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Man ļoti patīk šī gada interesantais pavasaris. Es 
neesmu tik kaislīgs ziemas mīlētājs, lai sevišķi izbaudītu 
sniegotās Lieldienas un garo slēpošanas sezonu. 
Es drīzāk izbaudīju apjukumu ar svētku svinēšanu. 
Kad būtu jāsvin dabas mošanās – tā ņem un nekur vēl 
nemostas! Es izbaudīju to sajūtu, ka ir lietas, kuras 
mēs, cilvēki, ļoti gribētu savādāk, bet nekādi nespējam 
kontolēt. Dieva rokās ir vara un spēks, kādu mēs 
nespējam aptvert. Tikai Viņš valda pār laika apstākļiem. 
Arī stihijas, kuras piedzīvojam pavasara palu laikā, 
mums ļauj praktiski izjust, ko nozīmē Viņa spēks.

Šomēnes atkal svinam svētkus, kuri mums atgādina par 
vienu no gadalaikiem un par Dieva spēku. Vasarsvētki – 
Dievs draudzei devis Svēto Garu. Tas skan skaisti, kad 
par to runāju, bet mani pārņem bailes, kad par to 
domāju. Tas taču ir tas pats spēks, kas sūta sniegus, 

tricina zemes pamatus un šauda zibeņus! 
Šodien pasaulē redzam, cik bīstami ir, ja kādam 
cilvēkam ir rokās atombumbas palaišanas slēdzis, 
bet šeit ir runa par daudzkārt lielāku spēku. 

Vasarsvētki mums ir atgādinājums – Dievs nav mūsu 
rokās ir ielicis Savu lielo spēku, lai ar to spēlētos vai 
lielītos, vai draudētu, bet gan lai mēs būtu Viņa 
liecinieki. 

“Jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un 
jūs būsiet Mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, 
gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” 

(Apustuļu darbi 1:8)

Valters Mitāns
Mazsalacas draudzes sludinātājs
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Svētā Gara nākšanas svētki
Rīgas Mateja draudzes sludinātāja 
Miroslava Tumanovska svētruna

“Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, 
visi bija sapulcējušies vienā vietā; un 
piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā 
stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, 
kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā 
uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās 
uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar 
Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā 
Gars tiem deva izrunāt.” (Apustuļu darbi 
2:1-4)

Vai varat atsaukt atmiņā kādu notikumu 
no savas dzīves, kad esat bijuši patiesi 
apmulsuši, apjukuši un bijuši neziņā? 
Manā dzīvē šāds notikums bija 
autovadītāja tiesību iegūšana. Pirmo reizi, 
kad sēdos pie automašīnas stūres un 
blakus sēdēja instruktors, jutos ļoti 
apjucis un lielā neziņā, jo man bija 
jābrauc pa ceļu, un šī braukšana nebija 
atkarīga no manis vien, bet arī no citiem 
cilvēkiem. Man bija jāskatās ne tikai uz 
priekšu, bet arī pa labi un pa kreisi, arī 
spoguļos, lai kādai no tām daudzajām 
mašīnām, kas brauca aiz manis un mani 
apdzina, neiebrauktu sānā; tāpat jāskatās 
uz visām gājēju pārejām un daudz 
dažādām citām lietām. Es biju lielā 
apjukumā, un pats sev jautāju: kur es 
vispār esmu nonācis?! Lai gan labi zināju, 
ka esmu nācis kārtot tiesības. 

Liels apjukums un neziņa bija arī 
Vasarsvētku dienā, kad Dievs sūtīja Svēto 
Garu Savai draudzei. Tā bija diena, kas 
bija spēka pilna un piepildīta ar apjukumu 
un neziņu, jo apkārtējie nesaprata, kas tur 
notiek. Šī neziņa un apjukums valda arī 
mūsdienās: Vasarsvētki ir svētki, kas 
apvieno visas kristīgās konfesijas, taču 
tajā pat laikā tie sašķeļ un rada 
nevienprātību starp ticīgajiem. 

Kādēļ Dievs deva Savai draudzei Svēto 
Garu? Cilvēkiem bieži vien nepatīk uzdot 
sev “kāpēc” jautājumus, jo tie liek 
aizdomāties, apstāties, izvērtēt notiekošo. 
Taču, ja mēs kā draudze nesaprotam 
Svētā Gara došanas iemeslu, tad var 
gadīties, ka pavisam drīz mēs arī 
neizjūtam vajadzību pēc Svētā Gara 
klātbūtnes. Dienā, kad svinam Svētā Gara 
nākšanu, ir vērts pajautāt - kāpēc Dievs ir 
devis Savai draudzei Svēto Garu? 

Kā mēs to redzam Rakstu vietā, Svētais 
Gars ir dots draudzei tāpēc, lai tā varētu 
liecināt par Jēzus nāvi un 
augšāmcelšanos. Svētais Gars ir dots, lai 
draudze, Dieva ļaudis, kļūtu sadzirdami, 
lai liecība par Jēzus nāvi un 

augšāmcelšanos sāktu izplatīties. Svētais 
Gars ir dots draudzei, lai tā liecinātu, lai 
ziņotu par Ķēniņa Jēzus nāvi un 
augšāmcelšanos. 

Apustuļu darbu 2:4 ir teikts: “Visi tika 
piepildīti ar Svēto Garu, un viņi sāka runāt 
citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.” 
Tā ir galvenā lieta, kas notiek. Jēzus 
mācekļi un apustuļi ir piepildīti ar Svēto 
Garu, un viņi nevar klusēt. Viņi sāk paust 
Dieva varenos darbus, proti, tos darbus, 
ko Dievs ir darījis caur Savu Dēlu Jēzu 
Kristu. 

Es esmu dzirdējis no kristiešiem tādu 
uzskatu, ka Vasarsvētki ir diena, kad 
iestājās ļoti liels haoss, jo tur bija 120 
cilvēku, kas vienlaicīgi runāja cilvēkiem 
nesaprotamās, neizskaidrojamās skaņās. 
Bet, kad skatāmies tekstā, tad redzam, ka 
klātesošajiem cilvēkiem viss bija pilnīgi 
skaidrs! Mācekļi runāja saprotamās, 
dažādās cilvēku valodās. Teksts saka, ka 
klātesošie dzirdēja valodas, kas bija 
pazīstamas katram no viņiem. Šos 
cilvēkus pārņēma liels apjukums, jo tie, 
kas runāja šajās valodās, bija galilieši - 
tolaik provinciāla, neizglītota tauta. Un 
radās jautājums: kā tas var būt, ka šie 
neizglītotie, provinciālie cilvēki vienā brīdī 
runā visās Romas impērijā sastopamajās 
valodās? Kā tas var būt?! Tas ir galvenais 
Vasarsvētkos – ļaudis, kas runāja, 
dažādās valodās vēstīja par Ķēniņu Jēzu. 

Vieni no klātesošajiem nesaprot 
notiekošā jēgu, citi par to ņirgājas. 
Apustulis Pēteris stājas viņu priekšā un 
saka: “Brāļi, es jums pateikšu, ko tas 
nozīmē. Šie nav piedzēruši, kā jums šķiet, 
jo ir tikai dienas trešā stunda, bet te 
piepildās pravieša Joēla vārdi: tas notiks 
pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no 
Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un 
jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi  
redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji 
sapņos sapņus. Un arī pār Saviem 
kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs 
dienās izliešu no Sava Gara un tie 
pravietos.” (Ap. d. 2:15-18)

Pravietis Joēls runā par dienu, kad visi 
Dieva ļaudis tiks piepildīti ar Svēto Garu. 
Vecajā Derībā ar Svēto Garu piepildīti tika 
tikai īpaši cilvēki - pravieši, priesteri un 
ķēniņi. Svētā Gara uzdevums caur šiem 
cilvēkiem bija izziņot divas būtiskas lietas 
Dieva ļaudīm un apkārtējiem: Dieva tiesu 
un Dieva glābšanu. Pravietis saka, ka tas, 
kas agrākajos laikos tika dots tikai 
dažiem, kādai priviliģētai cilvēku 
kategorijai, šajās pēdējās dienās tiek dots 
visiem Dieva ļaudīm. Pravietis runā par 

pēdējiem laikiem, un Vecajā Derībā 
“pēdējie laiki” bija laiks, pirms Dievs 
tiesās šo pasauli, kad Dievs apstādinās 
šīs pasaules pulksteni, kad Viņš nāks 
glābt Savu tautu un tiesās tos, kuri ir no 
viņa novērsušies. Un tieši šī iemesla dēļ 
Dievs saka: “Es došu Savu Garu visiem 
Saviem ļaudīm”, lai katrs Dieva cilvēks 
varētu sludināt Dieva tiesu un Viņa 
glābšanu. Un lai ikviens, kas dzird Dieva 
ļaudis sludinām Dieva spēkā, varētu 
atgriezties un tikt izglābts. 

Svētais Gars tika dots, lai cilvēki varētu 
dzirdēt vēsti par Dieva glābšanu un tikt 
glābti. Viss Vasarsvētku notikums 
apliecina šo patiesību. Pirms 
Vasarsvētkiem tas nebija iespējams. 
Mācekļi nespētu būt par lieciniekiem, ja 
nebūtu Svētā Gara, jo pēc Kristus nāves 
mācekļi bija nobijušies, šaubīgi un bailīgi. 
Pēc tam, kad viņi sastop augšāmcelto 
Jēzu, viņu sirdīs tāpat ir daudz šaubu, 
neskaidrību un nesaprašanas. Taču brīdī, 
kad viņiem tiek dots Svētais Gars, viņi 
pilnībā saprot Jēzus vārdus un vēsti. Pēc 
Svētā Gara saņemšanas mācekļi pilnībā 
apzinās, ka Dievs ir padarījis Jēzu par 
Ķēniņu pār visu pasauli. Svētais Gars 
padara dzīvu apziņu par Jēzus valdīšanu 
viņu sirdīs. 

Tā nebija teorētiska, sausa sapratne vai 
atziņa par to, ka Jēzus ir valdnieks. Tā 
bija dzīva apziņa, ka Jēzus tiešām valda 
pār ikvienu tautu, valdnieku un cilvēku. 
Apziņa, kas ļāva Pēterim un pārējiem 
nostāties jūdu tautas priekšā, no kuras 
viņi iepriekš bija izbijušies, un liecināt par 
Jēzu. 

Tāpat arī šodien Svētais Gars ir tas, kurš 
dod ikvienam ticīgajam pilnīgu pārliecību, 
ka Jēzus ir Ķēniņš, ka Viņš valda, ka Viņš 
nāks glābt un tiesāt. Un tādēļ, ka ikviens 
ticīgais zina šo vēsti, ikviens ticīgais ir 
aicināts nodot šo vēsti tālāk, izplatīt to. 
Jo kā lai savādāk šī pasaule, kā savādāk 
Latvijas sabiedrība 21. gadsimtā uzzinās 
par Jēzu, kā uzzinās, ka Jēzus valda? 
Kā uzzinās, ka Jēzus Vārdā ir iespējama 
glābšana? Vien caur mums. Tāpēc 
loģisks ir secinājums, ka visām draudzēm 
ir jāliecina par Jēzus nāvi un 
augšāmcelšanos. Svētais Gars ir 
paredzēts, lai visi draudzē liecinātu par 
Jēzu. 

Vai tā ir realitāte, kurā šobrīd atrodamies? 

Kādā publiskā pasākumā es dzirdēju 
kristīgu vīru sakām: “Es varu nest liecību 
par Jēzu caur savu godīgo un kārtīgo 
dzīves veidu. Taču nest liecību par Jēzu 

Turpinājums 13.lpp.
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LBDS DrauDžu DieNaS

LBDS Draudžu dienas Līvānos 2013
LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis aicina LBDS 
draudzes un draudžu locekļus uz Draudžu dienām 
no 2013. gada 2. līdz 4. augustam Līvānos. Šajā  
“Baptistu Vēstneša” numurā iepazīstināsim ar 
Draudžu dienās plānotajām aktivitātēm. 

Par “Marka drāmu” stāsta tās režisore 
Amanda Zeltiņa:

“Marka drāma” ir izrāde, kas balstīta uz Marka 
evaņģēliju, kur tiek atspoguļots katrs Marka 
evaņģēlija notikums. Tai ir neaizmirstams 
klātbūtnes efekts! Izrāde tiek veikta teātra apļa 
veidā ar trim ailēm pa vidu. Netiek lietoti mikrofoni, 
statīvi, atribūti, priekšmeti, speciāli kostīmi.  
Izrāde ilgst 90 minūtes.

Tev ir iespēja kļūt par aktieri “Marka drāmā” (pieteikšanās ir 
sākusies, un vēlams to darīt pēc iespējas ātrāk). Lai piedalītos, 
nav nepieciešama pieredze aktiermākslā vai jebkādas citas 
iemaņas. Jābūt vēlmei piedalīties un iegūt daudz jaunu iespaidu. 
Spēlēt var ikviens!

Ieguvumi: garīgā un personības izaugsme; uzlabotas 
aktierprasmes; jauni draugi; jautri un reizē saturīgi pavadīts laiks; 
iespēja piedalīties pasākuma veidošanā, uz kuru vari aicināt 
radus un draugus.

Ja Tevi tas interesē, raksti uz: amikis@inbox.lv vai zvani 22036683 
(Amanda Zeltiņa).

Marka drāma – projekts, kas ietekmē cilvēku dzīves!

Par Garīdznieku brālības organizēto ekumēniski teoloģisko 
konferenci stāsta GB vadītājs Edgars Mažis:

Tā būs paneļdiskusija par misiju Latgalē. Latgale nereti tiek 
piemirsta – gan attālums no Rīgas, gan valodas īpatnības, gan 
dažreiz snobiskā rīdzinieku izjūta, ka tā tikai tāda Latvijas nomale 
vien ir. Tas, ka LBDS kongress šogad notiek Latgalē, ir 
apliecinājums tam, ka mums rūp arī Latgales ļaudis un viņu 
garīgums. Kopā ar citām kristīgām konfesijām mēs vēlamies 
domāt par to, kā Kristus vēsts šodien var uzrunāt un izmainīt 
Latgales iedzīvotājus. Auditorija: kultūras darbinieki, skolotāji, 
radošā inteliģence, visi interesenti, kam sirdī ir Latgale. 

