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Dzerot rīta kafiju, biju atvēris Osvalda Čembera grāmatu “Katru 

dienu Viņa Godībai”. “Lietot savu iztēli, lai kaut ko spētu pareizi 

paveikt, ir labi, bet ir slikti fantazēt par lietām, kas vienkārši 

jādara. Uzmanies no pārāk ilgas pārdomāšanas, ja reiz Dievs 

tevi jau ir uzrunājis. Ja tu kādu cilvēku mīli, tu taču nesēdi un 

visu laiku nesapņo par viņu – tu ej un dari kaut ko šī cilvēka 

labā. Tieši to Jēzus Kristus gaida, lai tu darītu. (..) Kad Dieva 

Gars nāk pie mums, Viņš mums nedod godības pilnas ainas, 

bet gan liek darīt visparastākās un elementārākās lietas.”

Kuram gan no mums negribas vairāk piedzīvot attiecībās ar 

Dievu, būt garīgi stiprākam, apskaidrotākam, gudrākam, 

ietekmīgākam un tad pavisam nemanāmi – garīgi pareizākam 

un pamanītākam. Un te pēkšņi – kas to būtu domājis! – viss 

uzsvars jau ir uz mani pašu – mans garīgums, mana atklāsme, 

mana izpratne, mans piedzīvojums, manas attiecības ar Dievu, 

mana gudrība, mans raksturs = mans lepnums. Uz priekšu 

strādājot nepalīdzēs lielas fantāzijas neatliekamu darbu vietā.

Viegli ir fantazēt par garīgu atmodu. Tas no malas izskatās pat 

garīgi. Protams, mūsu tautā notiek lietas, kurām ir grūti 

iztēloties atrisinājumu, ja atmoda nenāktu. Labi, ka tā nāk, bet 

var gadīties, ka ļoti nepieciešamā lūgšana pēc atmodas nav 

nekas vairāk kā slinkums. Kā tā? Var viegli fantazēt par dienu, 

kad cilvēki paši no sevis lauzīsies pie Dieva, un tā arī visa gada 

garumā neuzaicināt sev līdzi uz baznīcu nevienu darbabiedru, 

draugu, kaimiņu. Viegli ir fantazēt par ļaužu masām un aizmirst 

Ganu (Lūkas 15), kas aizgāja, lai atrastu vienu. 

Pēteris sproģis

LBDS bīskaps

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



Pāvila vēstules efeziešiem 5:22-25. 

Kad mēs lasām šādu rakstuvietu, kur Bībele runā par ģimeni, tad 
mums, šodienas sabiedrībā, var kļūt pat drusciņ neērti tādus 
tekstus citēt, jo ļoti viegli ir iztēloties, ka kāds cilvēks varbūt 
domā: kas tad vēl nebūs!? Un ļoti viegli arī mēs varam sākt 
domāt, ka tie principi attiecas uz tiem senajiem laikiem, bet 
tagad ir savādāk. It kā, tas bija toreiz, kad cilvēki nebija tik 
izglītoti, kad viņi nebija tik apgaismoti un nebija tik attīstījušies. 
Šodien mēs dzīvojam citā laikā. Mēs esam daudz gājuši uz 
priekšu, mums ir daudz plašāks skats uz lietām, mēs esam 
daudz izglītotāki un mēs zināsim, kā labāk dzīvot. Bet kad 
mēģina to, kas ir absolūti labs, uzlabot, tad to var tikai sabojāt. 
Mēs jau varētu tā runāt, ka tas bija toreiz un tagad ir savādāk, ja 
spētu sacīt – tagad, pēc jaunās metodes dzīvojot ir daudz vairāk 
laimīgu bērnu, tagad ir daudz vairāk veselīgu, stipru, vienotu 
ģimeņu, tagad ir daudz vairāk ar dzīvi apmierinātu sieviešu un 
dzīves piepildījumu guvušu vīriešu. Īstenībā bieži vien tieši 
pretējais ir taisnība. Kāds tad ir Bībeles ceļš? Pavisam vienkāršs. 
Zēns kļūst par nobriedušu cilvēku, spēj par sevi pastāvēt, spēj 
sevi nodrošināt, atrod darbu, atrod draudzi, iepazīst Dievu. Tad 
viņš sastop to meiteni, kuru iemīl, bildina un apprec. Tad Bībele 
saka – viņi kļūst par vienu miesu. Un tad Dievs, kas ir dzīvības 
devējs, ja to tā ir lēmis, ļauj pasaulē nākt bērniņiem. Šodien bieži 
vien tas notiek otrādi. Šodienas Rietumu sabiedrībā ir daudz 
vīriešu, kuri negrib kļūt pieauguši, negrib uzņemties rūpes. Viņi 
grib seksu, bet tādu seksu, lai nerastos bērni, lai nebūtu kaut 
kādas laulību attiecības. Un bieži vien šodien var atrast arī tādas 
sievietes, kuras vēlas, ka viņas tik tiek apbrīnotas, aplidotas, ka 
viņām tiek izteikti komplimenti, bet tikai nevēlas laist pasaulē 
dzīvību un uzņemties atbildību par bērnu. Un kas notiek? 
Šodienas sabiedrībā ļoti viegli bērns var kļūt par ienaidnieku, no 
kura vajag izvairīties.

Un ir sacīts, ka šodienas Rietumu kultūra ir kļuvusi par vienu no 
visnaidīgākajām sabiedrībām pret bērnu. Jo, bērnam ienākot 
pasaulē, viņš izmaina mūsu brīvību, atņem mūsu neatkarību, 
ietekmē mūsu finanses un laiku. Un kas ir tas, ko viens šodienas 
cilvēks vērtē visaugstāk? Savu brīvību un spēju baudīt dzīvi. 
Dzīvot tā, lai man ir ērti. Bērnam piedzimstot, tāda dzīve, 
protams, tiek apdraudēta un vairs nav iespējama. Un tāpēc lieli 
Rietumu sabiedrības segmenti mēģina atrast veidu, kā varētu 
izvairīties no bērniem un izvairīties no laulības, un tajā pat laikā 
baudīt dzīvi. Un sekojoši, kā kāds sociologs raksta, sieviete 
pavada divas trešdaļas no savas dzīves, rūpējoties, lai viņa 
nepaliktu stāvoklī. Bieži tās ir attiecības ārpus laulības, un tur 
bērnam nav vietas. Un pat ja tā ir laulība, arī tad šīs rūpes 
saglabājas. Ir miljoniem vērta industrija, kas piedāvā dažādus 
kontracepcijas līdzekļus, lai tikai spētu izvairīties no tā, ka bērns 
varētu pieteikt vēlēšanos ienākt šajā pasaulē. Un ja nu tomēr par 
spīti milzīgajai industrijai, kas dod palīglīdzekļus, lai sieviete 
varētu no tā izvairīties, notiek brīnums, ka bērns ir pieteicis savu 
ienākšanu pasaulē, mūsdienu Rietumu sabiedrībā bērna cīņa 
par izdzīvošanu vēl nebeidzas. Jo pastāv vēl vairāk kā 50 % 
iespēju, ka viņu abortēs. 

