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Maijā svinam divas būtiskas svētku dienas – 12. maijā Mātes 

dienu un 27. maijā Vasarsvētkus. Abu svētku dienu centrālā 

vēsts ir ģimene – attiecības.

Mātes dienu mēdz dēvēt arī par Ģimenes dienu, jo mums grūti 

iedomāties ģimeni bez mātes. Ģimenei ir ļoti spēcīgs iespaids 

uz katra cilvēka dzīvi – tajā iemācāmies pienākumu, iejūtību, 

savstarpējo cieņu, konfliktu risināšanas mākslu, iegūstam  

identitāti un izpratni par vērtībām. Ja ģimenē viss ir labi,  

tad tā ir prieka un laimes avots. Ja nav tik labi, tad tas rada  

nestabilitātes sajūtu un ciešanas. Pētījumi rāda, ka cilvēki no 

stabilām ģimenēm caurmērā dzīvo ilgāk. Svinēsim Mātes dienu 

un pateiksimies par to svētību, ko Dievs mums dod caur  

ģimeni. Piedalīsimies arī Ģimenes svētkos 26. maijā Rīgā.

Vasarsvētki – tie ir svētki, kad svinam Jēzus Kristus apsolījuma 

par Svētā Gara nākšanu piepildīšanos. Teologi šo dienu dēvē 

par draudzes dzimšanas dienu. Svētais Gars dara mūs par 

vienu veselumu, par vienu ģimeni – Dievs ir Tēvs, bet  

mēs – brāļi un māsas. Jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, 

kas mums liek saukt: Aba – Tēvs! Šis pats Gars apliecina 

mūsu garam, ka esam Dieva bērni. (Rom. 8:15,16.) Kāds 

gandarījums, prieks un pieņemšana! Kristus vienmēr  

lūgšanas iesāka ar uzrunu Tēvs, izņemot vienu reizi – pie 

krusta. Kristus sauca: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu 

mani esi atstājis?”, lai tagad mēs varētu saukt: “Aba – Tēvs, 

kāpēc Tu mani esi pieņēmis? ” Viņš tika izmests no  

ģimenes, lai mēs tiktu uzņemti ģimenē. Mēs bijām iemesls 

Viņa ciešanām, Viņš ir iemesls mūsu gavilēm. 

Pēteris Eisāns

LBDS bīskapa vietnieks

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



Savienības namā 14. aprīlī notika LBDS 
Garīdznieku brālības gadskārtējā konference 
un vienlaicīgi BPI ievadkursu lekcijas. Dienas 
tēma – mācītāja lielākais uzdevums ir sludināt 
evaņģēliju. Liepājas Pāvila draudzes mācītājs 
Mārtiņš Balodis lasīja pirmās divas lekcijas: 

1. lekcija: Drosme nest Vēsti, kad tevi  
neciena un tevī neklausās, jeb: Kā sekmīgi 
kalpot postmodernā sabiedrībā.

2. lekcija: Svētrunas nozīmīgums.

3. lekcija: Grobiņas draudzes sludinātājs 
Haralds Bartkevičs: Kristocentriskas  
svētrunas veidošana.

Gan studenti, gan arī dzīves pieredzes rūdītie 
mācītāji atzina, ka tie bija ļoti aktuāli un  
kalpošanai nozīmīgi jautājumi. Pārstāstīt visu 
nav iespējams, tādēļ BV lasītājiem piedāvāju 
dažas no idejām, kas man likās svarīgas, 
izteiktas manos vārdos.

D r o s m e  n e s t  v ē s t i

Mēs dzīvojam laikā, kad svētrunas ir kļuvušas 
pliekanas un mācītāji kancelē – nedroši. 
Pliekanas svētrunas ir tad, ja to centrā nav 
evaņģēlijs, kas norāda uz Kristus darbu mūsu 
vietā. Nedroši mācītāji – daudz pretspēku un 
uzskatu, kas padara mācītājus nedrošus. 
Pastāv uzskats, ka mācītājs nav pietiekoši 
gudrs un izglītots un ka ar Bībeli  nepietiek,  
lai mēs spētu risināt mūsdienu problēmas.  
Ir mācītāji, kas tam notic. 

Šodienas laikmetā netiek atzītas autoritātes: 
pienācīgi netiek godāti gados vecāki cilvēki 
un skolotāji, netiek parādīta vajadzīgā cieņa 
vadītājiem un mācītājiem. Kā mācītājam atgūt 
drošību kalpošanā? 

Vispirms jāsaprot, ka draudzes gans nav tas 
pats, kas draudzes locekļi – tā ir kalpošana ar 
īpašu aicinājumu, un šis aicinājums ir no 
Dieva: “sargiet paši sevi un visu ganāmo 
pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par  
sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar 
Savām asinīm ieguvis par īpašumu.” (Ap.d. 
20:28) Mācītājam ir atbildība par mācību, 
vadīšanu un garīgo modrību draudzē. Tā nav 
mācītāja draudze, bet Dieva draudze. Izpratne 
par šo īpašo mācītāja sūtību un aicinājumu 
neļaus būt augstprātīgam, bet radīs drosmi 
un prieku kalpošanā.

s v ē t r u n a s  n o z ī m ī g u m s

Lai arī kalpošanā ienāk jauni akcenti – video 
projektori u.c. tehnoloģijas, kā arī “grupu  
terapijas” ietekmes un citas idejas –, tomēr 
svētrunas centrālā loma nav mazinājusies. 
Dziesmas, lūgšanas, liecības, video un citi 
palīglīdzekļi var būt ļoti noderīgi dievkalpoju-
mā, bet “Ticība nāk no sludināšanas, un  
sludināšana no Kristus pavēles” (Rom. 10:17). 
Šodien ir Kristīgais radio, un sludinātāji ir 
redzami pat TV, tādēļ rodas jautājums –  

vai joprojām ir aktuāls sludinātājs, kas 
pats stāv savu klausītāju priekšā? Tikai 
cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un  
līdzības, un Dievs sava pestīšanas plāna 
realizēšanai izvēlas cilvēkus, bieži pat 
nepilnīgus. Radio sludinātājs var būt 
talantīgs orators, bet mācītājam,  
kas savu dzīvi dzīvo draudzes priekšā,  
vienmēr būs lielāka un paliekošāka 
ietekme un svars draudzes dzīvē.

