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Drīz mēs viens otru sveiksim ar vārdiem: Kristus ir 

augšāmcēlies! Šie Lieldienu sveiciena vārdi ir tie, kas pieliek 

klāt mērogu kartei, uz kuras atspoguļota mūsu un mūsu 

draudžu dzīves frontes līnija. Bez Lieldienu vēsts uz kartes 

redzamais būtu ar paralizējošu efektu. Ar Kristu lietas iegūst 

patieso izmēru. Nepārvaramas problēmas, cilvēciskas 

ambīcijas un draudzes ierobežotās iespējas kļūst mazas.  

Tava lūgšana, liecība un uzdrīkstēšanās kļūst lielas. 

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet mana 

draudze diezin vai šogad augs...”

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet diezin vai 

vērts saviem draugiem par Kristu liecināt...”

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet, visticamāk, 

mana draudze tā arī nevienu jaunu draudzi nespēs nodibināt...”

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet kāpēc lai 

kāds no mums dotos misijas braucienā?” 

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet kāpēc lai es 

pieliktu visas pūles, lai muļķīgais strīds draudzē tiktu izbeigts?”

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet kāpēc lai 

kāds atsauktos mācītāja kalpošanas aicinājumam?”

Vai kāds spēj sacīt – “Kristus ir augšāmcēlies, bet kāpēc lai es 

dotu desmito tiesu un pāri tam vēl ziedojumus?”

Ja kāds to spēj sacīt, tad – vai Kristus tev ir augšāmcēlies?

Bet Viņš patiesi ir augšāmcēlies!

Pēteris Sproģis 
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Es jums visās lietās esmu rādījis, ka, tā strādājot, nākas gādāt par 
vājiem, pieminot Kunga Jēzus vārdu, jo Viņš pats sacījis: “Svētīgāk 
ir dot nekā ņemt.” 

Apustuļu darbi 20:35

Šie vārdi – svētīgāk ir dot nekā ņemt – iespējams, ir vieni no 
pazīstamākajiem Bībelē. Daudzi cilvēki pasaka tos, pat nezinot, ka 
tie ir no Bībeles. Bet šie vārdi ir arī vieni no vismazāk ticētajiem 
vārdiem. Visa dzīve mums daudzkārtīgi atgādina, ka vajag mācēt 
laicīgi paņemt, jo pēc tam var vairs nebūt. Svētīgāk ir dot. Došana 
mums liek domāt par naudu. Un nauda ir viens no jūtīgākajiem 
tematiem, īpaši, ja par to netiek rakstīts Dienas Biznesā, bet tiek 
runāts baznīcā. 

Kāds mācītājs, kurš daudz ceļoja, uzdeva jautājumu dažādiem 
draudžu vadītājiem dažādās valstīs. Viņš jautāja, kas ir tā tēma, par 
ko jūs visvairāk runājat draudzes padomes sēdēs. Vai tas ir 
evaņģelizācijas darbs? Darbs sociālajā jomā vai kādi citi sarežģīti 
teoloģiski jautājumi? Vai varbūt nauda? Šis mācītājs apliecina, ka 
100% visur atbilde ir bijusi tieši šāda: nauda. Par naudu nākas 
daudz domāt. Nauda reti kuru cilvēku atstāj vienaldzīgu. Nauda 
skar mūs visus, mums katram ir viedoklis, mums katram nākas 
domāt par naudu. Neatkarīgi no tā, cik liela ir mūsu naudas 
aizmugure vai cik plāns ir tas ledus, uz kura mēs naudas ziņā 
stāvam. Nauda ir viena no vissvarīgākajām tēmām, kas skar mūsu 
dzīvi. Tāpēc nebūtu pareizi, ka mēs, atnākot uz baznīcu, par tik 
svarīgu tematu labākā gadījumā sačukstētos. Ir svarīgi censties 
pavisam skaidri saprast, ko Dieva Vārds saka par naudu, par 
desmitās tiesas došanu un ziedošanu.

Dievs viscaur Bībelē apliecina, ka viss pieder Dievam. Un, starp 
citu, Jēzus par naudu mācīja vairāk nekā par jebkuru citu tematu. 
Par naudu, par mūsu attieksmi pret materiālām lietām, par 
materiālo lietu ietekmi uz mums 88 reizes runāts Mateja evaņģēlijā, 
54 reizes Marka evaņģēlijā un 92 reizes Lūkas evaņģēlijā. Mēs tā 
varētu turpināt. Jēzus vairāk runāja par materiālām lietām un mūsu 
attieksmi pret tām, nekā par jaunpiedzimšanu un grēku piedošanu, 
nekā par debesīm un elli, nekā par trīsvienību, nekā par savu otro 
atnākšanu, nekā par jebkuru citu tematu. Ja to būtu darījis kāds 
mācītājs, mēs varētu sacīt, ka viņam mazliet trūkst līdzsvara 
sludināšanā, ka viņš drusciņ uzsēdies uz vienas tēmas. Diez vai 
mēs Jēzum tādu pārmetumu varēsim veltīt. Kāpēc Viņš uz to liek tik 
lielu uzsvaru? Kāpēc 16 no 38 Jēzus stāstītajām līdzībām runā tieši 
par šo tematu? Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kaut kas, ar ko mēs 
saskaramies pilnīgi katru dienu, un tas, kā mēs naudu lietojam, ļoti 
daudz pasaka par mūsu dzīvi kopumā. 

Sacīt – es paļaujos uz Dievu un es paļaujos uz Viņu savā mūžības 
jautājumā, un es zinu, ka tad, kad man dzīve beigsies, mana 
mūžība būs Dieva rokās – sacīt visu to un tajā pašā laikā 
nepaļauties uz Dievu savās naudas lietās ir vienkārši tukša 
pļāpāšana. Tas patiesībā robežojas ar Dieva zaimošanu. Sacīt 
“Dievam pieder mana dzīve” un tajā pašā laikā neļaut Dievam 
kontrolēt manu naudu ir, labākajā gadījumā, neveikls joks.

Reti kurš temats var cilvēka dzīvē un kristieša dzīvē ienest tādu 
satraukumu, kā tas, ko Dievs māca par naudu. Un tajā pašā laikā 
tas var atnest tādu prieku un līdzsvaru, ja tas, ko Dievs māca par 
naudu, tiek sadzirdēts un pieņemts. 
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Ir kāds īpašs gadījums, kas aprakstīts pravieša Maleahijas grāmatā, kur 
cilvēki ir novērsušies no Dieva. Cilvēku attiecības ir sabojātas, nav vairs 
iepriekšējās sadraudzības ar Dievu. Maleahijas grāmatā 3. nodaļā mēs 
lasām vārdus, ko Dievs tad saka: „Jau kopš savu tēvu laikiem jūs arvien 
esat novērsušies no Maniem baušļiem un neesat tos ievērojuši. Tad nu 
atgriezieties tagad pie Manis, un arī Es gribu atgriezties pie jums, saka 
Tas Kungs Cebaots.”  Un tad Dievs runā par ceļu, kas ir ejams, lai varētu 
atgriezties. Kas ir tās lietas, kas mums jādara? Ko nozīmē praktiski 
atgriezties pie Dieva? Kā lai es to daru? Vai Dievs saka, nu tad noturiet 
lūgšanas sapulces, kur jūs visi lūdzat katrs vienu stundu, un pavadiet 24 
stundas, lūdzot Dievu? Vai Dievs saka, celiet baznīcas un aiciniet 
cilvēkus, un sāciet kādu kristīgu kalpošanas programmu vai dodieties 
misijas braucienā un stāstiet par mani? Tās visas ir labas lietas un kādā 
konkrētā brīdī Dievs no mums tās prasa, un tāpēc jau mēs līdzīgas lietas 
arī cenšamies darīt. Bet neviena no šīm lietām nav tā, par ko Dievs runā 
šeit. Cilvēki jautā: kā tad mēs lai atgriežamies? Kas tad mums ir jādara? 
Un Dievs atbild: Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu tā, kā jūs Mani 
krāpjat? Jūs tad sakāt: kā tad mēs Tevi krāpjam? - ar desmito tiesu un 
labprātīgiem upuriem. Tur ir kaut kam jāmainās. Dievs saka, beidziet 
Mani krāpt. Kas ir krāpšana? Krāpšana pēc definīcijas ir izlikšanās, ka tu 
dari vienu, tomēr īstenībā dari kaut ko citu. Var vienkārši paziņot: es 
neziedoju, es atmetu to, kas man paliek pāri vai dodu mazāko naudas 
vienību, kas man tajā brīdī ir makā vai kabatā. Var skaidri pateikt: es to 
nedarīšu. Un tad to nesauc par krāpšanu, bet par nepaklausību. 
Krāpšana ir tad, kad es nesaku, ka es to nedaru. Es varbūt netieši pat 
cenšos radīt priekšstatu, ka es to daru, bet īstenībā ir citādi. 

