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...“Centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts”  
(Efeziešiem 5:17)

Mēs kā Dieva bērni cenšamies saprast, kāds ir Dieva prāts 
mūsu dzīvē un cenšamies dzīvot saskaņā ar to, vai ne? Bet 
dažkārt, kad esam kādas izvēles priekšā, esam apmulsuši,  
jo it kā grūti saprast Dieva prātu un mēs mokāmies – lasām 
Rakstus, lūdzam, jautājam citiem, jautājam sev, bet tā īsti droši  
neesam pārliecināti par pareizo izvēli.

Kas tad ir Dieva prāts?

Tas ir sirds stāvoklis, kurš ļaujas Dieva vadībai – tā saka  
Maikls Velss. Dieva prāts ir cilvēka attieksme, kas izpaužas viņa 
ikdienas gaitās, nevis šo gaitu konkrētais mērķis. Sekot Dieva 
gribai nozīmē gluži vienkārši ļauties Viņa vadībai, vienkārši  
ticībā savas sirdis vērst uz Dievu. Ja mūsu sirdis vienmēr būs 
vērstas uz Dievu un ja mums būs tāds sirds stāvoklis, kad  
apzināmies, ka Dievs nepārtraukti ir pie mums un mēs esam 
atkarīgi no Viņa, tad sekošana konkrētiem Dieva norādījumiem 
notiks dabiski.

Mūsu uzmanības centrā jābūt nevis kalpošanai vai darbam,  
bet gan Tam, kurš mums to uzticējis darīt, – Kristum. Tad nebūs 
svarīgs darbs vai amats, ko šajā mirklī ieņemam, bet gan  
pārliecība, ka esam Tā Kunga uzdevumā, vienalga kāda veida 
darbu mēs darām un cik ilgi Viņš mums to uztic. Kad sirdī  
staigājam ar Dievu, mums nevajadzēs ilgi mocīties neziņā, 
nespējot izlemt, jo nepieciešamības gadījumā Dievs var  
mums likt mūsu lēmumu mainīt.

Dieva prāts nav darbošanās, bet gan sirds stāvoklis, šos  
darbus veicot.

“Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies 
savā garā, lai pareizi saprastu Dieva gribu!” (Romiešiem 12:2)

Nepagursim kalpošanā un ne mirkli neaizmirsīsim Darba 
Devēju!

Līvija Lāme 
Māsu apvienības vadītāja

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



2006. gada vasarā nometnē Limbažos  
uzsāktais darbs ar mūsu draudžu jauno mūziķu 
orķestri un vokālistu grupu veiksmīgi turpinās 
un attīstās. Esam pateicīgi Dievam par iespēju 
koncertēt aizvadītā gada septembrī Mateja  
dievnamā un gada nogalē novembrī Liepājas 
Metodistu dievnamā. Abos koncertos izjutām 
siltu klausītāju atsaucību, kas iedvesmo  
turpināt. Pateicamies skolotājiem – mūziķiem, 
kā arī bērnu vecākiem un atbalstītājiem, kas ir 
palīdzējuši īstenot šos projektus.

Pašlaik tiek uzsākts mēģinājumu cikls, lai  
apgūtu jaunu repertuāru 1. maija Dziesmu  
dienas koncertam, tādēļ ar prieku atsaucāmies 
Māra Dravnieka uzaicinājumam organizēt  
mūziķiem divu dienu treniņnometni ar  
nakšņošanu Mateja dievnamā. 

Mēģinājumu starplaikos bērniem bija sarūpēta 
bagāta izklaides programma. 

Ligitas Kanderes un Indras Mellumas vadībā 
viņi iepazina Vecrīgas noslēpumus, 

bet par interesantu stafeti, kuras pieturas  
punktos bija jāveic dažādi uzdevumi Mateja  
telpās imitētā bankā, tirgū, pastā, bišu mājā  
un tiesā, bija parūpējušās limbažnieces Dace 
Reizniece un Ivita Pole.

Vakarā mazie nometņotāji ar interesi klausījās 
un uzdeva jautājumus nometnes īpašajiem  
viesiem – vijolniecēm: Francijas konservatorijas 
studentei Paulai Šūmanei un Simonai Tālbergai, 
kura apgūst vijoļspēli kristīgā universitātē ASV.

Tad sekoja aizraujoša viktorīna par Āfriku, kurā 
mūs vadīja Mateja Bērnu kalpošanas vadītāja 
Evelīna Sproģe. Pirms nakstmiera visi ar a 
izrautību izsekoja filmas “Nārnijas hronikas” 
varoņu gaitām, un tad varējām izbaudīt arī 
Mateja viesnīcas mājīgos apartamentus,  
lai otrā dienā ar jaunu sparu varētu ķerties  
pie muzicēšanas. 

Un kur tad vēl gardās un bagātīgās maltītes, 
par ko abas dienas nenogurstoši rūpējās Ieva 
Krūmiņa, Irīda Tilga un Lelde Liepiņa. 

Sirsnīgs paldies mūziķiem – orķestra izveides 
idejas autoram diriģentam Jānim Ansonam, 
Mārim un Diānai Draviekiem, Dacei Jauģietei, 
Artai Romančukai, Ievai Medenei, Tabitai 
Marhelai, Baibai Jūrmalei, Limbažu draudzes 
mācītājam Jānim Kalējam un visiem, kas  
palīdzēja īstenot nometnes programmu. Paldies 
visiem jaunajiem mūziķiem, kas bija atsaucīgi 
un čakli muzicēt.

Būsim kopā
J a u n o  k r i s t ī g o  m ū z i ķ u  k u s t ī b a s

z i e m a s  b r ī v d i e n u  m i n i  n o m e t n e

Kad atkal tiksimies?

Nākošais kopmēģinājums notiks 24. martā plkst. 10.00 Mateja dievnamā. Tiem, 
kas jau spēlē orķestrī un arī tiem, kas vēlas pievienoties un muzicēt Dziesmu 
dienā 1. maijā, lūgums būt šajā mēģinājumā.

