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Kristus vai krīze?

Krīzes laikā apustuļi dzirdēja vēsti, ka “Kristus ir 
augšāmcēlies!” Tāds notikumu pavērsiens nebija ne gaidīts, 
ne ticams. Krīzē bija nonākuši ne vien apustuļi, bet arī jūdu 
reliģiskie vadītāji. Krīzi piedzīvoja Romas valdība un visa 
pasaule. Ēdenes dārzā tā iesākās. Cilvēks gan krīzi izraisīja, 
bet nav viņa spēkos to apturēt. 

Krīze dara savu darbu pie cilvēkiem un pasaulē, bet Dievs 
savu. Bībeles Dievu nevar ierobežot vai apturēt pasaules 
krīze. Cik apbrīnojams un prātam neaptverams ir Dievs,  
pat krīzi Viņš izmanto savu mērķu sasniegšanai!  
Pieaugoša ļaunuma, nemiera un sagrauto cerību laikā 
mācekļi ir liecinieki, ka Kristus ir augšāmcēlies. 

Krīze uzvarēta, tam par apstiprinājumu ir Jēzus tukšais kaps. 
Bet kā gan tas attiecas uz mani un to, ko man nākas 
pārdzīvot? Vistiešākā veidā! Dievs tevi nav aizmirsis. Viņš 
aptur tavas dzīves krīzi. Tev tikai jāuztic Jēzum Kristum sava 
krīze, savi grēki. Tā darīja apustuļi un pirmkristieši. Kristus 
augšāmcelšanās atstāja iespaidu uz viņu ikdienu, morāli, 
attiecībām un vērtībām. Pasaule palika krīzē, bet apustuļi 
nē. Krīzei nav varas pār tiem, kas tic, ka “Kristus ir 
augšāmcēlies!” Ja ticēsi, tu piedzīvosi Dieva varenību!

Daudz Dieva svētību jums, mīļie, Kristus augšāmcelšanās 
svētkos!

Andris Akmens
Valmieras draudzes mācītājs



Pārdomas Lieldienu laikā

Katru gadu Lieldienās mēs atceramies 
mūsu Kunga Jēzus Kristus nāvi un 
augšāmcelšanos. Nāve mums parāda 
sodu par tavu un manu grēku, bet 
augšāmcelšanās mums atgādina, ka 
varam būt brīvi no grēka un dzīvot mūžīgi. 
Kas bija galvenais instruments šajā 
nozīmīgajā notikumā? Tas bija krusts. 

Pirms divtūkstoš gadiem Romas impērijā 
piesišana krustā bija nežēlīgs veids, kā 
izpildīt nāves sodu noziedzniekam. Cilvē
ka rokas un kājas tika piesistas pie krusta 
formā izveidota koka statīva, un parasti cilvēks mira nosmokot. Karāša
nās traucēja pilnvērtīgi elpot, tāpēc tas bija lēns un mokošs nāves sods. 

Kad romieši sodīja cilvēku ar nāvi, piesitot viņu krustā, viņi piestiprināja arī 
plāksni ar uzrakstu, kas vēstīja par šī cilvēka noziegumu. Kādam bija rakstīts 
“slepkava”, citam – “zaglis”, vēl citam – “laupītājs”.

Pāvils saka, ka “līdz ar Kristu esmu krustā sists”. Ja šos vārdos 
attiecinām uz sevi, tad arī mēs esam sisti krustā. Ja šobrīd mēs ar tevi 
atrastos pie krusta, kas būtu mana vai tava vainas, rakstīta uz plāksnes 
pie krusta? Kas tur būtu rakstīts? Ko citi teiktu – kas ir mūsu noziegums? 
Varbūt viņi atcerētos, kā mēs esam viņiem darījuši pāri? Melojuši, zaguši, 
aprunājuši, varbūt pat situši! Es zinu, ir cilvēki, kuriem esmu darījis pāri... 
Un tu? Ja būsi godīgs, tad arī atcerēsies. Šo noziegumu dēļ es un tu 
esam pelnījuši krusta nāvi. 

Arī Jēzum esot pie krusta, pie tā bija piestiprināta plāksne. Kas tajā bija 
rakstīts? “Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš”. Viņa vaina bija tā, ka Viņš bija 
Ķēniņš! Ja Viņš patiesi bija Ķēniņš, tad kā var nogalināt valdnieku? 
Ķēniņam taču ir jāvalda, jānosaka, vai citiem dzīvot vai mirt, jāatriebjas 
saviem ienaidniekiem! Stipru valdnieku taču neviens nevar sagūstīt! Bet 
Jēzus padevās pats. Viņš atdeva sevi ienaidniekam, lai tiktu nonāvēts. 
Viņš ļāva sevi nogalināt pie krusta. Viņa nāves vaina bija – Ķēniņš... Šis 
Ķēniņš mira, jo uzņēmās atbildību par maniem un taviem pārkāpumiem! 
Tāpēc mums var tikt piedots, jo vainu par mūsu grēkiem uzņēmās Viņš. 
Līdz ar Jēzu Kristu varam dzīvot jaunu dzīvi. Šī krusta nāve man un tev ir 
atnesusi dzīvību! Vai tā nav priecīga vēsts?

Bet, klau! Kāpēc tu vēl joprojām atrodies pie krusta? Kāpēc nenāc man 
līdz un neseko Kristum? Kāpēc joprojām mokies ar nāvi pie krusta? Tevī 
mīt naids, kurnēšana, dusmas...

Varbūt tu zini kādu cilvēku, uz kura plāksnes būtu uzrakstīts noziegums 
pret tevi? Tas tev vēl ir spilgtā atmiņā. Viņš tevi sāpināja un top sodīts, jo 
ir darījis tev pāri. Viņš tev ir melojis, atraidījis tevi, sitis, apzadzis, 
izmantojis... Smagas atmiņas!

Draugs, vai tavā sirdī joprojām par to ir rūgtums? Tu neesi piedevis... Tu 
joprojām slāpsti pēc atriebības! Tu gribi redzēt, kā šis pāridarītājs mirst 
pie sava krusta. Tu gribi, lai viņš cieš tāpat, kā tu cieti no viņa.

Taču tu zini, ka Kristus tev ir piedevis un aicina arī tev piedot saviem 
pāridarītājiem! Tev ir izvēle – piedot un sekot Kristum, vai arī nepiedot un 
palikt pie krusta, un mirt. Izvēlies dzīvību! Atstāj savu atriebīgo miesu pie 
krusta un pats seko Kristum! Tas ir vienīgais ceļš, kā tu vari dzīvot – 
sekojot Kristum. Tad krusts tev būs augšāmcelšanās un nevis nāve...

Atceries, ko saka Dieva Vārds: “Bet, ja mēs ar Kristu esam miruši, tad 
mēs – tāda ir mūsu ticība – arī dzīvosim kopā ar Viņu.” Lai Dievs Tevi 
svētī! Āmen.

Dainis Pandars
Baltijas Pastorālā institūta 2. kursa students
Ogres Trīsvienības draudzes loceklis

Kāpēc tu vēl 
esi krustā?

Misijas 
dienas 2009

Jau ceturto gadu nodibinājums “Partneri” sadarbībā ar 
lielākajām misijas aģentūrām un kristīgām organizācijām 
organizēja misijas mobilizācijas konferenci “Misijas 
dienas”. Šī gada Misijas dienas pulcēja simtiem esošo un 
nākotnes misionāru uz vērienīgiem misijas svētkiem – 
konferenci un festivālu ar nosaukumu “Vos Estis...” jeb 
“Jūs esat...” Šī gada galvenā tēma ņemta no Mateja 
evaņģēlija 5:1314 – “Jūs esat pasaules gaisma... Jūs 
esat zemes sāls.”