Kāds varbūt var sacīt: nu, desmitā tiesa, tas attiecas vairāk uz Veco Derī
bu, tas jau ir tāds bauslības princips, un jaunā Derība par desmito tiesu 
konkrēti nekur nerunā, tā jau ir tāda bauslības sludināšana – mēs esam 
žēlastības ļaudis, un desmitā tiesa uz mums neattiecas. Bet mēs lasām 
turpat Maleahijas grāmatā: Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos.

Kāds mācītājs saka, ka viņš novērojis kādu interesantu faktu... ka daudzi 
cilvēki, kas viņam ir mēģinājuši pasniegt šo pārliecību, ka desmitā tiesa 
attiecas uz Veco Derību un ka tā ir bauslība – lai cik tas savādi nebūtu, 
tie paši cilvēki vēlas, lai viņu bērēs tiktu lasīts 23. psalms. Bet tas jau arī 
ir bauslības laiks! 23. psalms – Tas Kungs ir mans Gans, man netrūkst 
nenieka... 

Ja kāds grib sacīt, ka Jaunā Derība desmito tiesu nesludina, tad es 
atbildu: pilnīgi pareizi. Jaunā Derība sludina, ka tu dod visu, nevis 10%. 
Jaunā Derība desmito tiesu neatceļ. Tā to no griestiem pārveido par 
grīdu. Un, patiesībā, nav jau tādas lietas, ko žēlastība atceltu. Jā, Jēzus 
teica, ka Viņš ir atnācis savā žēlastībā piepildīt bauslību. Un tajā pašā 
laikā tas, kas ir bauslības pamatā, tas, kas ir Dieva likumu pamatā, to 
žēlastība neatmet. Bauslība saka: tev nebūs nokaut. Vai žēlastība saka: 
nu, ja tev ir izdevība, tad var jau arī kādu pa kluso novākt? Protams, nē! 
Žēlastība saka vēl vairāk. Ja tu uz savu tuvāko saki ‘muļķis’, ja tu viņu ar 
saviem vārdiem nolādi, tad jau tu topi par slepkavu, jo tu viņu nogalini 
ar saviem vārdiem. Bauslība saka: tev nebūs laulību pārkāpt. Ko saka 
žēlastība? Nu, ja tu daudzmaz jūti mīlestību, tad jau mīlestība ir no 
Dieva, jo Dievs ir mīlestība, un tad jau tu vari atstāt vienu sievieti un iet 
pie nākošās, un sekot savam mīlestības aicinājumam? Protams, ka nē! 
Žēlastība saka vēl vairāk – ja tu uzlūko svešu sievieti, viņu iekārodams, 
tad jau tu sāc pārkāpt laulību. Bauslība saka: nezodz. Vai žēlastība 
saka: ņem visu kas nav piesiets? Protams, nē! Žēlastība saka, ja tu 
redzi, kur tu vari labu darīt, bet to nedari, tad jau tu grēko, tad jau tu 
zodz. Tā varētu būt vislielākā liekulība, ja es sacītu: es ticu Dievam, Viņš 
ir mans Glābējs, es dzīvoju Viņa žēlastībā, paldies Viņam par to! Aleluja! 
Dziedu dziesmu “Visu Tev es nododu”, bet desmito tiesu es Tev nedošu.

Kāpēc Dievs prasa desmito tiesu? Vai tad Dievam trūkst naudas? 
Protams, nē, jo Dievam pieder viss. Mēs, cilvēki, strādājam, krājam, 
taisām biznesu. Dievam nav jākrāj, jāpelna, jātaisa bizness, jo Viņam 
pieder viss tas, ko mēs bīdām no vienas kabatas otrā. Tas viss pieder 
Dievam. Kāpēc Dievs no mums sagaida desmito tiesu un ziedojumus? 

Pirmā lieta – dodot mēs atzīstam, ka viss pieder Dievam. 

Tas ir svarīgāk nekā pirmā brīdī mums var šķist. Mēs nedodam tāpēc, ka 
Dievam vajadzētu mūsu naudu, bet mēs dodam tāpēc, ka mums ir 
nepieciešamība atzīt to, ka viss pieder Dievam, nevis mums. Tā ir tikpat 
svarīga nepieciešamība kā elpot, ēst un pārējās lietas. Mums ir 
nepieciešamība atzīt, ka viss pieder Dievam. 50. psalmā Dievs saka:  
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Kad domājam par lielām un nozīmīgām lietām, mēs starp daudzām no 
tām apzināmies arī nepieciešamos ieguldījumus un potenciālos 
izaicinājumus. Nereti izaicinājumi spēj mūs atturēt un izšaubīt. Tādēļ 
varam tikai minēt, cik gan daudzas brīnišķīgas iespējas un izdevības šo 
iemeslu dēļ nav ieraudzījušas dienas gaismu! No otras puses, mēs 
apbrīnojam un esam iedvesmoti par to, ka varenas lietas ir varējušas 
notikt no šķietami necila un maznozīmīga sākuma. Tas liek arī atzīt, ka ne 
vienmēr tas, ka racionāli novērtējam savu iespēju robežas, arī nosaka 
lietu iznākumu un sekmes. Mēs ticam, ka Dievs ir tas, kurš neiespējamo 
dara par iespējamu! Ja mūs spēj uzrunāt atsevišķu cilvēku spējas un 
Dieva dotās dāvanas izveidot lietas no maza iesākuma, cik gan daudz 
lielāks potenciāls ir daudzos cilvēkos, kurus vieno kopēja ticība, 
aicinājums un misija nest Jēzus Kristus evaņģēlija vēsti mūsu sabiedrībai? 

Kristīgās vadības koledža ir viens no mūsu kopējiem resursiem, mūsu 
paustās vēsts ruporiem un izdevībām pasludināt evaņģēliju tiem 
cilvēkiem, kurus varam aizsniegt, iesaistoties koledžas studentiem un 
absolventiem. Taču arī koledžas darbā ir savi izaicinājumi, kuri var šķist 
nepārvarami tiem, kas esam iesaistīti šī darba īstenošanā, taču mēs ticam, 
ka varam tos pārvarēt visi kopā. Mūsu vīzija ir īstenot evaņģēlisku, 
profesionālu un augstas kvalitātes izglītību. Ikviens par to var 
pārliecināties, apmeklējot koledžu kā viesis, lai klātienē piedzīvotu to,  
ka šeit rakstītais ir vairāk nekā patiesība. Mums atliek tikai uzdot sev 
jautājumu: ko mums un mūsu draudzēm dod tas, ka mums ir koledža? 
Mums arī jācenšas pārkāpt pāri cilvēkiem dabiski piemītošajai vienaldzībai 
un domām, ka gan jau būs citi, kuri saskatīs nepieciešamību palīdzēt. 
Mēs vēlamies uzrunāt ikvienu un aicinām apsvērt tās iespējas, kādas ir 
mums katram. Visu mūsu iespējas kopā ir tāds spēks un resurss, kas spēj 
paveikt to, kas mums katram atsevišķi nav pa spēkam. Ja esam vienoti, 
tad varam paveikt daudz vairāk! 

Raksta virsraksts mūs izaicina un liek jautāt, vai tiešām ir iespējama 
augstākās izglītības mācību iestāde par 50 santīmiem? Jā, tā ir iespējama! 
Taču ar nosacījumu, ka lielākā daļa no mums ir gatava atbalstīt koledžu ar 
šādu summu katru mēnesi.

Kādas tad ir koledžas materiālās vajadzības? Lai koledža varētu 
darboties, mēnesī ir nepieciešami 3000 LVL. Tā ir liela summa, ja par to 
domājam katrs atsevišķi, bet, ja paskatāmies uz šo summu visi kopā, tad, 
pieņemot, ka mūsu – tie, kuri apmeklējam baptistu draudzes, – ir ap 6000, 
šī summa ir tikai puslats mēnesī uz vienu cilvēku. Ar šo piemēru vēlos 
teikt to, ka, lai mēs piedalītos pie laba darba, mums katram nav “jāapgāž 
kalni”, bet gan, izprotot kopības un vienotības būtību, ir vienkārši jādalās 
savās iespējās.

Iepriekšējā Baptistu Vēstnesī rakstījām par studiju programmu iecerēm, 
kas nebūt nav viss, ko koledža šobrīd veic. Taču šo darbu mums nav 
iespējams turpināt bez jūsu palīdzības.