Mācītājam visu laiku jābūt iesaistītam 
svētrunas gatavošanā. Svētruna tiek 
gatavota ne tikai pie rakstāmgalda – arī 
katra dienas stunda ir gatavošanās. 
Svētrunas ir jāgatavo. No lapas nolasīta 
svētruna neradīs iespaidu, ka mācītājs ir 
pats aizrāvies ar to vēsti, ko sludina, 
tādēļ ir rūpīgi jāgatavojas katram  
sprediķim. Mācītājam, pirms pāriet pie 
vienkārša konspekta, vajadzētu vismaz 
piecus gadus rakstīt katru sprediķi 
vārds vārdā, lai radinātu sevi domāt un 
analizēt, kā arī lai disciplinētu savas 
domas un izvairītos no vienveidīga 
vārdu krājuma lietošanas. Tas ir 
nopietns darbs.

K r i s t o c e n t r i s K a  
s v ē t r u n a

Šai lekcijai par pamatu tika ņemta Pāvila 
vētule kolosiešiem, cenšoties saprast, 
kas ir kristocentriska sludināšana. Pāvils 
pats bija cietumā, bet draudze bija 
dažādu filozofisku uzskatu ielenkumā, 
un maldu mācības sāka ietekmēt  
draudzes doktrīnu un praksi. Ko darīt?

Pāvils šajā situācijā kā atbildi uz  
problēmām, kā standartu mācībai, kā 
motivāciju taisnai dzīvošanai, kā vienīgo 
argumentu pārmācīšanā, kā pamatu 

mūžīgai cerībai redz Kristu, kas ir  
neredzamā Dieva attēls, Dieva pilnība, 
lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū. 
Kristus bija arī Pāvila paša dzīves 
centrs: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, 
bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo 
Kristus; bet cik es tagad dzīvoju miesā, 
es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas 
mani ir mīlējis un nodevies par mani” 
(Gal. 2, 20), tādēļ Pāvila sludināšana 
bija praktiski saistīta ar ikdienas dzīvi un 
kristocentriska. Bauslībnieciskums un 
farizejiskums sasaista, bet Kristus dod 
cerību un spēku. 

Tā es klausos un aizklīstu savās domās. 
Vispirms domāju pats par savu sprediķi 
svētdien. Es runāšu par Mat. 6:19-24, 
kas sākas ar vārdiem: “Nekrājiet sev 
mantas virs zemes…” Kā atrast  
kristocentrismu šādā rakstu vietā? Tad 
atcerējos, ka Pāvils vāca ziedojumus 
nabagu ēdināšanai Jeruzālemē. Viņš 
nemēģināja radīt vainas apziņu  
klausītājos, ka viņi būtu pārāk skopi, bet 
atgādināja par Kristu: “Jūs zināt mūsu 
Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš,  
bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu 
dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par 
bagātību.” (2. Kor. 8, 9) Vainas apziņa 
var izspiest ziedojumu, bet Kristus dara 
cilvēka sirdi devīgu paliekoši. 

Vēl es domāju par to, ka kvalifikācijas 
celšanas kursi ir gan skolotājiem, gan 
ierēdņiem, gan metinātājiem, bet kādēļ 
šobrīd LBDS mācītājiem nav kvalifikāci-
jas celšanas kursu sludināšanā? Vēl 
nav, bet varbūt ir laiks tādus radīt? 

Lai Kristus vienmēr centrā

Pēteris Eisāns

lielākais
uzdevums

S l u d i n ā t  e v a ņ ģ ē l i j u  –



a t v ē r t o  D u r v j u  D i e n a

Kristīgās vadības koledža uzaicina ikvienu uz koledžas atvērto durvju 
dienu, kas notiks 2. jūnijā plkst. 10:00 Lāčplēša ielā 37.

Atvērto durvju dienā būs iespējams iepazīties un iegūt plašu  
informāciju ne tikai par koledžas īstenotajām studiju  
programmām, bet arī par citiem mūsu savienības izglītības  
projektiem, kurus īsteno Jaunatnes apvienība un Muzikālās  
kalpošanas apvienība.

Esam iecerējuši sniegt informāciju par:
  sociālās palīdzības organizēšanas programmu;
  teoloģijas studiju pamatkursiem;
  teoloģijas semināra programmu;
  atklātajiem semināriem; 
  diakonu kursiem;
  jauno koledžas programmu; 
  draudzes administrācijas programmu;
  misijas programmu;
  tālmācības kursiem,

 kā arī par topošā Baltijas pastorālā institūta programmām:
  pastorālajiem sagatavošanās kursiem;
  pastorālo programmu.

Tādēļ aicinām ikvienu, kas ir apsvēris iespēju sagatavoties kalpošanas 
darbam kādā no Latvijas Baptistu draudžu savienības piedāvātajām 
izglītības programmām vai ir ieinteresēts plašāk uzzināt par izglītības 
darbu, pietikties atvērto durvju dienai, rakstot uz: studijas@kvk.lv vai 
zvanot pa telefonu 67227478.

Šajā mēnesī Kalpošanas resursu centrs ar prieku 
piedāvā kādu īpašu apmācības programmu ar 
nosaukumu “Dzīvā ticība”, kuras ietvaros iespējams 
apgūt metodi, kā mazpazīstamiem vai  
nepazīstamiem cilvēkiem līdzdalīt Labo Vēsti par 
Jēzu Kristu – evaņģelizēt. Tas ir materiāls, ko  
izstrādājusi organizācija “Evangelism Explosion 
International” (Evaņģelizācijas eksplozija). 

Šis materiāls ir domāts tam, lai palīdzētu ticīgajiem 
kļūt par mācekļiem. 9 nodarbībās, kas katra ilgst 7 
stundas, tiek aplūkoti tādi jautājumi kā iepazīšanās, 
jautājumu uzdošana, evaņģēlija sludināšana. Šī 
programma arī tā ietver praktiskās nodarbības, 
kurās trijatā tiek apmeklēti kādi cilvēki, lai ar tiem 
sarunātos un tiem līdzdalītu evaņģēliju. Tas dod 
iespēju dalībniekiem redzēt, kā pieredzējis  
skolotājs praktiski    sludina Labo Vēsti par Kristu. 