Kas notiks vasarā?

Jau esošajiem orķestra dalībniekiem un vokālistiem, kā arī tiem, kuri vēlas pievie-
noties, tiek piedāvāta brīnišķīga iespēja piedalīties jauno kristīgo mūziķu nometnē 
“Būsim kopā” no 9. jūlija līdz 14. jūlijam Limbažos. 

Sekosim informācijai!

Elza Roze
Svētdienskolu apvienība

Jaunie mūziķi kopā ar skolotājiem Mateja dievnamā

Mēģinājumā



A i c i n ā j u m s  u z  s e m i n ā r u 

“Patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem 
vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” Mateja 25:40

Kalpošanas Resursu Centrs sadarbībā ar nodibinājumu “Partneri” 
piedāvā iespēju piedalīties seminārā par tēmu, kā kalpot cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām - kas cieš no garīgām slimībām un kā  
atbalstīt viņu ģimenes. 

Jaunajā derībā mēs lasām par cilvēkiem, kas slimoja ar lepru. Kad 
viņi tuvojās citiem cilvēkiem, tie bļāva: “Nešķīsts! Nešķīsts!”. Kāds 
tas bija kauns slimajiem cilvēkiem un viņu ģimenēm...? Statistika 
ASV liecina, ka katrā piektajā ģimenē ir kāds garīgi slims cilvēks. 
Šie cilvēki slimo ar “mūsdienu lepru” – garīgajām slimībām, kuru 
rezultātā tie ir kļuvuši neredzami un ignorēti sabiedrībā un  
draudzēs. Tas ir baiļu un ignorēšanas rezultāts.

Seminārā tiks apskatītas tēmas par garīgajām slimībām, tiks  
analizēts šī brīža stāvoklis, un domāts par nākamajiem soļiem,  
ko draudze var spert, lai piedāvātu palīdzību garīgi slimiem  
cilvēkiem un viņu ģimenēm.

Semināru vadīs mācītājs Maiks Rinkins un viņa sieva Džūdija. 

Viņiem ir 34 gadus vecs dēls, kurš arī garīgi nevesels. Mācītājs 
Rinkins savu kalpošanu aizsāka pirms 12 gadiem nodibinot 
“Līdzjūtības kalpošanu” (“Compassion Ministries”) garīgi slimiem 
cilvēkiem un viņu ģimenēm. 

Maiks Rinkins sešus gadus ir bijis Nacionālās Alianses garīgi  
slimajiem Mid-Valley filiāles prezidents, kā arī šīs alianses 
Oregonas štata padomes loceklis. Viņa sieva Džūdija šobrīd  
darbojas Oregonas cilvēktiesību departamentā, garīgās veselības 
departamentā un atkarību palīdzībā. Viņas kompetence ir bērnu 
garīgās veselības jautājumi un ģimeņu atbalsts. Viņa ir izveidojusi 
Oregonas štata ģimeņu atbalsta tīklu, ģimeņu atbalstīšanai, kurās 
ir bērni ar garīgiem traucējumiem.

Seminārs notiks piektdienā, 9. februārī no plkst. 16:00  
nodibinājuma “Partneri” telpās Rīgā, Alfrēda Kalniņa ielā 8-8.

Aicināti draudžu vadītāji un draudžu nozaru vadītāji, kas vēlas 
padarīt savu draudzi atvērtu un pieejamu cilvēkiem, kas slimo ar 
garīgajām slimībām un viņu ģimenēm.

Pieteikšanās Kalpošanas Resursu centrā pa e-pastu  
krc@lbds.lv vai  zvanot 26177539  Andrejam Priedītim

Dzīvības
v ē r t ī b a

Līdzjūtības
k a l p o š a n a

Pīdžeja Elkinsa (P.J.Elkins) – misionāre no ASV, izaudzi-
nājusi 4 bērnus, ir 11 mazbērni. Latvijā  Pīdžeja Elkinsa 
vada Misijas fondu “Dzīvības vērtība” (Precious Life 
Ministries, Inc.).

Piedāvājam jums fragmentu no Pīdžejas liecības par to,  
kā Dievs ir svētījis un vadījis viņu un viņas kalpošanu 
Latvijā. 

1. Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par savu ģimeni. 

Man ir 4 pieauguši bērni, un es esmu pateicīga Jēzum,  
ka viņi ir nodevušies Dievam un uzticīgi darbojas savās 
draudzēs. Mans vecākais dēls darbojas ar skaņu  
aparatūru, mans otrais dēls māca svētdienas skolā,  
mana vecākā meita dzied korī un solo, mana jaunākā  
meita ir mācītāja sieva, kura nodarbojas ar daudz ko,  
kā arī piedalās pielūgsmes grupā. Viņi visi ir precējušies  
ar brīnišķīgiem dzīvesdraugiem. Man ir 11 “perfekti”  
mazbērni (protams, tikai vecmāmiņas acīs). 

2. Kā jūs sākāt kalpošanu?

Es lūdzu Dievu, lai Viņš man skaidri parāda, ko es varētu 
darīt, kalpojot Viņam. Es vēlējos, lai Viņš varētu mani lietot. 
Pirms es paspēju kaut ko vēl pateikt, man ienāca prātā 
vārds “misija”.  Es teicu, “Ak, nē, Kungs, es to nevaru.” 
Tomēr tas mani aizkustināja. Bija arī daudz šķēršļu.  
Kā Jēzus to varētu piepildīt manā dzīvē? Man nebija  
nekādas naudas šim darbam, turklāt bija arī veselības 
problēmas. Kad es pateicu cilvēkiem, ko Dievs vēlas,  
lai es daru, viņi man neticēja. Mani bērni bija norūpējušies 
par mani. Tagad es spēju saprast Dieva plānu savai dzīvei. 
Tā bija Viņa vīzija, kas vienmēr ir daudz lielāka un  
efektīvāka par manējo. Es droši zināju, ka Dievs vēlējās,  
lai es dodos misijā. Mans pirmais misijas brauciens bija 
1992. gada janvārī uz Ukrainu un Krieviju. Savā sirdī es 
zināju, ka Dievs mani aicinās pilna laika kalpošanā misijas 
darbā.  