2005. gadā Latvijā vidēji vienā dienā piedzima 60 bērniņi. Šķiet 
diezgan brīnišķīgi, bet tajā pat laikā Latvijā vienā dienā tika 
abortēti 38 bērni. Vairāk kā puse. Ja mēs tā parēķinām, tad 
šodien mēs šeit varētu būt divreiz vairāk, nekā esam tagad. Tikai 
tā lieta ir tāda, ka viņiem nepaveicās. Viņi nav mūsu vidū, jo 
viņiem nedeva iespēju piedzimt. Tad, kad mēs dzirdam 
satraucošu statistiku par cilvēkiem, kas iet bojā Latvijas lielceļu 
tumšajās ceļmalās, tad cilvēki saka: lietojiet atstarotājus! Kādus 
atstarotājus var piedāvāt tam bērniņam, kurš tajā brīdī atrodas 
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Bībeles skoladiena
Šā gada 20. janvārī svētdienskolotāju seminārā bīskapa vietnieks 
Peteris Eisāns prezentēja jaunu iespēju šajā vasarā 
svētdienskolām organizēt draudzē Vasaras Bībeles skolu (VBS) 
ar vienotu tēmu “Aizraujošais piedzīvojums džungļos”. 
Sadarbībā ar Kalpošanas resursu centru piedāvāsim sagatavotu 
materiālu latviešu valodā. 

Tā ir 5 dienu VBS nometne bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem. 
Katru dienu bērni varēs doties kādā ceļojumā pa Mežonīgo upi 
džungļos, tā dažādos veidos iepazīstot Dievu. 

Pirmās dienas ceļojuma nosaukums ir “Viens apbrīnojams 
Radītājs’, kurā bērni iepazīsies ar to, kā Dievs radīja pasauli. 

Otrajā dienā bērni mācīsies par to, ka Dievs par mums gādā, 
tādēļ mēs varam paļauties uz Viņu un dalīties ar citiem. Otrās 
dienas tēmas nosaukums – “Viens brīnumains Gādātājs”.

“Viens varens Dziedinātājs” ir tēma trešajai dienai, kad bērni 
dzirdēs par to, ka Dievs ir Dziedinātājs un ka arī mums ir 
jārūpējas par citiem.

“Tā kā Dievs ir sūtījis Jēzu kā pasaules Glābēju, es varu 
uzticēties Jēzum kā savam Glābējam un Kungam un stāstīt 
citiem par Viņu” – tāds būs secinājums, pie kāda jānonāk 
bērniem ceturtās dienas beigās, jo šajā dienā bērni mācīsies par 
to, ka Dievs ir “Viens varenais Glābējs”. 

Noslēgumā – piektajā dienā – bērni uzzinās par to, ka Dievs ir 
“Viens Kungs pāri visiem” un ka viņi var sekot Viņam un parādīt 
cieņu visiem cilvēkiem.

Ja jūsu draudze vēlētos izmantot šos materiālus un organizēt 
vasaras Bībeles skolu savā apkārtnē, tad svētdienskolu vadītāji 
ar savu komandu ir aicināti piedalīties apmācības seminārā, kas 
notiks 9. jūnijā plkst. 10:00 rīgā, Savienības nama telpās 
Lāčplēša ielā 37.

Par savu dalību apmācībā 
lūdzam informēt pa e-pastu 
Svētdienskolu apvienību 
sa@lbds.lv vai Kalpošanas 
resursu centru krc@lbds.lv 
vai arī zvanot Svētdienskolu 
apvienības vadītājai Elzai Rozei pa telefonu 26272244.

Kristīgās izdevniecības “Amnis” Liepājas veikals “Baltā 
grāmata” pārceļas uz jaunām telpām. Pāvila draudze veiks 
lielus pārbūves darbus, tādēļ šajā laikā meklējiet mūs Kungu 
un Zivju ielas stūrī. Mēs esam ļoti pateicīgi Pāvila draudzei 
par pastāvīgo atbalstu “Baltās grāmatas” kalpošanā.

Mūsu jaunā adrese ir Liepājā, Kungu ielā 9. 
Darba laiks no 10.00 – 18.00, sestdienās no 10.00 – 16.00.

Tiksimies jaunajās telpās!

Edgars Godiņš – “Amnis” direktors
Turpinājums 4.lappusē



Š. g. 12. maijā Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, notika oficiāla jauno 
telpu atklāšana. Tika atklāta Savienības nama bibliotēka un tās lasītava, kā 
arī divas konferenču zāles: Lielā stikla zāle un Mazā stikla zāle. Uz šo telpu 
svinīgo atklāšanu bija ieradušies apmēram 70 viesi – mūsu draudžu locekļi, 
Savienības darba atbalstītāji un BPI ievadkursa studenti. Pasākumu atklāja 
un vadīja bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns un izpilddirektore Inga Ziņģe-
Pupiņa. Pateicības vārdus teica Kristīgās vadības koledžas vadītājs Oļegs 
Jermolājevs. Apsveikuma un laba vēlējuma vārdus teica mācītājs Edgars 
Godiņš un viens no mūsu atbalstītājiem Dzintars Pauzers. Patīkams 
pārsteigums bija Ivetas Romancānes solo izpildījums bez pavadījuma.
Bīskaps Pēteris Sproģis noslēdza šo pasākumu ar runu, kurā norādīja uz 
satraucošām tendencēm Latvijas sabiedrībā, atgādināja, cik svarīgs ir 
mūsu kalpošanas darbs, 
kā arī akcentēja 
nepieciešamību pēc 
jauniem garīdzniekiem, 
kurus plānots sagatavot 
un apmācīt Baltijas 
Pastorālajā institūtā.

Bīskaps kā pateicību aktīvākajiem ziedotājiem pasniedza “Zelta lasītāja 
karti”. Viesiem bija iespēja apskatīt fotoattēlu izstādi par telpu 
remontdarbu gaitu un salīdzināt pārmaiņas. Oficiālās daļas noslēgumā 
bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns aicināja bīskapu Pēteri Sproģi un vienu 
no mūsu atbalstītājiem Ivo Zonni svinīgi pārgriezt sarkano lenti.  

Tad sekoja aizlūgšana par jaunajām 
telpām un darbu, kas tajās notiks, 
un visi tikai aicināti uz sadraudzību 
pie sarūpētā cienasta. Pasākums 
bija ļoti sirsnīgs un draudzīgs, un 
mēs tiešām ceram, ka šīs telpas 
būs par svētību gan tiem, kuri šo 
namu apmeklēs, gan tiem, kas šeit 
strādā. Vēlreiz paldies visiem par 
atbalstu, lūgšanām un citiem 
resursiem! Visi esat laipni gaidīti 
apskatīt jauno bibliotēku un 
pašķirstīt kādu labu grāmatu!

Dieva svētību un vadību vēlot 
ikvienas draudzes darbā,

Inga Ziņģe-Pupiņa
LBDS izpilddirektore

bibliotēka
S a v i e n ī b a S  n a m a

K r i S t ī g ā S
v a d ī b a S
K o l e d ž a

Kristīgās vadības koledža 2. jūnijā plkst. 10.00 rīko 
atvērto durvju dienu Lāčplēša ielā 37, kur tiks snieg-
ta plaša informācija par studiju iespējām, kādas 
piedāvā KVK vai LBDS apvienības. Tādēļ aicinām 
ikvienu, kas ir apsvēris iespēju sagatavoties kalpo-
šanas darbam kādā no piedāvātajām izglītības 
programmām vai ir ieinteresēts plašāk uzzināt par 
izglītības darbu. Taču, ja jums nav iespēja piedalī-
ties atvērto durvju dienā, aicinām sekot līdzi uzņem-
šanas informācijai koledžas mājas lapā: www.kvk.lv.

No sirds pateicamies mūsu draudzēm, kuras jau ir 
atsaukušās koledžas aicinājumam un ir 
atbalstījušas izglītības darbu ar savu ziedojumu. 
Koledža pašreiz veic bibliotēkas un LBDS arhīva 
materiālu digitalizēšanu, un vēstulē draudzēm mēs 
jau plaši stāstījām par šo projektu. No sirds būsim 
pateicīgi par draudžu atbalstu arī turpmāk. Mūsu 
vēlēšanās ir draudžu ieguldīto vairot un ar uzviju 
sniegt atpakaļ mūsu draudzēm. Par vairākiem 
īpašiem piedāvājumiem draudzēm esam plānojuši 
sniegt informāciju koledžas atvērto durvju dienā.