Ievadā uzrunu teiks LBDS bīskaps P. Sproģis. Paneļdiskusijā 
paredzēts piedalīties gan LBDS, gan luterāņu pārstāvjiem, kā arī 
solījis piedalīties Romas katoļu baznīcas priesteris Juris Zarāns, 
kurš kalpo Līvānu katoļu draudzē. Paneļdiskusijas dalībnieki 
atbildēs arī uz klātesošo jautājumiem.

Par pasākumiem Draudžu dienu dalībniekiem stāsta 
Svētdienskolu apvienības vadītāja Estere Roze:

Bērni un pieaugušie, pa vienam vai kopā ar draugiem un 
ģimenēm, līvānieši un ciemiņi no visiem Latvijas novadiem 3. 
augustā satiksies Līvānos, kur visu dienu notiks dažādi pasākumi 
visu paaudžu pārstāvjiem. Tā būs piedzīvojumiem, izaicinājumiem 
un pārsteigumiem piepildīta diena. 

Komandas (līdz sešu cilvēku sastāvā) varēs iepazīt Līvānus, 
piedaloties fotoorientēšanās sacensībās. Katrai komandai līdzi 
jābūt digitālajam fotoaparātam vai mobilajam telefonam ar 
fotografēšanas funkciju. Visus dalībniekus sagaidīs pārsteiguma 
balvas, bet viena no komandām, kas būs izpildījusi visus 
sacensību uzdevumus, izlozes kārtībā iegūs galveno balvu.

Līvāni ir atslēga Latgales vārtos. Sestdien vairāku stundu garumā 
ikvienam būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, konkursos, 
spēlēs, kurās tiks piedāvāts atslēgt dažādas atslēgas. Lūk, tikai 
dažas no tām - Nošu atslēga, Zināšanu atslēga, Veselīgo našķu 
atslēga, Zelta atslēdziņa, Debesu atslēga, Smaida atslēga, Vārdu 
atslēgas. Šīs un vēl daudzas citas atslēgas tiks izmēģinātas, 

atklātas un lietā liktas. Īpaši būs domāts par to, lai 
piedalītos varētu visi – mazi un lieli. Šeit neviens 
nebūs lieks! 

Visas dienas garumā dalībniekus priecēs arī 
klauni, kas iedrošinās kautrīgos un uzjautrinās 
apmulsušos, kā arī uzstāsies ar priekšnesumiem.

Tev ir iespēja būt ne tikai šo iespēju un svētību 
saņēmējam, bet arī devējam! Par iespēju svētīt 
līvāniešus un Draudžu dienu dalībniekus, 

piedaloties šo pasākumu organizēšanā, vari 
uzzināt, sazinoties ar Svētdienskolu apvienību:  

sa@lbds.lv, 29110770 (Estere Roze).

Draudžu dienās Līvānos plānotās aktivitātes:

14. – 20. jūlijs 

• Angļu valodas nometne jauniešiem 

29. jūlijs – 2. augusts 

• Velobrauciens Liepāja – Rīga – Liepāja

2.- 4. augusts

• Mākslinieku plenērs

2. augusts 
• Ekumēniski teoloģiska konference
• Lūgšanu pastaiga
• Akcija “Ģimene – ģimenei”, Sociālā kalpošana slimnīcā un 

pansionātā sadarbībā ar biedrību “Baltā māja”
• Bērnu laukuma izveide un atklāšana
• Sports
• Atklāšanas koncerts
• Lūgšanu vakars

3. augusts
• LBDS Kongress
• Ģimeņu, bērnu u.c. pasākumi
• Rokdarbnieku un amatnieku tirdziņš
• Kristīgu grāmatu tirdziņš
• Akcija “Ģimene – ģimenei”, Sociālā kalpošana slimnīcā un 

pansionātā sadarbībā ar biedrību “Baltā māja”
• Lūgšanu pastaiga
• Sports
• Nakts ugunskurs 
• Uzvedums “Marka drāma”

4. augusts
• Brīvdabas dievkalpojums
• Sadraudzības pikniks

IESAISTIES UN IESAISTI SAVU DRAUDZI

Lūgšanas par Līvāniem

Es apņemos reizi nedēļā veltīt laiku lūgšanai par Dieva darbu 
Līvānos un Latgalē. 

Mūsu draudze apņemas katru svētdienu aizlūgt par Dieva darbu 
Līvānos un Latgalē.

Kolekte kalpošanai Līvānos

LBDS Padome aicina draudzes Vasarsvētkos, 19. maijā, salikt 
īpašu kolekti mūsu kopīgajai kalpošanai Līvānos. 

Brīvprātīgie palīgi

Ja esi gatavs nākt palīgā dažādos darbos Draudžu dienu 
sagatavošanas un norises laikā, lūdzu, piesakies, zvanot  
Žannai Drūnesei, mob. 29148854 vai rakstot uz  
e-pastu: zanna.drunese@lbds.lv. 

Tava un Tavas draudzes iesaistīšanās ir svarīga!
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LBDS koNgreSS

LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu organizēt Kongresu 2013. 
gada 3. augustā LBDS Draudžu dienu Līvānos ietvaros.

Norises laiks un vieta: Plkst. 10:00-14:00 Līvānu novada kultūras 
centrā

Reģistrēšanās no plkst. 9:00

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam draudzes laicīgi pieteikt draudžu delegātus un viesus līdz šī 
gada 30. jūnijam.

Kongresa delegātus un viesus var pieteikt, aizpildot Reģistrācijas 
formu. Reģistrācijas forma pieejama LBDS mājaslapā: www.lbds.lv 
vai, rakstot uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv. Reģistrācijas formā 
lūdzam aizpildīt arī naktsmāju, ēdināšanas un transporta pieteikuma 
ailītes (ja izmantosiet LBDS piedāvātās iespējas). Aizpildīto formu 
lūdzam nosūtīt uz LBDS kanceleju pa pastu (LBDS Kanceleja, 
Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011), vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz 
30. jūnijam.

Kongresā ir iespējami 2 statusi:   1. DELEGĀTS 2. VIESIS

Delegātiem un viesiem dalības maksa Kongresā ir Ls 6. Dalības 
maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, bet nav 
iekļautas brokastis un pusdienas (tās jāpiesaka atsevišķi).

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA 

DELEGĀTI

• Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
• Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 

50 jāievēl 1 delegāts; no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 
1 delegāts;

• Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu 
skaita – vēl 1 delegāts.

Delegātu skaita aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 
uz 2013. gada 1. janvāri.

LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS Satversmes punktu 
Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka). Viņi automātiski ir Kongresa 
delegāti un par viņiem ir jāveic Kongresa dalības maksājums. LBDS 
pensionētie garīdznieki un LBDS pensionēto garīdznieku atraitnes 
tiek aicinātas viesu statusā un viņiem LBDS sedz dalības maksu.

VIESI

LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu, ka šī gada Kongresā viesu 
skaits ir neierobežots. Sīkāka informācija par Kongresa reģistrācijas 
kārtību atrodama Informatīvajā pielikumā, kā arī LBDS mājas lapā 
www.lbds.lv. 

Aicinām izteikt priekšlikumus par Kongresa darba kārtībā iekļauja-
miem jautājumiem rakstiskā veidā LBDS Padomei līdz 2. jūnijam.

N A K T S M Ī T N E S , 
T R A N S P O R T S ,  Ē D I N Ā Š A N A

LBDS Draudžu dienās Līvānos ir aicināti visi 
LBDS draudžu locekļi un ikviens interesents, 
savlaicīgi un patstāvīgi plānojot savu 
ierašanos, naktsmītni un iztiku šo trīs dienu 
garumā. Taču LBDS piedāvā arī iespējas un 
nosacījumus Jums un Jūsu draudzei, lai pēc 
iespējas atvieglotu organizatoriskos 
jautājumus. Tie ir spēkā, piesakoties LBDS 
kancelejā, veicot maksājumus un saņemot 
attiecīgu apstiprinājumu līdz š.g. 30. jūnijam.

Naktsmītnes
Aicinām izvēlēties naktsmītni un to rezervēt 
(sarakstu skat.: Informatīvajā pielikumā vai 
www.lbds.lv). Rezervācija veicama atbilstoši 
norādījumiem, kas atrodami informatīvajā 
pielikumā. Ja izvēlieties naktsmītni, kas 
jāpiesaka caur LBDS, reģistrējieties LBDS 
kancelejā pie biroja administratores Agneses 
Spuras tel. 67223379 vai 20390979, e-pasts: 
kanceleja@lbds.lv. Jums tiks nosūtīta 
Reģistrācijas forma (pieejama arī  
www.lbds.lv.), kas aizpildīta jānosūta uz 
LBDS kanceleju.

Naktsmītņu rezervācija tiks apstiprināta, ja 
maksājums tiks veikts 10 dienu laikā no 
rezervācijas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 
30. jūnijam. 

Ja izvēlaties naktsmītni, kurai rezervāciju 
jāpiesaka pašiem, sekojot norādījumiem 
Informatīvajā pielikumā, tad aizpildīt LBDS 
reģistrācijas formu nav nepieciešams un par 
maksāšanu, termiņiem, nosacī jumiem Jums 
jāvienojas ar katru naktsmītņu sniedzēju 
individuāli.

Transports 
Piesakoties pietiekamam cilvēku skaitam, 
tiktu organizēts transports no Rīgas. 
Lūdzam pieteikties līdz 30. jūnijam, 
sazinoties ar LBDS biroja administratori 

Agnesi Spuru tel. 67223379 vai 20390979; 
e-pasts: kanceleja@lbds.lv. Aptuvenā biļetes 
cena maršrutam Rīga – Līvāni – Rīga: Ls 12. 
Izbraukšana 2. augustā un atgriešanās 
4. augustā.

Tiek organizēts autobuss Kuldīga – Līvāni – 
Kuldīga. Lūdzu, pieteikties pie Solvitas 
Zīveres (tel. 27757340; e-pasts:  
solvita_ska@inbox.lv) līdz 30. jūnijam.

Ja Jums ir brīvas vietas personiskajā 
transportā un Jūs priecātos par 
līdzbraucējiem, lūdzu, informējiet LBDS 
kanceleju līdz 30. jūnijam. 

Sabiedriskais transports: maršrutā Rīga – 
Līvāni – Rīga kursē gan vilciens, gan 
autobuss (sīkāka informācija Informatīvajā 
pielikumā un www.lbds.lv)

Ēdināšana
Izvēlieties Jums piemērotāko ēdināšanas 
variantu no piedāvājumu saraksta (sarakstu 
skat.: Informatīvajā pielikumā vai www.lbds.
lv) un piesakiet savu izvēli, sazinoties ar 
LBDS biroja administratori Agnesi Spuru (tel. 
67223379 vai 20390979, e-pasts:  
kanceleja@lbds.lv. Jums tiks nosūtīta Reģis-
trācijas forma (pieejama arī www.lbds.lv.), 
kas aizpildīta jānosūta uz LBDS kanceleju.

Ēdināšanas rezervācija tiks apstiprināta, ja 
tiks saņemta Reģistrācijas forma un veikta 
samaksa ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam.

M A K S Ā J U M I

Visiem maksājumiem par LBDS Draudžu 
dienām Līvānos, kas jāveic caur LBDS 
(Kongresa dalības maksa, naktsmājas, 
ēdināšana, transports) jāveic līdz 30. 
jūnijam. Ja maksājumi netiks veikti līdz 
norādītajam datumam, mēs diemžēl 
nevarēsim garantēt rezervācijas.

Lūdzam maksājumus par Kongresa 
dalības maksu, naktsmājām, ēdināšanu, 

transportu veikt katru atsevišķi, jo ir būtiski 
norādīt maksājuma mērķī varianta izvēli un 
pieteiktās personas vai draudzes datus.

Veicot apmaksu par Kongresa dalības 
maksu maksājuma mērķī norādiet – 
pieteiktās personas Vārdu, uzvārdu, 
draudzi, Kongresa dalības maksa

Veicot apmaksu par naktsmājām 
maksājuma mērķī norādiet – pieteiktās 
personas Vārdu, uzvārdu, draudzi,  
naktsmāju nosaukums
Veicot apmaksu par ēdināšanu maksājuma 
mērķī norādiet – pieteiktās personas 
Vārdu, uzvārdu, draudzi,  ēdināšanas 
variants (A vai B vai C)
Veicot apmaksu par transportu 
maksājuma mērķī norādiet – pieteiktās 
personas Vārdu, uzvārdu, draudzi,  
transports
Samaksu lūdzam veikt uz šādiem kontiem:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB Latvijas Unibanka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

vai

A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV11HABA0551025781934

LBDS Kongress 2013

LBDS Draudžu dienu pasākumu 
programma un Kongresa darba 

kārtība tiks publicēta LBDS mājas 
lapā: www.lbds.lv un informatīvā 
izdevuma “Baptistu Vēstnesis” 

nākamajos numuros.

Piedāvājuma iespējas varētu tikt 
aktualizētas, lūdzu, sekojiet līdzi 

jaunākajai informācijai.
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Vai sievietē kaut kas mainās, kad viņa 
kļūst par mammu?

Jāsāk laikam ar to, ka mana bērnība ir 
bijusi, varētu teikt, laimīga. Domāju, ka, 
sākot jau no mazotnes, mana sirds 
pamazām veidojās par mammas sirdi tīri 
emocionāli. Redzēju sev apkārt daudz labu 
paraugu – savu mammu, tantes un omītes, 
kuras mani ļoti lutināja un mīlēja. Kad 
bērns piedzimst, protams, fizioloģiski 
kādas lietas mainās, bet, runājot par sevi, 
man liekas, ka biju ļoti gatava šai lomai. 
To mīlestību, ko mana mamma bija ielikusi, 
varēju dot tālāk saviem bērniem. Jā, dzīvē 
ienāk jaunas lietas, jaunas rūpes, bet 
nevarētu teikt, ka pēc bērnu piedzimšanas 
manī kaut kas radikāli mainījās. 