3. Kā jūs nokļuvāt Latvijā?

1996. gadā es atbraucu uz Latviju kopā ar organizāciju 
Campus Crusade for Christ. Es devos atpakaļ uz mājām 
1999. gadā, lai meklētu Dieva prātu manai dzīvei. Tajā laikā 
man bija tulks. Viņa stāstīja man par situāciju Latvijā un par 
to, ka daudzas sievietes izdara abortus. Tas salauza manu 
sirdi un deva man līdzjūtību pret sievietēm, kas cieš. Tā es 
devos mājup lūdzot un līdzi jūtot šīm sievietēm, kam bija 
daudzas psiholoģiskas problēmas, kuras viņas pašas 

Turpinājums pēdējā lappusē

Andrejs Priedītis Pīdžeja Elkinsa



Misijas 
dienas

Pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas kā draudžu saime esam vienojušies 
vienlaicīgi domāt par vienu un to pašu tematu mūsu draudzēs – misiju.  
Jēzus pēdējie vārdi mācekļiem esot bijuši: “Jūs dabūsit spēku, kad Svētais 
Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā 
Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.“ (Apustuļu darbi 1:8)  
No apustuļa Pāvila dzīves redzam, ka misijā cilvēki iesaistās trīs veidos:  
ar savu lūgšanu, ar savu ziedojumu, ar savu došanos uz jaunām vietām,  
kur evaņģēlijs vēl nav skanējis. Arī Misijas mēnesī draudzes ir lūgušas,  
ziedojušas un plānojušas doties uz konkrētām vietām pasludināt Labo vēsti. 

V e n t s p i l s  d r A u d z e

Arī Ventspils draudze, atsaucoties LBDS aicinājumam 2007. gada janvāri veltīt 
domām par misiju, turpinājusi meklēt savu vietu Dieva lielajā plānā virs 
zemes.

Lūkojoties Dieva Vārdā, kopā esam domājuši par to, ko nozīmē būt zemes 
sālij un pilsētai kalnā. 

2006. gada nogalē kopīgiem spēkiem izdevies sakārtot izbraukuma svētdien-
skolas telpas Ziru pagastā, kur katru sestdienu vietējie bērni tiek aicināti tuvāk 
iepazīties ar Bībeli un Jēzu. Kopīgi ar diakoniem, Dievu lūdzot, mēģinām arī 
domāt par citām iespējamām draudzes misijas stacijām Ventspilī un tās 
apkārtnē. Draudzes ļaudīm jau iegūta pieredze arī tālākos misijas braucienos 
– uz Baškīriju. Turpinot jau agrāk iesākto, ik svētdienu katram iespējams salikt 
savu pienesumu misijas darbam caur draudzi īpaši iekārtotajā Misijas  
kolektes kastītē.

j e l g A V A s  d r A u d z e

Janvārī katru svētdienu lūdzām par kādu pasaules 
daļu īpaši, lai Kristus evaņģēlijs viņiem atskanētu 
pēc iespējas drīz, tadējādi vēršot savas domas uz 
citu vajadzībām, nevis savējām. No visām reizēm 
īpaši prātā palika lūgšana par Āziju uzreiz pēc  
videoklipa noskatīšanās, kurā bija stāstīts par to,  
kā aizlūgt par Indijas musulmaņiem, kas mēdz 
redzēt sapņos Jēzu, kurš viņus mudina meklēt 
gaismu. Dzirdējām arī 4 koncentrētus sprediķus 
par misiju gan no mācītāja, gan arī viesiem Hansa 
Gilsona Bērziņa un Čaka Kellija. Svētdienskolā bija 
nodarbību tēmas par misiju un bērni piedalījās 
nodibinājuma “Partneri” rīkotajā zīmējumu konkur-
sā. Pēdējā svētdienā bija iespēja dot īpašu misijas 
ziedojumu, kuram bija gatavojušies gan mazie 
bērni, gan arī pieaugušie, savukārt jau labu laiku 
5% no kolektēm regulāri tiek novirzīti iekšmisijas 
darbam. 

Šovasar jūlijā draudze plāno noturēt Vasaras 
Bībeles skolu pilsētas ģimnāzijas telpās ar mērķi 
liecināt bērniem un jauniešiem un tāpat to darīt arī 
mūsu misijas stacijā pie Lietuvas robežas – 
Ziedkalnē, kur katru svētdienu notiek sapulces.  
Vēl arī ceram kopā ar Valmieras draudzi kopīgi 
uzrunāt vietējos iedzīvotājus. Daži jelgavnieki 
dosies arī misijas braucienā uz Baškīriju.



r ī g A s  ā g e n s k A l n A   d r A u d z e

Pēdējos trīs gadus, kopš Neilandu ģimene atrodas Papua 
Jaungvinejā, Āgenskalna draudzei vārds "misija" skan personīgāk. 
Īpaši par to domājām arī šā gada janvārī – Misijas mēnesī. Šogad 
mūsu draudzei ir kopīgs Bībeles lasīšanas plāns, kurš iesākas ar 
trīs nedēļām, kas veltītas misijai, un katrā no svētdienas dievkalpo-
jumiem arī pārdomājam kādu no misijas aspektiem – misija  
ikdienā, misija savā zemē un misija pasaulē.