Tajā pašā laikā lūgt palīdzību nav nemaz tik viegli, labi apzinoties to 
darbu, ko draudzes jau dara, piedaloties dažādos Savienības projektos. 
Taču nelūgt palīdzību arī vairs nespējam. 

Ja esat gatavi apsvērt iespēju atbalstīt koledžas darbu regulāri un vēlaties 
noskaidrot, kā vislabāk un ērtāk savu ziedojumu nogādāt koledžai, vai ja 
jums ir kādi būtiski jautājumi, uz kuriem vajadzētu atbildēt pirms lēmuma 
pieņemšanas, lūdzam jūs sazināties ar koledžu pa tālruni 67227478 vai 
sūtot epastu uz kvk@kvk.lv. Tāpat arī ikviena draudze var pieteikt 
koledžas pārstāvja vizīti, un mēs būsim priecīgi jūs apmeklēt, lai klātienē 
izskaidrotu koledžas darbu, misiju un darbības virzienus. 

Kristus mīlestībā,
Oļegs Jermolājevs

“Kristīgās vadības koledža”, Nodibinājums; Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV1011;  
Reģ. Nr. 40008118209; SEB Unibanka; SWIFT: UNLALV2X;  
Konts: LV54 UNLA 0050 0110 0540 2
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k o l e d ž aKalpošanas resursu centrs vēlas informēt par iespēju, 

sadarbojoties ar organizāciju International Commision 
(Starptautiskā komisija) aicināt uz savu draudzi kalpotāju 
komandu no ārzemēm, kas varētu palīdzēt draudzei 
evaņģēlija pasludināšanā.

International Commision (IC) ir starptautiska organizācija, 
kuras devīze ir “sagatavot ticīgos vadīt evaņģelizācijas darbu, 
sadarbojoties draudzēm”. Galvenā ideja šiem sadarbības 
projektiem ir palīdzēt vietējai draudzei aizsniegt tās apkārtnē 
dzīvojošos cilvēkus (piemēram, skolās utt.) ar evaņģēlija 
vēsti. Jau vairākus gadus IC komandas ir bijušas Latvijā un 
sadarbojušās ar vairākām baptistu draudzēm.

17. janvārī notika tikšanās ar IC pārstāvi, kurš informēja, ka 
šajā gadā ieplānotais laiks, kad komandas varētu ierasties,  
ja tāda vajadzība rastos, ir no 13. līdz 21.septembrim.

Galvenais, kas tiek sagaidīts no draudzes, ir “nodrošināt 
viņiem aizņemtību” – tas nozīmē saplānot laiku tā, lai tas būtu 
lietderīgi pavadīts. Vēl viens moto, ko ievēro IC savā darbībā, 
ir šāds: “sadarbība nozīmē to, ka namatēvs ir atbildīgā 
persona”. Viss pārējais (piemēram, ēdināšana, dzīvošana 
utt.) var tikt apspriests un iekļauts vienas (Latvijas draudzes, 
kas uzņem) vai otras (IC komandas) puses budžetā.

Draudzei jāizlemj, kuros no iepriekšminētajiem datumiem tā 
varētu uzņemt viesus, cik daudz cilvēku vajadzētu komandā 
un kādā vecuma grupā tiem vajadzētu būt. Ne vienmēr visus 
šos lūgumus būs iespējams izpildīt, tomēr IC centīsies atrast 
cilvēkus, kas vislabāk varētu palīdzēt draudzes kalpošanas 
darbā. Vasarā ieradīsies pārstāvis no IC, lai saskaņotu 
programmas un budžetu pirms komandu ierašanās.

Sīkāka informācija atrodama internetā (angļu valodā):  
www.icworld.org  vai  icinternal.org/wEurope
vai rakstot uz epasta adresēm: 
JerryB@ICWorld.org (angļu valodā) 
krc@lbds.lv (latviešu valodā)
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Ja Man gribētos ēst, tas Man nebūtu tev jāsaka, jo Man pieder 
pasaule un viss tās pilnums. Tas, ka mēs iemācāmies atzīt, ka viss 
pieder Dievam, nevis mums, ir ļoti svarīgs princips, kuram ir tālejošas 
sekas. Radīšanas notikumā Dievs cilvēku ielika Ēdenes dārzā. Tā bija 
perfekta vide, paradīze. Dievs sacīja: jūs varat ēst no visu koku 
augļiem. Tātad pārpilnība. Bet no tā viena koka jums nebūs ēst! 
Kāpēc tā? Dievs caur šo vienu koku, no kura nedrīkstēja ēst, mācīja 
cilvēkiem šo tik svarīgo principu, ka viss pieder Viņam, nevis mums. 
Visa pasaules nasta neguļ uz maniem pleciem. Es neesmu Dievs. 
Man nav viss jākontrolē un jākrīt izmisumā, ja es visu nespēju kontro
lēt. Tas viens koks Ēdenes dārzā to ļoti labi parādīja. Mums kādreiz 
liekas, Ēdene būt bijusi pavisam perfekta vieta, ja no visiem kokiem 
būtu atļauts ēst. Bet nē, paradīzes pilnība bija tieši tajā, ka tur bija 
koks, no kura nedrīkstēja ēst. Tas cilvēkam deva iespēju justies kā 
cilvēkam un dzīvot harmonijā. Tu vari domāt, ka pilnība būs tad, kad 
es varēšu visus 100% tērēt. Bet īstenībā tā nav. Līdzsvars dzīvē ir tad, 
kad saproti, ka tie 10% tev nepieder un ka caur tiem tu vari atzīt šo 
svarīgo principu savā dzīvē – Dievam pieder viss. Bet, ja mēs ignorē
jam desmitās tiesas principu savā dzīvē, tad ļoti viegli varam iekrist 
tajā pašā grēkā, kurā iekrita Ādams un Ieva, proti, kad viņi noticēja 
tam, ka, nepaklausot Dievam, viņi sajutīsies kā dievi. Ja jau, dzīvojot 
ar visiem 100% un visu uzņemoties uz sevi, ir tā laime, tad, kāpēc 
apkārt ir tik daudz nelaimīgu cilvēku? Lai Dievs mūs pasargā no tā, 
ka mēs varētu domāt: es ar saviem 100% pats tikšu labāk galā nekā 
tad, ja rūpēšos par 90%, ko Dievs man uztic, un ļaušu Dievam pie
dalī ties manā dzīvē ar tiem 10%, atzīstot, ka Viņš ir Dievs un nevis es.

Otrkārt. Dodot, mēs pateicamies par to, ko nevaram nopirkt. Tā ir 
žēlastība. Vērtīgākās lietas nopirkt nevar. Par vērtīgākajām lietām var 
tikai pateikties. Caur šo došanas principu tu saproti, ka dzīves 
svarīgākās lietas nedarbojas pēc tirgus principa – dots pret dotu. 
Svarīgākās lietas ir saņemamas žēlastībā. Kāds ir teicis, ka žēlastība 
ir neizsakāma svētība, kas tiek dota grēciniekam, kas to vismazāk 
pelnījis, negaidot no viņa atpakaļ pilnīgi neko. Tie ir skaisti un patiesi 
vārdi. Mēs nevaram nopirkt žēlastību. Mēs nevaram nopirkt svētību. 
Mēs nevaram nopirkt dzīves izdošanos. Mēs nevaram sakrāt laimīgai 
dzīvei pietiekoši daudz naudas. Svētīgu, laimīgu dzīvi var piedzīvot 
tikai žēlastībā. Tu pateicies par to, ko esi saņēmis... un Dievs svētī 
tos, kas ir pateicīgi. Tie, kas ir nepateicīgi, tie ir lepni, un Bībele saka, 
ka lepnajiem Dievs stājas pretī. Tāpēc nekad nesāc domāt, ka tu vari 
nopirkt žēlastību. Nekad nesāc iet uz draudzi un dot naudu, 
domādams, ka tu ar to atpērcies no Dieva vai ka nopirksi svētību. Tu 
vari tikai pateikties. Vēstulē efeziešiem ir sacīts: Jo no žēlastības jūs 
esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar 
darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū 
radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos 
dzīvotu. Un pateicoties Tu atzītu šo Dieva darbu sevī.

