 21.-28. oktobrī Mežgalciema draudzes atjaunotajās telpās katru 
vakaru notiks evaņģelizācijas sapulces, kurās sludinās evaņģēlists 
Amadejs Vadonis no Berlīnes.

• 19. un 20. oktobrī Latvijas Bībeles centrs organizē seminārus 
„Psihologa darbs ar sērojošiem bērniem” un „Pirmā 
psiholoģiskā palīdzība ekstremālās/ārkārtas situācijās”, kurus 
vadīs traumaterapeite Viktorija Kočubeja no Ukrainas. Semināru 
mērķauditorija: psihologi, psihoterapeiti, kapelāni un visi 
interesenti. Semināri notiks krievu valodā. Informācija: 29559648.

• 20. oktobrī plkst.14:00 Skonto hallē notiks Latvijas simtgadei 
veltīta starpkonfesionāla Tautas lūgšanu sapulce. Vairāk 
informācijas: www.dievssvetilatviju.info.

Ziņas, pateicības, lūgšanu vajadzības novembra numuram gaidām 
līdz 10. oktobrim e-pastā: kanceleja@lbds.lv.

Ziņas īsumā

Jau piekto gadu no 1. novembra līdz 10. decembrim notiks akcija 
“Zvaigzne austrumos”. Iepriekšējo četru gadu laikā kopā esam 
varējuši aizsūtīt bērniem pasaules karstajos punktos ap 15 000 
dāvaniņu. Paldies katram, kas atsaucās!

Šogad jaunums būs jauna dāvaniņu saņēmēju vieta – Kalkuta, 
Indijā. Mūsu sadarbības partneris būs kāda nevalstiska organizāci-
ja, kuras paspārnē ir vairākas bērnu patversmes Kalkutas graustu 
rajonā, un draudze, kuru vada mācītājs Džons. Viņš ir dzimis un 
audzis augstākajai kastai piederošā hindu priestera ģimenē, bet, 
studējot inženierzinātnes, kļuvis par kristieti. Ģimene un draugi 
no viņa novērsās, bet Džons kļuva par efektīvu draudžu dibinātāju 
Kalkutas graustu rajonos.

Kā iepriekšējos gados, joprojām turpināsim iepriecināt arī sīriešu 
un irākiešu bēgļu bērnus Jordānijā. Trešā vieta būs bēgļu nometne 
Gruzijā, kur uzturas Krievijas-Gruzijas karā cietušie bērni.

Ja Jums nav laika meklēt rotaļlietas, varat akciju atbalstīt ar nau-
das ziedojumu.

Neviens nesaka, ka bērniem Latvijā nemēdz būt grūtības, taču 
būsim pateicīgi Dievam, ka mūsu bērniem nav jāpiedzīvo karš!

Pēteris Eisāns 
LBDS Ārmisijas vadītājs
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Aizlūgšanu kalendārs oktobris

Bībeles lasījums
01.10.-7.10.

Pamācības 18
Mateja 16-19

Bībeles lasījums
8.10.-14.10.

Pamācības 19
Mateja 20-24

Bībeles lasījums
15.10.-21.10.

Pamācības 20
Mateja 25-28

Bībeles lasījums
22.10.-28.10.
Pamācības 21

Galatiešiem 1-6

01
Starptautiskā senioru 
diena

Pateiksimies un lūgsim 
par senioriem. Lai Dievs 
dod viņiem spēku un 
veselību lietot savu darba 
pieredzi un veiksmīgi 
apgūt arī jaunas zināšanas 
un prasmes. 

02
Lūgsim par Siguldas 
draudzi un sludinātāju 
Sandiju Aizupieti un viņa 
ģimeni. Lai Dievs izredz 
cilvēkus, kuri gatavi nest 
Evaņģēlija vēsti, un dod 
gudrību draudzes tālākai 
attīstībai. 

03
Lūgsim par Grobiņas 
draudzes mācītāju Ha- 
raldu Bartkeviču un īpaši 
par viņa dzīvesbiedres 
Ivetas atveseļošanos.

04
Pateiksimies Dievam 
par LBDS draudzēm, kas 
turpina aizsniegt cilvēkus 
ar Evaņģēlija vēsti un 
praktisko palīdzību; īpaši
par mazajām lauku 
draudzēm, viņu uzticīgo 
kalpošanu.