Kas bērnībā bija tas labais?

Man pat grūti pateikt. Vienkārši jutos ļoti 
droši. Esmu augusi ticīgu vecāku ģimenē, 
un mēs regulāri gājām uz baznīcu. 
Domāju, ka tur saņēmu savu pirmo garīgo 
izaugsmi, piedzīvoju arī Dieva mīlestību. 
Tagad, mācoties par dūlu, kas ir atsevišķs 
temats, nodarbībā mums bija jāuzzīmē 
sava dzīve un tad šis zīmējums jāizanalizē. 
Kad uzzīmēju, sapratu, ka patiesībā man 
bērnībā nav bijušas nekādas traumas vai 
kaut kas tāds, ko atcerētos ar skumjām. 
Tā ir ļoti liela bagāža, kas nāk līdzi no tuvo 
cilvēku mīlestības.

Kas ir tajā bagāžā?

Ko es saņēmu? Saņēmu to pārliecību, ka 
vienalga, kā uzvedīšos, ko izdarīšu, kā 
kādā brīdī jutīšos, es tikšu mīlēta. Bija tāda 
kā beznosacījumu mīlestība. Jā, bija 
aizrādījumi par manu uzvedību un tā, bet 
nekad neizjutu, ka būtu mazāk mīlēta 
brīžos, kad kaut ko sastrādāju. To arī esmu 
centusies dot saviem bērniem. 

Kā tas ir sanācis?

Psiholoģijā ir divi termini – ideāla mamma 
un pietiekami laba mamma. Domāju, ka 
esmu otrā. Protams, ne jau vienmēr viss ir 
izdevies; ja es teiktu, ka ir, melotu. Ir bijuši 
grūti brīži, dažādi jautājumi, bet labi, ka 
tajos brīžos, kad pašai nav spēkā, esmu 
varējusi un joprojām varu iet pie Dieva. Ir 
bijušas situācijas, kad nesaprotu, kā 
rīkoties, ko darīt. Nevaru teikt, ka vienmēr 
esmu rīkojusies pareizi, bet tad, kad nāku 

pie Dieva, Viņš tās situācijas vērš par labu, 
arī tās, kuras esmu sabojājusi.

Piemēram?

Nenāk nekas prātā... Tieši par ko?

Teiksim, Jums ir bijusi sarežģīta 
situācija, kurā neesat rīkojusies tā, kā 
vajadzētu, bet, ejot pie Dieva, Viņš ir 
palīdzējis.

Ir bijušas kāda reizes, kad varbūt esmu 
saviem bērniem kaut ko pārmetusi “ne pa 
tēmu”, ātrumā, dusmās. Man liekas, 
pirmais, kas jādara tādos brīžos, ir jālūdz 
viņiem piedošana. Bet man nav viegli to 
izdarīt. Esmu daudz ar to cīnījusies un 
joprojām cīnos. Man vieglāk palūgt 
piedošanu svešam nekā tuvākajiem. 
Esmu Dievam lūgusi spēku, lai varētu 
bērnu priekšā atzītu savas kļūdas. 
Vīram ir vieglāk viņiem atvainoties.  

Ko nozīmē pārmest “ne pa tēmu”?

Parasti jau tie ir kaut kādi sīkumi. 
Piemēram, sakliedzu uz bērnu par to, ko, 
manuprāt, viņš ir izdarījis, bet patiesībā 
vainīgs bija brālis vai māsa. Ātrumā 
noreaģēju nepareizi. Kad ģimenē aug 
vairāki bērni, tad bieži sanāk, ka pārmetam 
kādas lietas lielākajiem bērniem, bet 
patiesībā vainīgs ir mazākais. 

Esat kādreiz jutusi sabiedrības vai sevis 
izdarītu spiedienu par to, ka esat 
mācītāja sieva, Jums jābūt perfektai 
mammai un bērniem jāuzvedas perfekti?

Man šķiet, ja tas ir bijis, tad esmu pati uz 
sevi izdarījusi kaut kādu spiedienu, 
uzskatot, ka mācītāja bērniem ir jābūt 
perfektiem. Bet tā jau tas dzīvē nekad 
nenotiek. 

Šī (Vīlandes draudze, aut.) manam vīram ir 
trešā draudze, kurā viņš kalpo. Pirmā 
kalpošana bija Pāvilostā. Mēs tur jutāmies 
ļoti mīlēti -  patiesībā visās draudzēs, kurās 
esam bijuši, esam jutuši lielu mīlestību, un 
tā ir bijusi milzīga Dieva svētība. Atceros, 
Pāvilostā ar vīru katrs bijām savā 
kalpošanā – Ģirts bija mācītājs un es 
spēlēju harmoniju. Tad bija momenti – 
redzu, kāds no mūsu bērniem skrien pa 
baznīcu, bet tajā brīdī es neko nevaru 
izdarīt un liekas, ai.., nu... Un ir dusmas. 
Domāju, pāriesim mājās, tad gan sarāšu: 
“Kā tu tā vari skraidīt pa baznīcu!!” 

Bet, kad pārnācām mājās, parasti visas 
dusmas jau norimušas. Tad kādā reizē 
Ģirts bērniem teica: “Ja vēlreiz skraidīsiet 
pa baznīcu, pateikšu no kanceles: 
“Lūdzu, apsēdies vietā!”” Tad kaut kā tas 
vairāk neatkārtojās. 

Laikam ir tā, ka tad, kad nobriestam garīgi 
un gūstam pieredzi, tos rāmīšus sākam 
mainīt vai noņemt pavisam. Un attiecībā uz 
bērnu uzvedību esmu no sevis to 
spiedienu noņēmusi. Man ir svarīgi, ka 
bērni ir baznīcā, ka viņi ir kopā ar mums, 
bet tajā pašā laikā esmu izkalkulējusi, 
kuras lietas ir svarīgi ievērot un kuras nē. 
Tagad jau bērni ir lieli, patiesībā – 
audzināms vairs tikai viens, kuram jau ir 
sešpadsmit, un tas vairs nav aktuāli. 
Laikam tagad mums dzīvē ir tas posms, 
kad, nevis mēs mācām, bet paši mācāmies 
no saviem bērniem un mūsu draudzes 
jauniešiem. Un mēs daudz no viņiem 
varam mācīties. Mums tā ir kā 
atgriezeniskā saite.

Ko Jūs mācāties no viņiem? 

Ir bijušas reizes, kad bērni mūs ar Ģirtu ir 
nolikuši pie vietas, pateikuši, ka tas, kā 
mēs to darām, nav pareizi. Un parasti mēs 
cenšamies viņus respektēt, jo bērnu 
domas mums ir ļoti svarīgas. Redzu, ka 
mūsu bērni ir gudri arī tieši garīgā ziņā. 
Viņi satiekas ar citiem jauniešiem un caur 
viņiem varam ieraudzīt bērnu vienaudžus 
un viņu vajadzības. Tas, ko mācāmies, ir 
pieņemt katru tādu, kāds viņš ir, mīlēt 
neatkarīgi no nekā. 

Esam centušies, lai mūsu mājas durvis 
vienmēr ir atvērtas bērnu draugiem. 
Dzīvojam tepat augšā (virs Vīlandes 
baznīcas, aut.), un smejos, ka mūsu mājas 
durvis, ledusskapja durvis un citreiz arī 
skapja durvis vienmēr ir atvērtas tiem, kam 
tas ir vajadzīgs. Ļoti bieži māja ir pilna ar 
jauniešiem, un mēs par to priecājamies. Ir 
bijis, ka nāk vakars un mums ar vīru tā īsti 
nav kur nolīst, jo kāds mūsu istabā guļ. 
Bet būtiskais, ko esam mācījušies – ka 
saņemsim atpakaļ, ja savās mājās 
uzņemsim bērnu draugus. Atgriezeniskā 
saite ir tā, ka bērnu dzīvēs pienāk posms, 
kad viņi mums kādas lietas vairs nestāsta, 
bet es zinu, ka viņiem blakus ir draugi, 
kurus esam uzņēmuši savās mājās. 

Pietiekami 
laba 
mamma
Atzīmējot Mātes dienu, intervija ar četru bērnu mammu, 
Vīlandes draudzes bēbīšu skoliņas un svētdienskolas 
vadītāju Intu Ašnevicu. 
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Katram no mūsu bērniem apkārt ir kristīgu 
draugu loks, un es zinu, ja kādam no 
viņiem ies slikti un ja viņi nenāks pie 
mums, viņi ies pie draugiem, kuri 
palīdzēs. Mums nekad mājās nav bijusi 
sterila vide, kad par visu ļoti uztrauktos. Ir 
bijuši brīži, kad esam ar vīru citā istabā un 
virtuve ir pilna ar jauniešiem, kur viņi cep 
pankūkas un vāra ēst. Ja kādreiz kādam 
jaunietiem nav kur palikt pa nakti, jo īpaši 
tiem, kuri studē Rīgā, bērni pat nejautā, 
vai drīkst, viņi vienkārši atved. Var jau būt, 
ka citreiz kā vecākiem mums šķiet, ka 
tāpat jau esam daudz un mums nevajag 
nevienu, bet esam piedzīvojuši, cik liela 
svētībā ir tam, ka atveram savu māju. 

Kur paliekat brīžos, kad Jūsu istaba ir 
aizņemta?

Nu nav jau ļoti daudz tādu brīžu, bet vai 
nu pie zemes, vai uz matracīša. Man 
liekas, tas, ka dzīvojam baznīcā, gan šeit, 
gan arī Priekulē, ir nesis lielu svētību 
mūsu ģimenei. Te visu laiku notiek dažādi 
mēģinājumi, jauniešu sapulces, 
pasākumi, un mūsu bērniem nebija 
speciāli nekur jāiet, lai piedalītos, 
sadraudzētos ar citiem jauniešiem. 

Kas Jums ir lielākie izaicinājumi kā 
mammai?

Protams, izaicinājumi ir tad, kad bērniem 
jāizdara kaut kādas izvēles. Kad viņi ir 
mazi, izaicinājums ir piedāvāt viņiem 
pareizo izvēli, kad lieli - pieņemt viņu 
izdarīto izvēli. Man liels izaicinājums bija 
palaist pirmo bērnu laulībā. Tas bija ļoti 
grūti. Tur nebija problēma tajā, ar ko viņa 
precas. Meitai ir brīnišķīgs vīrs. Problēma 
bija manī. Jo tuvāk nāca kāzas, jo vairāk 
gribējās piespiest viņu sev klāt un nekur 
nelaist. Tā laikam bija pirmā reize, kad 
meklēju palīdzību, jo sapratu, ka man jau 
būs jālaiž  vienalga, bet gribēju to izdarīt 
pareizi, nevis ar zobu sāpēm. Atceros, ka 
sieviete, pie kuras gāju pēc palīdzības, 
man teica: “Tagad tev jāļauj, lai bērns 
kontrolē tevi, nevis otrādi.” Tad, kad viņi 
apprecējās un aizbrauca kāzu ceļojumā 
uz nedēļu, man tik ļoti gribējās piezvanīt 
un pajautāt, kā iet, bet nezvanīju. Pagāja 
trīs dienas, un nezvanīju, cīnījos ar sevi, 
un tad meita pati man piezvanīja, sakot: 
“Mammu, kāpēc nezvani, vai tad negribi 
zināt, kā mums iet?” Un tad bija tā: “O, 
viņa mani kontrolē! Tātad esmu eksāmenu 
izturējusi!” 

Man liekas, ka mums kā mammām citreiz 
ir jāatzīst, ka netiekam ar lietām galā un 
ka mums ir vajadzīga palīdzība. Man ir 
kādi cilvēkiem, pie kuriem varu iet tad, 
kad netieku galā, kad vajadzīgs padoms. 
Man tas ir ļoti palīdzējis. Jā, meitas 
precības man bija liels izaicinājums, bet 
kāzās biju priecīga. 

Liels izaicinājums man personīgi bija, kad 
vecākai meitai sirdī bija misija Āfrikā. 

Bija grūti viņu palaist uz turieni un 
vajadzēja saprast, ka mums viņa jāatdod 
tam darbam, ko Dievs viņai ir ielicis sirdī. 
Tas nebija viegli, un es ļoti raizējos par to, 
kā būs, kā viņai ies praksē Zimbabvē. Bet 
tajā pašā laikā sapratu, ka nevaru stāties 
pretim Dievam, man viņa ir jāatdod. 

Izaicinājums ir bijušas arī bērnu slimības. 
Ir bijis laiks, kad esam gaidījuši kādu 
analīžu rezultātus, un tas ir bijis smags 
posms. Atceros, ka tajā laikā vienu nakti, 
kad bija ļoti smagi, pavadīju baznīcā. 

Mums tur ir tāds krusts priekšā, ieslēdzu 
to, pārējā baznīca bija tumsā, un visu 
nakti pavadīju, lūdzot Dievu. Izaicinājums 
arī ir pieņemt bērnus tādus, kādi viņi ir. 
Mums ir četri bērni, un katrs ir pilnīgi 
citādāks. Viens no mūsu dēliem ir ar ļoti 
lieliem sapņiem, lielām vīzijām, un nav 
vienkārši saprast, kur iet līdzi šiem 
sapņiem un kur piebremzēt. 

Man ļoti, ļoti grūtas ir bijušas pārcelšanās 
no vienas vietas uz nākamo. Sapratu, ka 
tad, kad no Priekules bija jāpārceļas uz 
Rīgu, izgāju tādu kā sērošanas procesu. 
Kādu laiku man bija reāli smagi, jo likās, 
ka nekur nebūs tik labi kā Priekulē. 
Negribēju bērnus laist Rīgas skolās, 

viņi vēl bija mazi. Bet vienmēr esmu 
sapratusi, ka man jāiet līdzi vīram, nav 
izvēles. Ja viņš ir sapratis, ka Dieva plāns 
ir iet uz citu draudzi, tad mums ir jāceļas 
un jāiet līdzi. 