Treškārt. Dodot mēs mācāmies dzīvot pakļāvībā Dievam. 
Vienīgais normālais stāvoklis cilvēka dzīvē, kas ir saskaņā ar realitāti, 
kurai cilvēks ir radīts, ir pakļāvība, paklausība, padevība Dievam. 
Svētie Raksti saka: Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības 
vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai 
ir jūsu garīgā kalpošana. Ļoti pazīstami un garīgi vārdi. Ko nozīmē 
nodot sevi pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Kā tas reāli 
izskatās? Vecajā Derībā tā bija dzīvnieku upurēšana. Upuris tika 
nolikts uz altāra. Jaunajā Derībā tie esam mēs paši, mūsu dzīve. 
Savā ziņā mūsu dzīve ir tas laiks, kas mums ir dots, un tā enerģija, 
spēks un mūsu spēja rosīties mums atvēlētajā dzīves laikā. Un tad, 
kad mēs nevis slinkojam, bet rosāmies, strādājam, lietojam savu 
enerģiju, radošo un fizisko spēku, tad mēs darām darbu, kas nes 
augļus, ko parasti var izteikt arī naudas formā. Protams, tas, cik 
cilvēkam ir nauda, nenosaka šā cilvēka vērtību. Taču nauda lielā 
mērā, neatkarīgi no tā, vai tev tās ir daudz vai maz, raksturo tavu 
laiku un tā izlietojumu. Dot sevi pašu par upuri lielā mērā nozīmē arī 
dot savas dzīves augļus. 

Kam patīk pakļāvība? Dabiskajam cilvēkam ar iedzimto grēku nevelk 
uz pakļāvību. Un tāpēc cilvēki izdomā dažādus veidus, lai no tās 
izvairītos. Cilvēks ļoti radoši prot meklēt attaisnojumus. Un tāpat ir ar 
desmitās tiesas došanu un ziedojumiem. Kāds mācītājs stāsta par 
gadījumu, kad viņš pamanīja, ka viņa palīgmācītājs ziedo aizdomīgi 
maz. Neko ļaunu nedomājot, viņš kādu dienu palīgmācītājam nolēma 
godīgi pajautāt: “Kā tev ir ar ziedošanu, vai tu esi uzticīgs šajā 

principā. Cik tu mēnesī ziedo?” Palīgmācītājs bija ļoti atklāts un 
sacīja: “5 latus mēnesī.” Viņa alga, protams, nebija 50 lati mēnesī. 
Bet palīgmācītājs turpināja taisnoties: “Nedomā, ka es neziedoju. Jo 
man pirms kāda gada piedāvāja darbu, kur es varētu saņemt 
daudzas reizes lielāku algu nekā es saņemu šeit. Un tāpēc, lai es arī 
mēnesī ziedoju 5 latus, īstenībā es katru mēnesi ziedoju vairākus 
tūkstošus.” Mācītājs viņam atbildēja: “Zini, brāl, vienīgā atšķirība 
starp tevi un Jūdu Iskariotu šajā jautājumā ir tā, ka Jūdam bija 
jūtīgāka sirdsapziņa un viņš aizgāja un pakārās...” Skarbi sacīts.

Šis pats mācītājs atceras – kad viņš sāka kalpošanas darbu, viņš bija 
uzaicināts sludināt kādā draudzē. Pēc dievkalpojuma pie viņa 
piegājis kāda ļoti ietekmīga uzņēmuma vadošs cilvēks un sacījis: 
“Zini, dēls, es jūtu, ka Dievs tevi svētīs un tu būsi varens instruments 
Viņa rokās. Turies tik pie Dieva un turpini sludināt un lūgt. Bet viena 
lieta gan, dēls! Nekad nesludini baznīcā par naudu, jo tā tu nokausi 
savu draudzi ātrāk nekā ar jebkuru citu paņēmienu.” Šis cilvēks 
turpināja: “Piemēram, ņemsim mani. Kādreiz es ziedoju desmito 
tiesu. Tad es kļuvu tik bagāts, ka vairs nevarēju atļauties ziedot 
desmito. Jo, ja es ziedošu, tad pārējiem vispār nebūs vērts ziedot un 
viss saies greizi.” Mācītājs uz to atbildēja: “Paldies par 
iedrošinājumu! Mēs tagad varētu kopīgi lūgt Dievu, un es lūgšu, lai 
Viņš tev paņem nost tik daudz bagātības, ka tu atkal būtu tajā 
stāvoklī, kad vari atļauties ziedot arī desmito tiesu.”

Redziet, kāds domā – man ir tik daudz, ka es nevaru atļauties, un 
kāds domā – man ir tik maz, ka es nevaru atļauties. Kristieši, kas nav 
uzticīgi desmitās tiesas došanā, ir vienā no šīm kroplīgajām frontēm 
– vai nu ir tik daudz, ka es nevaru atļauties, jo tad citi var arī neziedot, 
vai arī man ir tik maz, ka es nevaru atļauties.

Kāds ir sacījis: tas, kurš nav devīgs ar to, kas viņam ir, māna sevi, 
sakot, ka viņš dotu, ja viņam būtu vairāk. Dievs savā Vārdā ir ļoti 
tiešs. Pienesiet man savu desmito tiesu un tad pārliecinieties, vai Es 
jūs nesvētīšu. Dievs saka: desmito tiesu, 10% no tā, ko tu nopelni, 
ziedo Manam darbam.

Lasīju kādu statistiku par kristiešiem visā pasaulē. 97% kristīgās 
pasaules krāpj Dievu desmitās tiesas jautājumā. Un mēs varam 
jautāt, vai tā nav atbilde uz to, kāpēc daudzās pasaules malās ir tāds 
trūkums un nabadzība?

Dievs neuzstāda kādu dalības maksu, lai tu varētu būt draudzes 
loceklis vai kristietis. Tā nav dalības maksa, kas vienam varētu būt 
pārāk augsta un viņš to nevarētu atļauties, un draudze tad pārvērstos 
par elitāru klubu bagātiem cilvēkiem. Un tā nav dalības maksa, kas 
būtu tik zema, ka kāds bagāts cilvēks varētu sacīt: “Man sīknaudas 
nav līdz.” Katram sava desmitā tiesa. Kāpēc Dievs runā tik tieši? Ar 
šiem vārdiem Dievs saka: “Mīļais bērns, Es tevi tik ļoti mīlu! Neļauj 
sev nolaupīt šīs svētības, kas nāk no došanas. Neļauj sev nolaupīt, jo 
svētīgāk ir dot nekā ņemt. Neiekrīti lamatās, domājot, ka svētīgāk 
būs ņemt un ņemt.” Redziet, došana ir Dieva žēlastības līdzeklis tavā 
dzīvē. Mums dzīvē daudz ko nākas mācīties satvert. Bērnībā jāsatver 
mantiņas un vēlāk jāsatver daudz kas cits. Bet reiz mēs katrs aiziesim 
no šīs dzīves, un mums visu to nāksies palaist vaļā. Tāpēc došana ir 
tā, kas mums jau dzīves laikā māca palaist vaļā... un satvert to, ko 
mums nekad nebūs jāpalaiž vaļā – Kristu.

Daudzi cilvēki ir sacījuši zīmīgus vārdus par naudu.

Pasaule jautā: “Kas šim cilvēkam pieder?“
Kristus jautā: “Kā šis cilvēks to lieto?” 
Endrjū Marijs (Andrew Murray), 18281917, Dienvidāfrikas evaņģēlists 
un rakstnieks.

Neviens cilvēks nav ticis patiesi godināts par to, ko viņš ir saņēmis. 
Gods ir bijusi kā balva par to, ko šis cilvēks ir devis. 
Kalvins Kūlidžs (Calvin Coolidge), 18721933, ASV prezidents.

Viss, kas tev ir, vienalga kādu dienu tiks izdalīts. Tāpēc dod tagad, lai 
šis došanas laiks pieder tev, nevis tiem, kam paliks tas, kas tev būs 
piederējis. 
Kalils Gibrans (Kahlil Gibran), 18831931, Libānas dzejnieks un 
mākslinieks.

Jēzus saka: “Svētīgāk ir dot, nekā ņemt.” Pārliecinies par to un tu 
pats tiksi svētīts.

Turpinājums svētrunai “Ko darīt ar 10%”
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Baltijas Pastorālā institūta (BPI) pastorālās 
apmācības programmas studentiem 
februāris ir bijis aktīvu studiju laiks. Līdzās 
ievadam Vecajā Derībā (E. Mažis), Bībeles 
interpretācijas pamatiem (M. Sandbergs) 
un ievadam teoloģijā (Č. Kellijs) studenti ir 
sākuši apgūt tādas teoloģijas sadaļas kā 
mācība par cilvēku un par draudzi (M. 
Balodis), kristietības vēstures izpratne (O. 
Jermolājevs) un jauniešu kultūra un 
kalpošana (S. Runzo). Kens Pičers, 
misionārs un mācītājs no Čehijas, aicināja 
studentus strādāt pie sava rakstura 
veidošanas, ņemot vērā Daniēla dzīvi un 
raksturu, kas palīdzēja viņam palikt 
nelokāmam grūtību priekšā. Savukārt Bils 
Zips (ASV), aplūkojot Nehemijas dzīvi un 
kalpošanu, mācīja par septiņiem 
transformējošas vadības principiem. 