Kristus mīlestībā,

Oļegs Jermolājevs
KVK direktora p.i.

Pēteris Eisāns uzrunā klātesošos

Aizlūgšanas brīdis

Ivo Zonne un Pēteris Sproģis

Oļegs Jermolājevs



visdrošākajā vietā, kur Dievs Radītājs ir 
paredzējis šim bērniņam būt, – mammas 
vēderā? Izrādās, Rietumu sabiedrībā tā var 
būt bīstamākā vieta, kur bērnam atrasties. 
Pašam savas mammas vēderā, jo tieši tur 
viņu nogalina. 

2005. gadā gandrīz 13 tūkstoši cilvēku tika 
Latvijā nogalināti abortā. Bet ja nu tomēr 
bērniņam izdodas pieteikt savu vēlēšanos 
ienākt šajā pasaulē un ja viņam izdodas 
vinnēt šajā drausmīgajā loterijā, un ja viņš 
tomēr netiek abortēts, tad vairums no šiem 
bērniem ir spiesti uzaugt ģimenē, kur par 
viņiem gādā tikai viens no vecākiem, jo ļoti 
iespējams, ka tētis, ja tā viņu var saukt, 
uzzinot par bērniņa nākšanu pasaulē, 
vienkārši izvēlējās pazust. Bet tie bērni, 
kam ir abi vecāki, bieži vien tāpat nebauda 
vecāku uzmanību, jo vecākiem vienkārši 
nav laika. Bieži vien vecākiem ir svarīgākas 
lietas – karjera. Un bērniem ir jāsamierinās 
ar kādiem cilvēkiem, ko vecāki var noalgot, 
kamēr paši dara svarīgākas lietas Daudzos 
gadījumos tas nav tāpēc, ka citādi 
nevarētu, bet tāpēc, ka citādi negrib. Un 
tiešām grūti iedomāties kultūru, kas varētu 
būt vēl naidīgāka bērniem. Šodienas 
Eiropa līdz ar to izmirst straujāk nekā lielā 
mēra laikā 14. gadsimtā, kad gāja bojā 
trešdaļa šī kontinenta iedzīvotāju. Šodien 
Eiropa izmirst vēl lielākos apjomos un vēl 
ātrāk. Tikai šoreiz tas notiek 21. gadsimta 
cilvēku apzinātas izvēles dēļ, kas tiek 
daudzināta masu medijos un tiek 
pasludināta par cilvēktiesībām. Un gluži 
tāpat kā kādreiz no zemes virsas ir 
pazudušas kādas primitīvākas ciltis, 
saskaroties ar citām, attīstītākām 
civilizācijām, tā šodien attīstītas kultūras 
atkāpjas un pazūd citu cilšu priekšā. 

Vai jūs zināt, kāds ir populārākais zēna 
vārds Beļģijā? Beļģija – Eiropas centrs, 
Brisele, Eiropas Savienība, Eiropas 
Parlaments. Beļģijā populārākais zēna 
vārds ir Muhameds. Amsterdama – geju, 
praida pilsēta ar pārprastām cilvēktiesībām. 
Populārākais zēna vārds Amsterdamā – 
Muhameds. Gan jau tur tie praidi reiz 
beigsies. Tikai tos nebūs apturējusi cilvēku 
sirdsapziņa, tos nebūs apturējusi 
balstīšanās uz kristīgām vērtībām, tos 
varbūt apturēs šo Muhamedu brāļi un 
māsas. Tikai tad tā jau izskatīsies pavisam 
cita Eiropa un būs citas problēmas. Malmē, 
Zviedrijā, populārākais zēna vārds – 
Muhameds. Un noteikti vēl daudzās  citās 
vietās. Eiropā, iedzīvotāju skaita ziņā, 
vairāk par citām valstīm Albānija. Vai jūs 
zināt kāpēc? Tāpēc, ka Albānija vēl 
pagaidām ir vienīgā Eiropas valsts, kur 
vairākumā ir musulmaņu ticīgie. Un šīs 
lietas es nesaku, kaut kādā veidā cenšoties 
noskaņot pret musulmaņu ļaudīm. Viņi 
dzīvo savu dzīvi, un viņiem ir tiesības laist 
pasaulē bērnus, un acīmredzot viņi novērtē 
to, ka bērni – tā ir Dieva svētība. Bet tas 
mums drīzāk liek celt trauksmi par to, kas 
notiek Eiropā. Eiropa, kas reiz balstījās uz 

kristīgiem pamatiem, bet tagad no tiem ir 
atteikusies, aizmirsusi savu identitāti, iet 
bojā. Mums jāceļ trauksme par tādu 
Eiropu, kur sieviete tiek apbrīnota nevis par 
to, ka viņa laiž pasaulē dzīvību, bez kā 
visam pārējam nav nozīme, un audzina šo 
bērnu, bet drīzāk par to, ka viņa spēj kaut 
kā izdzīvot bez bērniem un uztaisīt karjeru. 
Tautas lepnumam ir jābūt mātei. Mātei, kas 
audzina nākamo paaudzi, dēlus un meitas, 
kuri vistiešākā veidā noteiks to, kā un kādā 
pasaulē mēs dzīvosim rīt. 

Žo Kruasāna grāmatā “Sievietes 
aicinājums” raksta: “Atsakoties dzemdēt 
miesīgi, sieviete kļūst neauglīga arī garīgi. 
Neauglīga cilvēcei. Tādā gadījumā Dievs 
vairs nevar iegūt sev bērnus. Ļaunais gars 
sievieti apskauž daudz vairāk nekā vīrieti, 
jo tieši sievietes galvenā misija ir nest 
dzīvību, dāvāt dzīvību, tādējādi ārkārtīgi 
ciešā veidā līdzdarbojoties Dieva plānā. 
Sātans zina, ka vispirms jāuzbrūk sievietei 
kā dzīvības dāvātājai, lai aizšķērsotu ceļu 
Dieva plāna īstenošanai. Ja sieviete 
neizturas nopietni pret savu neaizstājamo 
aicinājumu, atsakās no žēlastības kļūt 
mātei, mūsu pasaule iet pretī bojāejai.” Lai 
tauta varētu pastāvēt, un te pat nav runa 
par pieaugšanu, vienkārši pastāvēt, no 
vienas sievietes, kā sociologi saka, pasaulē 
vajadzētu nākt 2,1 bērnam. ASV šis skaitlis 
joprojām ir – 2,1, Kanādā – 1,5, bet, ja mēs 
skatāmies jau šajā pusē okeānam, Vācijā, 
Austrijā, kā arī Latvijā – 1,3 bērni. Pirms 
trim gadiem esot bijis 1,1 un paldies 
Dievam, ka ir šis uzlabojums. Itālijā – 1,2 
un Spānijā – 1,1. Tas nozīmē, ka Spānijā ir 
divreiz mazāk bērnu nekā vecāku. Četrreiz 
mazāk bērnu nekā vecvecāku un 8 reizes 
mazāk bērnu nekā vecvecvecāku. Tomēr 
tas netraucē Spānijas valdībai nodarboties 
ar Eiropas Savienības kontekstā „ļoti 
būtiskiem” jautājumiem. Lai netiktu 
aizskarti citādi orientētie cilvēki, Spānijā 
oficiālos dokumentos notiek atteikšanās no 
vārdiem “tēvs” un “māte”. Ir atrasts 
aizvietojums šiem vārdiem, un oficiālos 
dokumentos lieto apzīmējumus 
“priekštecis A” un “priekštecis B”. Un es 
nezinu, kādu dienu šodien svin Spānijā – 
vai priekšteča A vai B, un varbūt tam 
nemaz nav tik liela nozīme, jo drīz vienalga 
nebūs, kam šo jautājumu pajautāt. Tādas 
valstis izmirst, un tas tik ļoti saskan ar to, 
ko mums Kristus māca Evaņģēlijā. Kristus 
saka – ja tu vēlēsies savu dzīvi iegūt, 
paturēt, tad to beigās zaudēsi. Ja tu 
mēģināsi dzīvot egoistisku dzīvi, ka tik savs 
ērtums, savs labums, tad tu beigās to 
pazaudēsi un būsi nabags. Un tikai, ja tu 
esi gatavs savu dzīvību zaudēt, tad tu to 
iegūsi. Jēzus lieto šo līdzību par graudu – 
ja tas netiek sēts zemē un nemirst, tas 
nevar nest augļus. Ja grauds paliek 
neielikts zemē, varbūt liekas, ka tas ir 
dzīvs, bet beigās tā ir tā galējā nāve – 
dzīvība pazūd no grauda un nav arī augļu. 
Tādas valstis izmirst. Sociologs Makss 
Steins grāmatā “America Alone” raksta: 