Īpašais viesis bija “Jaunatnes 
ar Misiju” Eiropā direktors 
Džefs Fauntins (Jeff Fountin), 
kurš ceļu uz Latviju mēroja no 
Holandes. Džefs runāja par 
gaismas un sāls tematiku 
Vecajā un Jaunajā derībā, 
iedrošināja klausītājus ar 
lekciju “Cerības zīmes 
mūsdienu Eiropai” un 
izaicināja līdzdarboties, 
runājot par “Visaizraujošāko 
misijas darba fāzi”. 
Konferences galvenais runātājs atraktīvi līdzdalīja sakāmo 
– te viņš bija uz skatuves, te dalībnieku vidū, vienmēr ar 
žestiem un piemēriem vizualizēdams sacīto.  

Dalībnieki saka:

“Ja vēsture teiks, ka esmu vienam cilvēkam palīdzējis sastapt 
Dievu tā, kā jūs man šeit palīdzējāt, es būšu laimīgs.” 

“Jau desmit gadus esmu bijis kristietis, bet tikai tagad šeit 
sastapu Jēzu! Tas ir tikai sākums, bet paldies, ka palīdzējāt 
izveidot ceļu, lai viņš var tikt cauri.”

“Mierīgs un dziļš piedzīvojums šādos negaidītos apstākļos. 
Pasaule lēnām virzījās man garām, kamēr es pētīju savu 
iekšējo pasauli; tas bija mans unikālais ceļojums.”

Šajās dienās dzirdējām daudzas uzrunājošas liecības. 
Jānis Polis rādija video prezentāciju par misiju ar 
velosipēdu, braucot apkārt Eiropai un paklausot Dieva 
aicinājumam uzrunāt pazudušos Eiropas valstīs. Dace 
Kaša līdzdalīja iespaidus par misijas darbu Ukrainā, 
Kristīna Ēce – par misiju Uzbekistānā. LELB misijas 
komisijas vadītājs Ojārs Freimanis runāja par misiju Īrijā, 
savukārt mācītājs Pēteris Samoiličs liecināja par Dieva 
varenajiem darbiem tepat Latvijā, strādājot ar 
vispārizglītojošo skolu skolotājiem. Katra liecība kā karsta 
uguns kausēja klausītāju sirdis un pār dalībnieku vaigiem 
noritēja ne viena vien saviļņojuma asara.

Šogad vienu no vislielākajiem paldies daudzi 
konferences dalībnieki saka Talsu ev. lut. baznīcas 
jauniešu slavēšanas grupai, kuru vada mācītājs Mareks 
Ignats. Kopējie slavēšanas mirkļi bija ļoti īpaši. Dziesmu 
teksti dziļi iespiedās prātos un sirdīs. Daudzi dalībnieki 
atzina, ka Misijas dienu emocionālākais brīdis ir bijis, 
dziedot dziesmu “Cik liels ir mans Dievs!” Rita no 
Liepājas atzina: “Sen nebiju tā raudājusi. Kādu laiku šī 
dziesma būs mans dungojamais gabals.” 

Katram misionāram, dodoties misijā, ir jābūt labi 
aprīkotam. Tāpēc konferences trešā diena tika veltīta 
praktiskiem semināriem. Izvēles semināros domājām, kā 
aizlūgt par misijas darbu, kādi ir lielākie mīti par misiju, kā 
saprast Dieva gribu un kā atrast finansiālu atbalstu, kā 
būt misionāram savā mācību iestādē un vai ir jāatsakās 



no studijām, lai dotos 
misijā. Tāpat uzzinājām 
vairāk par Alfas kursa un 
“Soularium – sarunas 
par Dievu attēlos” 
iespējām, kā arī par 
darbu dažādu kultūru 
vidē.

Pēc garīgām uzvarām, 
sirsnīgām lūgšanām 
lūgšanu telpā un citviet, 
ceļojumiem pa misijas 
labirintu, sadraudzības 
komandas veidošanas 

spēles “Neiespējamās Misijas” laikā, vērtīgiem semināriem un lekcijām 
dalībniekiem bija iespēja piedalīties konferences noslēguma pasākumā “Misijas 
Festivāls”. Festivālā muzicēja un piedalījās “Xenos”, “Manhu”, “Jorspeis”, “Rīta 
Zvaigznes” slavēšanas grupa, Lība Ēce ar draugiem un “MC Blessed & The 
Realblaze”, “Christlike”. Tās bija neaizmirstamas piecas stundas, kas pavadītas, 
slavējot Dievu un esot Viņa tuvumā. Festivāls pulcēja vairāk kā 400 dalībnieku. 

Misijas dienu organizators – nodibinājums “Partneri” saka lielu paldies Latvijas 
Baptistu draudžu savienībai par atbalstu Misijas dienu tapšanā un ikvienam, kas 
to laikā uzticīgi kalpoja konferences dalībniekiem! Paldies BPI studentiem 
Edgaram Deksnim un Mikam Tumanovskim par programmas vadīšanu un 
ikvienam studentam, kas bija atsaucīgs palīdzēt un veltīt savu laiku, gan Misijas 
dienu laikā, gan ārpus tām tehniski nodrošinot konferenci ar visu vajadzīgo! 
Īpašs paldies “Partneru” un dalībnieku vārdā Pēterim Samoiličam un Pestīšanas 
Tempļa komandai par viesmīlīgo uzņemšanu un gardajām maltītēm! 

Mēs esam pasaules gaisma un zemes sāls! Uz tikšanos nākamajās Misijas 
dienās!

Materiālu sagatavoja Andra Konovaļčika

M i s i j a s  d a r b a  n o z a r e

490. gadā p.m.ē. persiešu un grieķu karaspēks satikās pie Maratonas. Par 
spīti persiešu pārspēkam sestajā dienā grieķiem izdevās sakaut savu 
pretinieku. Sūtnis skrēja uz Atēnām, lai paziņotu prieka ziņu – priecājieties, 
mēs uzvarējām! To pateicis, viņš bezspēkā saļima un nomira. Misija bija 
izpildīta. Viņš bija atnesis prieka ziņu – evaņģēliju. Tā par godu šim 
skrējienam no Maratonas līdz Atēnām ir mūsdienu maratona distances 
garums – 42.195 km.

Vards missio (lat.) nozīmē “būt sūtītam“. Misija ir fokuss un mērķa 
skaidrība. Tā ir pacietība un izturība. Tā ir gatavība sevi visu ziedot mērķim 
pat tad, ja tas prasa bezspēkā saļimt un nomirt. Sūtnis nedara daudzas 
svarīgas lietas, lai paveiktu to vissvarīgāko. Vai šāda mērķtiecība raksturo 
tavu dzīvi?

Lieldienu notikumi ir misijas notikumi. Augšāmcēlušais Kristus nāk pie 
mācekļiem, kas  bailēs sapulcējušies aiz slēgtām durvīm. “Miers jums“,  un 
mācekļi kļūst līksmi, savu Kungu ieraugot. Nu būs dvēseles sāpēm gals, nu 
mūsu Kungs ir ar mums, Viņš mūs vadīs un mūs mierinās. Tik nepiespiesti 
cilvēkus pārņem domas par savu dvēseles mieru un komfortu. 

“Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu“, seko Jēzus vārdi. Jēzus bija Tēva 
sūtīts misijā, Viņš sūta mūs: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.“ 

Ko maksā misija? Mācekļi Jēzu atpazina pēc tām rētām, kuras Viņš bija 
ieguvis, pildīdams Tēva doto misiju. Ja Kristum bija rētas, viņi nevarēja lolot 
ilūzijas par “lētu misiju“.

Misijas darba veicināšanai ar LBDS Padomes lēmumu ir izveidota misijas 
darba nozare, un par tās vadītāju apstiprināts mācītājs Andris Akmens. Šīs 
nozares uzdevums ir veicināt un koordinēt LBDS draudžu misijas darbu. 