Kad pārcēlāties uz Rīgu, Jums jau bija 
četri bērni?

Jā. 

Kā tikāt galā?

Ļoti uztraucos par viņiem, kad bija jālaiž 
uz skolu. Domāju par to, kā viņiem ies, jo 
viņi bija tādi lauku bērni. Bet man nekas 
cits neatlika, kā lūgt par viņiem. Atceros, 
ka tad, kad no rīta palaidu viņus uz skolu, 
uzreiz lūdzu, lai Dievs viņus sargā, jo 
sapratu, ka es jau tik labi viņus nevarēšu 
pasargāt. Un tā, katru rītu atdevu viņus 
Dieva rokās. Tikai lūgšanas bija 
mierinājums.

Cik procentus no Jums aizņem mātes 
loma?

Tad, kad bērni bija mazi, tad nu... tie 
procenti bija daudz vairāk. Būtībā visu 
dienu biju mamma. Man liekas, katras 
mammas dzīvē ir laiks, kad viņai jābūt 
tikai kopā ar bērniem. Kad mazie aug 
lielāki, rodas laiks un iespējas iesaistīties 
citās lietās, paliek vairāk laika sev. 
Piemēram, pašlaik aktīvi vadu bēbīšu 
skoliņu, svētdienskolu draudzē, mācos un 

daru citas lietas. 
Procentuāli tagad ir 
mazāk mammas 
pienākumu nekā 
tad, kad bērni bija 
mazi. Es priecājos 
par to, ka varu 
vairāk laika veltīt 
savai izaugsmei, un 
šis ir ļoti skaists 
laiks. Bet protams, 
ka tās mammas 
rūpes jau ir visu 
laiku arī par 
lielajiem bērniem. 
Tā kā grūti pateikt, 
kā tur ir. 

Kāda ir Jūsu loma 
lielo bērnu dzīvēs?

To viņiem pašiem vajadzētu pajautāt. Man 
liekas, ka attiecībā uz lielajiem bērniem ir 
tā, ka man jābūt gatavai viņus uzklausīt 
tad, kad viņiem tas ir nepieciešams. Man 
nav jābūt viņiem visur klāt, par visu 
jāinteresējas, bet man jābūt atvērtai, kad 
viņi to vēlas, jāapmierina viņu vajadzības 
tik, cik viņiem tas ir nepieciešams. Vairs 
nedrīkstu jaukties viņu dzīvēs un kādas 
lietas visu laiku prasīt. Lai gan man tas ir 
grūti, zinu, ka citreiz par daudz interesējos 
par viņu dzīvēm, varbūt tā nemaz 
nevajadzētu. Tad, kad bērni ir mazi, tad ir 
citādāk – visas lietas kopīgi pārrunājam, 
viņi prasa padomu, bet tagad bieži ir tā, 

Bērnu apsveikums Mātes dienā. Bērni (no kreisās puses):  
Toms, Marta, Tabita un Mikus

30 gadu kāzu jubileja
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ka mēs prasām viņiem padomu. Ļoti 
cenšos, lai mājās vienmēr būtu silts 
ēdiens, man liekas, lielajiem bērniem ir 
svarīgi zināt, ka, atnākot pie mammas, var 
paēst, var ielīst mammas un tēta gultā 
vienkārši atpūsties. 

Kā Jūs iemācījāties atdot mātes 
īpašumtiesības?

Kad bērni vēl dzīvoja pie mums, sapratu, 
ka tajā brīdī, kad viņam paliek 
astoņpadsmit gadi, viņš kļūst pieaudzis, 
un ģimenē mēs vairs neesam, piemēram, 
divi vecāki un bērns, bet esam trīs 
pieauguši cilvēki. Nevaru viņiem vairs 
izteikt tos aizrādījumus, ko teicu, kad viņi 
bija bērni, jo man ir jārespektē viņu 
viedoklis, viņu dzīve. Atceros, kamēr bērni 
vēl dzīvoja pie mums, bieži, kad viņi bija 
kaut kur aizgājuši un pulkstenis jau 
vienpadsmit, divpadsmit vakarā, ārā 
tumšs, telefons izslēgts, ļoti uztraucos un 
zvanīju viņiem. Tad meita man teica: 
“Mammu, nu nezvani vienmēr tad, kad 
paliek tumšs. Ko pārējie draugi par mums 
padomās?” Tad man bija jāsaprot, ka viņi 
vairāk nav bērni, bet pieaugušie. Esmu 
mācījusies tās īpašumtiesības nolikt malā 
caur kļūdām, ko esmu pieļāvusi. Tas 
noteikti nav viegli, es to tikai mācos. 

Kas ir tas fenomens, kāpēc mammas 
instinkts nekur nepazūd?

Varbūt tas nav par tēmu, bet atceros, ka 
mans vīra tēvs kādreiz teica: “Tu, meitiņ, 
neaizmirsti, ka tad, kad pie Dieva aiziet 
lūgšanu vajadzības, tās ir kā vēstules 
lielā, lielā kaudzē. Tu zini, ko Dievs dara 
vispirms? Es tev kaut ko pačukstēšu: 
Viņš izlasa tās vēstules, kurās ir mammu 
lūgšanas.” Nezinu, vai tas tā ir, bet man 
liekas, ka to mātes sirdi Dievs ir ielicis 
mūsos un to nevar izmainīt. Zinu, ka 
mana mamma (viņai tagad jau ir pāri 
septiņdesmit gadiem) mani mīl tāpat kā 
agrāk, uztraucas tāpat, kā agrāk, kad biju 
vēl bērns. 

Tāds smagums, kas uzlikts mammai.

Jā, tas ir grūti. Bet es saprotu, ka tikai 
Dievs dod spēku ar to tikt galā. 

Kas mammai ir vislielākās sāpes?

Laikam tādas ļoti lielas sāpes neesmu 
piedzīvojusi... Man liekas, ka mammai 
varētu būt sāpes, ja bērns aiziet pavisam 
prom no Dieva. Bet es ticu, ka mammas 
lūgšanas var atvest bērnu atpakaļ. 
Vislielākās sāpes ir tad, kad mammai savs 
bērns ir... nu... jāpavada kapu kalniņā. 
Man liekas, tās ir visvislielākās sāpes. Ir 
tādas ikdienišķas lietas, kuras sāp. Man 
bijušas tādas situācijas, kad reāli jūtu, ka 
man bērns ir jāatdod Dievam. Patiesībā tā 
ir bijis ar katru bērnu. Tad, kad gaidījām 
mūsu jaunāko dēlu, pirmo reizi aizejot pie 
ārsta, man pateica, ka grūtniecība ir 
jāpārtrauc. Tā kā pati biju izslimojusi kādu 
slimību, tās rezultāts bērnam varēja radīt 
lielas veselības problēmas. Tajā brīdī, kad 

bērns vēl nebija piedzimis, atdevu viņu 
Dievam, teicu: “Vienalga, kā būs, es viņu 
laidīšu pasaulē.” Tajā laikā vīrs bija 
mācītājs Priekulē, un šo aizlūgšanas 
vajadzību dalīju līdzi arī draudzei. Un es 
pilnībā apzinos, ka 
Priekules draudze ir 
mūsu jaunāko dēlu 
izlūgusi. Pilnīgi noteikti. 
Viņš nācis pasaulē, 
pateicoties draudzes 
lūgšanām, jo bija brīži, 
kad mums pašiem 
nebija spēka lūgt. Visu 
grūtniecības laiku 
domājām, kā būs, jo 
bija vēl dažādi 
sarežģījumi, kuri 
norādīja, ka varētu 
nebūt labi. Tad, kad 
gājām no Priekules 
draudzes prom, cilvēki 
teica: “Jūs varat iet 
prom, bet mūsu izlūgto 
bērniņu atstājiet, ko mēs bez viņa 
darīsim!” Nezinu, kāpēc visu to stāstīju...

Mazais piedzima vesels?

Jā. Bija kaut kādas problēmas, bet tās 
tika atrisinātas. Viņam tagad ir sešpadsmit 
gadu, un viss, paldies Dievam, ir kārtībā.

Kā Jums liekas, ja mātes instinkts 
sievietē ir no Dieva, kāpēc Viņš kādām 
nav ļāvis kļūt par mammām?

Tas ir smags jautājums. Nezinu, kāpēc tā 
ir. Tas, ko dzīvē esmu redzējusi, ka tās 
sievietes, kurām Dievs nav ļāvis kļūt par 
mammām, ir bijušas mammas daudziem 
citiem cilvēkiem. Man liekas – tā ir svētība, 
kas nāk šai situācijai līdzi. Domāju, ka 
draudzē tāpēc ir bērni, kuriem ir vajadzība 
pēc mammas. Esmu redzējusi daudz 
sieviešu, kurām pašām nav bērnu, bet 
viņas ir ārkārtīgi lielu svētību devušas 
citiem, un tas ir fenomens. Pazīstu kādu 
ģimenīti Amerikā, kuriem pašiem nevar 
būt bērni, bet viņi katru nedēļas nogali pie 
sevis ņem dažādus bērnus no draudzes, 
tādā veidā dodot atpūtu citiem vecākiem 
un lielu prieku bērniem. Domāju, ka 
Dievs, ja nav devis bērnus, noteikti iedod 
kaut ko citu, kas nes milzīgu svētību.

Kurš Jums kā mammai ir bijis “ziedu 
laiks”?

Es nezinu. Ziedu laiks? Man ar visiem 
bērniem ļoti skaists ir bijis gaidīšanas 
laiks. Protams, kad gaidīju pirmo bērnu, 
tas bija citādāk nekā tad, kad gaidīju 
trešo, jo bija jau rūpes par esošajiem 
bērniem. Bet vienalga, katra grūtniecība 
bija ar lielu prieku, jo katrs bērns bija ļoti 
gaidīts. Tagad, mācoties par dūlu, esmu 
sapratusi, ka gribu palīdzēt sievietēm 
izdzīvot grūtniecības laiku un dzemdības. 
Gribu palīdzēt un būt blakus vientuļām 
māmiņām un sievietēm, kuras pagātnē 
piedzīvojušas smagas traumas. Laikam 

tāpēc esmu izvēlējusies mācīties par dūlu, 
ka kaut kur tas sasaucas ar manis 
piedzīvoto gaidīšanas laikā. 

Ja mēs runājam par bērniem, gribu 
pateikt, ka ļoti liela nozīme ir draudzei. 

Mums ir bijusi svētība, ka bērni ir varējuši 
iet svētdienskolā. Mēs nesen Vīlandes 
draudzē noformulējām, ka svētdienskola 
ir bērni, vecāki un draudze. Ir ļoti svarīgi 
vest bērnus uz svētdienskolu. Atceros, ka 
runāju ar kādu jaunieti, kurš teica: 
“Nezinu, kā būtu pārdzīvojis pusaudžu 
gadus, ja man nebūtu bijusi 
svētdienskola.” Ne vienmēr vecāki mājās 
lūdz tik daudz un lasa Bībeli, tāpēc 
svētdienskola ļoti palīdz bērniem dabūt 
garīgo pamatu, kas nepieciešams, lai viņi 
varētu būt laimīgi. Man liekas, ja draudzē 
nāk kaut vai viens bērns, ir jābūt 
svētdienskolai. Pāvilostas draudzē sākām 
svētdienskolu ar mūsu trim bērniem, pēc 
kāda laika skoliņā bija ap simt bērnu. 
Mums tas, ka bērni ir varējuši būt 
draudzē, ir liela svētība. Patiesībā jau mēs 
ar Ģirtu neesam tie, kuri uzaudzināja 
mūsu bērnus, neesam nekādi perfektie 
vecāki, reizēm prioritāte bija draudzes 
jautājumi un problēmas. Dievs caur 
draudzi viņus ir uzaudzinājis.

Jūs svinat Mātes dienu?

Jā, svinam.

Kā?

Mums ir ļoti interesanti. Katru gadu jau 
zinu, ka ģimene mani apsveiks Mātes 
dienā. Parasti no rītiem ceļos ļoti agri, bet 
tajā rītā dzirdu, ka visi pamodušies pirms 
manis, ka ir kaut kāda sačukstēšanās, 
koridorā papīru čaukstoņa un tad visi nāk 
ar puķēm. Katru gadu zinu, ka tas tā būs, 
un katru gadu to ļoti gaidu. Arī bērni saka: 
“Mamm, tu taču zināji, ka mēs nāksim!” 
Saku: “Jā, zināju!” Tas  ir ļoti jauki.

Un joprojām viņi nāk, kaut arī dzīvo 
citur?

Jā, viņi nāk. Tas ir tik forši.

Sagatavoja Evija Mileiko

Ar mazmeitiņu Amēliju 2011.gadā
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B ē r n u  k a l p o š a n a s 
a t B a l s t a  p r o g r a m m a

Bērnu atsaucība ir ļoti liela, pašreiz Vilzēnu svētdienskolā ir 21 bērns. 
Vislabākais ir tas, ka caur šiem bērniem mums ir iespēja aizsniegt arī 
vecākus, jo bērni, aizejot mājās, pastāsta visu, ko ir piedzīvojuši un 
uzzinājuši svētdienskolā. Daudzi bērni ir no ļoti trūcīgām 
ģimenēm  un četri bērni nāk 5 kilometrus ar kājām, lai tiktu uz 
nodarbību. Viņi ir palikuši atsaucīgāki un laipnāki, un tas jau arī ir ļoti 
daudz.