Šajā mēnesī notika arī pirmā tikšanās 
studentu sievām. Šīs tikšanās mērķis bija 
iedrošināt un stiprināt viņas šajā 
personiskās un kalpošanas dzīves posmā.

Paldies par jūsu lūgšanām par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Turpināsim lūgt, lai 
Dievs savā lielajā žēlastībā stiprina, māca 
un veido studentus par vīriem pēc sava 
prāta. Lūgsim par studentu ģimenēm un 
kalpošanu dažādās Latvijas draudzēs un 
pilsētās. Lai Dieva valstība Latvijā turpina 
izplatīties caur šiem vīriem, kas atsaukušies 
Dieva aicinājumam! 

Līva Fokrote
Baltijas Pastorālā institūta 
Studiju daļas vadītāja

Reiz kāds vīrs liecināja par savu ceļu pie Kristus. 
Viņš visu mūžu bija strādājis armijā un lēnām kāpis 
pa karjeras kāpnēm uz augšu. Tad jau kā pusmūža 
cilvēks viņš kļuva par Kristus mācekli un vietējās 
draudzes locekli. Viņam bijis grūti iejusties jaunajā 
vidē, un tam par iemeslu bija draudzes locekļu 
ierasti mierīgais dzīvesveids. Daudzi uzskatīja, ka 
viņš ir pārāk dedzīgs, uz to šis vīrs atbildēja:

“Es kā virsnieks savādāk nevaru. Ja mans 
virspavēlnieks ir devis pavēli – ejiet un pasludiniet 
evaņģēliju visām tautām, tad tā ir pavēle, kas jāpilda, 
nevis jānotur bezgalīgas diskusijas par šīs pavēles 
jēgu un nepieciešamību to pildīt. Tā uzvesties var 
tikai civilisti, bet mēs esam pakļauti virspavēlniekam 
Kristum.“

Šis vīrs dzīvoja citā valstī, nevis Latvijā, 
bet pieļauju, ka līdzīga situācija varētu 
gadīties arī mūsu draudžu vidē. 

Nu jau vairāk nekā sešus gadus 
Latvijas kristiešiem ir iespēja pa slu
dināt evaņģēliju arī ārpus mūsu valsts 
– Baškīrijā. Šo misijas braucienu 
dalībnieki ir nākuši no Rīgas, Liepājas, 
Jelgavas, Ventspils, Kuldīgas, 
Valmieras, Talsiem, Limbažiem, 

Gulbenes, Tukuma un citām Latvijas pilsētām, un to skaits jau tuvojas simtam. Daļa no šiem 
cilvēkiem katru vasaras atvaļinājumu ir veltījuši misijai. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka apzinās 
Baškīrijā notiekošās sacensības no piet nību starp kristiešu misionāriem un islāma novirziena 
vahabītiem par iespaidu uz baškīru dvēselēm. Varbūt arī tāpēc, ka apzinās, cik liela ticības 
brīvība ir mums Latvijā, un vēlas kalpot Baškīrijā, kur šī brīvība ir ļoti ierobežota. Varbūt arī 
tādēļ, ka pēc paveiktās misijas var apbrīnot Dieva lielo gudrību un žēlastību, ka katrs cilvēks 
ir bijis noderīgs un vajadzīgs. Bet varbūt vienkārši ir skaidrs  Virspavēlnieka pavēle nav 
diskusiju objekts, bet tā ir jāpilda. 

Šogad brauciens uz Baškīriju paredzēts no 6. līdz 20. augustam. Tiks noturēta Vasaras 
Bībeles skola bērniem un pusaudžiem, sporta un sadraudzības pasākumi jauniešiem, 
evaņģelizācija bērnu vecākiem un pieaugušajiem, iecerēts arī neliels būvniecības projekts. 
Ja jūti Kristus aicinājumu un tev liekas, ka kādā no šiem pasākumiem varētu kalpot, proti 
dažus vārdus krievu valodā un nebaidies iemācīties ko jaunu, tad gaidām tevi komandā. 

Sestdien, 29. martā, plkst. 12.00 visi interesenti aicināti uz tikšanos Rīgas Kristīgās 
vidusskolas Brīvā laika centra Jota telpās A. Deglava ielā 1, lai uzzinātu ko vairāk par šo 
misiju un satiktos ar pārstāvjiem no Baškīrijas.

Ja nepieciešama papildu informācija, zvaniet Pēterim Eisānam: 29456916 vai Jānim 
Kalējam: 29166031. 

Pēteris Eisāns

“Ir dažādas kalpošanas, bet 
viens pats Kungs.” (1.Kor. 12:5.) 

2. februārī Savienības namā uz 
savu gadskārtējo tikšanos kuplā 
skaitā pulcējās draudžu Māsu 
kalpošanas vadītājas no visas 
Latvijas. Iepriecināja tas, ka vairāk 
kā citkārt bija ieradušās māsas no 
krievu draudzēm. Mūsu 
pulcēšanās notika pagraba stāva jaunajās telpās, kur jau smaržoja rīta kafija. Kā izmainījies 
nemājīgais pagrabstāvs! Nekas vairs neliecina par drūmajām telpām nesenā pagātnē.

Dienas tēma bija piedošana. Par to domāt mūs rosināja Zanda Lūse: piedošana ir izvēle, 
piedošana ir dzīvesveids, un ir ļoti būtiski 70 x 7 reizes piedot.

Bet, runājot par mums ikvienam tik svarīgām 
attiecībām ar mūsu debesu Tēvu, Marika Bērtule 
aicināja domās atgriezties bērnībā un atcerēties 
katrai savu tēvu. (Iepriekš tika sarunāta lekcija – 
Bībeles studija, bet šīs lekcijas pasniegšanas 
veids bija negaidīts pārsteigums.)

Antra Neilande ar stāstījumu un 
fotogrāfijām atcerējās savas ģimenes 
misijas laiku Papua Jaungvinejā. Kā 
parasti dalījāmies mazajās grupās, 
kuru vadību uzņēmās padomes 
māsas. Grupiņu veidošana notika pēc 
reģionālā principa, jo nākotnē 
plānojam attīstīt plašāk tieši reģionālo 
darbu. Grupiņu darba laikā katra 
līdzdalījām, kā norit māsu kalpošanas 

darbs draudzē, un domājām, kā veidot ciešākus 
kontaktus draudžu starpā. Runājām par tuvākiem 
un tālākiem nākotnes pasākumiem. No 4. līdz 6. 
jūlijam plānojam nometni Mālpilī, rezervējiet laiku 
un krājiet naudu! 

Evaņģelizācijas sapulce teltī Sterļitamak pilsētā

Mošeja Baškīrija islama zeme



1 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālā institūta studentiem un viņu 
ģimenēm.

2 Lūgsim par garīgu atmodu mūsu 
draudzēs un ļaužu sirdīs, lūgsim Kristus 
mīlestību savstarpējās attiecībās 
draudzē.  

3 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību, par skolotājiem 
un bērniem draudzēs, lūgsim par bērnu 
evaņģelizāciju apkārtējā sabiedrībā.

4 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu un tās attīstību armijā, 
cietumos, slimnīcās u.c. 

5 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžu un direktoru Oļegu 
Jermolājevu.

6 Pateiksimies un lūgsim par jauniešu 
darbu mūsu draudzēs un jauniešu 
vadītājiem, lūgsim par jaunatnes darba 
vadītāju Tomu Ašnevicu.

7 Lūgsim par vajātiem kristiešiem 
musulmaņu zemēs. Lūgsim par tautām un 
ciltīm, kuras nav sasniegusi evaņģēlija 
vēsts. 

8 Pateiksimies un lūgsim par kristīgās 
mācības skolotājiem, lai viņiem būtu 
gudrība un mīlestība pasludinot Labo 
Vēsti. Lūgsim par bērnu sirdīm un viņu 
ģimenēm, lai Dieva vēsts ienāk caur 
viņiem ģimenēs.

9 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja – par Tempļa draudzi un par 
draudzēm Ģipkā, Mālpilī, Mazsalacā, 
Jēkabpilī un Saldū. Lai katras draudzes 
vadībai būtu izturība un gudrība, vadot 
draudzes kalpošanu.