Tuvākie plāni ir organizēt divus misijas braucienus Latgales pusē no 16.–
23. augustam. Dalības maksa (dzīvošana, ēdināšana, nepieciešamie 
materiāli) šajā projektā ir 100 LVL. Komandas gatavošanās notiks no aprīļa 
sākuma, tiekoties 1–2 reizes mēnesī, sestdienās. Pirmā komandas tikšanās 
notika sestdien, 4. aprīlī. Vairāk informācijas par turpmākajām tikšanās 
reizēm un pieteikšanās, rakstot uz kanceleja@lbds.lv  vai zvanot pa tālruni 
67223379.

Materiālu sagatavoja Pēteris Eisāns

Piemineklis Ēvaldam 
riMbeniekaM

Ievērojamais sabiedriskais darbinieks, garīdznieks 
un skolotājs Ēvalds Rimbenieks ir viens no sava 
laika izcilākajām Liepājas personībām. Latvijas 
pirmās brīvvalsts laikā Ē. Rimbenieks bija Liepājas 
galva divas reizes: no 1922. līdz 1928. gadam un 
no 1934. līdz 1940. gada jūnijam. Viņš pārņēma 
pilsētas pēckara sagrauto saimniecību, prata to 
sakārtot un īpaši daudz paveikt kultūras jomā – tika 
nodibināta Tautas konservatorija, Liepājas 
filharmonija, Mākslas un amatniecības skola, 
atklāta Liepājas opera, Liepājas latviešu biedrības 
nams, veidots Vēstures un mākslas muzejs. Viņa 
laikā tika atklāta kuģu satiksme no Liepājas uz 
Tallinu un Pēterburgu, izbūvēta LiepājasGrobiņas 
šoseja, atklāta tiešā dzelzceļa satiksme Liepāja
Berlīne, atklāta regulāra gaisa satiksme no Liepājas 
uz Rīgu, veikta pilsētas ielu izbūve un 
pārbruģēšana utt. Padomju vara visu to labo, ko 
viņš bija darījis pilsētai, nodēvēja par sociāli 
bīstama elementa darbību. Ē. Rimbenieku izsūtīja 
uz Sibīriju, ieslodzīja Vjatlagā, kur smagos, 
necilvēcīgos apstākļos viņš gāja bojā 1943. gadā.

Piemineklis Ē. Rimbeniekam uzstādīts K. Ūliha un 
Ē. Rimbenieka ielas krustojumā iepretim tagadējai 
bērnudārza ēkai, kurā viņš savulaik dzīvojis. 
Pieminekli veidojis tēlnieks Uldis Kurzemnieks, bet 
piemiņas vietas arhitekte un tehniskā projekta 
izstrādātāja ir Santa Reinharde. 

Atklājot pieminekli, Pilsētas domes priekšsēdētājs 
Uldis Sesks uzsvēra, ka pašlaik tiek turpināti daudzi 
no tiem darbiem, kas tika iesākti Ē. Rimbenieka 
laikā, – attīstot ostu, kuģu satiksmi, lidostu. Viņš arī 
pateicās cilvēkiem, kuri īstenoja ideju par atceres 
vietas ierīkošanu. Jāpiebilst, ka šī ideja pieder 
bijušajam Pilsētas domes priekšsēdētāja 
vietniekam, ārstam Egilam Deksnim, ko atklāšanā 
apliecināja Ēvalda Rimbenieka piemiņas fonda 
priekšsēdētājs Juris Āboliņš.

Piemineklis ir atklāts, un tas daudziem Liepājas 
iedzīvotājiem un viesiem atgādina par godprātīgu, 
darba un mīlestības pilnu dzīvi, kādu dzīvojis 
Ēvalds Rimbenieks – cilvēks, kurš mīlēja Dievu un 
cilvēkus. 

Pieminekļa uzstādīšanai bija nepieciešams daudz 
līdzekļu, un ar tā uzstādīšanu saistītie izdevumi vēl 
joprojām nav pilnībā apmaksāti. Izsakām lielu 
pateicību tām draudzēm un privātpersonām, kuras 
ir palīdzējušas, finansējot šo projektu, un būsim ļoti 
pateicīgi, ja vēl kādas draudzes vai labvēļi palīdzētu 
ar šādu mērķa ziedojumu. Jūsu ziedojumus šim 
mērķim lūdzam pārskaitīt uz LBDS kontu ar norādi 
Ēvalda Rimbenieka piemiņas fondam. Būsim 
pateicīgi par jebkādu Jūsu atbalstu!



Evaņģēlija vēsts katru sirdi uzrunā savādāk. Kādu tā skar 
dievkalpojumā, citu tā var uzrunāt caur šādu misijas pasākumu, kas 
saplūst kopā ar galveno baznīcas darbības blakus funkciju – 
labdarību. Tikai divas stundas laika, un tas var radikāli mainīt kāda 
cilvēka dzīvi. Labā vēsts tiek pasniegta ļaudīm kā liela un nozīmīga 
dāvana. Un es ticu, ka šie pasākumi nav tikai dāvaniņu izdalīšana 
bērniem, bet tas ir laiks, kad “Debesu valstības sēkla” tiek iesēta katra 
bērna un viņa vecāku sirdī. Jēzus – vislielākā dāvana cilvēcei un 
katram cilvēkam personīgi, paša Dieva sarūpēta glābšanas dāvana 
ikvienam. 

No vairāku gadu pieredzes varu ieteikt šādu projektu organizēt katrai 
draudzei un svētdienskolai. Pēc šiem pasākumiem jūtams emocionāls 
pacēlums arī mūsu draudzes jauniešos, jo Labās vēsts sniegšana 
cilvēkiem tuvina mūs vienu otram un tiek izdzīvots Jēzus dotā 
uzdevuma piepildījums: “Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet 
Evaņģēliju visai radībai.” (Marka ev. 16:15)

Materiālu sagatavoja Viesītes draudzes mācītājs Juris Grigs.

n e n o s k a u d  s e v  i e s P Ē j u  
s a ņ e m t  s v Ē t ī b a s  d o d o t !

Darbojoties Vīlandes draudzē un esot tur uz vietas gandrīz katru 
dienu, nākas sastapties ar dažādiem cilvēkiem. Sakarā ar ekonomisko 
situāciju valstī, esam varējuši uzsākt kalpošanu “Palīdzošā sirds”. Tā ir 
kalpošana, caur kuru mums ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem šajā 
laikā iet īpaši grūti – ģimenēm, jauniešiem, senioriem, vientuļiem 
cilvēkiem un tādiem, kuri dzīvo uz ielas...

Kādu dienu Bēbīšu skoliņā viena mamma paziņo, ka viņa vairs uz 
skoliņu nevedīs savu bērniņu, jo vīrs atlaists no darba, viņa pati ir 
bērnu kopšanas atvaļinājumā un nupat vīram beidzies arī 
bezdarbnieka pabalsts. Ģimene palikusi pilnīgi bez naudas. Sieviete 
stāsta, ka viņa iet uz zupas virtuvi pilsētas centrā, stāv garā rindā kopā 
ar bezpajumtniekiem, lai saņemtu vismaz reizi dienā siltu zupu. 
Bēbīšu skoliņā ir daudz ģimeņu, kurām ir lielas problēmas. Stāsti ir ļoti 
līdzīgi – vīri atlaisti no darba, māmiņas bērnu kopšanas atvaļinājumā, 
kredīti, ģimenes tiek izliktas ārā no dzīvokļiem...

Esam aicinājuši cilvēkus, kuriem ir 
iespēja palīdzēt, ziedot pārtiku, 
kas nebojājas, un atsaucība ir 
bijusi brīnumaina – 2 nedēļu laikā 
cilvēki ir noziedojuši 300 kg tādus 
produktus kā auzu pārslas, rīsi, 
milti u. tml., 500 vienības tādu 
preču kā eļļa, piens, siers un citi 
pārtikas produkti. Esam varējuši 
palīdzēt 28 ģimenēm, kurās ir 
aptuveni 70 cilvēku, jaunieši ir 
devušies ielās un izdalījuši 230 
pārtikas paciņas 
bezpajumtniekiem. Varbūt tā ir tikai 
statistika, bet tad, kad tu ieliec 
pārsalušajās rokās karstu tēju un 
siltu auzu pārslu biezputru 
sievietei, kas sēž uz aukstām trepēm tunelī un prasa naudiņu, vai arī ir 
iespēja iedot vienai nedēļai pārtiku ģimenei, kurā visi ir palikuši bez 
darba un sirdī ir tikai bezcerība, tad tu saproti – vai tad var savādāk? 