Mūsu draudzes ieguvums ir tas, ka ir jūtama kustība, viss nestāv uz 
vietas, mēs arī vedam Vilzēnu bērnus uz mūsu draudzes 
pasākumiem Mazsalacā. Ir tik forši, ka vienkopus sanāk gan 
Mazsalacas, gan Vilzēnu svētdienskolas bērni. Baznīca uzreiz 
atdzīvojas, un mēs redzam, ka tas ir tā vērts. 

Mēs arī 2013. gadā ļoti vēlamies turpināt kalpošanu Vilzēnos un 
saņemt tam atbalstu no projekta “Pasniedz roku” fondā ziedotajiem 
līdzekļiem.

Oļesja Segedenko,
BPI Timoteja skolas studente, atbildīgā par kalpošanu Vilzēnos

Projekts Pasniedz roku!” joprojām ir atvērts.  
Uzzini vairāk un piedalies!

Sagatavoja Elza Roze
SA padomes locekle, projekta koordinatore

Cenšoties iekļauties LBDS vīzijas un jauno vērtību 
iedzīvināšanā,  Svētdienskolu apvienība 2012. gada Kongresā 
piedāvāja draudzēm iespēju piedalīties projektā “Pasniedz 
roku!”. Tā mērķis ir aizsniegt bērnus un pusaudžus draudzei 
tuvā apkārtnē ar Kristus vēsti un palīdzēt to izdzīvot ikdienā, 
kā arī veicināt draudzes misionālu kalpošanu maznodrošinātā 
lauku vidē, daļēji to atbalstot finansiāli. 

2012. gadā projektā piedalījās 12 LBDS draudzes: 
Mazsalacas – kalpo Vilzēnos; Viesītes – Cīruļos; Jēkabpils –
Variešos; Priekules – Mazgramzdā; Vaiņodes – Paplakā; 
Ogres Trīsvienības – Rembatē; Mērsraga – Ķūļos; Ventspils – 
Stiklos; Valmieras – Dikļos; Tērvetes – Augstkalnē; Jelgavas –
Ziedkalnē; Rīgas Golgātas – Misā.

Esam lūguši projekta dalībniekiem uzrakstīt un iesūtīt mums 
savus vērtējumus par šo kalpošanu. Tajos  dominē pozitīvais 
ieguvums gan bērniem un ģimenēm misijas vietā, gan arī 
draudzei.

Publicējam trīs vēstuļu fragmentus:

No sirds paldies par iespēju piedalīties projektā “Pasniedz 
roku”! Vairāku gadu garumā mēs esam pārliecinājušies, ka 
brīvprātīgais darbs, kas tiek ieguldīts Paplakas draudzē, ir 
nesis redzamus augļus. Cilvēki ne tikai pulcējas svētdienas 
dievkalpojumos, bet acīmredzami mainās viņu personīgās 
dzīves. Alkoholisms, domas par pašnāvību, izjukušas ģimenes 
daudziem cilvēkiem ir palikušas pagātnē. Viena no šādām 
ģimenēm, kurā auga četri bērni, paņēmusi aizbildniecībā vēl 
vairākus bērnus, kuru vecākiem bija atņemtas aprūpes 
tiesības.

Paplakas bērni ir ļoti priecīgi sagaidīt savus mīļos 
svētdienskolotājus no Vaiņodes, kas patiešām ir īpaši. Viņi 
darbojas kā misionāri, nežēlojot ne laiku, ne degvielu. Nu jau 
svētdienskolotāji Paplakā ierodas ar vairākām mašīnām. Līdz 
ar to ir radusies iespēja bērniem dalīties vairākās savam 
vecumam atbilstošās grupiņās. Arī Vaiņodes draudzei šī 
kalpošana dod īpašu pieredzi un svētību.

Ainars Purmalis,
Vaiņodes un Paplakas draudžu mācītājs

Rembates ciemats ir pārsvarā pozitīvi noskaņots attiecībā uz 
Ogres draudzes kalpošanu. Nodarbības pārsvarā apmeklē no 
10 līdz 20 bērnu, svētku pasākumu laikā, protams, vairāk. 
Bērni, kas kļūst par tīņiem, turpina apmeklēt nodarbības, 
studēt kopā Bībeli, lūgt un pieaugt. Daudzi bērni ir kļuvuši 
mierīgāki, atvērtāki. Caur bērniem vairāki vecāki ir sākuši 
apmeklēt pieaugušo Bībeles studijas grupiņu. Ir veidojusies 
māceklība caur praktisko kalpošanu Ogres draudzes jauniešu 
vidū, kuri kalpo Rembatē. Ir vairāki kalpotāji, kuri paši garīgi 
auguši caur šo kalpošanu.Ogres draudze finansiāli atbalsta šo 
kalpošanu, gan degvielas izdevumus, gan sadraudzību, gan arī 
izveidojot draudzē ziedojumu kastīti, kas domāta misijai 
Rembatē.

Rembatē darbu turpināsim, jo šis ciemats ir mūsu sirdīs, un 
labprāt arī turpmāk sadarbotos ar projektu “Pasniedz roku!”.

Māris Vītols, 
BPI students, misijas vadītājs Rembatē

Paplakas draudze

Vilzēnu svētdienskola

“Pasniedz roku!”
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2013. gada 16. martā Rīgā notika Sieviešu kalpošanas 
apvienības (SKA) 11. kongress, kura moto bija “Lūdziet bez 
mitēšanās Dievu” (1. Tes. 5:17). Kongresa svētbrīdi vadīja 
Normunds Jozēns no Ventspils, lasot Mateja ev. 5:1-11. Viņš 
pastāstīja, kā māsu kalpošanas un aizlūgšanu iespaidā nācis pie 
Dieva. Tad vienojāmies kopīgā Dieva pielūgsmē.  

SKA vadītāja Elita Lapiņa savu uzrunu sāka ar apsveikumu 
kongresa dalībniekiem no ALBAs māsu darba vadītājas Benitas 
Ukstiņas, kas raksta, ka piepildījies viņas agrāko gadu sapnis 
par Latviju, ka māsas kalpos ar Evaņģēliju un arī Amerikas 
latviešu māsas varēs piedalīties, palīdzot cilvēku vajadzībās. 
E. Lapiņa mūs uzrunāja ar vārdiem no Lūkas evaņģēlija par 
Jēzus lūgšanu Ģetzemanes dārzā. Mācekļi šajā nozīmīgajā brīdī 
bija aizmiguši. Viņa lika domāt par to, ka mēs varam aizmigt gan 
garīgā, gan miesīgā pagurumā, notikumu plūsmā, gan kā 
mācekļi – aiz skumjām. Ir jāļauj lūgšanā attīrīties no visa liekā, 
jākļūst kā tukšiem traukiem Dieva priekšā, lai Viņš var mūs lietot. 

E. Lapiņa informēja arī par aizvadītajiem diviem darba gadiem, jo 
ar šo kongresu viņa beidza savus SKA vadītājas pienākumus. 
Viņa atgādināja par žēlsirdības kalpošanu, kas izpaužas Pelču 
nometnēs un zupas virtuvju uzturēšanā. Elita īpaši uzsvēra, ka 
pieredzējušajām māsām draudzē jāsaskata un jāiesaista 
kalpošanā jaunās māsas un jāatceras, ka tradicionālais māsu 
pulciņš ir tikai viena no darba formām. Lai īstenotu mērķi – 
Latvijas sievietes Kristum – darbam jāiet plašumā, jāveido jauno 
māmiņu atbalsta grupas, lai var tikt aizsniegta ikviena sieviete.

LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis savā uzrunā 
par sieviešu kalpošanu 
draudzē mūs 
iedrošināja, ka 
sievietēm ir liela vara 
gan ģimenē, gan 
draudzes dzīvē. Viņām 
jābūt vienotājām, nevis 
šķēlējām. Sievietes var 
pamodināt, aktivizēt 
draudzi, ja savus 
spēkus velta Kristus 
darbam. Bīskaps 

pieminēja savus pārdzīvojumus pie meitiņas kapa, un 
salīdzināja, ka tā Dievs redz savu Dēlu pie krusta. Savas sāpes 
vajag pārvērst kalpošanā. P. Sproģis arī apsveica ar LBDS 
pateicības rakstu un ziediem Elitu Lapiņu, kas vairāk kā četrus 
gadus vadījusi SKA. 

Par jauno SKA 
vadītāju aizklātā 
balsošanā tika 
ievēlēta Solvita 
Zīvere. Tika 
atjaunināts SKA 
Padomes sastāvs. 
Padomes sastāvā 
turpmāk darbosies: 
vadītāja Solvita 
Zīvere, Līvija Godiņa, 
Inese Drēska, Laura 
Lapiņa, Zanda Lūse, 
Agnese Pallo, Tabita 
Runce, Lidija Saulīte 
un Zenta Svara. 

Jaunā SKA vadītāja 
Solvita Zīvere savā 
uzrunā uzsvēra, ka 
Dievam ir plāns 
Latvijai un tātad arī 
plāns ikvienai no 
mums. Viņa aicināja 
sievietes kalpot katrai 
savā vietā, tā parādot 
cilvēkiem Dieva 
mīlestību. 

Svētbrīža vadītājs, 
Ogres Trīsvienības 
draudzes sludinātājs 
Dainis Pandars lasīja 
1. Timotejam 2:1-4: 
“Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, 
aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem...” Viņš 
norādīja, ka 
lūgšanai ir 
spēks un ir 
jālūdz pēc 
ticības. “Ticīga 
lūgšana izglābs 
slimo,” teikts 
Jēkaba 5:14 
-16. D. Pandars 
mudināja 
izvērtēt, kā 
mums veicas ar 
pateicību par 
visiem 
apstākļiem arī 
tad, kad iekšēji nav pateicības izjūtas. 

Pēc SKA kongresa protokola materiāliem sagatavoja 
Tabita Runce

Ventspils draudzes ansamblis “Gaismiņas”

Jaunā SKA vadītāja Solvita Zīvere

Sieviešu kalpošanas apvienības  
11. kongress

Ogres Trīsvienības draudzes 
sludinātājs Dainis Pandars

Bīskaps P. Sproģis uzrunā 
kongresa klātesošos

Līvija Godiņa, Solvita Zīvere, Elita Lapiņa

SKA kongresa dalībnieces
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Jebkuras draudzes dzīve ir interesanta, bet visinteresantākā 
tomēr ir jaunas draudzes dzīve. Ja tu ļauj Dievam darboties, tad 
tā īsti neko nevar paredzēt. Kas būs tie cilvēki, kas atsauksies 
tavam aicinājumam? Kā mēs vadīsim dievkalpojumu? Kurš būs 

atbildīgs, un kurš vispār vēlās uzņemties atbildību? Šie un vēl 
kaudze citu jautājumu nereti neliek mieru, domājot par jaunas 
draudzes veidošanu. Vienā mirklī apstājies un paskaties, kur 
Dievs jau ir darbojies un darbojās. Tad kļūst daudz vieglāk. Vairs 
nav viss jākontrolē līdz pēdējai detaļai. Viņš zina labāk!

Rīgas Centra topošā draudze jau vairāk kā gadu darbojas pašā 
Rīgas centrā. Mūsu darbības galvenais virziens ir aizsniegt 
apkārtējos cilvēkus ar Evanģēlija vēsti. Visbiežāk tie ir draugi, radi 
un kaimiņi. Ar dažādām aktivitātēm un sadraudzību mēs 
cenšamies būt par Kristus gaismu šajā sabiedrībā. Ir tik 
fantastiski redzēt, kā uz tava dzīvojamās istabas dīvāna izmainās 
cilvēku Mūžība.

Gerda, meitene, kas ilgus gadus jutās nevērtīga. Vienmēr centās 
iegūt atzinību no citiem. Bija ilgāku laiku aizrāvusies ar Austrumu 
reliģijām un jogu. Kādu laiku apmeklējot Centra kopienas 
sanāksmes, saprata, ka tas Dievs, ko viņa meklēja visur citur, 
patiesībā ir Kristus. Tagad aktīvi iesaistījusies draudzes dzīvē un 
mācās BPI Timoteja skolā.

Baiba ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka viņiem Kristus 
nav nepieciešams. Viņi jau tāpat ir labi, un īpašas pārmaiņas 
viņos nevar notikt. Tā nav taisnība. Arī Baibas dzīvē bija lietas, ar 
kurām viņa pati nespēja tikt galā. Tas viss tika slēpts aiz ļoti rūpīgi 
būvētas “man viss ir kārtībā” maskas. Nākot uz “Dieva stāsta” 
nodarbībām, Baiba pamanīja, ka tas stāsts ir patiesībā arī par 
viņu. Pagājušā gada Lieldienās viņa kristījās. Nu jau vairāk kā 
pusgadu Baiba strādā labdarības organizācijā “Pakāpieni”. Baiba 
ir atteikusies no tā, kas viņai reiz likās svarīgs, un velta savu dzīvi 
citiem.

Vīlies citos kristiešos, Ants bija nolēmis pateikt Dievam “nē”. Bet 
pēc traģiskas drauga nāves atskārta, ka dzīve ir kaut kas vairāk 
nekā vienkārši eksistēšana, pēc kuras seko nāve. Ants ieraudzīja 

patieso Kristu, nevis centās saskatīt viņu citos cilvēkos. Tagad 
Ants vada vīru vakarus, kuros tiek pārrunātas ļoti svarīgas un 
izaicinošas tēmas katra vīrieša dzīvē.

Robertam nepatīk, ka gari lūdz. Viņam tas liekas samāksloti un 
neīsti. Bet tas neattur viņu no laika pavadīšanas ar brāļiem un 
māsām. Tā viņš mācās, ko nozīmē sekot Kristum. Dažreiz viņam 
rodas ļoti interesanti jautājumi. Ir liels prieks redzēt Roberta 
dzīvespriecīgo seju.

Pirms divām nedēļām, kādā vakarā pa ausu galam dzirdu sarunu: 
“Cik ļoti tu to vēlies?” – “Es to ļoti vēlos!” – “Nu tad lūgsim kopā, 
lai Kristus ienāk tavā dzīvē!” Dāvis kļuva par Debesu Valstības 
pilsoni. Viņš zināja, kas ir Kristus, bet nezināja, ka Viņš var būt 
reāls katra dzīvē. Aigars vairākus gadus neatlaidīgi centās Dāvim 
šo patiesību atgādināt. Prieks, ka tas ir nesis augļus.