21. janvāris – Misijas svētdiena, kuru svinējām kopā ar Madonas 
draudzes sludinātāju Dastinu Pītersenu; tad arī vācām ziedojumu 
misijas darba atbalstam. Svētdienskolas bērni savukārt izpētīja 
misionāru darba rīkus un paši sagatavojās iespējamam misijas 
ceļojumam, spēļu izsolē izvēloties sev līdzņemamās mantas. 
Viņus konsultēja draudzes locekļi, kas paši bijuši īstermiņa misijas 
ceļojumos Brazīlijā un Taizemē. Savas zināšanas un domas par 
misiju bērni izteica zīmējumos, ar kuriem piedalīsies Misijas dienu 
bērnu zīmējumu izstādē.

Visu janvāri draudzes locekļi tiek aicināti piepildīt baznīcas  
vestibila palmā iekārto papuasu somu ar iedrošinājuma un laba 
vēlējuma vēstulēm un sveicieniem Neilandu ģimenei. Šobrīd  
misijas kalpošanā ir arī mūsu draudzes locekle Elīna Salna, kas 
pagājušā gada rudenī sāka mācīties Kristus mācekļu skolā Vācijā, 
bet pašlaik ir 3 mēnešu praksē Etiopijā. Janvārī arī pirmo reizi 
kopā uz tikšanos bija sanākuši draudzes locekļi, kas dzīvo 
Jaunmārupē. Ceram, ka tas varētu būt iesākums misijai mūsu 
Jeruzalemē. Un visbeidzot – Āgenskalna draudze gatavojas savās 
mājās uzņemt starpkonfesionālo Misijas dienu 2007 dalībniekus. 
Pasaulē pazīstams teiciens – neiespējamā misija. Dieva spēkā 
vēlamies “neiespējamo” pārvērst par “iespējamo”.

l i e p ā j A s  p ā V i l A  d r A u d z e

Katrai janvāra svētdienai bija īpaša misijas tēma – pēc Ap. d. 1:8: 
“Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un 
būsit Mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un 
līdz pašam pasaules galam.” Tā 7. janvārī tika runāts par Pāvila 
draudzes Jeruzalemi – Liepāju; 14. janvārī par Pāvila draudzes 
Jūdeju – tiem, kas dzīvo Liepājas tuvumā; 21. janvārī runājām par 
Samariju – tiem, kas dzīvo visā Latvijā, pat Liepājā, bet ir atšķirīgi 
no mums (kā samarieši no jūdiem); 28. janvārī runājām par  
pasaules galiem – par kultūrām un tautām, kas ir jebkur pasaulē 
un kas ir atšķirīgas no mums.

Katras svētdienas pieaugušo Bībeles studijās (10:00) un dievkal-
pojumos (11:00) tika apskatītas ar misiju saistītas tēmas. Bez tam 
vēl arī īpaši lūdzām par attiecīgo vietu – Liepāju, apkārtni, Latviju, 
citām kultūrām un pasauli. Papildus tam 21. janvārī plkst. 16:00 
bija Sīmaņa Baloža stāstījums un bildes par misiju uz Baškīrīju 
2006. gada vasarā. 28. janvāra dievkalpojumā par Papua 
Jaungvineju stāstīja Inese Baltpurviņa. Tika arī salikts ziedojums, 
lai kopā ar LBDS atbalstītu Tadžikijā divus sludinātājus vienu 
gadu.

r ī g A s  m A t e j A  d r A u d z e

“ZIEMAS BRĪVLAIKS ĀFRIKĀ”
Uzdevums, glābšana, labdarība, doties komandējumā, izsekoša-
na, šaušana, tālu no mājām, piedzīvojums, noslēpums, jautrība, 
ziņkāre, briesmas, kompass, plāns, soma, iedvesma, mājas 
darbs, grūtības, doties karot, plaukstas dators, karte, Dievs, stāstīt 
kādam ko svarīgu, brīvprātība, noteikts laiks, mērķis, panākumi, 
darbs – tie ir tikai daži no vārdiem, kas nāca prātā 4.-6.klases  
skolēniem, dzirdot vārdu MISIJA.

2007. gads Mateja draudzes Bērnu kalpošanai iesākās pavisam 
īpaši. Skolēnu ziemas brīvlaikā apmēram trīsdesmit 4.-6. klases 

skolēniem bija iespēja doties “ceļojumā uz Āfriku”. 2., 3. un 
4. janvārī skolēni pulcējās Mateja baznīcā, lai katru dienu divas 
stundas interesantā veidā uzzinātu par to, kas ir misionārs, kas 
ir misija, kā tai gatavojas, kā arī lai satiktu kādus pavisam īstus 
misionārus. Šajās dienās bērni iepazinās ar misionāru no ASV 
Skotu Runzo (Scott Runzo), ar Lieni Svoku (no Jelgavas) un 
uzzināja ko vairāk par misijas braucieniem uz Baškīriju.

Pirmajā pasākuma dienā bērniem tika dots arī kāds īpašs 
uzdevums: sakravāt ceļa somu misijas braucienam uz 
Šrilanku. Vajadzēja tik redzēt, kas tika ņemts līdzi: elektriskais 
sildītājs, dūraiņi, pludmales paklājiņš, tēja, kafija, konfektes, 
vitamīni un ķiploki, kā arī Bībeles un metodiskie materiāli  
darbam ar bērniem. Pēc tam kopīgi novērtējām katras lietas 
nepieciešamību, dodoties misijas braucienā uz šo konkrēto 
valsti. Apkopojot anketas, kuras bērni aizpildīja pasākuma  
dienās, uzzinājām viņu domas par rakstura īpašībām, kādas 
nepieciešamas misionāram. Pēc bērnu domām tās  
galvenokārt ir: drosme, dievbijība un pacietība.