“2050. gadā Itālijā iedzīvotāji būs 
samazinājušies par 22 %, Bulgārijā par 26 
%, Igaunijā par 52%.” Uz pusi 2050. gadā. 
Bronzas Aļošas problēma tajā brīdī vairs 
tiešām nebūs problēma. Bet lieta ir tā, ka 
mēs, latvieši, savos procentos neesam 
pārāk tālu no mūsu kaimiņiem. Un, ja tas tā 
notiek, tad tādas valstis var sarukt vēl 
straujāk, jo šajās valstīs dzīvošana kļūs ļoti 
dārga. Ja uz vienu jaunu cilvēku, kas 
strādā ir trīs vai četri, varbūt pat pieci 
pensionāri, tad tā kļūs ļoti dārga vieta. 
Tādas valstis ir spiestas uzlikt ļoti augstus 
nodokļus. Eiropai jau tagad ir viena no 
dārgākajām valdībām pasaulē. Un ja 
aizvien no mazāka cilvēku skaita vajadzēs 
iekasēt tos pašus nodokļus, tad tā būs 
vieta, kuru, iespējams, esošie jaunie cilvēki 
neizvēlēsies par savu dzīvesvietu. Protams, 
var jau runāt par pārprastām cilvēktiesībām 
un piesaukt feminismu. 

Un es atkal citēšu Žo Kruasānas grāmatu 
“Sievietes aicinājums”. Par feminismu viņa 
raksta: “Seksuālo atbrīvošanos saistīja ar 
sievietes atbrīvošanos. Pretapaugļošanās 
metodes viņai palīdzēja pārvaldīt savu 
auglību, novēršot grūtniecības “trūkumu”. 
Viņa kļuva vīrieša līdziniece, spēja ar viņu 
sacensties visās jomās, no tā izrietēja 
sievietei raksturīgo vērtību devalvēšanās, 
to pazemināšanās gan bioloģiskajā, gan 
garīgajā plānā. Likvidējot jebkuras 
specifiskas misijas jēdzienu attiecībā uz 
sievieti, tika atņemta nozīme gan 
mātišķībai, tā jaunavībai un galu galā pašai 
sievietei.” Un var jau piesaukt frāzi, kas 
izklausās ļoti labi –  sievietes tiesības 
izvēlēties – , tikai problēma ir tā, ka ar šīm 
sievietes tiesībām izvēlēties saistās tiesības 
izvēlēties ļaut bērnam dzīvot vai viņu 
nogalināt. Un var jau tādu pārprastu brīvību 
sludināt, bet Makss Steins savā grāmatā 
saka, ka ironiski var iznākt, ka Rietumu 
feministes savas pēdējās dienas pavadīs 
kultūrā, kurā šīm sievietēm nebūs nekādas 
brīvības. Un viņš piemin interesantu faktu, 
ka jau šodien Francijā tajās pilsētās, kur 
atsevišķos rajonos ir ļoti blīva musulmaņu 
populācija, Rietumu sievietes, izejot uz 
ielas, valkā galvas apsegus, lai 
neaizkaitinātu savus kaimiņus, un te nu 
beidzas tiesības, kuras ir bijušas 
pārprastas. 

Tad, kad cilvēce krita grēkā, tad grēks līdzi 
nesa lāstu. Un tad, kad pirmie cilvēki krita 
grēkā, tad pēc šīs grēkā krišanas vīrietim 
tika sacīts: “Lai zeme ir nolādēta tevis dēļ. 
Tev, grūti strādājot, būs maizi ēst visu tavu 
mūžu.” Un līdz pat šai dienai tas ir vīrieša 
lāsts. Mēs visi tiekam glābti caur Jēzus 
Kristus upuri mūsu vietā pie krusta 
Golgātā. Bet vīrieša svēttapšanas ceļš ir 
atšķirīga no sievietes. Vīrieša lāsts ir: tev 
būs grūti strādāt un maizi ēst visu tavu 
mūžu, tādējādi vīrieša svēttapšana notiek 
caur darbu, kur vīrietim ir jākļūst par vīru. 
Un viņš nevar atļauties dzīvot bezrūpīgu 
klaidoņa dzīvi, bet viņam ir jāuzņemas 

Turpinājums svētrunai: Ģimenes diena

Turpinājums pēdējā lappusē



Jaunatnes apvienības komandai ir liels sapnis – reizi mēnesī 
dažādu paaudžu cilvēki dažādās vietās, bet vienā laikā sanāk 
kopā, lai lūgtu. Ja tas piepildītos un visās Latvijas baptistu 
draudzēs ļaudis vienotos kopīgā lūgšanā – tā būtu milzīga 
trauksme!!! 18. maijā Rīgā tāda tika izsludināta! Varētu teikt, ka tā 
bija tāda maza trauksmīte.  Sapulcējās cilvēki, kuri juta 
aicinājumu kopīgi lūgt par Latviju, mācītājiem, draudzēm, Eiropu. 

Joēla grāmatā lasām: ““Bet arī vēl tagad,” saka Tas Kungs, 
“griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, 
asarām, nožēlām un sērām!” Saplosiet savas sirdis un ne savas 
drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, 
līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam 
paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.’’ 

Pasaule ir kļuvusi tik ļauna. Tā cilvēkiem piedāvā tik daudz, un 
tikai kaut kur pa vidu starp visām citām lietām ir arī Kristus. 
Kristus ir uzvarējis grēku! Mēs to zinām, bet tik daudz cilvēku to 
vēl nezina. Mums ir vajadzīgs spēks, lai stātos pretī grēkam un lai 
stāstītu nekristiešiem par Dieva mīlestību, ko paši esam 
piedzīvojuši. Un šo spēku varam izlūgties no Dieva. Tad ledus 
kusīs. Tāpēc aicinu ikvienu izsludināt trauksmI savā pilsētā, 

Gadskārtējā svētdienskolu dalībnieku Dziesmu un 
mūzikas diena 1. maijā Rīgā, Pestīšanas Templī jau 
kļuvusi par skaistu LBDS kopdarba tradīciju, kas dod 
gan dalībniekiem, gan klausītajiem daudz pozitīvu 
emociju. Muzikāli apdāvināto bērnu sniegums ik gadu 
kļūst daudzveidīgāks, un aug arī kvalitāte. Par to 
jāsaka paldies visiem tiem muzikālajiem pedagogiem 
draudzēs, kas strādā ar bērnu ansambļiem. Viņu 
darba rezultātā lielais kopkoris šogad labi pakļāvās 
svētku virsdiriģentu vadībai un skanēja pārliecinoši. 
Dziesmu dienas kora repertuāru bagātināja arī divu 
komponista Ērika Ešenvalda dziesmu 
pirmatskaņojumi un bērnu un jauniešu orķestris, kas 
jau kopš rudens regulāri strādāja kopmēģinājumos 
Jāņa Ansona un Māra Dravnieka vadībā.