Līdz šim programmu Latvijā ir apguvuši 50 cilvēki 
no dažādām draudzēm.

Nodarbības vada mācītājs Jānis Pallo, kurš ir  
saņēmis šī materiāla autora atļauju mācīt šo  
programmu Latvijā. Grupas nodarbības plānotas 
sestdienās Rīgā. Vienas grupas dalībnieku skaits 
nedrīkst pārsniegt 9. Piedalīties šajā apmācības 
programmā var ikviens interesents. 

Pieteikumus gaidām uz e-pastu krc@lbds.lv vai 
pasta adresi: Kalpošanas resursu centram Lāčplēša 
ielā 37, Rīgā, LV-1011, norādot vārdu, uzvārdu, 
draudzi un pievienojot mācītāja ieteikuma vēstuli.

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

Dzīvā ticība
a p m ā c ī b a S  p r o g r a m m a

Jauniešu vadītāju skola 2006/2007 ir noslēgusies. Šā mācību gada 
laikā 16 jauniešu vadītāji un vadītāju palīgi no 13 draudzēm mācījās, 
pētīja un domāja par to, kā efektīvi veidot jauniešu kalpošanu savās 
draudzēs, pamatojoties uz Jēzus Kristus kalpošanu saviem mācekļiem. 
Ir tik brīnišķīgi apzināties, ka mums kā Kristus sekotājiem patiešām 
nekas jauns nav jāizgudro, bet ir jāmācās no sava Skolotāja un arvien 
vairāk ir jācenšas līdzināties Viņam! 

Jauniešu vadītāju skolas (JVS) šā mācību gada noslēguma reizē katrs 
vadītājs bija aicināts ņemt līdzi dažus jauniešus no savas kalpošanas 
komandas, lai viņi kā komanda ne vien kopīgi mācītos, plānotu un 
atpūstos, bet arī kopīgi lūgtu Dievu... naktī. Katru nakti ik pēc stundas 
komandas mainījās, lai pavadītu laiku, lūdzot par sevi, savu draudzi, 
mācītāju, jauniešiem un Latviju. 

Jauniešu vadītājiem nu ir laiks likt lietā iegūtās zināšanas, vērtējot  

vadītāju skola
j a u n i e š u

jauniešu darbu draudzēs, nospraužot mērķus un  
darbojoties. Mēs, Jaunatnes apvienība,  turpināsim  
atbalstīt jauniešu vadītājus un viņu kalpošanu draudzēs 
un arī 2007./2008. gadā Jauniešu apvienība organizēs 
Jauniešu vadītāju skolu (JVS). 

Informācijai rakstiet: jaunatne@lbds.lv.

Toms Ašnevics



Laulība nereti tiek salīdzināta ar dārzu, kuru jāravē. Ja to darīs tikai 
sieva, tad nezāles pāraugs un no skaistā dārza nekas vairs nebūs. 
Tas jādara abiem laulības partneriem. Bet šobrīd daudzu laulība 
izskatās kā pilsētas parks, kurā visiem ir brīva ieeja, nevis kā dārzs, 
kam apkārt ir žogs. Un nezāles arī neviens tā īsti negrib ravēt. 
Kādreiz jau žogs ap laulību bija, un tik liels, ka nevarēja īsti zināt, 
kādas ir vīra un sievas attiecības. Galvenais bija radīt labu iespaidu 
sabiedrībā. Par laulību nerunāja ne pirms, ne pēc kara, tāpēc tā 
kļuva par vienu no tēmām, kuru  
draudzes kontekstā apskatīja reti.

Vai tiešām laulība ir jākopj? Daļa vīriešu 
neticīgi pagrozīs galvu, jo viņu  
domāšanā laulība jau pati par sevi ir 
izdarīts darbs, – nu, esmu precējies, bet 
kāda tur kopšana? Tomēr, lai ģimene 
būtu Dieva svētīta, laulība ir jākopj un 
jāveido skaista. Šajā ziņā ne vienmēr 
kristieši ir bijuši labs paraugs citiem. No 
vienas puses – laulība ir kaut kas tāds, 
kurā jādzīvo, jo Dieva priekšā ir dots 
solījums, no otras puses – arī kristieši 
nereti savā laulībā ir nelaimīgi. Strādājot 
ar pāriem pirms laulībām un vērojot viņu 
laulības attīstību, varu teikt, ka daudzu 
izturēšanās ir vieglprātīga – sak’, ja jau 
esam kopā, tad jau būs labi. Bet  
nekopta laulība kļūst nepievilcīga, un to 
nespēj apslēpt pat smaidošās sievas un 
vīra sejas svētdienas dievkalpojumā.

Kā kopt laulību? 

Viens no lielākajiem laulības  
ienaidniekiem ir laika trūkums vienam 
priekš otra. Mums nav laika, lai pabūtu kopā divatā, jo ir jāstrādā 
un jāstrādā. Bet varbūt, ka darbs un daudzreiz arī kalpošana  
draudzē ir labs iemesls, lai nebūtu kopā, lai nekoptu savu laulību. 
Bībeles erotiskākā grāmata Augstā Dziesma runā par divu cilvēku 
ilgošanos vienam pēc otra. Un tā nav tikai jaunības daļa. Ja Dievs 
savieno vīrieti un sievieti, tad viņu ilgām vienam pēc otra jāaug ar 
katru kopā nodzīvoto gadu. Citādi mēs varam ātri atsvešināties, un 
tad jau laulība kļūst trausla un viegli ievainojama. Svešums laulībā 
ir nāvējošs, jo laulāto draugu nepiepildītās vajadzības sāk aizpildīt 
citi. Ne vienmēr tie ir citi cilvēki, bet laulības pārkāpšana var sākties 
arī tad, kad vīrs vai sieva aizvieto kopā būšanu ar ierakšanos  
darbos. Tad,kad vairs negribas nākt mājās un būt kopā ar ģimeni. 
Šī nelaime dažreiz skar arī mācītājus, kuri laiku kopā ar savu sievu 
ir apmainījuši pret pieņemšanas laiku kancelejā. Bet, ja citi cilvēki 
kļūst svarīgāki par savu dzīvesdraugu, laulība tiek pakļauta lieliem 
pārbaudījumiem. 