Bērniem bija iespēja ar dažādu aktivitāšu palīdzību izzināt 
Āfriku un jo īpaši Ugandas Republiku. Katru dienu bērni arī 
dzirdēja stāstu par misionāru no Ugandas – Festo Kevindžeru, 
par viņa ceļu pie Dieva un spēju piedot saviem ienaidniekiem. 
Pēdējā pasākumā dienā bērni uzzināja, kā viņi jau tagad, vēl 
skolniekiem esot, var palīdzēt kādiem misionāriem, proti,  
aizlūdzot, sūtot sveicienus un iedrošinājumus, kā arī gluži 
praktiski palīdzot ar kādiem materiāliem, kurus var izmantot 
evaņģelizācijas darbā. Pasākumā gatavojām spēli “Evaņģēlija 
simboli”, ko vēlāk uzdāvinājām Skotam un Lienei.

Misijas tēmu turpinājām arī Mateja Svētdienskolas nodarbībās 
pārējās janvāra svētdienās, apskatot stāstu no Bībeles par 
Filipu un etiopiešu galminieku, kā arī par misionāru Džordžu 
Ververu (Operation Mobilization dibinātāju) un par kuģi 
“Logos”.

Materiālu sagatavoja mācītājs Pēteris Eisāns sadarbībā ar 
iepriekš minētajām draudzēm.



1 Pateiksimies Dievam par aizvadīto  
misijas mēnesi un lūgsim, lai katra draudze 
praktiski iesaistītos misijas darbā – lūdzot, 
ziedojot līdzekļus, kā arī praktiski plānojot 
un dodoties misijas braucienos.

2 Lūgsim par Enoku un Antru Neilandiem 
un viņu ģimeni Papua Jaungvinejā, kuru 
kalpošanas laiks tur beigsies jūlijā, par 
finansēm, lai varētu atgriezties Latvijā uz 
vienu gadu un finansiālo atbalstu šā gada 
laikā. Lūgsim par cilvēku grupām, kurām 
nav Bībeles savā valodā.

3 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas  
pastorālā institūta sagatavošanas kursa 
apmeklētājiem, lai viņi saprastu, vai ir saņē-
muši Dieva aicinājumu atsaukties pilna 
laika kalpošanai. Ja to izjūt – lai būtu spēks 
paklausīt.

4 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja – Gulbenes, Ģipkas, Mālpils, 
Mazsalacas, Kauguru, Tempļa un 
Semināra draudzes. Lai katras draudzes 
vadībai būtu izturība un gudrība, vadot 
draudzes kalpošanu, kā arī par to,  
lai Dievs uzrunā un aicina mācītājus  
un dod viņiem atsaucīgu sirdi.

5 Lūgsim par Dobeles draudzi un mācītāju 
Modri Mūrnieku, lai Dievs svētī un dod 
jaunu redzējumu draudzei.

6 Lūgsim par Baltkrievijas baptistu  
evaņģēlisko savienību, kurā ir 315  
draudzes un 14 000 locekļu, lūgsim par tās 
liecību tautā; lai Dievs dod spēku ticīgajiem 
palikt uzticīgiem Kristum.

7 Pateiksimies un lūgsim par Dzirnieku 
draudzi un sludinātāju Aleksandru 
Kazmerčuku, lai Dievs svētī ar svētdien-
skolas vadītāju; lai Dievs sūta atmodu 
apkārtnes ļaudīm un paver viņiem iespējas 
atrast darbu dzīvesvietas tuvumā.

8 Pateiksimies un lūgsim par LBDS  
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, ģimeni, 
par izpilddirektori Ingu Ziņģi Pupiņu, lai 
Dievs dod gudrību un izturību Savienības 
darbā.

9 Pateiksimies un lūgsim par LBDS  
bīskapu Pēteri Sproģi, ģimeni, darbu gan 
Mateja draudzē, gan Savienībā; lai Dievs 
dod spēku nepagurt un gudrību, realizējot 
iesākto redzējumu. 

10 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti; 
par jaunu materiālu atrašanu un gudrību 
izvērtēt, kas ir labs un derīgs lietošanā,  
kā arī par resursu atrašanu jauno materiālu 
sagatavošanā.

11 Pateiksimies un lūgsim par jauniešu 
darbu mūsu draudzēs, lai viņi nepakļau-
jas apkārtējās sabiedrības ietekmei. 
Lūgsim par jauniešu vadītājiem, lai tiktu 
izaicināti kalpošanai jauni vadītāji;  
lūgsim par Jaunatnes darba vadītāju 
Tomu Ašnevicu.

12 Pateiksimies un lūgsim par Dundagas 
draudzi, sludinātāju Andi Smelti, ģimeni. 
Lūgsim par draudzes darba nozaru  
stiprināšanu un paplašināšanu, īpaši par 
darbu ar bērniem un jauniešiem, par  
draudzes vadītājiem un viņu ģimenēm.  
Lai Dievs atjauno redzējumu uz kalpošanu 
un palīdz strādāt ar prieku.

13 Lūgsim par Libānas baptistu  
evaņģēlisko konvenciju, kurā ir 27 drau-
dzes un 2000 locekļu, par Arābu teoloģisko 
semināru, kurā studenti nāk no nekristiešu 
ģimenēm; par jaunu draudžu veidošanu un 
svētdienskolas attīstību, par Dieva  
aizsardzību un mieru šajā reģionā.  

14 Lūgsim, lai Dievs stiprina mīlestību 
mūsu draudžu ģimenēs un palīdz  
jauniešiem saprast un iepazīt mīlestības 
īsto jēgu. Lūgsim par ģimenēm, kurās  
piedzīvo attiecību krīzi – lai Dievs palīdz  
un atjauno savstarpēju mīlestību un cieņu.

15 Pateiksimies un lūgsim par Ezeres 
draudzi, sludinātāju Edgaru Siliņu, ģimeni; 
par draudzes skaitlisko un garīgo izaugsmi; 
par Evaņģēlija pasludināšanu apkārtējiem 
ļaudīm.

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

17 Pateiksimies un lūgsim par Koru  
apvienību un muzikālo kalpošanu  
draudzēs, lūgsim par mazajām draudzēm, 
kurās nav mūziķa; lūgsim, lai Dievs aicina 
cilvēkus kalpot ar muzikālām spējām. 