Šī projekta ietvaros mūsu draudze strādā vairākos virzienos. Gan 
praktiski palīdzot ar pārtikas precēm, gan sniedzot garīgo atbalstu. 
Palīdzam arī ģimenēm nokārtot dokumentus, lai iegūtu sociālo 
palīdzību caur Sociālo dienestu. 

Patiecoties šim projektam, vairākas ģimenes ir meklējušas iespēju 
tikties ar kristīgu padomdevēju, vairāki cilvēki ir sākuši apmeklēt 
Vīlandes draudzi. Mēs ticam un ceram, ka caur šo kalpošanu Dievs 
mūsu draudzei ir parādījis jaunas iespējas. Un mēs kā draudze 
vēlamies tās izmantot Dievam par godu. 

Viesītes un Vīlandes draudze līdzdala savu pieredzi sociālās 
kalpošanas jomā

“VisLiELāKā DāVAnA” ViEsītē, AKnīstē un sunāKstē

Svētku dienas, kas sev līdzi nes dāvināšanas un dāvanu 
saņemšanas prieku, mēs ikviens gaidām ar nepacietību. Tās ir 
dienas, kad prieks parasto ikdienas rutīnu saviļņo un liek mums 
atskatīties uz ikdienas pienākumiem, sasniegumiem un reizēm 
arī zaudējumiem. Tās ir dienas, kad mēs varam ne tikai saņemt 
dāvanas, bet arī kādam tās sagatavot un pasniegt. Pašu rokām 
sagatavotas dāvanas ir tās mīļākās un vērtīgākās. Vērtīgākās ne 
naudas, bet mīlestības izteiksmē. 

Misijas “Samariešu soma” pasākums “Vislielākā dāvana” jau 7 
gadu priecē Viesītes un tās apkārtnes bērnus un jauniešus. Arī 
šogad Viesītes kultūras pilī Amerikas bērnu un jauniešu 
sarūpētās dāvanas ar Viesītes baptistu draudzes līdzdalību tika 
nodotas 420 pašvaldības un tuvākās apkārtnes bērniem. 

Šo gadu laikā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība gan ar Viesītes 
pilsētas domi, kultūras pils vadītāju R.Vasiļjevu, gan sociālo 
dienestu, kas palīdz apzināt bērnus vecumā no 2 līdz 14 gadiem. 
Šogad mūsu draudze misijas ietvaros viesojās arī Aknīstes 
pilsētā, kur uz pasākumu “Vislielākā dāvana” bija ieradušies 208 
bērni, bet Sunākstes pagastā – 90 bērni. Jāatzīmē, ka bērniem 
līdzi bija ieradušies arī citi ģimenes locekļi – mammas, tēti, 
vecvecāki. 

Koncerta laikā, skanot dažādām dziesmām un teatralizētiem 
uzvedumiem, cilvēkiem bija laiks ieskatīties savā dvēselē un kaut 
uz brīdi piemirst pelēko ikdienas steigu un mazināt satraukumus 
par rītdienu. Aizdomāties par to, kāda vērtības skala dominē par 
dzīvi un tiek nodota nākamajām paaudzēm.

Saņemt dodot L a i  k r ī z e  p a s a u L ē  n e p ā r v ē r š a s 
p a r  k r ī z i  t a v ā  s i r d ī



CBMC Latvija sadarbībā ar CROWN piedāvā

Bībele par biznesu, naudu, finansēm un vadību

semināri 2009. gada maijā:

Ceturtdien, 14.05.2009. Par Crown resursiem draudzēm – 
brokastu tikšanās ar mācītājiem un draudžu kalpošanas 
vadītājiem

Piektdien, 15.05.2009. Bībele un Bizness 2009 – seminārs 
uzņēmējiem, vadītājiem un profesionāļiem

sestdien, 16.05.2009. Bībele un Finanses. Bibliskie naudas 
un īpašuma pārvaldīšanas principi 

Piektdien, 22.05.2009. izcilu, uz klientu orientētu 
pakalpojumu sniegšana (seminārs grāmatvedības, audita, 
finanšu vadības ārpakalpojumu sniedzējiem)

sestdien, 23.05.2009. CROWn apmācības 12 nedēļu 
finansu kursa mazo grupu vadītājiem 

Par patiesu brīvību personīgajās finansēs:

Īpaši aicinām draudžu un kalpošanas vadītājus piedalīties 14. 
maija brokastu prezentācijā par materiāliem, kas praktiski 
izmantojami mācot par Bībliskiem principiem personīgo un 
ģimenes finansu pārvaldīšanā, skarot arī tādus šobrīd īpaši 
aktuālus jautājumus kā – ko Bībele saka par kredītiem, 
izkļūšana no parādiem, kam pieder nauda, utml. Visi ir īpaši 
aicināti uz pilnas dienas semināru 16. maijā – kur tiks runāts 
par Bībeles principiem, praktiskiem padomiem kā arī liecībām 
par Bībliskiem principiem mūsu mantas un finanšu 
pārvaldīšanā, liekot labus pamatus nākotnei un mūsu liecībai 
pasaulē, kā arī ceļam brīvībā no parādu jūga. Un papildus – 
23.maijā – tiks organizēta apmācība mazo grupu vadītājiem, 
darbam ar Crown finansu kalpošanas piedāvātai 12 nedēļu 
mazo grupu studiju programmai, kurā praktiski tiek pārrunāti 
gan Bībeles patiesības, gan arī to praktiskā pielietošana katra 
personīgo finanšu sakārtošanā, sastādot budžetu, taupot kur 
nepieciešams, samazinot kredītsaistības, sakārtojot savas 
sirds attiecības ar Dievu utml.

Par materiāliem un resursiem:

Uz maija semināriem būs pilnībā iztulkoti un lokalizēti materiāli 
Ceļš uz personīgo finansiālo brīvību – 6 nedēļas svētrunās 
un mazajās grupās un Bibliskie naudas un īpašuma 
pārvaldīšanas principi – 12 nedēļu padziļinātais kurss 
mazajās grupās ar praktiskajiem uzdevumiem, mājasdarbiem 
un apgūto zināšanu praktisku īstenošanu dzīvē. Materiāli 
domāti individuāli, ģimenēm, mazajām grupām, ikvienam 
interesentam. Taču arī uz doto brīdi tie ir pieejami latviešu 
valodā, un ir izmantojami izmēģinājuma režīmā.

Papildus pieejams mazo grupu materiāls uzņēmējiem Bizness 
pēc Bībeles – 6 nodarbību videolekciju kurss, par 
uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem Bībeles gaismā. 
Materiāls domāts uzņēmējiem, vadītājiem un profesionāļiem. 

Lai kontaktētos ar CBMC – Latvija, saņemtu informāciju par 
pasākumiem, to norises vietām, semināru tēmām un citām 
iespējām vai materiāliem, rakstiet uz epastu: info@cbmc.lv vai 
apmeklējiet mājas lapu www.cbmc.lv 

Mūsu draudzē ir iesācies kāds 
jauns posms. Daudzi ir 
aizdegušies par šo palīdzības 
sniegšanu. Mūsu jaunieši katru 
svētdienu pēc dievkalpojuma vāra 
pusdienas bezpajumtniekiem. Viņi 
ieliek šo ēdienu trauciņos un iet 
dalīt tiem, kuri sēž uz ielām un 
ubago. Katru svētdienu jaunieši 
izdala apmēram 100 šādus 
ēdienu trauciņus. Katrā maisiņā ir 
arī Jaunā Derība vai kāds kristīgs 
traktāts.