Ko mēs varam mainīt šādā situācijā? Nepateikšu neko jaunu. 
Stipras laulības pamatā ir dievbijība un komunikācija. Dievbijība 
veido paļāvību uz Dievu, kurš laulību devis, komunikācija palīdz 
iepazīt dzīvesbiedra vajadzības. Un ne tikai iepazīt, bet arī tās 
apmierināt. Tam vajadzīgs kvalitatīvs laiks kopā. Diviem vien. 

K a d  t u  p ē d ē j o  r e i z i 
r a v ē j i  n e z ā l e S  j e b

kā kopt 
laulību

Parasti, kad laulātiem ir problēmas, viņi ilgstoši nav bijuši kopā 
– ne pastaigājušies, ne ar divriteņiem braukuši, kur nu vēl uz 
kino vai teātri gājuši. Atbilde skaidra: nav laika. Bet tā ir tikai 
aizbildināšanās. Laiks vienmēr atrodas svarīgām lietām. Varbūt 
tad jāpasaka: esmu bijis vieglprātīgs pret savu laulību. Esmu 
bijis nedisciplinēts savā laulībā. Laulība ir divu cilvēku svētnīca. 
Tajā ir tikai divas vietas. Tur var runāt par to, par ko mēs  
nerunājam ne ar vienu citu. Bet mums ir bail. It īpaši vīriem, kuri 
nespēj vai negrib izteikt to, kā viņi jūtas, kas sāp, kas priecē. 
Nereti pie vainas ir arī sievas, kuras mēģina varu ņemt savās 
rokās un piespiest vīru atvērties un runāt. Cik grūta ir saziņas 
māksla! Un tomēr bez tās nav iespējams veidot ilglaicīgu  
laulību. Jāuzdrošinās trenēties, jāmēģina lauzt stereotipus par 
klusējošiem vīriem un pļāpīgām sievām. Un visu laiku jāturpina 
lūgt Dievu vienam par otru. 

Bet ir svarīgi apzināties arī draudzes atbildību, domājot par  
laulību. 

Draudzes joprojām daudz neko nedara, lai laulību un ģimeni 
stiprinātu. Vai tiešām vienīgā palīdzība ir 
tad, kad ģimene jūk ārā? Varbūt ir  
pēdējais brīdis, lai kaut ko darītu? Bet ko 
tad īsti? Vai draudzei ir jāuzņemas  
atbildība par tās locekļu laulībām un  
ģimenēm? Draudze ir kopiena, kurā mēs 
esam savstarpēji saistīti. Vienas ģimenes 
problēmas nevar neietekmēt citus. 

Vai mēs dzirdam daudz svētrunu par  
laulību? Laulības dievkalpojumos jā, bet, 
ja tie ir reta parādība draudzēs, ko tad? 

Semināri un vakari laulātiem pāriem ir vēl 
viena iespēja, kā stiprināt šīs attiecības.  
Ja tas nekad nav darīts, var uzdrošināties 
to darīt. Ar mazumu, kaut vai ar dažiem 
pāriem, kas atnāk un piedalās. 

Mēs jau zinām, ka profilakse ir daudz 
lētāks pasākums par ārstēšanu. Un tad 
mēs varam piedzīvot, ka laulības tiek  
stiprinātas un ka stipra laulība ietekmē  
pilnīgi visu šajā pasaulē – gan ģimenes, 
gan draudzes, gan sabiedrību. Ir viegli 
aizbildināties. Ir viegli pasacīt – es nemāku 
un man tam nav laika, bet ir labi  

uzdrošināties darīt kaut ko jaunu, lai palīdzētu kopt laulības. 

Draudzē ir vajadzīgas arī lūgšanas par laulību. Nevis nezāļu 
meklēšana otra dārzā, bet lūgšana, lai Dievs dod spēku vīram 
un sievai rūpēties par savu  attiecību dārzu. 

Reizē tā var būt arī ļoti praktiska lieta – pieskatīt kādas ģimenes 
bērnus, lai vīrs un sieva var kaut kur kopā iziet. Dažreiz atrast 
auklīti bērniem nav viegli, bet mums jāmācās būt redzīgiem un 
jūtīgiem. Kādā ASV draudzē reizi mēnesī, pirmdienā, draudzes 
locekļi pieskata citu bērnus, lai mammas un tēti varētu kaut ko 
darīt kopīgi. 

Ja draudzei ir sava avīze, tad būtu labi rakstīt par laulībām un 
ģimenēm, kuras attīstās un aug. Mums nav jākaunas atzīt, ka 
laulībā šad un tad gadās arī problēmas, bet mums jāmācās 
palīdzēt problēmas risināt. Tad laulības dārzs tiks kopts un 
ravēts, un tas būs ne tikai darbs, bet arī atpūta, bet pāri visam – 
Dieva svētība.

Mācītājs Edgars Mažis



ÌIMENE – LATVIJAS LEPNUMS UN SPÇKS!

Ģimenes svētku pasākumi:

5.maijā - Valkā, 19. maijā – Jēkabpilī

26. maijā Rīgā Vērmanes dārzā

11.00 – 16.00 Svētku programma bērniem un vecākiem.

16.00 – 16.30 Pulcēšanās gājienam.

16.30 – 16.50 Gājiens Vērmanes dārzs - Doma laukums.

Doma laukumā
17.00 -19.30 Uz lielās skatuves Ģimenes svētku  
centrālais pasākums ar Nominantu   sveikšanu un mūziķu 
(Ieva Akuratere, Igo, Jana Kay u.c) piedalīšanos.

20.00 – 22.00 Vakara noslēguma koncerts, kurā piedalās 
Jauniešu mūzikas grupas (Valdis Indrišonoks, Metanoia, 
Xenos u.c.) 
Interneta mājas lapa www.gimenessvetki.lv.