Tāda ir dzīve mazā kopienā. Katrs cilvēks ir svarīgs. Katrs stāsts ir 
unikāls un pārsteidzošs. Tā īsti neko nevar noslēpt. Ja kādam iet 
grūti, tad pārējie arī pārdzīvo, atbalsta. Tam visam pāri var redzēt, 
ka Dievs darbojas. Neviens nav perfekts, bet tieši tādus cilvēkus 
Dievs spēj izmantot, lai celtu Savu draudzi un aizsniegtu arvien 
jaunus cilvēkus Savai Valstībai. 

Dzīvojot Upīša Pasāžā, domāju, kā aizsniegt savus kaimiņus. 
Diendienā ejot garām savas kāpņutelpas pastkastītēm, 
dusmojos, ka tās ir tik briesmīgā stāvoklī. “Nu kāpēc pārvalde 
nevar tās nomainīt?” Un pēkšņi prātā ienāca doma: “Kāpēc tev 
pašam tās nenomainīt?”

Tā nu no kopējā draudzes atbalsta savācām nepieciešamo 
summu, lai nopirktu jaunas pastkastītes. Lieldienās kā draudze 
gājām pie kaimiņiem un dalījām jaunās atslēdziņas. Cilvēki bija 
šokā: “Kā? Kāpēc jūs to darat? Cik tas maksāja?” Skumji, ka 
dzīvojam sabiedrībā, kur labi darbi liek cilvēkiem brīnīties. 

Nedēļu vēlāk aicinājām kaimiņus uz kāpņutelpas talku. Visi kopā 
tīrījām un berzām. Vēlāk kopā baudījām pašu sarūpētu mielastu, 
smējāmies, spēlējām spēles.

Izrādās, nemaz nevajag tik daudz, lai kādu iepriecinātu. Tev tikai 
pašam tajā jāpiedalās.

Tomass Šulcs

Stāsti par izmainītām dzīvēm 
Rīgas Centra jaundibināmā 

draudzē

Upīša pasāžas svētki, ko organizēja Rīgas Centra jaundibināmā draudze

Rīgas Centra topošā draudze mazgā kāpņu telpu kopā ar kaimiņiem
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Dievam ir plāns katram
Intervija ar BPI 1. kursa studentu un 
Jelgavas baptistu draudzes locekli 
Raivi Deksni.

Pastāsti, lūdzu, par savu ģimeni!

Es esmu piedzimis Talsos, līdz 11  gadu 
vecumam dzīvoju Sabilē, pēc tam 
pārcēlāmies dzīvot uz Saldu. Mammai 
Saldū piedāvāja labāku darbu – viņa bija 
latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
Tētis strādāja Kriminālpolicijā visu mūžu.

Pēc pārcelšanās mamma smagi saslima 
ar nieru mazspēju un, lai nezaudētu 
darbu, viņai tika iedots mājās dialīzes 
aparāts. Pēc tam, kad 12 stundas viņa 
bija pavadījusi pie dialīzes aparāta, viņa 
devās uz darbu, kas bija viņas sirdslieta. 
Mamma bija liela optimiste ar lielu 
dzīvotgribu un ļoti pozitīvi domājoša – tas 
man ir no mammas. Arī es esmu pozitīvi 
domājošs cilvēks, es nepieņemu 
negācijas. 2008. gadā mamma nomira, 
tajā laikā man bija 27 gadi. Pēc 8 
mēnešiem nomira tētis. Viņš man 
daudzreiz  teica, ka nevar izturēt tās 
sāpes, ka mammas vairs nav.

Kas Tevī ir no tēta?

No tēta man raksturā bija drošums, 
mazliet bravūrīgums, nebaidīšanās iet un 
pastāvēt par savu viedokli. 

Kāpēc saki, ka “bija”? 

Jo, kad nācu pie Kristus, tas manī 
mainījās. Es sapratu, ka ir lietas, kuras es 
nekad vairs nedarīšu, ka es vairāk negribu 
tā dzīvot, piemēram, trakot ar mašīnām, 
iet uz tusiņiem un tamlīdzīgas lietas. Es to 
vairs negribu. 

Mana ģimene nebija kristīga. Man ir arī 
māsa, kas ir 10 gadus vecāka par mani. 
Es esmu bijis ļoti mīlēts bērns, ļoti lutināts, 
daudzas lietas, ar kurām man bija 
jāsaskaras, man nebija pašam jākārto, to 
izdarīja mamma un tētis. Arī māsa bija 
mīlēta, bet es biju jaunākais un saņēmu 
mīlestību vairāk. 

Bērnība man asociējas ar makšķerēšanu. 
Mēs ar tēti bieži gājām makšķerēt, viņš arī 
bieži vizināja ar mašīnām. Savā laikā tētis 
bija arī traktorists, un arī man viņš 
iemācīja iemīlēt tehniku. Bērnībā mani 
audzināja arī vecāmamma, kamēr vecāki 
strādāja. Mēs daudz staigājām pa 
laukiem, un es ļoti gaidīju, kad tētis 
pārbrauks, jo cerēju, ka varēsim 
pabraukāties. 

Kāds Tu biji skolēns?

Es biju diezgan kluss, man bija grūti 
iejusties uzreiz starp draugiem. Es biju 
mierīgs, nekad pirmais nemeklēju kašķi. 
Mana mamma bija tajā pašā skolā 
skolotāja un daudzi teica: “Tad jau tev 
latviešu valodā būs labas atzīmes.” Taču 
tā nebija, mamma atzīmes lika taisnīgi, un 
mājās daudz bija jāmācās. 

Tajā laikā es nespēju novērtēt, ka vecāki 
manī ieguldīja ļoti daudz laika un 
pacietības. 

Visvairāk man patika angļu valoda un 
sports, tajos priekšmetos man bija arī 
vislabākās atzīmes. Atceros, ka, Sabilē 
bija atbraukuši misionāri un es pieteicos 
viņiem tulkot, lai gan man tajā laikā bija 
13 gadi. Neatceros vairs, ko viņi stāstīja, 
taču atceros, ka man bija ļoti bail, jo 
pirmo reizi runāju tik lielas auditorijas 
priekšā.

Kura pilsēta ir Tavējā – Sabile, Saldus..?

Man vienmēr Sabile bija ļoti mīļa, es tur 
esmu uzaudzis. Pazinu Kasparu Šternu, 
ar Andri Jēgermani mācījāmies vienā 
klasē. Kad pabeidzu 9. klasi, sāku strādāt 
gaterī. 

Ko teica vecāki ?

Vecāki diezgan iebilda, bija ilgas un garas 
diskusijas. Mamma beigās piekrita, bet ar 
norunu, ka neklātienē pabeigšu 12. klasi. 
Tajā brīdī es teicu: “Jā, jā,” bet zināju, ka 
to nekad nedarīšu. Toreiz es gribēju pelnīt 
naudu, un gateris bija vieta, kur tajā laikā 
varēja labi pelnīt. Tur es nostrādāju, līdz 
man palika 18 gadi. 

Tajā laikā vēl bija obligātais dienests 
armijā, 18 gadu vecumā varēja iet 
brīvprātīgi, bet 19 gadu vecumā vajadzēja 
iet obligāti. Es aizgāju 18 gados. Dienēju 
Sužu izlūkdesantā. Tajā laikā manai 
toreizējai draudzenei piedzima mūsu 
pirmais dēls. 

Pārnākot no armijas, man piedāvāja 
darbu policijā, bet mans tētis bija 
kategoriski pret, jo viņa pieredze bija, ka, 
strādājot policijā, tu vairāk iegūsti 
ienaidniekus, nevis draugus. Un es no tā 
atteicos, atradu darbu mežā, vēlāk 
strādāju Saldū galdniecībā. 

Tajā laikā iepazinos ar Patriku Daliu (ASV) 
un Alfu Falku (Norvēģija), kas abi bija 
misionāri. Kādus divus gadus biju Alfam 
tulks, pēc tam Patrikam. Patrikam tulkoju 
sešus gadus. 

Ko tieši Tu viņam tulkoji?

Viņš bija evaņģēlists lauku ciematos 
Kurzemes pusē, vadīja Bībeles studijas. 
Es trīs reizes nedēļā braucu viņam līdzi un 
tulkoju. Viņš ir ļoti ietekmējis manu dzīvi, 
es viņu uzskatu par savu skolotāju. Viņš 
bija ļoti pacietīgs ar mani un daudz manī 
ieguldīja savu laiku.

Kā Tu kļuvi par kristieti? 

Tas bija 2006. gads. Es tulkoju Alfam, un 
viņš man ļoti daudz stāstīja par Dievu un 
mīlestību. Tikai tagad es saprotu, cik tas 
bija nozīmīgs laiks manā dzīvē, cik ļoti 
daudz viņš manī ieguldīja laiku un 
pacietību, jo bija lietas, ko es nevarēju 
pieņemt. Piemēram, ja Dievs ir mīlestība, 
kāpēc mirst labi cilvēki? Es to nevarēju 
saprast savas mammas un tēta dēļ, lai 
gan tajā laikā jau biju kristietis. Tas bija 
ļoti smags laiks, jo es nevarēju savilkt šīs 
lietas kopā. Tagad es uz to skatos 
pavisam savādāk. 

Laikā, kad es tulkoju Patrikam, es sajutu 
aicinājumu būt par mācītāju. Mēs 
braucām uz kalpošanu, un es sapratu, 
ka es to vēlos darīt, vēlos kalpot 
cilvēkiem. Es to pastāsīju Patrikam, un 
viņš teica, lai vēl neeju mācīties, bet, ja 
vēlāk pēc kāda laika arī vēl gribēšu, tad 
gan lai eju un daru. Tas bija pirms trim 
gadiem. 

Pastāsti par savu ceļu pie Dieva. 

Kā jau teicu, man ļoti tuvas bija tehniskas 
lietas. Man ir bijušas trīs mašīnas un divas 
avārijas, viena no tām diezgan smaga, lai 
gan tiku cauri tikai ar izbīli. Lai gan biju 

Raivis Deksnis
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jau precējies, man patika ballītes, 
aizbraukt ar džekiem kaut kur ar 
mašīnām, iedzert. Tagad es nožēloju 
daudz ko no tā, ko tajā laikā darīju, ka 
daudz ballējos un ka man tik ātri bija 
ģimene. Es esmu lepns par saviem trīs 
bērniem, bet tas bija galīgi garām, ka tik 
ātri apprecējos. Visvairāk es nožēloju, ka 
nepazinu Dievu, ka tik daudzus gadus 
esmu aizlaidis tā vienkārši vējā – pa 
tukšo. Es uzskatu, ka savā ziņā šobrīd 
lielāko dzīves daļu esmu vienkārši 
izpostījis. 

Vai nekad neesi skatījies uz to laiku kā 
kaut ko, ko Dievs ir pieļāvis, lai Tu 
varētu mācīties vai arī kādi citi cilvēki 
varētu no tā mācīties?

Es par to neesmu aizdomājies. Es tikai 
zinu, ka pat tad, kad es biju neticīgs, 
Dievam  man bija plāns. Dievam ir plāns 
katram cilvēkam – ir viņš ticīgs vai 
neticīgs, vai pieņem to vai nē – pilnīgi 
vienalga. Tagad, atskatoties atpakaļ, es 
redzu, ka Viņam jau tad bija plāns un kaut 
kādos brīžos Viņš ir bijis klāt. Tikai tad es 
to nesapratu. 

Bet 2006. gadā vairākas 3-4 cilvēku 
grupas staigāja pa mājām, stāstīja par 
Dievu un aicināja nākt pie Viņa. Tā es 
uzzināju par Jēzu, par Dievu, un mēs, 
visa ģimene – sieva, arī mamma un tētis, 
māsa un viņas vīrs, viņiem piekritām. Man 
uzdāvināja pirmo Bībeli, tas mani uzreiz 
“paņēma”, es sapratu, ka negribu vairs tā 
dzīvot – trakot ar mašīnām, negribu 
nekādas ballītes. 

Sāku lasīt Bībeli, pat dažādus ikdienas 
pienākumus noliku malā, lai varētu lasīt 
Bībeli. Taču es diezgan ātri izdegu, jo 
laikam jau daudz neieklausījos tajā, ko 
man stāstīja un mācīja. Es atkritu no 
ticības, biju tulks un stāstīju par Dievu, 
bet pašu tas vairs neuzrunāja. Es brīnījos 
pats, kas ir noticis. Tagad, atskatoties uz 
to, es varu teikt, ka es neieklausījos tajā, 
ko man mācīja Patriks, bet bieži vien ir tā, 
ka cilvēki no malas  situāciju redz labāk. 
Es biju jauns kristietis un domāju, ka es 
ļoti daudz zinu. Taču es nezināju neko. 

Es turpināju tulkot, bet vairs nelasīju 
Bībeli un daudz mazāk apmeklēju mazās 
grupas. Patriks mēģināja mani iedrošināt. 
Viņš teica, ka tas ir normāli, ka man ir 
grūtības. Tas, ka esmu kristietis, 
nenozīmē, ka viss turpmāk ritēs bez 
grūtībām, ka kristietība ir mācīšanās visa 
mūža garumā. 

Bet tad es atgriezos pie tā atpakaļ, jo es 
zināju, ka nevēlos to dzīvi, kāda man bija 
agrāk. Kādu vakaru es salīdzināju savas 
dzīves – kāda tā bija līdz Dievam un pēc 
tam. Tad arī sapratu, ka ieguvumu ir 
vairāk, dzīvojot ar Dievu. 

Kā mainījies Tavs raksturs?