10 Pateiksimies un lūgsim par Inčukalna 
draudzi un sludinātāju Laimoni Rudzīti; lai 
Dievs sūta atmodu draudzes vidū un 
apkārtnes ļaudīm.

11 Lūgsim par baptistu draudžu 
savienības darbu un liecību Bosnijā un 
Hercegovinā. Tajā ir 15 draudzes un 300 
locekļu. Lūgsim par Maķedoniju, kur ir 2 
draudzes un 100 locekļu.

12 Pateiksimies un lūgsim par 
Jaunjelgavas draudzi un sludinātāju Pāvilu 
Jakovļevu. 

13 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, mācītāju Andreju 
Šternu, lūgsim par mācītāju ģimenēm.

14 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru un tā vadītāju Andreju 
Priedīti.

15 Pateiksimies un lūgsim par Muzikālo 
kalpošanas apvienību un muzikālo 
kalpošanu draudzēs.

16 Pūpolsvētdiena. Pateiksimies un 
slavēsim Kristu kopā ar bērniem

17 Pateiksimies un lūgsim par Jaunpils 
draudzi un sludinātāju Oskaru Jēgermani, 
ģimeni; lūgsim, lai draudzes locekļiem 
būtu vēlēšanās liecināt par Kristu. 
Pateiksimies un lūgsim par sadarbību ar 
Valdgales skolu, lai Dievs svētī iesākto 
sludināšanas darbu.

18 Lūgsim par Tadžikijas baptistu 
Evaņģēlisko kristiešu draudžu savienību, 
kurā ir 23 draudzes ar 462 locekļiem.

19 Pateiksimies un lūgsim par Jēkabpils 
draudzi, lai Dievs piešķirtu mācītāju.

20 Pateiksimies un lūgsim par cilvēkiem, 
kas šajās dienās iegriežas dievnamos, lai 
Vēsts uzrunā sirdis.

21 Lielā Piektdiena. Pateiksimies par 
Kristus upuri un lūgsim par cilvēkiem, kas 
šajās dienās ienāk mūsu dievnamos, lai 
Dieva Gars uzrunā sirdis.

22 Pateiksimies par Kristus mīlestību un 
piedošanu.

23 Kristus augšāmcelšanās svētki. 
Kristus patiesi ir augšāmcēlies! Lūgsim, 
lai Kristus augšāmcelšanās spēks 
patiesi parādās mūsu ikdienas dzīvē un 
lai Kristus tiktu pagodināts.

24 Lūgsim par Bulgārijas Baptistu 
draudžu savienības darbu un liecību savā 
zemē. Savienībā ir 95 draudzes ar 5000 
locekļiem.

25 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, par padomi. Lūgsim par 
sieviešu kalpošanu draudzēs, lai daudzas 
tiktu iedrošinātas un aizsniegtas ar 
evaņģēliju; lūgsim par Eiropas komitejas 
sēdi, kas notiek Rumānijā.

26 Pateiksimies un lūgsim Jelgavas 
krievu draudzi, mācītājiem Dmitriju 
Rošioru un Viktoru Abramovu. Lai Dievs 
dod gudrību un izturību, pasludinot Labo 
Vēsti arī ārpus Jelgavas.

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

28 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi, viņa ģimeni; lai 
Dievs svētī viņa darbu Mateja draudzē un 
Savienībā.

29 Lūgsim par jaunu draudžu veidošanu. 
Lūgsim par savas draudzes sludināšanas 
vietām.

30 Pateiksimies un lūgsim par Ainažu 
draudzi, sludinātāju Raimondu Locu un 
viņa ģimeni, šodien uzsākot kalpošanu 
draudzē.

31 Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm 
draudzēs, par jaunām ģimenēm un 
attiecību veidošanu, kā arī par tām, kas 
jau ilgi ir laulībā. Lūgsim par ģimeņu 
kalpošanu, par “bēbīšu” un māmiņu 
skoliņām.

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

martam

b ī b e l e s  l a s ī j u m i  
m a r t a m

1. Jeremijas 31:9; Ebrejiem 5:7
2. Jāņa 12:24; 1. Ķēniņu 8:27; 1. Pētera 1:8

3. Ījaba 28:24; Mateja 18:14
4. Jozuas 8:1; 1. Pētera 3:1314
5. Jeremijas 6:1314; 1. Korintiešiem 13:5
6. Psalms 74:22; Atklāsmes 12:10
7. Ījaba1:21; Lūkas 7:1214
8. Jesajas 37:16; Romiešiem 11:36
9. Mateja 20:28; Psalms 5:4; Filipiešiem 4:6

10. Psalms 50:23; 2. Korintiešiem 9:15
11. Jesajas 48:10; Jāņa 5:58
12. Psalms 140:13; Jēkaba 2:5
13. Jesajas 64:8; Efeziešiem 2:10
14. Psalms 121:4; 1. Korintiešiem 1:8
15. Jeremijas 32:41; Marka 9:31
16. Jāņa 3:14-15; Jesajas 30:21; Marka 10:33

17. 1. Mozus 1:28; 1. Korintiešiem 3:2223
18. Psalms 40:17; Jāņa 14:28
19. Jesajas 41:14; 1. Korintiešiem 11:2325
20. Psalms 111:4; Jeremijas 25:5; Marka 14:72
21. Jāņa 3:16; Jesajas 50:2; Marka 15:3739
22. Psalms 115:13; Marka 14:68
23. Atklāsmes 1:18; Maleahijas 1:11; 
 Marka 16:9-10

24. Psalms 32:8; Galatiešiem 1:1516
25. Soģu 5:31; Jāņa 14:23
26. 1. Mozus 6:9; 2. Pētera 2:5
27. Ījaba 33: 1314; Marka 4:23
28. 1. Laiku 29:11; 1. Pētera 4:11
29. Psalms 90:14; Ebrejiem 10:23
30. 1. Pētera 1:3; Jesajas 54:7; 
 Romiešiem 11:29

31. Mihas 7:9; Efeziešiem 5:8

Mēneša lozungs:  
“Jēzus Kristus saka: Jums tagad ir skumjas. Bet 

es jūs atkal redzēšu; tad jūsu sirds priecāsies, un 
neviens šo prieku jums neatņems.” (Jāņa 16:12)

“Nesiet cits cita nastas, 
tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!”

(Galatiešiem 6:2)



draudzēmz i ņ a s

g A r ī D z n i e k u  b r ā l ī b A 
Reģionālās sanāksmes:

8. martā plkst. 10.00 Alūksnē  Austrumvidzemes reģionālā sanāksme.
Inf.: slud. K. Donis – 26792857

14. martā plkst. 17.00 Jelgavā  Zemgales reģionālā sanāksme.  
Inf.: slud. A. Jūrmalis  – 26878742

29. martā plkst. 10.00 Rīgā Pestīšanas Templī krievu draudžu garīdznieku 
sanāksme. Inf.: slud. V. Abramovs – 29212174, V. Istratijs – 29781183

17. maijā Rīgā Savienības namā Garīdznieku brālības gadskārtējā 
konference. Dienas kārtībā GB priekšsēdētāja un kolēģijas vēlēšanas; 
tematiskas lekcijas (tēmas un lektori tiks paziņoti vēlāk).
Izveidota Nominācijās komisija sekojošā sastāvā: 
bīskaps P. Sproģis un GB reģionu vadītāji: A. Atvars, M. Balodis, K. Donis,  
J. Grigs, V. Istratijs, A. Jūrmalis, A. Miķelsons, J. Pallo.

m ā s u  A p V i e n ī b A
5. aprīlī Talsos notiks seminārs “Konfliktu risināšana Bībeles gaismā”; par 
misiju Papua Jaungvinejā stāstīs Antra un Enoks Neilandi.

No 4. līdz 14. aprīlim Latvijā viesosies Linda Guy no Jaunzēlandes, misijas 
Abiding Life Ministry misionāre.

26. aprīlī notiks konference Pāvilostā.

No 4. līdz 6. jūlijam plānojam nometni Mālpilī!

s V Ē t D i e n s k o l u  A p V i e n ī b A
12. aprīlī plkst. 11.00-13.00 Mateja baznīcā notiks pasākums 
svētdienskolotājiem “Iepazīsti FIESTA”. Mateja draudzes Bērnu kalpošanas 
komanda piedāvā svētdienskolām sagatavotu VBS (Vasaras Bībeles skola) 
projektu FIESTA (tulk. svētki). Lai veiksmīgāk šajā vasarā VBS varētu organizēt 
savās draudzēs, svētdienskolotāji tiks izvadīti cauri VBS vienas dienas 
programmai, kur viņus sagaida interesantas aktivitātes meksikāņu stilā – Olē, 
Kaktusu meistardarbi, Grande spēles, Tuksneša kino, ceļojums Bībelē un 
Fiesta Finale. Piedalīties var ikviens, kurš atsūtījis pieteikumu Svētdienskolas 
apvienībai līdz 1. aprīlim sa@lbds.lv vai pieteicies telefoniski Elzai Rozei – 
26272244; 67224448.
Pieteikuma anketa svētdienskolu vadītājiem tiks izsūtīta elektroniski.
Tiem, kas vēlas saņemt arī VBS materiālu paketi, jāpiesakās līdz 15. martam.