Visas Latvijas draudzes ir aicinātas ik svētdienu lūgt par Latvijas  
ģimenēm, par ģimeņu problēmām un apdraudējumiem stipru ģimeņu 
veidošanai. Lūgsim par mūsu tautas nākotni, par stabilām, Dieva 
svētītām ģimenēm, kā arī par Ģimenes svētku labu izdošanos.

Neilandu
v ē S t i S

Mūsu darba laiks Papua Jaungvinejā straujiem soļiem tuvojas  
noslēgumam. Domās jau pakojamies mājupceļam un pamazām 
sākam atvadīties no vietām, kas šo gadu laikā iemīlētas.

Pateicamies Dievam

• par iespēju vēl pēdējo reizi doties uz Madangu un izbaudīt šīs  
piekrastes pilsētas tropisko burvību;

• par zviedru Viklifa un Latvijas draudžu finansiālo atbalstu, jo,  
pateicoties tam, esam veiksmīgi iegādājušies biļetes atpakaļceļam 
uz Latviju;

• par fantastisko iespēju strādāt kopā ar Aijuras ielejas mācītājiem;

• par Enoka sargāšanu braucienā uz Dienvidu kalnieni. Gan  
kriminālā situācija, gan ceļu kvalitāte šeit ir tik nedroša, ka  
veiksmīga atgriešanās mājās no tāla ceļa netiek uztverta kā  
pašsaprotama.

Aizlūgšanu vajadzības

• Šobrīd visvairāk mūsu prātus nemierīgus dara neskaidrā finansiālā 
situācija, jo priekšā  lieli izdevumi – gan jāapmaksā rēķini, kas vēl 
turpmākos 3 mēnešus būs saistīti ar mūsu uzturēšanos PJG, gan 
jāorganizē grāmatu un citu personīgo mantu nosūtīšana uz Latviju.

• Joprojām neskaidri ir sadzīviska rakstura jautājumi Latvijā –  
dzīvesvietas īre, darba iespējas, finanses, skola u. tml.

• Aizbraukšana no Papua Jaungvinejas mums ir emocionāli grūta,  
jo te ir jāatstāj tik daudz draugu, no kuriem daudzus, iespējams, 
nekad vairs nesatiksim. Lūdziet, lai Dievs dod mums savu mieru  
un mierinājumu brīžos, kad būs jāsaka ardievas.

Ja vēlaties mūs atbalstīt finansiāli, lūdzam ziedojumus sūtīt:

Latvijas Evaņģēliskā Alianse
Reģ. Nr. 000807105
Hansabanka, HABALV22
Konts: 551 004 210 895 ar norādi – “E. Neilanda atbalsta fonds”

Mīlestībā –

Antra un Enoks Neilandi

e-pasts: e-a.neilands@sil.org.pg

Pēdējās brīvdienas Madangā

Grieķu valodas kursā

Enoks vada Vecās Derības kursu Aijuras ielejas mācītājiem

Enoks un mācītājs Tande



1 Lūgsim par Svētdienskolu apvienību, 
par Dziesmu un mūzikas dienu, kas norisi-
nās šodien Pestīšanas Templī.

2 Pateiksimies un lūgsim par Nācaretes 
draudzi un mācītāju Egilu Ķeiri, ģimeni, 
pateiksimies par Dieva darbu pie cilvēku 
sirdīm un dzīvēm, ka vairāki īsā laikā ir pie-
ņēmuši Jēzu; pateicība par sakārtotām 
sadraudzības telpām. Lūgsim, lai  vairotos 
patiess dedzīgums, kalpojot draudzē un 
uzrunājot cilvēkus ārpus draudzes.

3 Lūgsim par Azerbaidžānas Evaņģēliski 
kristīgo baptistu savienību, kurā ir 22 drau-
dzes un 3000 locekļi.

4 Pateiksimies un lūgsim par Pāvila drau-
dzi un mācītāju Mārtiņu Balodi, ģimeni, lūg-
sim, lūgsim par draudzes locekļu atvērtību 
un uzupurēšanos vienam pret otru un pret 
tiem, kas ir ārpus baznīcas, kā arī par evaņ-
ģelizāciju, misijas darbu, mazajām grupām, 
vasaras Bībeles skolu Liepājā, Skrundā, 
Snēpelē; par palīgtelpu rekonstrukciju.

5 Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās 
kalpošanas apvienības darbu, vadītāju Jāni 
Jūrmali. Lūgsim par BPI Muzikālo vadītāju 
skolu, lai sajustu Dieva aicinājumu un 
atsauktos īstie cilvēki mācībām.

6 Pasaules Baptistu savienības svētdie-
na. Pateiksimies un lūgsim par PBS 
vadītājiem: prezidentu Deividu Kofiju, 
ģenerālsekretāru Dentonu Lotcu  un 
nominēto ģenerālsekretāru Nevilu 
Kellamu no Jamaikas, par kuru  šovasar 
būs vēlēšanas. Lūgsim par kristiešiem, 
kas tiek vajāti ticības dēļ.

7 Pateiksimies un lūgsim par Līgatnes 
draudzi, sludinātāju Mārtiņu Rijnieku un 
ģimeni, lūgsim par draudzes vienotību.

8 Lūgsim par Ukrainas Evaņģēlisko kris-
tiešu-baptistu asociāciju savienību, kurā ir 
2800 draudzes ar 140 000 locekļiem.

9 Pateiksimies un lūgsim par Limbažu 
draudzi un sludinātāju Jāni Kalēju; par 
nometnēm vasarā; par mūziķu nometni.

10 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, mācītāju Andreju 
Šternu, lūgsim Dieva žēlastību mācītājiem, 
lai, risinot problemātiskas attiecības, ievē-
rotu bibliskus principus.          

11 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
padomi, padomes sēdi, kas notiek Rīgā, 
par bīskapu Pēteri Sproģi; pateiksimies par 
veiktajiem pārbūves darbiem Savienības 
namā un par bibliotēkas atvēršanu.

12 Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga 
draudzi, mācītāju Jāni Pallo, par ģimenes 
svētkiem, kas šodien notiek ciemā, lai dau-
dzi cilvēki tiktu aizskārti ar evaņģēlija vēsti.