Man pazudis bravūrīgums, es esmu 
daudz piezemētāks, es cenšos domāt 
līdzi tam, ko daru. Patriks mācīja: lai tava 
dzīve līdzinās Kristum. Es cenšos to darīt, 
piedomāt pie rīcības. Brīžos, kad ir par 
kaut ko jāizšķiras, es cenšos domāt par 
to, ko Kristus būtu darījis. Es cenšos katru 
dienu nodzīvot tā, lai patiktu Dievam. 

Kas ir tās lietas, kurās Tu visbiežāk 
“iekrīti”, kas prasa visvairāk spēka, lai 
tās kontrolētu?

Viena no lietām varētu būt mācības – man 
ir jāpiespiežas. Ne tas, ka es nemācos; es 
mācos, bet lai to varētu izdarīt laicīgi. 
Mana cīņa ir arī, lai es Dieva priekšā būtu 
kā tīra lapa – bez nepiedošanām un 
citiem grēkiem. Kāds mans draugs man 
teica: “Cik zemu ir jānokrīt, lai ieraudzītu 
Dievu?” Tā arī ir: reizēm ir tik zemu 
jānokrīt – uz ceļiem, lai saprastu, ka pats 
nevaru piecelties, ka piecelt var tikai 
Dievs. 

Pēc kāda laika es pārcēlos uz Jelgavu, 
dabūju tur darbu, un mani uzaicināja uz 
Jelgavas baptistu draudzi. Man iepatikās 
tā atmosfēra, kas tur ir, un es sāku 
regulāri apmeklēt dievkalpojumus. 
Sapratu, ka tā ir vieta, kur man jābūt. 

Kā Tu saprati, ka jānāk mācīties uz 
BPI?

Man bija sirdī aicinājums kalpot cilvēkiem, 
evaņģelizēt. Kad es to pastāstīju savam 
draugam, viņš solīja mani iepazīstināt ar 
cilvēku, kas mācās BPI. Viņš mani 
iepazīstināja ar Aināru Ginteru. Sākumā 
viņš mani atveda uz dažām lekcijām 
vienkārši līdzi, lai noklausos. Tā pamazām 
sapazinos ar cilvēkiem, kas te strādā un 
mācās, līdz arī pats zināju, ka to gribu. 

Kā šis mācību laiks Tevi ir ietekmējis?

Es uzskatu, ka BPI ir “siltumnīca”. Es ļoti 
novērtēju, ko manī šeit apkārtējie cilvēki 
iegulda. Šeit es jūtos kā ģimenē. Ja pirms 
BPI man likās, ka es zinu samērā daudz 

par Dievu, tad tagad es esmu sapratis, ka 
es nezināju ne nieka. Man jāsāk viss no 
nulles. Es arī esmu atvērts mācībām, un 
man patīk šeit mācīties. 

Kādi ir Tavi nākotnes plāni?

Es zinu skaidri, ka būšu mācītājs. 
Es uzskatu, ka, lai šeit mācītos, ir jābūt 
skaidram aicinājumam. Šeit nevar 
mācīties, ja nav aicinājuma būt vadītājam. 
Es nezinu, ko tieši es darīšu, kur Dievs 
mani vedīs. Ja Viņa prāts nebūs, ka esmu 
mācītājs, es vienalga cilvēkiem 
evaņģelizēšu. 

Kāds mācītājs Tu gribētu būt?

Es gribētu, lai draudze ir kā ģimene. 
Lai tās attiecības būtu savstarpēji 
dodošas un ņemošas, lai es varētu 
jebkurā brīdī aiziet pie kāda no draudzes 
un pajautāt, kā viņam iet. Es gribētu 
ieguldīt savā draudzē savu laiku un savu 
dzīvi. Galvenais, ko es gribētu – lai 
draudze būtu dzīva, nevis, ka daudzi 
draudzes locekļi Kristu nemaz nepazīst. 
Es zinu, ka nav nevienas perfektas 
draudzes, bet nekas mums neliedz uz to 
iet. 

Šobrīd es draudzē esmu kārtībnieks un 
arī kalpoju cilvēkiem, kas nāk uz zupas 
virtuvi  kā “gideons” – vadu Bībeles 
studijas, lasu svētrunas. Runāju ar viņiem 
līdz brīdim, kad viņi iet uz zupas virtuvi. 
Man patīk to darīt, lai gan ir arī tādi cilvēki, 
kas neklausās, bet ir, kas ir ļoti atsaucīgi. 
Es cenšos stāstīt par Dievu un saslēgt to 
kopā ar viņu dzīvēm – ka Dievs ir reāls un 
nevajag Viņu ieslēgt kādā kastītē un ik pa 
laikam noslaucīt putekļus. Mana sirds ir 
pie tiem cilvēkiem. Es esmu redzējis arī 
izmaiņas. Kāds vīrs, kas bija ļoti 
bravūrīgs, viņš vienmēr izgrūstīja rindu, 
lai pirmais tiktu pie zupas. Es biju 
domājis: lai nu kurš, bet nu ne taču viņš! 
Bet viņš Lieldienu svētdienā nosēdēja 
lielāko daļu dievkalpojuma, un es zinu, ka 
tas ir Dievs, kas viņam lika atnākt. Es ticu, 
ka viņš neaizgāja ar tukšu sirdi. 

Sagatavoja Nora Rautmane,  
BPI Projektu vadītāja
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LBDS reģionālās 
tikšanās Liepājā
23. martā Liepājā notika LBDS nozaru un apvienību vadītāju tikšanās ar 
draudžu garīdzniekiem un vadītājiem, nozaru un kalpošanu pārstāvjiem, 
kā arī ikvienu interesentu. Tikšanās dalībnieki tika aicināti atskatīties uz 
iepriekšējā gadā paveikto, kā arī domāt, kā pilnveidot kopdarbu, 
iedzīvinot draudzēs LBDS 2012. gada Kongresā apstiprināto Nākotnes 
redzējumu. Tikšanās laikā ar jaunumiem savās nozarēs iepazīstināja 
Jaunatnes apvienība, Garīdznieku brālība, Sieviešu kalpošanas 
apvienība, Svētdienskolu apvienība, Muzikālās kalpošanas apvienība, 
jaunu draudžu dibinātāji un Kristīgās vadības koledža. 

Ilmārs Arājs, mācītājs

Ikvienai  tikšanās, pasākumam, kur sanāk kopā māsas un brāļi no 
vairākām draudzēm, ir svētīga nozīme. Satikšanās, apjautāšanās vienam 
par otru jau ir vērta. Tas no jauna atgādina, cik daudz mēs esam. Tas ir 
labi, ka nav vairs vienmēr jābrauc uz Rīgu, un tāpēc šādām tikšanām ir 
nozīme un tās ir atbalstāmas.

Vai ko jaunu uzzināju? Jā, jo nekas jau neatkārtojas no iepriekšējās 
reizes. Laiki, apstākļi mainās, un ir vajadzīga jauna pieeja, kalpošanas 
formas, kuras var būt derīgas šodien, šodienas laikā un šodienas 
apstākļiem.

Katram cilvēkam var būt sava doma, uztvere par dzirdēto. Arī man bija 
pārdomas, bet tas nenozīmē, ka tas, kā es domāju, kā man patiktu, būtu 
pareizāk un visiem pieņemami. Tāpēc esmu pateicīgs Dievam un 
sanāksmes organizētājiem par svētīgo pasākumu.

Edgars Purmalis, Vaiņodes draudzes sludinātājs

Tikšanās bija svētīga un motivējoša. Ļoti patika darbs grupās, kur 
bīskaps motivēja paskatīties uz lietām no cita skata punkta. Sākumā 
nepatika pildīt anketu, bet beigās sapratu, ka tā palīdz ieraudzīt dažādas 
lietas, kuras savādāk neieraudzītu. Bija labas prezentācijas, kā arī 
nozaru vadītāju tikšanās bija vērtīgas. Nezinu, kā citiem, bet man daudz 
nozīmēja bīskapa liecība un pārrunas ar viņu augšistabā. Tas, kas mani 
īsti nesaista, ir daudzās atskaites par padarīto, bet, protams, tas ir 
vajadzīgs un laikam bez tā neiztikt.

Guntars Ķeris, Priekules draudzes priekšnieks

Ir tā, ka es noklausījos Pētera Sproģa uzrunu atkārtoti LBDS mājas lapā. 
Man pašam tas bija ļoti svētīgi. Dzirdot bīskapa uzrunu, nācās domāt 
par sevi – kā mani Dievs ir mainījis. Tas ar vārdiem nav aprakstāms. 
Viens no teikumiem, ko viņš teica, ir :”Ir tādi, kuri ir atnākuši uz šo vietu, 
lai kaut ko iegūtu, ir tādi, kas ir atnākuši, bet aizies un neko nemainīs 
savā dzīvē un draudzē.” Protams, arī tā bulta [LBDS Nākotnes 
redzējums un vērtības], ko viņš rādīja, lika padomāt, vai mūsu draudzē 
tā darbojas. 

Svarīgi man bija arī tas, ko viņš beigās teica: nospraust mērķus un 
sasniegt tos, ko paši esam uzstādījuši. Ļoti svarīgi ir lūgt Dievu, lai mēs 
saprastu, kur mēs esam kļūdījušies draudzes darbā. Pārdomas ir arī par 
sešu nedēļu plānu. Noteikti to pielietošu savā dzīvē un arī draudzē. Lai 
aizsniegtu vairāk tos, kuri nepazīst Jēzu kā personīgo Glābēju, man 
pašam ir jamainās. Es uz šo tikšanos gāju, lai mainītu sevī tās lietas, kas 
bija manī nepareizas. 

Sagatavoja Dace Lektauere

DrauDžu atjauNotNe

caur Vārdu – tas ir mācītāja uzdevums.” Vai šī 
nav populāra ideja reizēm arī draudžu vidū? 
Mēs aizbildināmies, sakot: “Es nemāku runāt, 
es noteikti nemācēšu pastāstīt par Jēzu citiem 
tik labi kā citi draudzē, kā to mācītājs spēj 
izdarīt.” Tā mēs padarām baznīcu par vienīgo 
vietu, kur cilvēks vispār var sadzirdēt Dieva 
Vārdu. 

Taču, kad skatāmies uz Vasarsvētku notikumu, 
mēs redzam, ka Svētais Gars ir dots, lai ikviens 
no mums būtu Dieva Vārda sludinātājs. Ne visi 
mēs esam aicināti mācītāja kalpošanā, taču 
visai draudzei ir dots Svētais Gars, lai visi 
liecinātu par Jēzu. Jo kā gan citādāk? Kā 
citādāk mūsu sabiedrība uzzinās par Jēzu, par 
Viņa glābšanu, Dieva nodomiem, ja ne caur 
mums? 

Ielūkojoties Vasarsvētku notikumā – kad Pēteris 
sludināja, Jēzus neparādījās pūļa priekšā un 
nepateica: “Lūk, te Es esmu, redziet visi Mani, 
tāpēc atgriezieties no grēkiem!” Taču klātesošie 
zināja Viņa klātbūtni, un tas bija iespējams tikai 
caur mācekļu liecību. Jēzus bija sadzirdams 
caur Saviem mācekļiem, kas Svētā Gara spēkā 
liecināja par Viņu. 

Tāpēc nekavēsimies lietot šo dāvanu, ko Dievs 
mums devis, nekavēsimies liecināt. 
Palūkojieties uz to vidi, kur ikdienā atrodaties, 
palūkojieties uz saviem darba kolēģiem, uz 
tiem, ar ko kopā mācāties skolā vai studējat 
universitātē. Palūkojieties uz saviem kaimiņiem 
un ieraugiet, ka tā ir iespēja Svētajam Garam 
lietot jūs. Negaidiet, kamēr cilvēki sāks nākt uz 
baznīcu un ka tur viņi dzirdēs Dieva Vārdu. 
Esiet jūs tie, kas Svētā Gara spēkā runā viņiem 
Dieva Vārdu. 

Ja šis uzdevums mums jāpaveic saviem 
spēkiem, tad pilnīgi noteikti mēs izgāzīsimies. 
Tikai un vienīgi ar Svēto Garu, Jēzus mācekļi 
kļūst par lieciniekiem. 

Tāpēc, pirms mēs ejam pasaulē un liecinām, 
ir vērts Vasarsvētkos sevi izvērtēt: vai arī man, 
mums kā draudzei šodien ir pieejams Svētā 
Gara spēks? Un šis Svētā Gara spēks nevar 
mums būt, ja mēs dzīvojam remdenu kristieša 
dzīvi. Šis Svētā Gara spēks nevar mums būt, 
ja mēs turpinām palikt vecajā dzīves veidā. 
Liecība Svētā Gara spēkā nenāks no mums, 
ja mēs turpināsim dzīvot savās dusmās, 
ienaidā, nepiedošanā, dažāda veida izlaidībā, 
acu kārībās. Ja mēs kā draudze esam kūtri lūgt 
un kūtri gavēt, tad mēs nedosim liecību. 
Ja Kristus nav Ķēniņš patiesi mūsu dzīvēs, 
tad kā lai mēs sludinām, ka Viņš ir Ķēniņš pār 
citiem? 

Svētais Gars tika dots, lai mēs dotu liecību 
citiem. Vai mēs esam  to vidū, kas Svētā Gara 
spēkā liecinās?

Turpinājums no 2.lpp.
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a I Z l ū g š a n u  k a l E n D ā r s  u n  Z I ņ a s  D r a u D Z ē m

maijs
1

Lūgsim par bērniem visā Latvijā. Lūgsim, lai Dievs 
stiprina ģimeņu saites un lai bērni saņem mīlestību 
un rūpes no tuvajiem un mīļajiem. Lūgsim par 
Svētdienskolu apvienības darbu un vadību. Lūgsim 
par Dziesmu dienu, kura šodien norisinās Pestīšanas 
templī. Lūgsim Dieva pasargāšanu, braucot no 
dažādām Latvijas vietām, lūgsim, lai bērnu sirsniņas 
ir priekpilnas par sadraudzību.