Daudz radošas izdomas varējām vērot 
novadu svētdienskolu prezentācijās, 
bet – kā jau ik gadu – svētku 
kulminācija bija noslēguma koncerts, 
kas neatstāja vienaldzīgu nevienu. 
Koncerts iesākās ar pazīstamo 
dziesmu “Nekad es Bībeli neatstāšu”, 
kas no mācītāja Aivara Šķubura solo 
izpildījuma un vairāku simtu bērnu 
balsīm izskanēja kā svēts solījums, un 
noslēdzās ar emocionālo V. 
Indrišonoka dziesmu “Aleluja”. Bīskapa 
vietnieks Pēteris Eisāns savā uzrunā 

aicināja bērnus nekad neaizmirst dziesmu par Jēzu kā vispārāko no visām dziesmām.

Pārsteigumu un jautrību sagādāja vareni krāšņa pele, kas, no reklāmas uzzinājusi par Dziesmu 
dienu, bija steigusies uz noslēguma koncertu. Viņa iemācīja bērniem dziesmu par to, kā Dievs 
mīl un rūpējas par ikvienu, arī par pelēm.

Paldies Pestīšanas Tempļa darbinieku komandai, kas parūpējās, lai šogad tik dzestrajā 1. maija 
dienā telpās būtu mājīgi un silti, un 700 svētku dalībnieki tiktu operatīvi pacienāti. Bet vislielākais 
prieks ir par to, ka dziesmu dienā kā klausītāji bija ieradušies bērni, kas pirmo reizi dzirdēja vēsti 
par bērnu Labo Draugu – Jēzu Kristu. Un tādēļ ir vērts turpināt.

Elza Roze

Trauksme

Dziesmu un mūzikas diena

aicinot cilvēkus nākt kopā 20. jūnijā plkst. 19.00, lai Latvija 
piedzīvo to pašu, ko mēs visi esam piedzīvojuši, – glābšanu! 
Rīgā tas notiks Savienības namā, Lāčplēša ielā. Vai tas nebūtu 
lieliski, ja mēs zinātu, ka visā Latvijā vienlaikus lūdz brāļi un 
māsas par zemi, kurā dzīvojam? NĀKSIM KOPĀ! SAUKSIM UZ 
DIEVU UN PLOSĪSIM SAVAS SIRDIS! ‘’Tad Tas Kungs 
nolieksies pār mums un mums atbildēs…’’

Kungs, Tu mums esi vajadzīgs…

Toms Ašnevics

www.synergos.lv
Viens no Jaunatnes apvienības mērķiem ir vienotība starp 
jauniešu vadītājiem un kalpošanas komandām visā Latvijā... un 
ne tikai Latvijā! Ir bijušas dažādas idejas par to, kā to paveikt, 
un viena no tām – mājas lapa jauniešiem. Nu tas ir realizējies. 
Un jā, tā nebūs Jaunatnes apvienības “reklāmas” lapa, bet gan 
tiešām lapa jauniešiem. Tajā būs liecības no jauniešiem dažādās 
draudzēs, noderīga informācija, iepazīsimies viens ar otru, 
varēsim pastāstīt par to, kas notiks un notika, kā arī vēl daudz 
citas noderīgas informācijas. 
Tā kā visi esiet aicināti – www.synergos.lv



1 Pateiksimies un lūgsim par bērniem, kas 
pabeiguši mācību gadu skolās un draudžu 
svētdienskolās. Lūgsim par jauniešiem, 
kuri absolvē skolu un izvēlas jaunu mācību 
iestādi. Lai Dievs dod gudrību! 

2 Lūgsim par vajātiem kristiešiem 
Vjetnamā un Turkmenistānā.

3 Pateiksimies par bērniem un lūgsim 
par viņu aizsardzību pret nelaimēm un 
vardarbību, lūgsim par bērnu 
evaņģelizācijas attīstību Latvijā. 

4 Pateiksimies un lūgsim par Mežgalciema 
draudzi un mācītāju Arturu Šķuburu, lai 
draudze būtu par svētību ciema ļaudīm.

5 Pateiksimies un lūgsim par Ēģiptes 
baptistu konvenciju, kurā ir 13 draudzes ar 
1300 locekļiem. Lūgsim par evaņģēlija 
liecību sabiedrībā. 

6 Pateiksimies un lūgsim par Nāriņciema 
draudzi, mācītāju Aivaru Šķuburu un 
sludināšanas palīgiem, par draudzes 
locekļu attiecību sakārtošanu, lūgsim par 
ģimeņu nometni jūlijā, par draudzes nama 
jumta remontdarbiem.

7 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru un tā vadītāju Andreju 
Priedīti; lūgsim, lai izdodas labi sagatavot 
Vasaras Bībeles skolas materiālus un lai 
veiksmīgi norit visi sagatavošanās darbi 
jaunajai sezonai. 

8 Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku 
brālību un mācītāju Andreju Šternu; lūgsim 
par mācītājiem un viņu ģimenēm, lai rastu 
laiku kopīgai atpūtai. Lūgsim par 
pensionētajiem mācītājiem, īpaši par tiem, 
kas cieš slimību dēļ.

9 Pateiksimies un lūgsim par mūsu 
draudžu locekļiem, kas mācās un strādā 
ārzemēs, lai viņi garīgi paliktu stipri Kristū 
un atrastu kādu atbalsta draudzi, lūgsim 
par viņu ģimenēm, kas palikušas Latvijā. 

10 Pasaules Baptistu savienības 
Jauniešu lūgšanu diena. Lūgšana vieno 
mūsu sirdis, lūgsim kopā, lai Dievs svētī 
mūs, baptistu jauniešus, un jaunatni visā 
pasaulē! Lai Dievs stiprina ticību un 
nodošanos Viņa Valstībai.

11 Pateiksimies un lūgsim par Nurmižu 
draudzi, mācītāju Agri Miķelsonu un viņa 
ģimeni; lūgsim par garīgu atjaunotni, par 
svētdienskolas skolotājiem un bērniem.

12 Pateiksimies un lūgsim par Somijas 
baptistiem – somu valodā runājošajā 
savienībā ir 11 draudzes ar 692 locekļiem, 
lūgsim Dieva vadību, meklējot redzējumu 
savienības nākotnei; lūgsim par atmodu 
draudzēs, lai Dievs aicina jaunus vadītājus, 
kas grib kalpot cilvēkiem.

13 Pateiksimies un lūgsim par Oglaines 
draudzi un mācītāju Dmitriju Rošioru, par 
celtniecības darbu veiksmīgu 
organizēšanu, par draudzes skaitlisku 
pieaugšanu, par nometni, kas notiks jūlijā 
Alūksnē.

14 Lūgsim par mūsu tautu, lai Dievs 
dziedina pirms daudziem gadiem ciestās 
sāpes un gūtos ievainojumus. Lūgsim par 
piedošanu un dziedināšanu. Lūgsim par 
prezidenta vēlēšanām, valsti, valdību, par 
mūsu ticības brāļiem atbildīgos amatos, lai 
viņi ir kā gaisma un sāls, piepildot Dieva 
aicinājumu.