13 Ģimenes diena. Pateiksimies par 
vecākiem; lūgsim par ģimenēm, par vie-
notību un saticību; lūgsim, lai mēs spētu 
vairāk paust saviem mīļajiem mīlestību 
gan vārdos, gan darbos. 
Lūgsim par ģimenēm!

14 Pateiksimies un lūgsim par Madonas 
draudzi, sludinātāju Dastinu Pītersenu un 
ģimeni; lūgsim Dieva vadību un gudrību 
telpu risinājumam, jo esošais nams kļūst 
par mazu; lūgsim par bērnu svētdienskolu 
un par jauniešu darbu.

15 Lūgsim par Baškīrijas misijas braucie-
na darba grupas pārstāvju braucienu šajās 
dienās uz Baškīriju – par drošību ceļā, par 
savstarpēju sapratni un veiksmīgu plānoša-
nu braucienam augustā.

16 Pateiksimies un lūgsim par Mālpils 
draudzi, lai draudzei būtu mācītājs.

17 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti, 
lūgsim par finansējumu materiālu izdoša-
nai.

18 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
pastorālā institūta klausītāju kursa nobeigu-
mu un tālāko Dieva vadību.

19 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu armijā, cietumos, slimnīcās, 
paliatīvā aprūpē, lai tā attīstītos daudzos 
Latvijas reģionos.

20 Lūgsim par jaunu draudžu veidoša-
nu Latvijā.
Lūgsim par ģimenēm!

21 Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas 
draudzi, kurai nav pastāvīga garīdznieka.

22 Lūgsim par Vācijas Evaņģēliski brīvo 
baptistu draudžu savienību, kurā ir 835 
draudzes ar 85 194 locekļiem. 

23 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību un māsu kalpošanu draudzēs un 
sievietēm sabiedrībā; lūgsim par nometnes 
sagatavošanu Skrundā un par Skrundas 
draudzi.

24 Lūgsim, lai Dievs dod mūsu ļaudīm 
atvērtas acis, sirdi un gribu saskatīt apkārt-
nē vietas – misijas stacijas, kur sākt sludi-
nāt Evaņģēliju un nākotnē veidot draudzes.

25 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja – Gulbene, Ģipka, Mālpils, 
Mazsalaca, Kauguru draudze, Tempļa  
draudze, Semināra draudze. 

26 Lūgsim par mūsu ģimenēm, par  
ģimenes svētkiem, kas šodien notiek Rīgā.

27 Vasarsvētki 
Pateiksimies par Dieva Gara klātbūtni un 
darbu pasaulē. Lūgsim, lai mūsu sirdis 
būtu tīras un Svētais Gars tās piepildītu 
un aizdedzinātu mīlestībā uz Kristu un 
līdzcilvēkiem.
Lūgsim par ģimenēm!

28 Pateiksimies un lūgsim par bīskapa 
vietnieku Pēteri Eisānu, viņa ģimeni, viņa 
darbu Jelgavas draudzē un Savienības 
vadībā; par LBDS izpilddirektori Ingu  
Ziņģi-Pupiņu un viņas ģimeni.

29 Pateiksimies un lūgsim par jaunatnes 
darbu savienībā, par jauniešu darba koor-
dinatoru Tomu Ašnevicu; par jauniešu  
vadītājiem draudzēs un vienotību starp 
draudzēm.

30 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžas darbību, direktora p.i. 
Oļegu Jermolājevu; lūgsim Dieva vadību, 
plānojot un veidojot nākošo mācību gadu.

31 Lūgsim par bērniem un jauniešiem, 
kas beiguši mācību gadu, lūgsim pēc 
Dieva vadības mūsu jauniešiem, kas meklē 
savu vietu dzīvē, turpinot mācības.

a i z l ū g š a n u  K a l e n d ā r S

maijam

P a s a u l e s  B a P t i s t u 
s a v i e n ī B a s  s v ē t D i e n a 
6 .  m a i j ā

Katru gadu baptisti visā pasaulē svin 
īpašu svētdienu, lai iepazītu plašāk 
draudzi kā Kristus miesu pasaulē un 
lūgtu viens par otru. Šogad mēs īpaši 
aizlūdzam, lai Dievs palīdz tiem, kam 
nav reliģiskās brīvības un kuri cieš  
ticības dēļ; mēs lūdzam, lai  
evaņģēlijs aizsniegtu visas tautas.

Šajā svētdienā visā pasaulē baptistu 
draudzes aicinātas dot ziedojumu 
Pasaules Baptistu savienībai, lai ar to 
atbalstītu visas kalpošanas nozares, 
ieskaitot darbu cilvēktiesību jomā.

Pasaules Baptistu savienībā ir vairāk 
nekā 36 miljoni kristītu ticīgo un  
vairāk kā 110 miljoni ticīgo, kas  
apvienojušies 200 000 baptistu drau-
dzēs 200 baptistu konvencijās un 
apvienībās 130 valstīs. PBA darbojas, 
lai vienotu baptistus efektīvākai kalpo-
šanai visā pasaulē.

www.bwanet.org



b ī b e l e S  l a S ī j u m i  
m a i j a m

1. 2. Korintiešiem 5:11-18; Salamana Pamācības 3:13-26
2. Jāņa 8:31-36; Salamana Pamācības 3:27-35
3. Romiešiem 8:7-11; Salamana Pamācības 4:10-19
4. Jāņa 19:1-7; Salamana Pamācības 4:20-27
5. Atklāsmes 22:1-5; Salamana Pamācības 5:1-23
6. Mateja 11:25-30; Kolosiešiem 3:12-17; 108. psalms

7. Jēkaba 1:17-25; Salamana Pamācības 6:6-11
8. Lūkas 19:36-40; Salamana Pamācības 6:12-19 
9. Romiešiem 15:14-21; Salamana Pamācības 7:1-27

10. 1. Korintiešiem 14:6-9; Salamana Pamācības 8:1-21
11. Lūkas 22:39-46; Salamana Pamācības 8:22-36
12. Jāņa 6:63-69; Salamana Pamācības 9:1-18
13. Jāņa 16:23b-28; 1. Timotejam 2:1-6a; 100. psalms