Nav grūti ieslēgties savā siltajā mājā vai dzīvoklī un apmierinātam 
teikt, ka man viss ir kārtībā. Bet varbūt ir vērts sevi izaicināt, 
izlienot ārā no savas alas vai atverot savas draudzes durvis, un, 
izejot ārā, sacīt cilvēkiem, ka vēlamies tev dot ēdienu, vēlamies 
tev palīdzēt, vēlamies darīt to, ko šobrīd darītu Kristus...

Un Dievs pavērs vēl lielākas iespējas… 

Vairāk par projektu Vīlandes draudzē vari uzzināt, apmeklējot 
interneta adresi www.vilande.com

Materiālu sagatavoja toms Ašnevics un inta Ašnevica.

m e k l Ē s i m  j a u n a s  i e s P Ē j a s

Svētdienskolu apvienības padomes sanāksmē tika diskutēts par 
ierosmi dievnamos veidot interešu centrus bērniem kādā no 
darba dienu pēcpusdienām. Finansiālu problēmu dēļ daudzviet 
skolās un pilsētās bērnu interešu centri un pulciņi tiek 
samazināti. Mēs varam izmantot šo valstī problemātisko laiku un 
aktivizēt darbu ar bērniem ārpus draudzes. Dievnams, draudze 
un jau esošā svētdienskola būtu tam laba bāze, jo ir cilvēku 
resursi, lai organizētu bērniem mūzikas, zīmēšanas, rokdarbu un 
sporta nodarbības. Varam palīdzēt arī skolēniem izpildīt mājas 
darbus, uzlabot zināšanas svešvalodā. Un, protams, visu to 
papildināt ar saistošu Bībeles stāstu un cienastu. 

Šādiem projektiem noteikti būs arī pašvaldību atbalsts. Ir pierasta 
situācija, ka uz baznīcām ar pilsētu Domes atbalstu nāk 
bezpajumtnieki un bezdarbnieki pēc siltas zupas šķīvja. 

Cik lietderīgi būtu savlaicīgi investēt kristīgi ētiskas vērtības 
bērnos, lai viņi līdz tādai situācijai nenonāktu. Aktivizēsim darbu 
ar bērniem mūsu svētdienskolās, bet rūpēsimies arī par bērniem 
ārpus draudzes. Rādīsim viņiem Kristus mīlestību!

Elza Roze, SA priekšnieka vietniece

B ī B e L e s  L a s ī J u M i  
a p r ī L i M

1. 1. Korintiešiem 910
2. 2. Mozus gr. 14
3. 1. Samuēla 1620
4. Psalmi 3941
5. Ījaba gr. 2728
6. Jeremijas gr. 711
7. Marka ev. 78
8. 1. Korintiešiem 1112
9. 2. Mozus gr. 58

10. 1. Samuēla 2125
11. Psalmi 4244
12. Ījaba gr. 2930
13. Jeremijas gr. 1216
14. Marka ev. 910
15. 1. Korintiešiem 1314

16. 2. Mozus gr. 912
17. 1. Samuēla 2631
18. Psalmi 4547
19. Ījaba gr. 3132
20. Jeremijas gr. 1721
21. Marka ev. 1112
22. 1. Korintiešiem 1516
23. 2. Mozus gr. 1316
24. 2. Samuēla 14
25. Psalmi 4850
26. Ījaba gr. 3334
27. Jeremijas gr. 2226
28. Marka ev. 1314
29. 2. Korintiešiem 13
30. 2. Mozus gr. 1720



1. Aizlūgsim par žēlsirdības kalpošanu 
mūsu draudzēs. Lūgsim, lai arī šī 
tuvākmīlestības kalpošana vēl daudzu sirdis 
piepilda ar Dieva mīlestību.

2. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim, lai 
Dievs ikdienas steigā dod spēku, gudrību un 
mieru ikvienam, kas ir iesaistīts BPI darbā.

3. Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību 
un visiem darbiniekiem. Lūgsim par ikvienu 
darbinieku LBDS un draudzēs, lai Dieva griba, 
ko Viņš par Sevi ir atklājis, dod jaunu dedzību 
kalpošanā un liek pārliecināties par Viņa 
uzticību dienu no dienas.

4. Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti un 
valdību. Aizlūgsim par Latvijas iedzīvotājiem, 
kuri jau ilgu laiku dzīvo trūkumā vai tādā ir 
nonākuši, zaudējot darbu vai neapdomīgi 
ņemto kredītu dēļ. Lūgsim, lai šis būtu laiks, 
kad cilvēki gūtu labas mācības un atsauktos 
Dievam, kurš meklē cilvēkus neatkarīgi no 
viņu parādiem.

5. Lūgsim par Garīdznieku brālību. 
Lūgsim pēc atjaunotas ticības un 
pateicības Dievam par dāvāto uzvaru pār 
grēka un sātana varu ar Jēzus Kristus nāvi 
un augšāmcelšanos. Lūgsim, lai Dievs 
svētī katru garīdznieku ar jaunu spēku, 
pasludinot vēsti par Jēzu Kristu, krustā 
sisto kā vienīgo pamatu dzīvai cerībai uz 
Dievu visās lietās.

6. Pateiksimies un lūgsim par Kauguru 
draudzi. Lūgsim, lai draudze nezaudē drosmi 
grūtos laikos un paliek uzticīga Dievam, lai 
tajā ir vienotība. Lūgsim, lai cilvēki vairāk 
vēlētos kalpot citiem, nevis gaidītu uz to, lai 
citi kalpotu viņiem. Lūgsim par pilsētu – lai 
draudze ir laba liecība visā apkārtnē.

7. Lūgsim par kristiešiem Azerbaidžānā. 
Lūgsim, lai vēl daudz cilvēku šajā zemē 
iepazīst Dievu un liecību par Viņa darbiem nes 
līdz pašai pasaules malai – ejot un darot par 
mācekļiem vēl daudzas tautas.

8. Pateiksimies un lūgsim par Jūrmalciema 
draudzi. Pateiksimies, ka draudzei ir vieta, kur 
sanākt kopā. Lūgsim, lai Dievs stiprina un 
iepriecina mazo ļaužu pulciņu, kas regulāri 
sanāk kopā. Aizlūgsim par apkārtējo novadu, 
lai cilvēki sadzird Dieva aicinājumu, ierauga 
Viņa lielumu, gudrību un spēku, un atsaucas 
Viņam. Lūgsim, lai draudzei būtu patstāvīgs 
mācītājs. 

9. Zaļā Ceturtdiena. Pateiksimies līdz ar 
citiem, kas šodien kopīgi bauda Kristus 
piemiņas mielastu, par Dieva lielo mīlestību 
un Kristus upuri. Pateiksimies par jauno 
dzīvību, cerību un spēku, ko dod Dievs.

10. Lielā Piektdiena. Pateiksimies, ka varam 
lūgt piedošanu Dievam un to saņemt. 
Pateiksimies, ka varam nākt atpakaļ pie Tēva, 
neskatoties uz to, cik tālu prom esam 

aizgājuši. Pateiksimies, ka Dieva glābjošā 
žēlastība ir pietiekama, mazgājot katru grēku.

11. Klusā Sestdiena. Lūgsim, lai Dievs 
mums māca klausīties Viņā un cilvēkos, kas ir 
ap mums. Lūgsim, lai klusumā un mierā 
varam piedzīvot īpašu laiku, klausoties tajā, uz 
ko Dievs aicina un pamudina ikvienu no 
mums. Lūgsim pēc drosmes paklausīt 
Dievam, lai kur Viņš mūs aicinātu.

12. Kristus patiesi ir augšāmcēlies! 
Pateiksimies par Kristus uzvaru pār grēku 
un svinēsim Viņa uzvaru, piedošanu, mums 
dāvāto dzīvību, mieru un mīlestību. 