15 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu slimnīcās, cietumos, armijā. 
Lūgsim par cilvēkiem, kas pārcietuši 
slimības, un par tiem, kas zaudējuši 
tuviniekus. Lai Dievs pieskaras ar savu 
mieru un dziedināšanu!

16 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžu, direktora p. i. Oļegu 
Jermolājevu; lūgsim Dieva svētību, 
nobeidzot mācību gadu.

17 Lūgsim par jaunu draudžu 
veidošanos, par draudžu sludināšanas 
un misiones vietām, par gudrību un 
Dieva vadību ieraudzīt jaunas vietas, kur 
sludināt evaņģēliju.

18 Pateiksimies un lūgsim par nometnēm 
un pasākumiem, kas notiks šajā vasarā. Lai 
Dievs dod gudrību un spēku 
organizētājiem un lai Kristus aizskartu 
daudzas sirdis, lai daudz jaunu Dieva bērnu 
piedzimtu šajā laikā. Lūgsim par jaunajiem 
kristiešiem.

19 Pateiksimies un lūgsim par Somijas 
baptistiem zviedriski runājošājā savienībā 
ar 19 draudzēm un 1290 locekļiem. Lūgsim 
par mācītājiem, par vasaras nometnēm un 
par darbu ar jauniešiem un bērniem.

20 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību — bīskapu Pēteri Sproģi un viņa 
ģimeni, par bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu 
un izpilddirektori Ingu Ziņģi-Pupiņu; 
lūgsim, lai Dievs svētī un dod gudrību, 
spēku un Dieva Gara vadību, organizējot 
un plānojot Savienības darbu.

21 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja, – par Gulbenes, Ģipkas, Mālpils, 
Mazsalacas, Kauguru draudzi, Tempļa 
draudzi, Semināra draudzi. 

22 Pateiksimies un lūgsim par jauniešu 
darba koordinatoru Tomu Ašnevicu un par 
jauniešu kalpošanu draudzēs. Lūgsim par 
sadarbību un atbalstu starp draudžu 
jauniešiem.

23 Lūgsim par Latvijas tautu, lai Dievs 
izposta okultisma tradīcijas. Lūgsim, lai 
latviešu tauta no pagānisma atgrieztos pie 
dzīvā Dieva. Lūgsim par vientuļiem un 
nelaimīgiem cilvēkiem, lai Dievs pasargā 
no depresijas. Iepriecināsim Kristū savus 
līdzcilvēkus.

24 Lūgsim un pateiksimies par 
jaunajām ģimenēm mūsu draudzēs; 
lūgsim, lai sabiedrības un mediju 
ietekme neposta ģimenes, lai laulātie 
pāri spētu pārvarēt nesaskaņas, lai 
kristus mīlestība piepildītu sirdis, 
atjaunotu uzticību un mīlestību vienam 
pret otru.

25 Pateiksimies un lūgsim par Ogres 
Evaņģēlija draudzi, par sludinātāju Vadimu 
Kovaļevu, lai draudze būtu par svētību 
pilsētai. Lūgsim par bērnu Vasaras Bībeles 
skolu, par Bībeles lasīšanas maratonu no 
2. līdz 5. augustam, par TV programmas 
turpināšanos Ogrē. 

26 Pateiksimies un lūgsim par Itālijas 
Baptistu savienību, kurā ir 116 draudzes ar 
6400 locekļiem. Lūgsim par jaunatnes 
darbu; lūgsim, lai Dievs aicina mācītājus 
misiones un evaņģelizācijas darbam.

27 Pateiksimies un lūgsim par Ogres 
Trīsvienības draudzi, tās mācītāju Elmāru 
Pļaviņu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes vadītājiem, lai viņi būtu stipri 
Kristū un lai augtu jauni vadītāji; par 
draudzes ģimenēm, lai Dievs atveseļo 
bērnu un vecāku attiecības; par dievnama 
pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā.

28 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību, par to, lai vasaras 
mēneši tiktu svētīgi izmantoti, organizējot 
nometnes un Vasaras Bībeles skolas, un lai 
šīs aktivitātes kalpo evaņģēlija 
pasludināšanai; lūgsim par 
svētdienskolotāju garīgo un fizisko spēku 
atjaunošanu.

29 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, par māsu kalpošanu draudzēs, 
sirds gudrību un mīlestību pret sievietēm, 
kas ir grūtībās un nepazīst Kristu, par to, lai 
aizsniegtu viņu sirdis. Lūgsim par 
gatavošanos nometnei Skrundā.

30 Lūgsim par gatavošanos misiones 
braucienam uz Baškīriju. Lūgsim par tām 
vietām, uz kurām dosies   misionāru 
komandas, par vietējām baptistu draudzēm un 
to vadītājiem, kas darbosies kopā ar Latvijas 
komandām, lai ir saliedētība un saprašanās 
viņu vidū.

a i Z l ū g š a n U  K a l e n d ā r S

jūnijam
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4. Jeremijas 10:6-12; 1. Mozus 27:30-40
5. Jesajas 43:8-13; 1. Mozus 27:41-28:9 
6. Apustuļu darbi 17:22-34; 1. Mozus 28:10-22
7. Efeziešiem 4:1-7; 1. Mozus 29:1-14a
8. Lūkas 23:44-49; 1. Mozus 29:14b-30
9. Jāņa 14:7-14; 1. Mozus 31:1-7, 14-32

10. Lūkas 16:19-31; 1. Jāņa 4:16b-21; Psalms 106:1-23

11. Lūkas 10:1-9, 16; 1. Mozus 31:33-54
12. Jeremijas 36:1-6, 1. Mozus 32:1-22
13. 1. Tesaloniķiešiem 2:1-8, 1. Mozus 32:23-33
14. Jāņa 21:15-19; 1. Mozus 33:1-20
15. Lūkas 22:24-30; 1. Mozus 37:1-11
16. Filipiešiem 1:12-18a; 1. Mozus 37:12-36
17. Lūkas 14:16-24; Efeziešiem 2:17-22; Psalms 106:24-48

18. Salamana Pamācības 9:1-10, 1. Mozus 39:1-23
19. 2. Mozus 2;11-15, 1. Mozus 40:1-23
20. 1. Samuela 1:1-11; 1. Mozus 41:1-36
21. Mateja 15:29-39; 1. Mozus 41:37-57
22. Lūkas 23:39-43; 1. Mozus 42:1-28
23. Jeremijas 31:8-14; 1. Mozus 42:29-38
24. Lūkas 1:57-67; apustuļu darbi 19:1-7; Psalms 107:1-22

25. Lūkas 5:27-32; 1. Mozus 43:1-14
26. 2. Mozus 32:30-33; 1. Mozus 43:15-34
27. Jāņa 5:1-16; 1. Mozus 44:1-34
28. Mateja 18:15-20; 1. Mozus 45:1-24
29. Mateja 27:3-10; 1. Mozus 45:25-46
30. Romiešiem 8:1-6; 1. Mozus 46:28-34

draudzēmZ i ņ a S

Mēneša lozungs:  
“Lieli ir tā Kunga darbi; tos lai cenšas izdibināt visi,  

kam par tiem sirsnīgs prieks.”
(Psalms 111:2)

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
16. jūnijā plkst. 10.00 Liepājā mācītāju un māsu kalpošanas vadītāju 
reģionālā sanāksme sadarbībā ar KVK. Lekciju par misioni un 
evaņģelizāciju lasīs misionārs Roberts Mūnijs.