14. 1. Ķēniņu 3:5-15; Filipiešiem 1:1-11
15. 2. Mozus 17:8-13; Filipiešiem 1:12-18a
16. Lūkas 11:1-4; Filipiešiem 1:18b-26
17. Lūkas 24:50-53; Apustuļu darbi 1:3-4,8-11; 110. psalms
18. Jāņa 18:33-38; Filipiešiem 1:27-2:4
19. Efeziešiem 6:18-20, 23-24; Filipiešiem 2:5-11
20. Jāņa 15:26-16:4; Efeziešiem 3:14-21; 27. psalms

21. Ecehiēla 11:14-20; Filipiešiem 2:12-18
22. Lūkas 21:12-19; Filipiešiem 2:19-30
23. Lūkas 12:8-12; Filipiešiem 3:1-11
24. Apustuļu darbi 1:12-26; Filipiešiem 3:12-21
25. Jāņa 19:25-27; Filipiešiem 4:1-9
26. Caharijas 4:1-14; Filipiešiem 4:10-23
27. Jāņa 14:23-27; Apustuļu darbi 2:1-18; Psalms 118:1-14

23. Mateja 16:13-19; 1. Korintiešiem 12:4-11; Psalms 51:12-14
24. Apustuļu darbi 4:23-31; 1. Mozus 24:1-28
25. Apustuļu darbi 8:12-25; 1. Mozus 24:29-49
29. Apustuļu darbi 11:1-18; 1. Mozus 24:50-67

draudzēmz i ņ a S

Mēneša lozungs:  
“Lai visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs 

Dievam Tēvam par godu.”
(Filipiešiem 2:11)

g a r ī D z n i e K u  B r ā l ī B a
19. maijā plkst. 9.30 Kuldīgā Ziemeļkurzemes reģiona mācītāju 
sanāksme un svētdienskolotāju seminārs.
Informācija: Gints Pallo, tel. 29490962.

P ā v i l a  D r a u D z e
No 4.-6. maijam evaņģelizācijas pasākums “Nāc un elpo brīvi!” 
Informācija: mājas lapā www.paviladraudze.lv vai  
zvanot pa tel. 26434117 Edgaram Deksnim.

o g r e s  t r ī s v i e n ī B a s  D r a u D z e
No 4.-6. maijam Ogrē 1. vidusskolā, Zinību ielā 3, jauniešu salidojums 
“Īsta mīlestība gaida 5”. Tēma – jauniešu attiecības.  
Pieteikšanās mājas lapā www.istamilestibagaida.lv/img5/   
Informācijai: Dainis Pandars, tel.28899025. 

m ē r s r a g a  D r a u D z e
12. maijā plkst. 16.00 Mērsraga ciema kultūras namā notiks “Svētki 
ģimenei”.
Viesi: Bērnu un ģimenes lietu ministrs mācītājs Ainars Baštiks,
          LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.
          Muzicēs Dravnieku ģimene.
Piedalās pagasta pārstāvji, vidusskola, bērnudārzs. Visi mīļi aicināti!

m i s i o n e s  D r a u D z e
12. maijā plkst. 16.00 Lāčplēša ielā 117
Kristīgo dziesmu festivāls (krievu valodā).

v a l m i e r a s  D r a u D z e
Kāds vīrs tu esi? Dieva vai pasaules ietekmēts?
Mēs, vīri, nākam kopā, lai meklētu Dieva prātu un spēku.
“Laiks vīriem!” 13. maijā plkst. 16.00 Valmieras draudzē. 
Papildus informācija: tel. 29296321, Andris Akmens.

ā g e n s K a l n a  D r a u D z e
13. maijā plkst. 11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums 
 ar ģimeņu koncertu.
27. maijā plkst. 11.00 Kristību dievkalpojums.

v e n t s P i l s  D r a u D z e
20. maijā plkst. 11.00 draudzes kora svētki.
Viesi: Kuldīgas draudzes dziedātāji,
          mācītājs Edgars Mažis.

v a i Ņ o D e s  D r a u D z e
20. maijā plkst. 11.00 draudzes kora gadasvētki.
Viesi: Priekules draudzes sludinātājs Pēteris Tervits un dziedātāji.

a i z P u t e s  D r a u D z e
27. maijā plkst. 11.00 draudzes kora gadasvētki.
Viesis: māc. Edgars Mažis.

m ā s u  a P v i e n ī B a
No 6.-8. jūlijam Skrundas arodvidusskolā notiks mācību un  
sadraudzības nometne “Mīliet cits citu!” Plānotas arī lekcijas  
svētdienskolotājiem.
6. jūlijā plkst. 12.00 atklāšana, vakarā tikšanās ar 
 LBDS bīskapu Pēteri Sproģi.
7. jūlijā plkst. 19.00 evaņģelizācijas koncerts Skrundas estrādē.
8. jūlijā plkst. 11.00 dievkalpojums Skrundas kultūras namā.
Dalības maksa, piesakoties līdz 10. jūnijam, – 12 lati, pēc 10. jūnija – 
15 lati. Informācija: tel. 7227195, marta@lbds.lv

s v e i c a m  j u B i l e j ā !
30. maijā sludinātājam Jānim Balodim (Aizputes draudze) 40 gadi.

Ar lielu prieku vēlos 
paziņot, ka ar Dieva 
svētību, Savienības 
nama pagrabstāva 
telpu 1.kārtas remonti 
ir noslēgušies un š.g. 
12. maijā plkst.10.00 
tās oficiāli atklāsim. 
Visi interesenti ir laipni  
gaidīti. Atklātas tiks: 
Savienības nama  
bibliotēka un lasītava, 
un divas konferenču 

zāles: Lielā stikla zāle un Mazā stikla zāle. 2.kārtas  
remonti, kas ir saistīti ar kafejnīcas izveidi, tiek plānoti 
uzsākt š.g. vasarā. Lielu pateicību izsakām visiem, kuri 
piedalījās, lai šis projekts tiktu uzsākts un realizēts: gan ar 
savām aizlūgšanām, gan finansiāli, gan praktiskiem pado-
miem! Paldies arī visiem savienības darbiniekiem par 
organizēto darbu un neatlaidību šī projekta realizācijā!