05
Pateiksimies un lūgsim 
par Latviju un 13. Saeimas 
vēlēšanām.
Sirsnīgi sveicam Krāslavas 
draudzes dibināšanas vie-
tas sludinātāju Vjačeslavu 
Istratiju 50 gadu jubilejā!

06
Pateiksimies Dievam 
par rudenī ievākto 
ražu, par dienišķo maizi 
mūsu galdā, par spēku 
un veselību; par iespē-
jām palīdzēt tiem, kas 
trūkumā.

07
Skolotāju diena
Pļaujas svētki
Lūgsim par skolotājiem, 
lai viņi ar mīlestību, 
gudrību un atbildību 
veic savus pienākumus, 
nododot savas zināšanas 
jaunajai paaudzei.
Sirsnīgi sveicam drau- 
dzes “Mājvieta” 
sludinātāju Kārli Kārkliņu 
30 gadu jubilejā!

08
Lūgsim par Skatres 
draudzi un sludinātāju 
Arti Peterlevicu. Lai 
draudze pieaugtu Kristus 
atziņā, ticībā un mīlestībā 
pret līdzcilvēkiem.

09
Lūgsim pēc spēka, 
mīlestības un savaldības 
gara, lai spētu liecināt par 
mūsu Kungu un Viņam 
kalpot (2.Tim. 1:7-8).

Sirsnīgi sveicam LBDS 
mācītāju Imantu Neilan-
du 90 gadu jubilejā!

10
Lūgsim par Francijas 
Evaņģēlisko Baptistu 
draudžu savienību ar 
115 draudzēm un 6385 
locekļiem. 

11
Lūgsim par Skrīveru 
draudzi un priekšnieku 
Aivaru Grīnbergu un viņa 
ģimeni. Pateicība Dievam 
par dievkalpojumiem, 
kā arī par veiktajiem 
remonta darbiem svēt-
dienskolas telpās. Lai 
Dieva vārda vēsts uzrunā 
Skrīveru iedzīvotājus un 
viņi tai atsaucas. 

12
Lūgsim par LBDS Sie-
viešu kalpošanas koman-
du un dalībniecēm, kas 
uzsāk “ENTRUST” kursu, 
lai Dieva Gara vadība 
un apsardzība pār šo 
projektu.
“ENTRUST” apmācība
sievietēm 12.-14. un 19.-
21. oktobrī

13
Lūgsim par 
garīdzniekiem, kuri 
piedalās gadskārtējā 
konferencē, lai viņi tiek 
iedvesmoti un garīgi 
stiprināti.
LBDS Garīdznieku 
brālības konference

14
Lūgsim ik dienas spēku 
un mīlestību sekot Kris-
tum, sevi aizliedzot (Mat. 
16:24).

15
Lūgsim par Skrundas 
draudzi un sludinātāja v. 
i. Valentīnu Gromovu un 
viņa ģimeni. Par jauniešu 
kalpošanas izveidošanu 
draudzē un centrālās 
apkures ierīkošanu 
draudzes namā.

16
Lūgsim par bīskapu Kas-
paru Šternu un viņa ģime-
ni, lai spēks un izturība, 
Dieva vadība un gudrība 
jaunam darba cēlienam.

17
Lūgsim par Izraēlas 
Baptistu savienību ar 
19 draudzēm un 800 
locekļiem.

18
Pateiksimies par 
Palestīnas Evaņģēlisko 
Baptistu savienību ar 11 
draudzēm.

19
Lai mācāmies piedot 
tiem, kas mūs sāpinājuši, 
jo „Dievs Kristū mums ir 
piedevis” (Efez. 4:32).

20
Lūgsim par Talsu draudzi 
un mācītāju Miervaldi 
Lindmani un viņa ģimeni. 
Par jauno mācību gadu 
svētdienskolā un darbu 
ar pusaudžiem un jau-
niešiem. Lai draudzē ir 
vienotība.

21
Lūgsim pateicīgu sirdi! 
„Par visu esiet pateicīgi! 
Jo tāda ir Dieva griba 
Kristū Jēzū attiecībā uz 
jums.” (1.Tes. 5:18) 

22
Lūgsim par Tukuma 
draudzi un sludinātāju 
Raivi Deksni un viņa 
dzīvesbiedri Santu. Lai 
Dievs vairo spēku, prieku 
un apņēmību, kalpo-
jot Tukuma pilsētai un 
ģimenēm.