13. Pateiksimies un lūgsim par Kandavas 
draudzi. Pateiksimies Jēzum Kristum par Viņa 
uzticību un lūgsim, lai Viņa prāts notiek un tiek 
meklēts ikvienā situācijā un kalpošanā gan 
draudzē, gan ārpus tās.

14. Lūgsim par kristiešiem Jordānijā un 
Sīrijā. Pateiksimies par tiem, kas dedzīgi 
pasludina evaņģēliju un lūgsim pēc Dieva 
apsardzības ikvienam kalpotājam un viņu 
ģimenēm.

15. Pateiksimies un lūgsim par Krimuldas 
draudzi. Aizlūgsim par svētdienas skolu un 
skolotājiem. Lūgsim par draudzes locekļu 
liecību – vārdos un darbos – apkārtnes 
iedzīvotājiem.

16. Aizlūgsim par kapelānu kalpošanu un šī 
darba attīstību. 

17. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. 
Lūgsim, lai Dievs palīdz svētdienskolu 
vadītājiem rast jaunas idejas un iespējas 
paplašināt bērnu kalpošanu, aizsniedzot 
bērnus ārpus draudzes. Lūgsim, lai draudžu 
mācītāji sniegtu tik nozīmīgo atbalstu 
svētdienskolas darbā, iedrošinot skolotājus 
un vadītājus.

18. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem, jauniešiem mūsu draudzēs un 
vadītājiem, kas strādā šajās nozarēs. 

19. Aizlūgsim par valstīm un draudzēm, 
kurās notiek vajāšanas. Lūgsim, lai Dievs 
sargā savus bērnus un dod žēlastību 
vajātājiem ieraudzīt patiesību, ceļu un 
dzīvību.

20. Pateiksimies un lūgsim par Kuldīgas 
draudzi. Lūgsim par evaņģelizācijas 
dievkalpojumiem, kas notiks 25.04. vakarā un 
26.04. rītā. Lūgsim, lai Dievs dod spēku un 
drosmi uzrunāt cilvēkus pilsētā un tās 
apkārtnē, kā arī lai Dievs dod gudrību 
attiecību veidošanā ar ļaudīm Snēpelē un 
Vilgālē. Lūgsim par jauniešu un mazo grupu 
aktivizēšanos šajā cilvēku sagatavošanas 
laikā un aizlūgsim, lai patiesa Dieva atmoda 
sākas šodien ar katru no mums.

21. Lūgsim par kristiešiem Zviedrijā. 
Lūgsim, lai, neraugoties uz liberālismu, 

kas valda Zviedrijā, Dieva likumi tiktu pildīti un 
turēti godā kā draudzē, tā valstī.

22. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
Ciānas draudzi. Lūgsim, lai Dievs palīdz 
saskatīt draudzes vietu Liepājas pilsētā un to, 
kā draudze varētu kalpot savai pilsētai. 
Aizlūgsim par nozarēm, to vadītājiem, īpaši 
svētdienskolu. Lūgsim, lai Dievs aizskar jaunu 
cilvēku, jaunu ģimeņu sirdis un lai Dievs dod 
gudrību, kā aizskart šo cilvēku sirdis.

23. Lūgsim par Kalpošanas resursu centru. 
Lūgsim, lai Dievs rāda turpmāko darāmo 
Debesu valstības darbā Latvijā. Aizlūgsim par 
jaunu materiālu tulkošanu un vērtīgām 
iniciatīvām, kas pagodinātu Dievu un 
daudziem ļautu atrast patieso mieru un 
dzīvību.

24. Lūgsim par Māsu apvienību. 
Pateiksimies un lūgsim par māsu kalpošanu 
Latvijā un Eiropā. Aizlūgsim, lai Dievs izredz 
jaunas MA darbinieces, un izlūgsimies 
gudrību un svētību nākotnes iecerēm, kā arī 
lūgsim par māsu vadītājām Latvijas draudzēs. 
Aizlūgsim par Eiropas māsu prezidenti Līviju 
Lāmi, lai Dieva padoms un gudrība ir ar viņu.

25. Lūgsim par muzikālās kalpošanas 
apvienību. Lūgsim par  sagatavošanās 
darbiem, augustā organizējot Priekules koru 
festivālu. Aizlūgsim par muzikālās kalpošanas 
vadītāju skolu, kas maija mēnesī gatavojas 
uzņemt jaunos studentus. Lūgsim, lai 
jaunajiem studentiem Dievs liek sirdī 
aicinājumu un dod spēku tam atsaukties.

26. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja. Aizlūgsim par Aizvīķu, Vaiņodes, 
Ventspils, Valdemārpils-ārlavas, Ģipkas, 
Jūrmalciema, Rucavas, Mālpils, saldus, 
Rīgas Pestīšanas tempļa draudzēm un tiem 
kalpotājiem, kas tajās kalpo.

27. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
draudzi Evaņģēlija balss. Lūgsim par 
draudzes kalpošanas nozarēm un izlūgsimies 
gudrību un svētību nākotnes iecerēm. 

28. Lūgsim par kristiešiem Serbijā un 
Melnkalnē. Lūgsim, lai ticīgie būtu nodevušies 
patiesības ceļa rādītāji visiem meklētājiem; 
lūgsim, lai viņu mīlestības darbi un 
sludināšana nestu daudz augļu.

29. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
draudzi Evaņģēlija gaisma. Lūgsim veselību, 
spēku un gudrību vadītājiem un visiem 
palīgiem, kuri ar lielu dedzību strādā Dieva 
darbā. 

30. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību. Aizlūgsim 
par jaunās pastorālās studiju programmas 
izstrādi, gatavošanos jaunajam 
akadēmiskajam gadam un studentu 
uzņemšanai.

a i z L ū G š a n u  k a L e n d ā r s

aprīlim
“nesiet cits cita nastas, 

tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!” 
(Galatiešiem 6:2)



draudzēmz i ņ a s

l ī G a t n e s  d R a u d Z e
12. aprīlī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki (“Briņķos” Līgatnes pag.)
Visi mīļi ieaicināti!

m a t e j a  d R a u d Z e
Bībele – kultūras mantojums, bet vai Dieva Vārds? Vai evaņģēliji ir 
aculiecinieku liecības, jeb drīzāk nelielas grupiņas konspirācijas rezultāts? Vai 
Jūdas evaņģēlija atklāšana apšauba Jaunās Derības liecības? Par šiem u.c. ar 
Bībeles kanonu saistītiem jautājumiem runās Dr. Pīters Viljams (Lielbritānija): 
17. aprīlī plkst. 18.00 draudžu locekļiem lekcija, jautājumi un atbildes, kafija.
18. aprīlī plkst. 10.00 mācītājiem, diakoniem un garīgajiem vadītājiem 
lekcijas, jautājumi un atbildes, kafijas pauze.
19. aprīlī plkst. 9.30, 11.30 un 14.00 Pīters Viljams sludina Mateja draudzes 
dievkalpojumos.

Dr. Pīters Viljams (Peter P.J. Williams, dz. 1970) izglītību antīkajās valodās ir 
ieguvis Kembridžas Universitātē. Pēc doktora grāda iegūšanas viņš ir bijis 
mācībspēks Kembridžas un Aberdīnas universitātēs. 2007. gadā viņš kļuva par 
jaunāko Tyndale House direktoru tās vēsturē. Viņa zināšanas antīkajās valodās 
un dokumentos ir dziļas, bet asais prāts un veiklā valoda dara viņu par 
pieprasītu lektoru Lielbritānijā, ASV u.c. angliski runājošajās valstīs.  
Sīkāka informācija: tālr. 67506050 www.matejs.lv

j e l G a v a s  d R a u d Z e
19. aprīlī plkst.11.00 dievkalpojums: Māsu kalpošanas 20 gadu jubileja un 
sadraudzība pēc dievkalpojuma. Piedalīsies Māsu apvienības vadītāja Elita 
Lapiņa. Atcerēsimies un pateiksimies! Un skatīsimies uz priekšu!

l i e P Ā j a s  P Ā v i l a  d R a u d Z e
Kristīgās mūzikas festivāls “nāc un elpo brīvi!”