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
LBDS izpilddirektore Inga Ziņģe-Pupiņa



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, korektors Aigars Baštiks, maketētājs Filips Tālbergs
Foto: Andris Sproģis, Rihards Kociņš

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

LBDS Padomes informatīvs izdevums

draudzēmz i ņ a S

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 notiks Vasaras nometne  
mūziķiem. Bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas nometnes 
“Būsim kopā...” radošā komanda piedāvā bērniem un  
jauniešiem, kas spēlē vijoli, čellu, flautu, klarneti, saksofonu, 
trompeti, altu, eifoniju, mežragu, trombonu vai tubu, iespēju  
pilnveidot savas instrumenta spēles prasmes, piedaloties 
kristīgās mūzikas nometnē. Jaunums – nometnes  
programma šogad tiek papildināta ar iespēju mācīties  
vokālajā studijā, kā arī sitamo instrumentu spēlē.
Nometnes dalības maksa Ls 40,00. Ja no vienas ģimenes 
nometnē piedalās 2 vai vairāk bērni, ir iespēja saņemt  
atlaides (par atlaidēm interesēties Svētdienskolu apvienībā).
Lūgums savlaicīgi iemaksāt dalības avansu 10,00 Ls 
apmērā līdz nometnes sākumam. Dalībnieku skaits 
nometnē ir ierobežots, tāpēc būtu labi, ja pieteikšanās 
un avansa iemaksa tiktu izdarīta savlaicīgi, vēlams jau 
Dziesmu un mūzikas dienā 1. maijā. 
Informācija: Jānis Ansons, tel. 28332367 
e-pasts: 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
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības padomē tika 
apstiprināti šādi amati: priekšsēdētāja vietniece – Rudīte 
Tālberga, sekretāre, kasiere – Inga Titova.

No 26. līdz 29. jūlijam Kuldīgā
KORA DARBNĪCA PIANISTIEM UN DIRIĢENTIEM
Šajās četrās dienās būs lieliska iespēja mācīties individuāli 
pie talantīgiem un profesionāliem skolotājiem, kā arī pašiem 
koncertēt. 
Dalības maksa: 40 Ls (viesnīca, ēdināšana, mūzikas  
skolas telpu īre). Jāpiesakās līdz 2007. gada 1. jūnijam.  
Vietu skaits ir ierobežots!
Kora darbnīcas koordinatores: Rasa Cirvele (tālr. 29335590)
 Līga Jūrmale (tālr. 26498810)

m u z i K ā l ā s  K a l P o Š a n a s  s K o l a 
Visiem, kas domā par savas draudzes muzikālo kalpošanu!
Baltijas Pastorālā institūta Muzikālās kalpošanas skola  
aicina pieteikties šādās mācību programmās: kora diriģents 
un pielūgsmes vadītājs.
Mācību ilgums – viens gads. Mācības notiks katra mēneša 
pirmajā sestdienā, sākot ar 1. septembri. Iestājeksāmenu 
datums – 19. maijs.
Pieteikties, sūtot e-pastu uz rudite.t@inbox.lv. Sīkāku infor-
māciju var iegūt, zvanot pa tālruni 28613883.

l a t v i j a s  e v a Ņ ģ ē l i s K ā s  a l i a n s e
Latvijas Evaņģēliskās alianses Mediju grupa rīko Latvijas 
medijos iesaistīto kristiešu tikšanos, uz kuru tiek aicināti 
visos medijos strādājošie kristieši: žurnālisti, redaktori,  
producenti u.c. 
Tikšanās laiks: 19. maijā plkst. 10.00. 
Vieta: Kristīgās vadības koledžā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37.  
Vairāk info: www.lea.lv/dgrupas/mediju_dg 
Kontaktpersona: Zigmārs Atvars, MBA mediji@lea.lv

i r  g a t a v s  j a u n ā s  D e r ī B a s  
j a u n a i s  t u l K o j u m s 

Tas ir vēsturisks notikums! Jaunās Derības jaunā tulko-
juma tautās iešanu ievadīja ekumenisks dievkalpojums 
Rīgas Domā 2007. gada 9. aprīlī, kurā piedalījās Latvijas 
kristīgo konfesiju vadītāji vai viņu pārstāvji. Sprediķi 
teica Zviedrijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs 
Kristers Andersons. Jaunais tulkojums nav iepriekšējo 
tulkojumu pārveidojums vai uzlabojums, bet pilnīgi 
jauns tulkojums no oriģinālvalodām (Bībele sarakstīta 
senebreju, aramiešu un sengrieķu [koinē] valodās), 
kura veidošanā ņemtas vērā Bībeles teksta pētniecības 
novitātes un latviešu literārās valodas attīstības  
tendences. Bībeles tulkošanas komisija, kuras sastāvā 
kā Vecās Derības tulks bija arī Enoks Neilands, uzsāka 
darbu 1995. gada janvārī. Cerams, ka darbs pie Vecās 
Derības tulkojuma tiks pabeigts tuvāko divu gadu laikā. 
Lasīsim un lietosim jauno tulkojumu!

Baznīcu vadītāji par jauno tulkojumu:

Nepieradināms. Neuzpērkams. Nepierunājams. 
Nemainīgs. Tāpēc arī mums mainīgajā pasaulē un laikā 
vajadzīgs. Tāds ir Dzīvais Vārds – arī jaunajā tulkojumā.

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

Vispirms lasīt šos senos un dievišķos tekstus, tad 
saprast, ko tie saka, un tad saprast, ko tie saka man. To 
lasīšana ir īpaša pieredze, kas ar rūpīgu koncentrēšanos 
un apceri iemāca apziņai kustēties noteiktā virzienā – uz 
sarunu ar Dievu.

Jānis Vanags
LELB arhibīskaps

Ar prieku varam paziņot, ka ir izdota 
Dr. teol. Ilmāra Hirša grāmata 
“Jaunās Derības grieķu – latviešu 
valodas vārdnīca”, kuru var  
iegādāties grāmatnīcā “Raksti” 
Rīgā, Lāčplēša ielā 37. 
Vārdnīca paredzēta teoloģijas stu-
dentiem, bakalauriem, maģistriem, 
praktizējošiem garīdzniekiem,  

katram, kas studē vai savā darbā lieto Jaunās Derības 
grieķu tekstu vai interesējas par to.