1. maijā Rīgā Pestīšanas Templī notiks gadskārtējie svētdienskolu dalībnieku 
Dziesmu un mūzikas svētki. Pateiksimies Dievam, ka jau desmito gadu bērni 
no visas Latvijas var piedalīties svētkos un gūt daudz prieka un neaizmirstamu 
iespaidu. Tiem, kas vēl nav saņēmuši kopkora repertuāra dziesmu komplektu, 
lūdzam interesēties Svētdienskolu apvienībā.

Lūdzu, savlaicīgi sūtiet pieteikumus ar pēc iespējas precīzu dalībnieku 
(bērnu un skolotāju) skaitu programmas koordinatorei Dacei Freivaldei 
dafrei@inbox.lv un kopiju uz sa@lbds.lv

ā g e n s k A l n A  D r A u D z e
9. martā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: kamerkoris “Matejs”, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns.

V ī l A n D e s  D r A u D z e
9. martā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

A i n A Ž u  D r A u D z e
30. martā plkst. 15.00 slud. Raimonda Loca ievešanas dievkalpojums.
Kalpos LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

l i e p ā j A s  p ā V i l A  D r A u D z e
Liepājas Pāvila draudze no 2.4.maijam jau trešo gadu organizē 
evaņģelizācijas un sadraudzības pasākumu "NĀC & ELPO BRĪVI!".
Pasākums domāts kā jauniešiem, tā visiem tiem, kuri jūtas jauni. 
Vairāk informācijas par pasākumu aprīļa Baptistu Vēstnesī.

s V e i c A m  j u b i l e j ā
3. martā Katrīnai Strēlei (Golgātas draudze) 95 gadi!

l b D s  k o n g r e s s  2 0 0 8

Kārtējais kongress notiks 11. un 12. aprīlī Savienības namā Lāčplēša ielā 
37. Piektdien, 11. aprīlī, plkst. 10.00 atklāšanas sēde, reģistrācija no plkst. 
9.00. Atgādinām
 par anketām Draudzes ziņas par 2007. gadu; 
 par delegātu un viesu sarakstu, lūdzam ziņot par naktsmāju vajadzību; 
Kongresa dalības maksa: 
Ls 10,00 Rīgas un Rīgas rajona kongresa delegātiem un viesiem, Ls 7,00 
citu rajonu kongresa delegātiem un viesiem. Kongresa dalības maksu 
vēlams ieskaitīt LBDS kontā līdz 10. martam ar norādi Kongresa 
dalībnieku iemaksas vai samaksāt savlaicīgi LBDS kasē: 
Latvijas Baptistu draudžu savienība; Reģ.Nr. 90000085765; 
Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314; A/S SEB Latvijas Unibanka 
Rīdzenes filiāle; Kods: UNLALV2X  
Nominācijas komisijas informācija:
Kongresā notiks LBDS padomes locekļu un Revīzijas komisijas 
vēlēšanas. Aicinām draudzes iesniegt līdz 10. martam priekšlikumus par 
Savienības padomes un Revīzijas komisijas locekļu kandidātiem.

i n f o r m ā c i j A  n o  l b D s  i z p i l D D i r e k t o r e s

Labdien!
Sākoties jaunajam gadam, vēlamies apkopot informāciju un informēt jūs 
par tām iespējām, ko Latvijas Baptistu draudžu savienība var piedāvāt 
draudzēm, un aktivitātēm, kurās ir iesaistījusies, lai atbalstītu mūsu 
kopdarbu. Daudzas no šīm lietām jums jau ir zināmas, un ar daudzām 
draudzēm mums ir bijusi un ir veiksmīga sadarbība kādos no minētajiem 
jautājumiem, tomēr varbūt ir arī kādi jaunumi.
Aicinām LBDS draudzes saņemt konsultācijas sekojošos jautājumos:

1.Nekustamo īpašuma lietu sakārtošana;
2.Grāmatvedības un lietvedības sakārtošanas jautājumi;
3.Sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas jautājumi;
4.Reliģisko organizāciju pārreģistrācijas jautājumi;
5.Draudzes juridiskajie jautājumi;
6.Draudzei vai LBDS piederošā īpašuma apsaimniekošanas jautājumi.

LBDS piedāvā iespēju jebkurai draudzei izmantot Konferenču zāles, 
kas atrodas  Rīgā Lāčplēša ielā 37 (pagrabstāvā ) apspriežu, tikšanās un 
citu draudzes pasākumu norisei.
LBDS pašreiz darbojas 6 apvienības, kuras cenšas uzturēt saiknes ar 
draudzēm un sniegt atbalstu un palīdzību sekojošās jomās: Svētdien
skolu apvienība, Māsu apvienība, Garīdznieku brālība, Kalpošanas 
resursu centrs, Jaunatnes apvienība, Muzikālās kalpošanas apvienība.
LBDS sadarbībā ar saviem nodibinājumiem – Kristīgo vadības 
koledžu un Baltijas Pastorālo institūtu – cenšas nodrošināt izglītības 
darbu, lai sagatavotu draudzēm mācītājus un arī citu nepieciešamo 
personālu.
LBDS nodrošina katru mēnesi laikraksta Baptistu Vēstnesis 
iznākšanu un redakciju, kas ir labs informācijas avots draudzēm par 
LBDS un vienai par otru. Tā ir arī nozīmīga iespēja parādīt baptistu 
aktivitātes un stiprināt mūsu identitāti ārpasaulē.
LBDS sadarbībā ar uzņēmumu NORGE piedāvā draudzēm projektu 
“Katrai draudzei savu mājas lapu”.
LBDS ir izveidojusi un uztur kopējo LBDS mājas lapu www.lbds.lv, 
arī šis avots ir nozīmīgs, lai prezentētu mūsu kopdarbu un draudžu 
aktivitātes ārpasaulei.
LBDS pārstāv baptistu reliģisko konfesiju, kas ir valstiski atzīta, 
attiecībās ar baptistu draudzēm ārzemēs, baptistu starptautiskajās 
organizācijās, ekumēniskajās attiecībās, kā arī valsts un sabiedrības 
priekšā.
LBDS līdzfinansē LBDS nodibinājumu “AMNIS”, izplatot kristīgo vēsti 
Latvijā.
LBDS iespēju robežās līdzfinansē draudžu īpašumu remontprojektus 
vai arī palīdz izstrādāt stratēģiju, kā piesaistīt līdzekļus.
Izmantojot iespēju, LBDS vadības vārdā vēlos pateikties draudzēm par 
visām draudžu iemaksām, ar ko esat līdz šim atbalstījuši un svētījuši 
LBDS darbu. Tā ir neliela, bet tomēr ļoti nozīmīga daļa, lai visas iepriekš 
minētās lietas LBDS varētu realizēt, tādā veidā atbalstot un stiprinot 
draudzes, un lai mēs katrs varētu piepildīt to, uz ko mūsu Kungs mūs 
katru aicinājis Mat. 28:19: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas 
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.”
Dieva svētību vēlot,
Žanna Drūnese 
LBDS izpilddirektore



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  epasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Miķelsone,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Ar Jāni Jūrmali sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.

Sveiks, Jāni! Pastāsti īsumā par sevi – savu kalpošanu, ģimeni un 
draudzi.
Esmu dzimis Kuldīgā. Man ir bijusi tā privilēģija piedzimt kristīgā 
ģimenē. Mani vecāki jau kopš manas piedzimšanas (un esmu 
pārliecināts, ka pat vēl ātrāk) ir mani veduši sev līdzi uz baptistu 
baznīcu Kuldīgā. Tur no dzimšanas es jau dziedāju korī, ne tāpēc, ka 
es biju brīnumbērns, bet gan tāpēc, ka abi mani vecāki bija draudzes 
kora diriģenti. Līdz ar to man nebija izvēles. Pirms apmēram 17 
gadiem šo diriģēšanas stafeti pārņēmu es, un līdz šim brīdim darbs ar 
kori ir arī mana kalpošana draudzē. Šobrīd es esmu laimīgi precējies. 
Jūlijā svinēsim mūsu laulību piecu gadu jubileju. Tāds ļoti skaists un 
skanīgs vārds – Sinda – pieder manai mīļajai sieviņai. Un savukārt 
viņas aicinājums jau kopš bērnības ir strādāt ar bērniem, ko viņa dara 
šodien gan savā ikdienā bērnudārzā, gan arī draudzes svētdienskolā. 
Dievs mūsu laulību pagaidām ir svētījis ar vienu mazu, skaistu 
meitiņu, kuras vārds ir Ance Anne. Viņai tāpat kā man nebija izvēles, 
un jau pirms savas nākšanas pasaulē viņa zināja, ko nozīmē dziedāt 
korī. Tāpēc paralēli visam tam, ko viņa dara, skan kāda pie sevis 
trallināta dziesmiņa.