M A T E J A  D R A U D Z E
sākot ar 3. jūniju, Mateja draudzes dievkalpojumi notiks svētdienās 
plkst. 12.00 savienības namā, Lāčplēša ielā 37, jo draudzes lielajā 
zālē notiks kapitālremonts.

Ā G E N S K A L N A  D R A U D Z E
10. jūnijā plkst. 11.00 svētku dievkalpojums ar Jāņa Baloža sludinātāja 
licences izsniegšanu. Viesis – LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

S K R Ī v E R U  D R A U D Z E
17.jūnijā plkst. 12.00 draudzes 10 gadu jubileja.

P I T R A G A  D R A U D Z E
17. jūnijā plkst. 12.00 draudzes mācītāja Edgara Freivalda 70 dzīves 
un 30 kalpošanas gadu pateicības dievkalpojums. Visi mīļi aicināti!

K U L D Ī G A S  D R A U D Z E
17. jūnijā plkst. 11.00 draudzes kora 135. gadasvētki.
Viesi: māc. Viesturs Kalniņš un Ventspils draudzes dziedātāji.

S I G U L D A S  D R A U D Z E
17. jūnijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

P Ā v I L A  D R A U D Z E
No 22. – 24. jūnijam draudzes un draugu Jāņu nometne.
Informācija pa tālr.: 3422215; 26171070

v E N T S P I L S  D R A U D Z E
23. jūnijā draudzes un draugu Jāņu nometne.
Informācija pa tālr.: 3626418

J E L G A v A S  D R A U D Z E
No 23. – 24. jūnijam Ziedkalnē draudzes un draugu Jāņu nometne.
Informācija pa tālr.: 3022645

L Ī G A T N E S  D R A U D Z E
No 23. – 24. jūnijam notiks Ģimeņu dienas.
Informācija pa tālr.: 29145117

J A U N Ā  E v A Ņ Ģ Ē L I S K Ā  D R A U D Z E
No 24. – 30. jūnijam notiks bērnu nometne.
Informācija pa tālr.: 29240408

S v Ē T D I E N S K O L U  A P v I E N Ī B A
No 9. – 14. jūlijam Limbažos – vasaras nometne mūziķiem.
Nometnes dalības maksa Ls 40.
Informācija: J. Ansons tālr.: 28332367; janisansons@inbox.lv ;
LBDS Svētdienskolu apvienībā sa@lbds.lv  Elza Roze

M U Z I K Ā L Ā  K A L P O Š A N A
Slavēšanas Kora darbnīca
8. jūlijā mērsragā 
JAUNIEŠU DRAUDZĪBA – STIPRS LAULĪBAS PAMATS
15.00 – sports pie jūras un pikniks;
18.00 – slavēšanas dievkalpojums, jaunie mūziķi, drāmas grupa,  
māc. J.Pallo svētruna, pārsteigums KD formā.
Pieteikšanās: Rasa tālr.: 29335590; Gundega tālr.: 26185164

S v E I C A M  J U B I L E J Ā !
18. jūnijā Pitraga draudzes mācītājam Edgaram Freivaldam 70 gadi!

Pirmo reizi vēsturē māsu un svētdienskolu 
apvienības organizē kopīgu nometni

“mīliet cits citu!” 

Mācību, sadraudzības un evaņģelizācijas nometne
no 6. – 8. jūlijam. 

Programmā – lekcijas, interešu grupas, sports, lūgšanas, 
pielūgsme un sadraudzība.
 6. jūlijā plkst. 12.00 atklāšana;
 7. jūlijā plkst. 19.00 Skrundas estrādē evaņģelizācijas 
 koncerts;
 8. jūlijā plkst. 11.00 dievkalpojums 
 Skrundas arodvidusskolā. 

Dalības maksa: līdz 10.jūnijam – 12 Ls, pēc 10.jūnija – 15 Ls.

Organizē: Māsu un Svētdienskolu apvienības.
Informācija un pieteikšanās pa tālr.: 7227195; 28661979; 
7223379 marta@lbds.lv,  26272244 sa@lbds.lv 

Visi mīļi aicināti!

N E I L A N D U  A T B A L S T A  f O N D S
Enoka un Antras Neilandu konts:
Latvijas Evaņģēliskā Alianse, reģ. nr. 000 807 105
Konts LV91 HABA 0551 0042 10895 Ar norādi:  
“E. Neilanda atbalsta fonds”



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 7227195, +371 7223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, solveiga Lāme,
Līvija Lāme, korektori aigars Baštiks un Ilze reveliņa, maketētājs Filips tālbergs
Foto: andris sproģis, rihards kociņš

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

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 7227195, +371 7223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps 
Līvija Lāme
Foto: 

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Turpinājums svētrunai: Ģimenes diena

atbildība par sevi, par saviem tuvākajiem. Atbildība par sievieti, 
kuru viņš iemīl un apprec, ne tikai izmanto. Par bērniem, kuri 
dzimst. Viņam ir jābūt gatavam uzņemties atbildību. Un tas var 
būt šis vīrieša svēttapšanas ceļš, kurā vīrietis visu mūžu meklē 
darbu, kas viņam dod piepildījumu. Un kad ir šis darbs, kas dod 
piepildījumu, tad ir jautājums, vai tas darbs arī dod pietiekoši 
daudz naudas. Tad rodas jautājumi – vai es spēšu pasargāt 
savus tuvākos, vai es spēšu pasargāt savu sievu, vai es spēšu 
pasargāt no briesmām savus bērnus? Jo vīrietim ir uzdevums 
gādāt, rūpēties, pasargāt. Un tad, kad vīrietis stāv pretī šim 
lāstam, kas uzliek tādu smagumu, tad tajā brīdī viņš ir spiests 
tverties pie Dieva. Jo vīrietis saprot, ka viņš vienmēr nevarēs būt 
savējiem līdzās, ka viņam ir vajadzīga paļāvība uz Dievu, lai 
spētu apgādāt, lai spētu savējos pasargāt. 