18 Lūgsim par garīgu atmodu mūsu 
draudzēs un ļaužu sirdīs. Lūgsim, lai 
tiekšanās pēc materiālām vajadzībām 
neaizēno slāpes pēc garīgām vērtībām. 
Lai mūsu ļaudis ir kā zemes sāls  
šodienas sabiedrībā. 

19 Pateiksimies un lūgsim par Grobiņas 
draudzi, sludinātāju Haraldu Bartkeviču, 
lūgsim par mazajām māju grupām un  
vadītājiem, lai Dievs palīdz ieraudzīt  
cilvēkus, kas nākotnē varētu kļūt par  
vadītājiem mazajās grupās un kalpošanas 
nozarēs. Aizlūgsim par jaunajām ģimenēm 
ar bērniem; par svētdienskolotājiem; par 
vīru kalpošanu; par risinājumu telpu trūku-
ma apstākļos. 

20 Lūgsim par Igaunijas brīvo evaņģēlisko 
un baptistu draudžu savienību, kurā ir 83 
draudzes un 5932 locekļi, par misijas 
darbu un jaunu draudžu veidošanu; par 
darbu ar jauniešiem un bērniem.

21 Pateiksimies un lūgsim par Gulbenes 
draudzi, lūgsim par draudzes atjaunošanos 
un vienotību, par  liecību pilsētā; lūgsim, lai 
draudzei būtu mācītājs.

22 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, par apvienības padomi. Lūgsim 
par sieviešu kalpošanu draudzēs,  
lai daudzas māsas tiktu iedrošinātas  
un aizsniegtas ar evaņģēliju. Lūgsim par 
sociālo kalpošanu draudzēs, lūgsim,  
lai rastos jaunas kalpošanas nozares.

23 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, mācītāju Andreju 
Šternu, lūgsim par mācītāju ģimenēm,  
par veselību un finansiālu svētību,  
par nodošanos un izturību kalpošanā.  

24 Pateiksimies un lūgsim kapelānu  
kalpošanu slimnīcās, armijā, cietumos. 
Lūgsim par paliatīvās kalpošanas attīstību 
slimnīcās, lai Dievs aicina savus ļaudis 
atsaukties šīm kalpošanas nozarēm.

25 Pateiksimies un lūgsim katrs par 
savu draudzi, mācītāju, ģimeni. Lūgsim, 
lai misijas gars būtu mūsu sirdīs un 
draudzē. Lūgsim par jaunu draudžu  
dibināšanu Latvijā.

26 Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas 
draudzi, lai Dievs stiprina draudzes locekļu 
sadraudzību, dod vienprātību; par to,  
lai draudzei būtu mācītājs.

27 Lūgsim par Čehijas baptistu savienību, 
kurā ir 33 draudzes un 2318 locekļu.  
Lai Dievs dod redzējumu misijas darbam 
un kā aizsniegt jauniešus un māceklības 
veidošanu.

28 Pateiksimies un lūgsim par LBDS  
vadību, par gatavošanos kongresam,  
par sekmīgu remontdarbu norisi  
un pabeigšanu savienības namā,  
par nepieciešamajiem līdzekļiem.

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

februārim



g A r ī d z n i e k u  B r ā l ī B A
17. februārī plkst. 9.00 Kuldīgā notiks Ziemeļkurzemes reģionālā  
sanāksme – seminārs, ko organizē Kuldīgas draudze un uz ko aicināti 
arī diakoni, draudžu priekšnieki un mācītāji ar dzīvesbiedrēm. 
Lūdzam savlaicīgi pieteikties pa tālruni 29376031 vai 29490962.

k o r u  A p V i e n ī B A

24. februārī Rīgā, Lāčplēša ielā 37 Koru apvienības kongress.
Plkst. 9.00 reģistrācija, plkst. 10.00 – 12.30 pirmā sēde.
Pusdienas un pārējās dienas aktivitātes notiks Mateja dievnamā.
Pieteikšanās līdz 10. februārim.

p ā V i l A  d r A u d z e

18. februārī plkst. 11.00 draudzes Māsu kalpošanas 15 gadu  
pateicības dievkalpojums, kurā piedalīsies arī Māsu apvienības  
vadītāja Līvija Lāme. Mīļi aicinām māsas no apkārtējām draudzēm!

m Ē r s r A g A  d r A u d z e

25. februārī plkst. 10.00 draudzes kora gada svētku  
dievkalpojums. Viesi – Vīlandes draudzes mūziķi un dziedātāji.

s V e i c A m  k o r i  “ l A i k s ”

Liepājas jauktais koris “Laiks” (diriģente Ilze Balode), kurā lielākā  
daļa dziedātāju ir no Liepājas un apkārtnes baptistu draudzēm,  
VII Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani”, kas 
notika no 11. – 14. janvārim Daugavpils dievnamos un koncertzālēs, 
ieguva 1. pakāpes diplomu, kā arī pieaugušo jaukto koru kategorijā 
vēl ieguva balvu no Latvijas Pirmās partijas Daugavpils nodaļas kā 
labākais baznīcas koris par labāko garīgās mūzikas izpildījumu.

s V e i c A m  j u B i lā r u s

13. februārī mācītājam Pāvilam Pallo 80 gadi (Vīlandes draudze).
16. februārī mācītājam Vadimam  Kovaļevam 60 gadi (Ogres evaņģē-
liskā draudze).

b ī b e L e s  L a s ī J u m i  
f e b r u ā r i m

1. Atklāsmes 1:3-8; 1. Mozus 17:1-14
2. Jāņa 8:12-20; 1. Mozus 17:15-27
3. 4. Mozus 6:22-27; 1. Mozus 18:1-15
4. Mateja 20:1-16a; 1. Korintiešiem 9:24-27; 62. psalms