Piektdien, 1. maijā: Liepājas baptistu Pāvila draudzē Kuršu ielā 19:
18:00 Atklāšanas pasākums: Liepāja Worship band, Raimonds Logins. 
20:30 Time Out: Krišjānis JukumsonsJukumnieks.

sestdien, 2. maijā:
10:00 Semināri un lekcijas Liepājas baptistu Pāvila draudzē Kuršu ielā 19.
Liepājas Olimpiskajā centrā Brīvības ielā 39:
17:00 Pielūgsmes vakars: Āgenskalna slavas & pielūgsmes grupa, Projekts 
“Jauns sākums”, Pēteris Sproģis.
20:00 Lielkoncerts: Revival, Jorspeis, Valdis Indrišonoks.

svētdien, 3. maijā Liepājas baptistu Pāvila draudzē Kuršu ielā 19:
11:00 Svētku dievkalpojums.
16:00 Noslēguma pasākums: Kaspars Ezeriņš un draugi, Edgars Deksnis.

Pirmdiena, 4.maijs
15:00 Klasiskās mūzikas koncerts Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. baznīcā 
Baznīcas ielā 1, kas veltīts LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
gadadienai: Tālivaldis Deksnis, Koris Laiks, Pāvils Brūvers, Ēriks Ešenvalds.
Pastāv iespēja, ka pasākuma programma, dalībnieki un norises vietas vēl var 
mainīties. Informācija par naktsmājām: 28831685 (Ilze). Jaunākās aktualitātes 
par pasākumu: www.nacunelpobrivi.blogspot.com vai www.paviladraudze.lv

m Ā s u  a P v i e n ī b a
18. aprīlī Ģipkas dievnamā notiks Kurzemes reģionālā māsu konference no 
plkst. 11:00-16:00. Lektore  kapelāne Aina Briede.
no 25.-28. jūnijam Pelču internātskolā Kuldīgas rajonā notiks MA rīkota 
nometne bērniem un pusaudžiem ar īpašām vajadzībām. 
Ja redzat draudzē vai apkārtnē bērnu no 1018 gadiem, kam ir vajadzīga šāda 
nometne, piesakiet pa tel. 20220914 Elitai Lapiņai.
no 3.-5. jūlijam Jelgavas raj. Zaļenieku pilī (arodvidusskolā) notiks Māsu 
organizēta nometne kopā ar svētdienskolotājiem un citiem interesentiem. 
Tēma: ”Kāp kalnā”. 
Pieteikšanās nometnei un samaksa: līdz 1. jūnijam 25 lati, pēc tam 30 lati. 
Bērniem (514g.v.) 15 lati, ja 2 vai vairāk bērnu no vienas ģimenes, tad 10 lati no 
katra bērna.
īpašais uZAiCināJuMs: ņemiet līdzi draudzeni, kura vēl nav kristiete,  
viņai dalības maksa 10 lati!
Māsu apvienības kongress notiks 30.-31. oktobrī Rīgā.

i n F o R m Ā C i j a
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X
Konts:LV03 UNLA 0002 0007 01314

B a p t i s t u  k u s t ī B a i  4 0 0  G a d i

Eiropas baptistu 400 gadu 
jubilejai veltītais kongress 
notiks šajā vasarā no 24. – 
26. jūlijam Amsterdamā RAI 
centrā. Amsterdam 400 ir 
unikāla iespēja Eiropas 

baptistu saimei pulcēties ne vien lai svinētu savu vēsturi, bet 
arī meklētu Dieva vadību nākotnei, uzklausot iedvesmojošas 
uzrunas, pielūdzot Dievu, piedaloties semināros un iesaisto
ties sadraudzībā ar baptistiem no citām Eiropas valstīm. 

Dalības maksa kongresam (ietilpst arī ēdienreizes kongresa 
programmas laikā, izņemot sestdienas pusdienas) 115 eiro 
piesakoties līdz 20. aprīlim, piesakoties vēlāk – 135 eiro. 
Atcerieties, ka vietu skaits kongresā ir ierobežots. Par 
pieteikšanos un naktsmājām(iespējas un izmaksas) vairāk 
informācijas lasiet www.amsterdam400.org Ar Eiropas 
baptistu federācijas atbalstu piedāvājam kopīgu transportu 
nokļūšanai kongresā par minimālām izmaksām. Tādēļ LBDS 
kancelejā laicīgi piesakiet savu vietu kopīgajā autobusā. 
Brauciens paredzēts no 22. – 28. jūlijam. 

s v Ē t d i e n s k o l u  a P v i e n ī b a
1. maijā Pestīšanas templī Rīgā, Lāčplēša ielā 117 notiks 
gadskārtējie bērnu un jauniešu Dziesmu un mūzikas svētki, 
kuros piedalīsies bērnu kopkoris, ansambļi, solisti un kristīgo 
mūziķu kopa “Būsim kopā”. Programmu sadarbībā ar 
Svētdienskolu apvienību veido mūziķi Dace Freivalde, Jānis 
Ansons, Ēriks Ešenvalds, Māris Dravnieks u.c.
Noslēguma koncerts plkst. 14.00. Visi laipni aicināti piedalīties un 
atbalstīt bērnu un jauniešu muzikālo kalpošanu!

Vasaras nometne svētdienskolotājiem notiks kopā ar Māsu 
apvienības organizēto nometni no  3. līdz 5. jūlijam Jelgavas 
rajona Zaļeniekos. Svētdienskolotāju darba koordinatore 
nometnē ir  Marta Siksne. Pieteikšanās Māsu apvienībā vai pie 
Martas Siksnes. Dalības maksa no personas: 
līdz 1. jūnijam Ls 25, pēc 1. jūnija Ls 30, 

b Ē R n u  k R i s t ī G Ā s  
i Z G l ī t ī b a s  a P v i e n ī b a

Bērnu kristīgās izglītības 
apvienība piedāvā: 
vienas dienas intensīvu 
apmācību sestdien, 2009. 
gada 18. aprīlī no plkst. 
9.00 līdz 18.00 Ogres 

baptistu draudzes dievnamā Vidus prospektā 15, Ogrē.

Programmā kopējās sanāksmes par 
šādām tēmām: Bērnu evaņģelizācijas 
nozīmīgums; Glābšanas vēsts bērnam; 
Dzīvi mainoša Bībeles stunda; 
Izaugsmes Bībeles stundas 
sagatavošana; Bērna portrets.
izvēles darba grupas: Bībeles panti; 
Atkārtošanas laiks; Vasaras misionāru 
komandas veidošana; Disciplīna 
nodarbībā; Mācību aktivitātes. 
informācija un pieteikšanās, zvanot pa tālr. 67290921 vai 
mob. 29186283 (inese), e- pasts: ceflatvia@inbox.lv
Dalības maksa Ls 10, piesakoties pēc 9. aprīļa – Ls 15.

s v e i C a m  j u b i l e j Ā !
12.aprīlī Arnim Ašmim  55 gadi (Ventspils draudze)!
23. aprīlī Pēterim Čivkulim 95 gadi (Āgenskalna draudze)!

s v e i C a m !
Andi un Kristīni Smeltes  ar otras meitiņas 
Gabriēlas Annas piedzimšanu 25. februārī!



LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  epasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

Baltijas Pastorālajā institūtā šis pavasaris ir atnesis pārmaiņas. 
Studentu dekānu Polu Rīdu Dievs aicina uz Maķedoniju. Mēs 
pateicamies Dievam par Polu, viņa ģimeni un kalpošanu Latvijā 
un kopā ar jums lūdzam Dieva vadību un spēku, sekojot Viņa 
aicinājumam.

Pastāsti par sevi un savu ģimeni!