23
Pateiksimies par BPI ilg-
gadējo sadarbības part-
neri, mācītāju Holmsu 
Braienu, lai Dievs turpina 
viņu lietot Savas valstības 
darbam.

24
Lūgsim par Ungārijas 
Baptistu savienību ar 
368 draudzēm un 11854 
locekļiem.

25
Lūgsim par Latgali, par
ģimenēm, kas cieš no
alkohola atkarības. Lai
Dieva spēks piepilda
Evaņģēlija vēstnešus un
cilvēki atsaucas labajai
Vēstij.

26
Lūgsim par Tilžas draudzi 
un mācītāju Mihailu 
Voronovu un viņa ģimeni. 
Lūgsim svētību esošajiem 
kalpotājiem un drosmi 
topošajiem; par draudzes 
mājas grīdas remonta 
pabeigšanu un iespēju 
nomainīt logus.
Sirsnīgi sveicam Mateja 
draudzes mācītāju Ainaru 
Baštiku 60 gadu jubilejā!

27
Lūgsim, lai Svētā Gara 
auglis: mīlestība, prieks, 
miers, pacietība, laipnība 
(..) veidojas mūsu dzīvē 
un kalpošanā (Gal. 5:22).

28
Pateiksimies par Krievijas 
Evaņģēlisko Baptistu sa- 
vienību ar 1818 draudzēm 
un 76070 locekļiem.

29
Pateiksimies par 
draudzes dibināšanas 
vietu Dagdā, kalpotājiem 
Oļegu Galilejevu un Alek-
seju Banduru, kā arī par 
Daugavpils draudzi, kas 
atbalsta šo kalpošanu.

30
Lūgsim par Skotijas 
Baptistu savienību ar 
168 draudzēm un 11 200 
locekļiem.

31
Reformācijas svētki
Pateiksimies Dievam par 
Reformācijas celm-
laužiem, īpaši par Mārtiņu 
Luteru, kurš 1517. gada 31. 
oktobrī nāca klajā ar 95 
tēzēm, kurās uzsvēra val-
došās Baznīcas reformāci-
jas nepieciešamību, Svēto 
rakstu autoritāti un mācī-
bu par pestīšanu ticībā uz 
Dieva žēlastību.

Bībeles lasījums
29.10.-4.11.

Pamācības 22-23
2. Timotejam 1-4
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Pasaules līmeņa vadības ekspertu atziņas Tevi 
iedvesmos un palīdzēs attīstīt vadības prasmes.

Reģistrācija, vairāk informācijas: www.glslatvija.lv

Videokonferences norises vieta:

twitter.com/GLSLatvija facebook.com/glslatvija instagram.com/glslatvija glspodcast.com

2018. gada 9. – 10. novembris

Andžela Ērendsa
Kompānijas Apple 

vecākā viceprezidente 
mazumtirdzniecības jautājumos

Ervins Makmanuss
Autors, futūrists, Mozaīkas 

draudzes dibinātājs 
Losandželosā

Saimons Sineks
Bestselleru autors, 

organizācijas Start With 
Why dibinātājs

Šīla Hīna
Triad Consulting Group 

dibinātāja, Hārvardas 
Jurisprudences skolas lektore

Bīskaps T.D. Džeikss
Humanitārās organizācijas un 
draudzes The Potter’s House 

dibinātājs un mācītājs

Denijs Maijers
Restorānu īpašnieks, iekļauts 

žurnāla Time “100 ietekmīgāko 
cilvēku” sarakstā

Dr. Deivids Livermors
Kultūras inteliģences centra 

prezidents, bestselleru 
autors

Kregs Grešels
Draudzes Life Church 

līdzdibinātājs un 
mācītājs

Rasmuss Ankersens
Bestselleru autors, 

uzņēmējs

Džons Maksvels
Vadības eksperts, 

bestselleru autors un 
koučs

Karla Harisa 
Investīciju bankas Morgan Stanley 

viceprezidente, direktore un  
vecākā klientu konsultante

DžuLjeTA FAnTA
Korporācijas 

Whitespace at Work 
izpilddirektore

Ūnijas iela 99, Rīga, Kristīgā centra “Labā Vēsts” telpas

Tev ir

ietekme.
GLS vadītāju konference

29368831  |  info@glslatvija.lv