5. Lūkas 19:1-10; 1. Mozus 18:16-33
6. Ebrejiem 12:12-17; 1. Mozus 19:1-14
7. Mateja 10:40-42; 1. Mozus 19:15-29
8. 1. Korintiešiem 3:4-8; 1. Mozus 21:1-21
9. Jāņa 2:13-22; 1. Mozus 22:1-19

10. 1.Korintiešiem 1:26-31; 1. Mozus 23:1-20
11. Lūkas 8:4-8; Ebrejiem 4:12-13; 25. psalms

12. 5. Mozus 32:44-47; Romiešiem 1:1-7
13. 2. Mozus 7:1-13; Romiešiem 1:8-15
14. Marka 6:1-6; Romiešiem 1:16-17
15. Lūkas 6:43-49; Romiešiem 1:18-32
16. Jāņa 12:34-36; Romiešiem 2:1-16
17. Mateja 13:31-35; Romiešiem 2:17-29
18. Marka 8:31-38; 1. Korintiešiem 13:1-13; 60. psalms

19. Lūkas 13:31-35; Romiešiem 3:1-8
20. Lūkas 5:33-39; Romiešiem 3:9-20
21. Mateja 6:16-21; 2. Pētera 1:2-11; Romiešiem 3:21-26
22. Caharijas 7:2-13; Romiešiem 3:27-31
23. Jāņa 8:21-30; Romiešiem 4:1-12
24. Daniela 5:1-7, 17-30; Romiešiem 4:13-25
25. Mateja 4:1-11; Ebrejiem 4:14-16; 30. psalms

26. 1. Jāņa 3:7-11; Romiešiem 5:1-5
27. Ījaba 1:1-22; Romiešiem 5:6-11
28. 1. Korintiešiem 10:9-13; Romiešiem 5:12-21

draudzēmz i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Tad nu mums ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur 

mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (Romiešiem 5:1)

l B d s  k o n g r e s s
Aicinām draudžu delegātus un viesus uz LBDS gadskārtējo 
kongresu 9. (reģistrācija plkst. 9:00, sākums plkst. 10:00) 
un 10. martā Rīgā, Savienības namā Lāčplēša ielā 37.

Kongresa moto: “Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadīju-
mā kādus izglābtu Kristum.” (1. Kor. 9:22) 

Tēma: Kas sludinās? Kā sludinās? Kur sludinās?

Atgādinām:

• Līdz 10. februārim lūdzam katras draudzes vadību atsūtīt 
uz LBDS kanceleju aizpildītu anketu ziņas par 2006. gadu.

• Līdz 20. februārim lūgums atsūtīt uz LBDS kanceleju kong-
resa delegātu un viesu sarakstu, kā arī ziņas par naktsmā-
ju vajadzību. Lūdzam arī ziņas par pagājušajā gadā 
Mūžībā aizgājušajiem draudžu darbiniekiem.

• Kongresa dalības maksa gan delegātiem, gan viesiem –  
Ls 5. Tajā iekļautas vienas pusdienas, trīs kafijas pauzes 
un daļa no kongresa sagatavošanas izmaksām. 

Uz tikšanos kongresā!

Nominācijas komisijas ziņojums

LBDS Kongresā notiks LBDS Padomes četru locekļu pārvē-
lēšana rotācijas kārtībā. Tie ir: Ģirts Ašnevics, Edgars 
Godiņš, Līvija Lāme, Uģis Pallo. Komisijas sēdē 23. janvārī 
tika nolemts aicināt draudzes līdz 26. februārim iesniegt 
komisijai LBDS Padomes kandidātu vārdus. Priekšlikumus 
adresēt komisijas priekšsēdētājam Pēterim Eisānam.



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 7227195, +371 7223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Inga Ziņģe-Pupiņa, Solveiga Lāme,
Līvija Lāme, korektors Aigars Baštiks, maketētājs Filips Tālbergs
Vāka foto: Andris Sproģis

www.lbds.lv     http://195.2.119.94/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

nemaz neapzinājās. Labi pazinu kādu sievieti ASV, kas izdarīja 
abortu, un viņa man pastāstīja par savām cīņām un pārdzīvoju-
miem. Tā Jēzus man ir devis dziļu līdzjūtību pret sievietēm,  
kas ir izdarījušas abortus. Es viņas netiesāju, bet piedāvāju 
palīdzību. Vīrieši arī cieš. Dievs radīja vīriešus, lai viņi rūpētos 
par savu ģimeni, aizsargātu un mīlētu to. Tad, kad viņi atsakās 
darīt to, ko Dievs viņiem ir paredzējis, viņi noteikti izjūt  
tukšumu savā dzīvē.  

Grūtības, kurām es gāju cauri dzīvē, sagatavoja mani kristīgās 
padomdošanas kalpošanai, ko Dievs ir ļāvis man veikt kopš 
2000. gada septembra. Svētais Gars man ir devis dāvanu, 
vēlēšanos palīdzēt tiem, kam sāp. Man nav visu atbilžu,  
bet Bībelē mēs noteikti varam atrast visas atbildes, kuras 
mums ir vajadzīgas šajā dzīvē. Ar Dieva žēlastību no 
2006. gada jūlija fondam “Dzīvības Vērtība” ir birojs LBDS ēkā 
Lāčplēša ielā 37, 3. stāvā. Kāds ārsts no ASV uzdāvināja man 
ultrasonogrāfijas iekārtu, ar kuras palīdzību esmu varējusi 
iedrošināt un palīdzēt. Šīs iekārtas mērķis ir dot bezmaksas 
iespēju sievietēm, kas apsver izdarīt abortu, redzēt vēl  
nedzimušo bērniņu. “Kad mātes, kas vēlas izdarīt abortu,  
redz mazā bēbīša rokas, kājas un ķermeņa formu uz  
ultrasonogrāfijas ekrāna, 80% no mātēm maina savas domas 
un neizdara abortu.” (Džeims Dobsons). 