Es piedzimu un uzaugu kristīgā ģimenē, kas regulāri apmeklēja 
baznīcu. Taču tikai 12 gadu vecumā, kad pēkšņi nomira mans 
tēvs, es sapratu savas dziļās garīgās vajadzības. Kādu laiku es 
tās centos ignorēt, līdz 1972. gadā vasaras nometnē nolēmu kļūt 
par uzticīgu Kristus sekotāju. 

Ar laiku man sāka veidoties aicinājuma apziņa. Universitātes 
gados Dievs manu sirdi skaidri vadīja uz misijas darbu. Es 
iepazinos ar Ketiju, savu sievu, un mūs tuvināja kopīga 
aicinājuma izjūta. Mēs apprecējāmies 1983. gadā un sākām 
kopīgi veidot savu dzīvi, apņemoties sekot Dieva aicinājumam 
misijas darbā. 

1991. gadā mēs devāmies uz Keniju. Drīz vien es saslimu ar 
kādu tropu slimību, un mums nācās atgriezties ASV, kur es 
atveseļojos divos gados. 1994. gadā mēs atkal devāmies uz 
Āfriku. Sākumā viss bija labi, līdz mani atkal skāra tā pati tropu 
slimība, kuru šoreiz ārstēt devāmies uz Dienvidāfriku. Taču drīz 
vien mēs atgriezāmies ASV, kur es kļuvu par jaundibinātas 
draudzes mācītāju un vēlāk kalpoju kā misijas darba mācītājs  
Kalifornijas štata Hailendas pilsētas Imanuēla baptistu draudzē.

Mēs ar Ketiju bijām precējušies jau 21 gadu, un šajā laikā Dievs 
bija izvēlējies mums nedot bērnus. Taču pārmaiņas nāca 2004. 
gadā, kad Dievs ļāva mums adoptēt mūsu dēlu Neitanu. Viņa 
ienākšana mūsu ģimenē bija gan milzīgas pārmaiņas, gan 
milzīga svētība. Mēs ikdienas pateicamies Dievam par ģimeni, ko 
Viņš mums ir devis! 

Kā tev šķiet, kuri cilvēki ir visvairāk ietekmējuši tevi? Kāpēc?

Šķiet, vissvarīgākais cilvēks manos bērnības gados bija mana 
māte. Viņa bija lielisks piemērs tam, ko nozīmē uzticība Dievam. 
Es zinu, ka viņa pastāvīgi lūdz par mani, ticot, ka Dievam ir īpašs 
plāns manai dzīvei. 

Vēl es gribu minēt mācītāju Robu Zinnu. Viņa dzīvesstāsts ir 
īpašs ar to, ka visu savu kristīgo dzīvi viņš ir piederējis vienai un 
tai pašai draudzei. Viņš nāca pie ticības Imanuēla baptistu 
draudzē, vēlāk kļuva par tās jauniešu mācītāju, tad – 
palīgmācītāju un visbeidzot – par galveno mācītāju. Robs bija 
tas, kas uzaicināja mani uz vasaras nometni, kurā es uzticēju 
savu dzīvi Kristum, un arī sponsorēja manu piedalīšanos tajā. 

Arī Pēteris Sproģis ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem manā 
dzīvē – labs draugs un man līdzīgi domājošs cilvēks. Es ar prieku 
esmu darbojies kopā ar viņu, it īpaši šajā pēdējā gadā, kad mūsu 
ģimene ir dzīvojusi Latvijā. 

Droši vien vissvarīgākais cilvēks man ir mana sieva Ketija. Šeit, 
Latvijā, mēs nosvinējām savas laulības 25. gadadienu. Viņa 
patiešām ir “kauls no mana kaula”, palīgs, ko Dievs veidojis par 
manu partneri dzīvē un kalpošanā. 

Kā tu nonāci 
Baltijas Pastorālajā 
institūtā? 

Es jau minēju, ka 
biju misijas darba 
mācītājs Imanuēla 
baptistu draudzē. 
2002. gadā mūsu 
draudze uzsāka 
māsu draudžu 
attiecības ar Rīgas 
Mateja baptistu 
draudzi. Tolaik 
Pēteris Sproģis bija Mateja draudzes mācītājs. Turpmākos 
piecus gadus es iesaistījos dažādos mūsu draudžu sadarbības 
projektos un arī iepazinu un sadraudzējos ar Pēteri Sproģi. 
Kāda projekta laikā 2006. gada nogalē Pēteris man pastāstīja 
savu vīziju par Baltijas Pastorālo institūtu. Mani tā uzrunāja. 
Mēs ilgi runājām pie vakariņu galda, veroties pāri Daugavai. 
Kad mēs jau gatavojamies celties no galda, Pēteris man 
jautāja, vai es būtu gatavs pārcelties uz Latviju, lai “zvejotu 
dvēseles”. Es teicu, ka jā, ja Dievs dos. Pagāja divi gadi, līdz 
2008. gada aprīlī mēs ar ģimeni ieradāmies Rīgā uz palikšanu. 

Kāda ir tava loma BPi?

Es esmu Studentu un garīgās izaugsmes dekāns. Tas nozīmē, 
ka es palīdzu studentiem sagatavoties dzīvei un kalpošanai, kā 
arī palīdzu viņiem pārejas posmā no pilna laika studijām BPI uz 
pilna vai nepilna laika kalpošanu. Es arī konsultēju Baptistu 
savienību draudžu dibināšanas jautājumos. 

Kas tev visvairāk patīk BPi?

Visvairāk man patīk mazās grupas un laiks, ko pavadu, 
tiekoties ar studentiem individuāli. BPI studenti ir apdāvināti un 
dedzīgi. Vērojot, kā viņi gatavojas kalpošanai, es redzu, ka 
Dievs gatavojas darīt kaut ko ļoti būtisku un pārsteidzošu 
Latvijā, ceļot jauno darbu uz to uzticīgo kristiešu pamata, kas 
Viņam kalpojuši visā Latvijas vēstures laikā. Es ar prieku un 
nepacietību gaidu, ko Dievs darīs caur šiem vīriem!

Kurp Dievs vada tevi tagad? 

Dievs dod man iespēju, izmantojot dažādās Viņa dotās 
dāvanas un manu pieredzi, kalpot nevalstiskā organizācijā 
Maķedonijā. Es konsultēšu cilvēkus, kas uz laiku ir ieradušies 
Balkānu pussalā, lai tur dzīvotu un strādātu. 

Sperot šo nākamo soli, sākot jaunu posmu savā dzīvē, es to 
daru paļāvībā uz Dievu. Es biju plānojis dzīvot un kalpot Latvijā 
ilgstoši. Tagad, kad Dievs vada mani tālāk, es ticu, tāpat kā 
Pāvils, rakstot tesaloniķiešiem, ka mana ierašanās pie jums 
nebija veltīga, kaut arī īsāka nekā plānots. Tā kā mēs joprojām 
dzīvosim Eiropā, es ceru viesoties Latvijā vismaz reizi vai divas 
gadā, lai turpinātu kalpot BPI. Es ceru turpināt attiecības, kas 
man izveidojušās ar studentiem un maniem mīļajiem draugiem 
Latvijā.

Kā lai mēs lūdzam par tevi un tavu ģimeni šajā pārmaiņu 
laikā?

Lūdziet, lai pārcelšanās uz Maķedoniju notiktu bez aizķeršanās. 
Lai mēs bez problēmām saņemtu uzturēšanās atļauju un ātri 
atrastu mājvietu. Īpaši lūdziet par mūsu dēlu Neitanu, jo viņam 
būs jāiejūtas jaunā vietā ar jauniem cilvēkiem un jaunu valodu. 

Es turpināšu lūgt par Baltijas Pastorālo institūtu, par jaunu 
draudžu dibināšanu Latvijā, par to, lai arvien vairāk cilvēku 
iegūtu attiecības ar Jēzu Kristu. Dievs, svētī Latviju!

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

Šis laiks nav
bijis veltīgs