Noteikti tev ir arī kādi hobiji. Vai kādi no tiem ir saistīti arī ar 
kalpošanu draudzē?
Jāsaka tā, ka tie hobiji kādu laiciņu jau ir nolikti malā, jo gluži vienkār
ši nav bijis laika ar tiem nodarboties. Tad, kad es vēl dzīvoju pie 
saviem vecākiem, man patika iekopt dārzā kādu stūrīti, lai gan tālāk 
par zālāja ierīkošanu es netiku. Otrs hobijs ir sports. Man patīk uz spē
lēt basketbolu, volejbolu, futbolu, un šad tad, kad draudzes jaunieši 
iet uz sporta zāli uzspēlēt basketbolu, es arī cenšos piedalīties.

Kāds ir tavs atgriešanās stāsts?
Es neteiktu, ka mans atgriešanās stāsts būtu ļoti spilgts, jo, kā jau 
sākumā minēju, mani vecāki jau no mazotnes veda mani uz baznīcu 
un arī mājās jau no mazām dienām mācīja lūgt Dievu. Varbūt tāpēc 
es savā dzīvē neizjutu tādu ļoti īpašu pagriezienu, taču pavisam 
noteikti es zinu, ka Dievs mani uzrunāja kādā ziemas vakarā, kad es 
jau grasījos iet gulēt, un lika man uzdot sev dažus jautājumus. Kādas 
tad īsti ir manas attiecības ar Dievu? Kā ir ar maniem grēkiem? Vai tie 
man tā automātiski tiek dzēsti tikai tāpēc, ka mani vecāki mani veda 
uz baznīcu no mazotnes, vai arī man pašam ir kaut kas jādara? Un es 
tajā vakarā sapratu, ka man ir vienkārši jāzemojas Dieva priekšā, 
jāizsūdz savi grēki, es sapratu, ka nekas automātiski nenotiek, jo 
Dievs ar mani grib veidot personīgas attiecības. Viņš grib, lai es 
Viņam uzticu visu, kas notiek manā dzīvē. Un tā es arī darīju. Es 
vienkārši nometos ceļos un stāstīju visu, kas bija uz sirds, un Dievs to 
visu uzklausīja un piedeva, un es mierīgi varēju iet gulēt.

Kas ir tie cilvēki, kas tevi iedrošināja spert pirmos soļus ticībā?
Tie bija mani vecāki un arī vecmamma, kas varbūt pat īpaši neko 
nesakot, bet ar savu dzīves piemēru, ar savu kalpošanu iedrošināja 
spert šos soļus. Tas varbūt nebija gluži pirmais ticības solis, taču, kad 
vajadzēja sākt diriģēt kori, tad es, savas bailes maskēdams, teicu, ka 
vispirms ir tā kārtīgi jāiemācās un tikai tad var ķerties tai lietai klāt. Nu 
nebija jau tā, ka man nebūtu nekādu zināšanu, un tad tētis ar 
mammu mani iedrošināja, sakot – viens ir tas, ko tev iemāca skola, 
bet cita lieta ir prakse – tā ir daudz reālāka skola. Manas diriģēšanas 

sākuma laikos bikses trīcēja 
pamatīgi, bet tagad es varu tikai 
teikt paldies vecākiem par 
pamudinājumu.

Kalpošanā vienmēr ir dažādi 
izaicinājumi. Ar kādiem 
izaicinājumiem, tavuprāt, 
visbiežāk ir jāsastopas gados 
jauniem līderiem, mācītājiem?
Mēs dzīvojam laikā, kad ir ļoti 
daudz iespēju īpaši gados 
jaunam līderim. Izaicinājums ir 
kādas no šīm iespējām realizēt 
savā kalpošanā, kas nav slikti, ja 
vien tas nes svētību un pagodina 
Dievu. Jaunam mācītājam vadīt 
draudzi jau pats par sevi ir liels 
izaicinājums, jo draudzē jau ir cilvēki ar dažādām dzīves 
pieredzēm – lielākām un mazākām –, un tad ir jāsastopas ar 
dažādiem jautājumiem un situācijām, kur ir grūti redzēt 
risinājumu un ir vajadzīgs padoms.

Kādas kalpošanas nozares, tavuprāt, draudzēs vajadzētu 
attīstīt? Varbūt radīt no jauna? Kādēļ?
Šad tad nākas atcerēties, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. 
Protams, tas nenozīmē, ka nevar būt jaunas iespējas un veidi, kā 
attīstīt kalpošanu draudzē. Viena no kalpošanām, kurai šodien 
vajadzētu pievērst ļoti lielu uzmanību, ir misija. Es negribu 
apgalvot, ka draudzēs šī kalpošana vispār nenotiek. Vairākas 
draudzes misijas darbu veido šeit pat, Latvijā, tomēr kopumā 
mūsu interese par misiju ir diezgan maza. To varēju vērot Misijas 
dienās. Vīru kalpošana ir vēl viens darba lauks, kuru draudzēs 
vajadzētu veidot. Mēs Bībelē lasām, ka vīriem ir uzticēta atbildība 
būt par vadītājiem savā ģimenē, draudzē, pilsētā, tautā un 
pasaulē. Vīru mazākums draudzēs un atbildības trūkums mūsu 
tautā un visā pasaulē ir krietni jūtams.

Kādu tu vēlētos redzēt savas draudzes dzīvi pēc 5 gadiem?
Ar to arī sākšu, ka gribu redzēt savā draudzē vairāk vīru. Tikai 
nepārprotiet! Man nav nekas pret to, ka sievietes nāk un kalpo 
draudzē. Tieši otrādi. Jo vairāk uzticamu un atbildīgu vīru būs 
draudzē, jo priecīgākas viņiem blakus būs viņu sievas. Vēl es 
gribētu redzēt lielāku vēlmi būt sadraudzībā, attiecībās vienam ar 
otru. Jēzus teica – no tā jūs pazīs, ka jūs esat Mani ļaudis, ja jūs 
mīlēsiet viens otru. Mīlestība ir tā, pēc kā cilvēki šodien ir ļoti 
izsalkuši, un, ja viņi to redzēs manā draudzē, tad viņi arī tur 
vēlēsies būt.
Kas ir pārsteidzošākais, ko esi atklājis par Dievu, sevi un 
citiem studentiem pirmajās mācību nedēļās BPI?
Es varu pateikt tikai to, ka ir vienkārši apbrīnojami, kā Dievs uz ru
nā visdažādākos cilvēkus, lai caur mums darītu Savu darbu. Vis
spilgtāk es to piedzīvoju, kad mēs katrs stāstījām savu dzīves stā
stu. Tas tikai atkal apstiprina to, ka Dievam nav neiespējamu lietu.
Kāds būtu tavs iedrošinājums tiem, kas jūtas vieni, 
neatbalstīti un noguruši savā kalpošanā?
Es zinu, ka tad, kad tu esi vientuļš un noguris, tad arī to ir grūti 
pieņemt, taču tā ir patiesība, ka nekad, nekad, nekad mēs 
ne esam vieni. Dievs vienmēr ir mums blakus un vēlas mums 
palīdzēt. Man tas vienmēr ir palīdzējis saņemties un devis spēku 
atkal kalpot.
Kā lai par tevi un tavu ģimeni labāk aizlūdz?
Mana lūgšana ir, un es aicinu arī jūs aizlūgt, ka tas laiks, ko mēs 
savā ģimenē šobrīd pavadām šķirti, nevienā mirklī neapdraudētu 
mūsu attiecības. Paldies Dievam, ka Viņš mūsu ģimeni ir sargājis 
līdz šim un, es ticu, sargās arī turpmāk.

No žēlastības

SARUNAS AR  
BALTIJAS PASTORĀLĀ INSTITūTA  
STUDENTIEM

Jānis Jūrmalis ar ģimeni.