Pēc grēkā krišanas sievietei tika sacīti kādi citi vārdi: “Vairodams 
es vairošu tavus grūtumus, kad tu kļūsi māte, un sāpēs tev būs 
bērnus dzemdēt. Es vairošu tavas pūles un ciešanas.” Vai 
vīrietis, vai sieviete – mēs tiekam glābti caur Jēzu Kristu. Bet 
svēttapšanas ceļš ir savādāks. Ja vīrietim tas ir, saskaroties ar šo 
darba izaicinājumu, spēt rūpēties, pastāvēt, gādāt, tad sievietei 
tas ir grūtums, kas nāk no bērnu laišanas pasaulē. Tad, kad 
bērniņš ir piedzimis caur lielām sāpēm, tad nāk citas rūpes – kā 
šo bērnu audzināt. Un tas ir sievietes svēttapšanas ceļš, kurā 
sieviete, kļūstot par māti un bērnu audzinot, iemācās zināmas 
lietas, kuras viņa nekad neapgūtu, nebūdama māte. Lūk, tas ir 
ceļš, kā Dievs strādā pie sievietes. To sakot, es nedomāju, ka 
sievietes vieta ir tikai pie katliem virtuvē. Nebūt nē! Dievs ir radījis 
gan vīrieti, gan sievieti pēc sava tēla un līdzības, un Viņš tos ir 
brīnišķīgi radījis, un tomēr atšķirīgi. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs mūsu 
sabiedrībā godājam mātes, un tam ir jāsākas draudzē. Protams, 
ir situācijas, kad sieviete, kas labprāt gribētu būt māte, to nevar 
piepildīt kādu apstākļu dēļ. Un  reizēm tās ir ļoti smagas 
situācijas. Bet, ja sieviete nevar būt tā, kas var fiziski laist dzīvību 
pasaulē, tad Svētie Raksti mums māca, ka katra sieviete ir 
aicināta kļūt par māti garīgā izpratnē. Viņa var uzņemties rūpes 
par cilvēkiem, kas var būt kā viņas pašas bērni, gādāt par tiem, 
nebūt apsēstai ar sevi, cenšoties piesaistīt sev visu uzmanību, 
bet būt gatavai dot to tālāk saviem bērniem, arī garīgajiem 
bērniem. Un tāpēc šodien, kad mēs svinam Ģimenes dienu, 
mums ir jāmācās godāt un saprast, ka tas augstākais, ko vien 
sieviete var – ir laist pasaulē dzīvību un audzināt savus bērnus. Ir 
situācijas, kur tas tā nevar notikt, bet traģiski ir, ja sieviete negrib, 
lai tā notiek. Vai arī vīrietis negrib, lai tas tā notiktu. Mums ir 
jāsaprot, ka nekāda karjera nav augstāka un svarīgāka par bērnu 
audzināšanu, jāsaprot, ka ir labi būt mammai un ir labi, ka 
bērnam ir mamma. Kāpēc Eiropa ir tādā situācijā, kādā tā ir? 
Protams, mēs varam pieminēt daudzus faktorus, bet es domāju, 
ka ir trīs lietas, ko Eiropa ir aizmirsusi. Pirmkārt, Eiropa vairs 
kopumā netic, ka Dievs ir radījis vīrieti un sievieti. Un tam ir 
sekas. Vīrieši kļūst kā sievietes, sievietes kļūst kā vīrieši. Vīrietis 
kautrējas būt vīrietis, sieviete kautrējas būt sieviete. Ja vīrietis 
sacīs, ka viņš rūpējas par ģimeni, tad varbūt kāds padomās, ka 
viņš ir palikts zem tupeles. Ja sieviete pateiks, ka viņa audzina 
bērnus, tad kāds varbūt izteiks līdzjūtību un sacīs: nu, tu tiešām 
esi gatava zaudēt savu dzīvi bērnu dēļ? Jau pieminētā Žo 
Kruasāna raksta: “Varētu par to visu pasmaidīt, ja vien tas 
nekļūtu par aizvien taustāmāku realitāti, vīrietis un sieviete vairs 
nezina, kas viņi ir un neuzdrošinās vairs apliecināt sevi savā 
identitātē. Bērni vairs nesaprot, ar ko identificēties. Viņi ir 
pazaudējuši orientierus. Mēs piedzīvojam bezdzimuma 
sabiedrības ieviešanos.” Eiropa vairs netic, ka Dievs ir radījis 

vīrieti un sievieti. Abus brīnišķīgus un abus pēc sava tēla un 
līdzības, bet atšķirīgus. Cilvēki vairs netic, ka bērni ir Dieva 
svētība. Un cilvēki vairs netic, ka laulība ir Dieva radīta 
kārtība, kuru nevajag uzlabot, jo, cenšoties uzlabot, var to 
tikai sabojāt. Mēs jau nevaram cerēt, ka mēs izmainīsim visu 
pasauli, bet tam ir jāsākas vispirms ar katru no mums, kad 
mēs esam gatavi sakārtot un izdarīt secinājumus priekš sevis 
attiecībā uz savām vērtībām. Un attieksmei varbūt ir jāmainās 
pat tik vienkāršās lietās kā šī – tad, kad ģimenē sevi piesaka 
bērniņš, pirmais jautājums nav: ak vai, kā nu tas gadījās? Bet 
pirmā reakcija varētu būt: paldies Tev, Dievs, par tādu 
svētību! Un mūsu pirmā reakcija tad, kad uzzinām, ka tai 
meitenei vai sievietei tagad būs bērniņš,  nebūtu: ak, 
šausmas, kā tad nu ar darbu, nu jau vairāk tu nevarēsi pelnīt, 
kā ar karjeru, kā ar studijām? Bet mēs varētu sacīt: šis 
bērniņš tevi darīs bagātāku nekā viss pārējais, ko jebkad 
dzīvē tu varētu sasniegt. 

Ienākot dievnamā, jūs saņēmāt šo grāmatzīmīti no mūsu 
draudzes Bērnu kalpošanas. Tur ir rakstīts par mammu. Es to 
nelasīšu visu, tomēr dažas rindkopas: 

“Viņa par tevi sapņoja jau tad, kad spēlējās ar savu lelli. 
Savos bērnības sapņos viņa redzēja tevi skrienam pa 
piemājas dārzu. Viņa tevi iznēsāja, un bieži nedēļām ilgi viņai 
rīta agrumā bija arī slikti. Viņa tevi dzemdēja ar lielām sāpēm 
un satraukumu, bet tikko viņa izdzirdēja tavu pirmo kliedzienu 
un redzēja tavu sakrunkoto sejiņu, viņa aizmirsa sāpes un 
raudāja prieka asaras. Viņa nēsāja vecākas drēbes, lai tev 
varētu būt skaista izlaiduma kleita. Viņa nebrauca 
atvaļinājumā un ceļojumos, lai tu varētu doties uz nometni. 
Viņa tērēja mazāk naudas saviem hobijiem, lai tev varētu būt 
savs mūzikas instruments. Viņa bija apmierināta ar 
iepriekšējā gada drēbju kolekciju, lai tev varētu būt jaunas 
sezonas sporta kurpes. Viņa darīja visas šīs lietas un 
tūkstošiem citu, un tomēr viņa jutās, ka nav tāda māte, kāda 
viņa varēja būt.” Tādas mātes mēs šodien godājam, un par 
tādu māti ir labi kļūt. Un ir labi būt par tādiem vīriem, lai 
sievas var kļūt par tādām mātēm. Tai ir jābūt mūsu liecībai, un 
vispirms ir jāmainās mums pašiem. Ka varam veidot 
ģimenes, kur var būt māte, kurai nav jākautrējas būt par māti. 
Un kur var būt tēvs, kuram pietiek drosmes nekautrēties būt 
tēvam. Un lai tā var būt vieta, kur bērniem ir drošība ienākot 
pasaulē. Ja ne citādi, tad vismaz būt savu vecāku 
neapdraudētiem. 

Lūgsim Dievu! 

Debess Tēvs, paldies Tev par to brīnišķīgo plānu, kā Tu šo 
pasauli esi radījis. Mēs Tev pateicamies, Debess Tēvs, katrs 
par savu mammu, ka viņa mūs izvēlējās par spīti tām 
grūtībām, kas saistījās ar mūsu nākšanu pasaulē, nevis 
abortēt, bet laist pasaulē. Debess Tēvs, es lūdzu, ka mēs 
varam piepildīt to, kā Tu mūs esi radījis, ka puiši kļūst par 
nobriedušiem cilvēkiem, spēj par sevi pastāvēt, atrod savu 
vietu dzīvē un atrod savu Dievu, Tevi. Un tad ir gatavi veidot 
ģimenes, kas ir droša vieta sievai un droša vieta bērniem. Kur 
vīri nav parazīti, uz sevi orientēti patmīļi, bet var piepildīt to 
plānu, ko Tu esi vīram paredzējis. Lai sievietes var piepildīt 
Tevis nolikto aicinājumu – būt mātēm. Un ja ir šie grūtie 
gadījumi, kad sieviete nevar būt māte, kaut viņa varētu 
piepildīt savu aicinājumu, esot garīgā māte. Lai mēs aiz sevis 
varam atstāt kaut ko daudz vairāk kā karjera, jo to tāpat 
nākošā paaudze aizmirsīs. Lai tas var būt garīgais 
mantojums, ko mēs varam atstāt saviem bērniem. Tev lai 