Es ticu, ka mātes ir vienādas visā pasaulē. Kad viņas ierauga 
savu bērniņu, viņās atdzīvojas mātes instinkts. Arī tēviem ir 
vitāli svarīga loma viņu bērnu dzīvēs. Viņi var nākt līdzi,  
lai redzētu savu bērniņu. Šādi rīkojoties, jums būs vieglāk 
kopīgi pieņemt visgudrāko lēmumu. Ja nu tomēr jūs izlemsit, 
ka nevarat paturēt bērniņu, tad varu teikt, ka pēdējos gados ir 
ļoti attīstījusies adopcijas programma. Ir precēti pāri, kuriem 
nevar būt bērnu un kuri vēlētos dot mājas un mīlestību jūsu 
bērniņam. Dodot dzīvību bērniņam un dodot to adopcijā, tas 
būtu mīlestības un pašaizliedzības solis no jūsu puses. Ja jūs 
izvēlēsities dot dzīvību savam bērnam, tas ir lēmums, no kura 
jūs necietīsit psiholoģiski. Ļaujiet savam bērniņam dzīvot jūsu 
dēļ, kā arī viņa/viņas dēļ. Jūsu māte arī tā darīja.

4. Pastāstiet par jūsu vadīto fondu “Dzīvības vērtība”. 

Misijas fonds “Dzīvības vērtība” (Precious Life Ministries, Inc.) 
piedāvā angļu valodas nodarbības sestdienās plkst. 10:00 – 
12:30.  Maksa 2 Ls par sestdienu. Kopā 12 nedēļas. Pagaidām 
līdz martam kurss ir jau nokomplektēts. Datoru kursi ir tieši 
tajos pašos laikos, tāda pati maksa, tikai 5 nedēļas pēc kārtas. 
Jauns kurss sāksies š. g. 17. februārī. Ir arī 4 lekcijas, ko pēc 
šo kursu beigšanas ir iespējams noklausīties bez maksas. 
Lekciju tēmas ir šādas: “Dzīvības vērtība”, “Sekas, dzīvojot 
kopā neprecētiem”, “Pornogrāfijas briesmas un kā uzvarēt šo 
ieradumu”, “Kas ir seksuālā vardarbība/Kā pārtraukt klusumu/ 
Kā palīdzēt upurim”. Šīs lekcijas ir balstītas uz Bibliskām,  
psiholoģiskām un medicīnas atziņām un perspektīvām.  
Ja jūs vēlaties pieteikties uz šiem kursiem, lūdzu, rakstiet uz 
turpmāk minēto adresi.

5. Kas ir pēcaborta sindroms?

Process, kurā tiek nolemts izdarīt abortu, pārdzīvota šī  
procedūra, un tālākā dzīve ar skumjām, sāpēm un nožēlu 
noteikti ir dziļi traumējoši. Kā ar jebkuru traumu, cilvēki 
bieži cenšas to aizmirst, noliegt vai ignorēt jebkuras sāpes, 
kas rodas. Daudzi vienkārši nesaista savu stresu ar izdarīto 
abortu. Kādā brīdi tomēr viņu atmiņa sāk darboties,  
un patiesību par zaudējumu nav iespējams vairs noliegt. 
Šādos brīžos pēcaborta sindroma sāpes atklājas daudzu 
miljonu sieviešu dzīvēs. Šie sindromi neparādīsies visi  
vienlaicīgi, kā arī viena sieviete nepiedzīvos visus  
sindromus, kas šeit uzskaitīti. Daži parādīsies uzreiz pēc 
aborta, un daži vēlāk. Ja jums ir vairāk kā divi no šiem  
sindromiem, iespējams, ka jūs piedzīvojat pēcaborta  
sindroma reakcijas fāzi. Turpmāk minēti pēcaborta  
sindromi, ko aprakstījuši doktori Pols un Terija Raiseri savā 
grāmatā “Palīdzība sievietēm pēc aborta izdarīšanas”  
(P. and T. Reisser. A Solitary Sorrow). Tie ir šādi: vainas  
apziņa, nemiers, sajūtu trūkums/notrulināšanās, depresija/
domas par pašnāvību, aborta izdarīšanas datuma  
atcerēšanās ik gadu, atmiņas par aborta procesu, bailes 
palikt vēlreiz stāvoklī, problēmas attiecībās ar bērniem,  
vainas sajūta par izdarīto izvēli par labu sev, nevis bērnam, 
ēšanas traucējumi, alkohols un narkotikas, citi sevis  
degradēšanas veidi, psihes problēmas.

Pēcaborta traumas atbalsta grupas ir konfidenciālas  
un paredzētas tikai sievietēm, kurām bijis aborts. Ir arī  
pieejama 11 nedēļu Bībeles studija. Nākošie šāda veida 
kursi sākas 17. februārī 10:30-13:00. Pieteikšanās pa  
telefonu vai e-pastu.  

6. Kāda cita veida palīdzību jūs piedāvājat?

Mums ir arī humānās palīdzības projekts vienreiz mēnesī. 
Pašlaik mums ir pieejami mašīnu sēdeklīši. Lūdzu, rakstiet 
vai zvaniet mums. Mēs arī vēlamies palīdzēt sievietēm ar 
krūts vēzi, kā arī par brīvu piedāvājam konfidenciālus grūt-
niecības testus. Arī par šo piedāvājumu zvaniet vai rakstiet 
mums. 

Pīdžeja Elkinsa, vadītāja

Misijas fonds “Dzīvības vērtība”
Lāčplēša iela 37
Rīga, LV-1011
Tālrunis: 7223052
E-pasts: pjelkins@latnet.lv; pjelkins1@wv-cis.net
(Ja jūs nerunājat angliski, vislabāk zvanīt pirmdienās  
un piektdienās.)

Ar Pīdžeju Elkinsu sarunājās Solveiga Lāme.

Turpinājums: Dzīvības vērtība