D z I E S M U  D I E N A 
Plkst. 15:00 Dziesmu dienas 15 gadu jubilejas 
koncerts.

2
Lūgsim par Liepājas Ciānas draudzi, par tās mācītāju 
Andri Biti un viņa ģimeni. Lūgsim par mācītāja 
sekmīgu rehabilitācijas procesu pēc operācijas. 
Pateiksimies līdz ar draudzi Dievam par jauniešiem 
draudzē, kuri prieku un piepildījumu dzīvei meklē 
Mūsu Kungā! Lūgsim, lai Dievs izredz, izaudzina 
garīgos tēvus, dod gudrību draudzes vadītājiem 
ieraudzīt un uzrunāt iespējamos draudzes 
svētdiensskolas, sieviešu kalpošanas un 
saimniecības daļas vadītājus. Lūgsim, lai draudze, 
kopj sadraudzību viens ar otru un pieaug Kristū, un ir 
kā gaisma savā apkārtnē.

3
Lūgsim par Jauniešu apvienību, tās vadītāju Gati 
Jūrmali. Lūgsim par jauniešu tikšanām, lai tās būtu 
Svētā Gara vadītas un jauniešiem vienmēr būtu 
vēlēšanās un degsme kalpot Kungam.

4
Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas diena. Pateiksimies Dievam, ka 
dzīvojam neatkarīgā un brīvā valstī. Pateiksimies, 
ka varam slavēt To Kungu bez bailēm.

5
Lūgsim par kristīgo izdevniecību “Amnis” un tās 
vadītāju Edgaru Godiņu un darbiniekiem. 
Pateiksimies par izdevniecības lielo darbu un 
lūgsim Kungam pēc svētībām un vadības 
turpmākajā darbā.

6
Lūgsim par kongresu un misijas dienām Līvānos. 
Lūgsim, lai cilvēki nepaliek vienaldzīgi, lai mēs 
paļautos Dieva vadībai un atsauktos kalpot katrs ar 
savu talantu.

7
Lūgsim par Liepājas krievu draudzi  "Evaņģēlija 
balss", par draudzes diakonu Sergeju Kuzņecovu, 
par draudzes priekšnieku Staņislavu Čīžu. Lūgsim 
par draudzes vienotību, par draudzes vadības 
degsmi kalpot Dievam. Lūgsim par draudzes vecāko 
paaudzi, kuri ir nespēkā un slimībā, lai Dievs dod 
stiprumu un izturību un paļāvību uz Viņu, kas visās 
lietās Viņš ir klātesošs. Lūgsim par draudzes 
kalpotāju mieru un Svētā Gara vadību. Lūgsim par 
bērnu un jauniešu kalpošanu, lai Dievs  dod gudrību 
kā stiprināt kalpošanu. 

8
Lūgsim par Ukrainas baptistu savienību, tās 
2382 draudzēm un 125 509 locekļiem.

9
Lūgsim par Liepājas baptistu draudzi “Evaņģēlija 
Gaisma”, tās mācītāju Sergeju Garkušu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par draudzi, kura svinēs 13. gadasvētkus. 
Lūgsim par sadraudzību, lai Dievs kārto iespēju nākt 
draudzei kopā un pateikties par padarīto darbu un lūgt 
pēc turpmākās vadības. Lūgsim par līderi, kas kalpotu 
ar vasaras aktivitātēm, lai varētu aizsniegt bērnus, 
pusaudžus, jauniešus, ģimenēm ar bērniem. Lūgsim, 
lai Dievs parāda, kur dibināt jaunu draudzi, kurā 
ģeogrāfiskā vietā uzsākt kalpošanu šai vasarā.

10
Lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni. Lai 
Kungs ir lielākais atbalsts ikdienas. “Tas Kungs saka: 
Es pats iešu ar tevi, un Es tev došu mieru.” 

11
Priecāsimies par To Kungu, gavilēsim par Viņa varenajiem 
darbiem. Pateiksimies par šodienas svētībām un par visu 
ko Viņš vēl sagatavojis šai dienai. 

12
Ģimenes (Mātes) diena.  
LBDS draudzēs svētku dievkalpojums.
Lūgsim par ģimenēm Latvijā, lūgsim par 
mammām. Lūgsim par Sieviešu kalpošanas 
apvienības darbu. Lūgsim par sievietēm visā 
Latvijā. Lūgsim pēc prieka sirdī, pēc spēka darot 
daudzos darbus ikdienā. 

13
Pateiksimies, ka Dievs mūs tik brīnišķīgi radījis! 
Pateiksimies, ka Dievs uzklausa visas mūsu 
lūgšanas Savā laikā. Pateiksimies, ka Viņa žēlastība 
iepriecina un stiprina, pateiksimies par to, ka Dievs ir 
ar mums!

14
Lūgsim par Liepājas Nācaretes draudzi un tās 
mācītāju Egilu Ķeiri un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes garīgu un skaitlisku izaugsmi, par Dieva 
gudrību un Viņa vadību pār visām draudzes 
kalpošanas nozarēm.

15
Lūgsim par Šveices baptistu savienību, 
tās 12 draudzēm un 1084 locekļiem.

16
Lūgsim Liepājas Pāvila draudzi un tās mācītāju 
Mārtiņu Balodi un viņa ģimeni. Pateiksimies Dievam 
par aktīviem darbiniekiem draudzē. Lūgsim, lai 
Kristus ir visas draudzes kalpošanas centrā un lai 
visas aktivitātes ir misijas caurstrāvotas; lai sekmīgi 
veidojas vecaju kalpošana draudzē. Lūgsim, lai 
daudzi caur draudzes liecību iepazīst Jēzu.

17
Lūgsim par Jaunu draudžu dibināšanas kalpošanu, 
tās vadītāju Kasparu Šternu un viņa ģimeni. Lūgsim 
par jaunām draudzēm visā Latvijā un īpaši par 
Līvāniem, kur agrāk bija baptistu draudze.

18
Kungs, piedod mums mūsu grēkus. Kaut mūsu grēki arī 
būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; 
kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. 
Paldies Tēvs par to, ka Tu mūs nomazgā un šķīsti.

M Ē R S R A G A  D R A U D z E 
Mērsraga draudze svin Ģimenes dienu Tautas namā.
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a I Z l ū g š a n u  k a l E n D ā r s  u n  Z I ņ a s  D r a u D Z ē m

maijs
19

Svētā Gara svētki. Vasarsvētki.  
Pateiksimies, ka Dievs mums devis Savu Svēto 
Garu, kas ir ar mums, kas mūs pamāca un 
vienmēr ir ar mums.
LIEPĀJAS CIĀNAS DRAUDzE 
Liepājas Ciānas draudzes kora gadasvētki.
Plkst. 11.00 piedalīsies draudzes pamatkoris, 
kamerkoris un mūziķi.
Plkst. 16.00 dziedās Liepājas apkārtnes baptistu 
draudžu vīru koris. Viesis – Durbes un Grobiņas 
evanģēliski luterisko draudžu mācītājs Gints 
Kronbergs.

20
Lūgsim par Muzikālo kalpošanu, tās vadītāju Māri 
Dravnieku un viņa ģimeni. Lūgsim par jauniem 
slavētājiem, koristiem un mūziķiem. Lūgsim par 
svētībām ikvienam kalpotājam.

21
Lūgsim par Līgatnes baptistu draudzi un tās 
sludinātāju Mārtiņu Rijnieku un viņa ģimeni. Lūgsim 
par draudzi un tās kalpotājiem, lūgsim pēc svētībām 
un, lai vienmēr ir paļāvība uz To Kungu! Lūgsim par 
Dieva izraudzītiem muzikālās kalpošanas un 
jauniešu vadītāju.

22
Lūgsim par Vācijas baptistu savienību, tās 
809 draudzēm un 82 174 locekļiem.

23
Lūgsim par Limbažu draudzi. Pateiksimies līdz ar 
draudzi par Dieva gādību un svētībām, par 
jaunajiem, atpestītajiem draudzes locekļiem.
Lūgsim par to, lai Dievs izraugās draudzei mācītāju/ 
ganu. Lūgsim, lai draudze paliek uzticama 
aicinājumam: pastāvēt ticībā, pieaugt mīlestībā, 
atrast iespējas aizsniegt cilvēkus apkārtnē.

24
Lūgsim par LBDS kapelāniem, kas kalpo cietumos, 
armijā, slimnīcās  un zemessardzē. Lai Dievs stiprina 
viņus ikdienas darbos un sarunās ar ieslodzītajiem, 
karavīriem, slimniekiem un zemessargiem.

25
Lūgsim par Garīdznieku brālību, tās priekšsēdētāju 
Edgaru Maži un viņa ģimeni. Pateiksimies par katru 
garīdznieku, kas aktīvi kalpo draudzēs. Lūgsim pēc 
gudrības un atziņas gara Dieva ieceltiem kalpiem. 
Lūgsim par Garīdznieku brālības konferenci, kas notiek 
šajā dienā, lai Dievs vada un stiprina.
Garīdznieku brālības konference.

26
Lūgsim pēc skaidrības mūsu dzīvēs. Lūgsim, 
lai Dievs parāda, kas ir mūsu kārības un kas ir 
vajadzības. Nožēlosim savu alkatību un 
tieksimies pēc svētas dzīves, bez kā neviens 
neredzēs To Kungu!

AIzPUTES DRAUDzE 
Aizputes draudzē 132. kora gadasvētki.

27
Lūgsim par izdevuma "Baptistu Vēstnesis” komandu, 
par cilvēkiem, kuri piedalās satura veidošanā. 
Lūgsim par Svētā Gara iedvesmotu vadību, par to, 
lai izdevums var būt par svētību cilvēkiem.

28
Lūgsim par ikvienu, kas ir nevesels, kas ir paguris, 
nespēcīgs. Lūgsim pēc Dieva žēlastības un gādības. 
Lūgsim, lai Dievs dziedina pie gara, dvēseles un 
miesas. Kungs, steidzies mums palīgā!

29
Lūgsim par Serbijas (dienvidu) baptistu savienību, 
tās 14 draudzēm un 700 locekļiem.

30
Lūgsim par Eiropas baptistu sieviešu apvienības 
5 gadu konferenci, kas šajās dienās notiek Vācijā, 
Hanoverē. Lūgsim vadību un svētību jaunievēlētai  
vadībai.

31
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Lūgsim, 
lai Dievs svētī katru brāli, kas ir atsaucies Dieva 
aicinājumam un ir gatavs kalpot kā draudzes gans.
BPI 1.semestra noslēgums

s V E I C a m  J u B I l E J ā !

Sirsnīgi sveicam Skatres draudzes un Aizvīķu 
draudzes sludinātāju ARTI PETERLĒVICU, kuram 
28.maijā aprit 35 gadi.

Sirsnīgi sveicam Mazsalacas draudze sludinātāju 
VALTERU MITĀNU, kuram 31.maijā aprit 35 gadi.

s V E I C a m !

Sveicam Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzes mācītāju 
Hansu Bērziņu un sievu Elaini ar meitiņas Annas 
Sofijas dzimšanu 26.martā.

B ī B E l E s  l a s ī š a n a s 
p l ā n s  m a I J a m

1.-5.  
maijs

6.-12. 
maijs

13.-19. 
maijs

20.-26. 
maijs

27.-31.
maijs

Pirmdiena 2. Mozus 
21-24

2. Mozus 
25-28

2. Mozus 
29-32

2. Mozus 
33-36

Otrdiena 2. Samuēla 
10-14

2. Samuēla 
15-19

2. Samuēla 
20-24

1. Ķēniņu 
1-4

Trešdiena Psalmi 
51-53

Psalmi 
54-56

Psalmi 
57-59

Psalmi 
60-62

Psalmi 
63-65

Ceturtdiena Ījaba  
35-36

Ījaba 
37-38

Ījaba 
39-40

Ījaba 
41-42

Salamana  
pam. 1

Piektdiena Jeremijas 
27-31

Jeremijas 
32-36

Jeremijas 
37-41

Jeremijas 
42-46

Jeremijas 
47-52

Sestdiena Marka ev. 
15-16

Lūkas ev. 
1-2

Lūkas ev. 
3-4

Lūkas ev. 
5-6

Svētdiena 2. Korint. 
6-8

2. Korint. 
9-10

2. Korint. 
11-13

Galatiešiem 
1-3
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www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Agnese Spura   
maketētājs Filips Tālbergs

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

No maija pārdošanā jauna grāmata!

Lietus lāses simbolizē 12 sieviešu 
dzīves stāstus. Daži no tiem ir ļoti 
smagi,  netrūkst ciešanu un asaru, citi 
šķiet vieglāki. Taču tie visi liecina par 
vienu – Dieva mīlestības un žēlastības 
klātbūtni ikvienas sievietes dzīvē – vai 
ejot cauri bēdu un tumsas ielejai, 
kāpjot ticības kalnā, vai meklējot 
cerību un ilgojoties pēc mīlestības. 

Vairāk informācijas par grāmatu  
www.sievietessirds.lv

Grāmatu var iegādāties kristīgās 
literatūras un dāvanu veikalā “Amnis” , 
Rīgā, Lāčplēša iela 32. Tel.: 67243094, 
22175797 vai Liepājā, Siena ielā 10. 
Tel.: 25558083

Sākot ar 2013. gada otro pusgadu, izdevumu “Baptistu 
Vēstnesis” ikvienam interesentam būs iespējams abonēt, 
tā parūpējoties, lai izdevums regulāri nonāktu Jūsu mājās. 
To varēsiet izdarīt LBDS mājas lapā, aizpildot pieteikumu un 
apmaksājot pakalpojumu, vai arī griežoties LBDS kancelejā. 
Abonēšanas iespējas:

- Ja “Baptistu Vēstnesi” abonējat, izvēloties saņemt to savā 
draudzē, viena izdevuma izmaksas Jums būs Ls 0,40. 

- Ja vēlaties izdevumu saņemt savā dzīves vietā, viena 
izdevuma izmaksas Jums būs Ls 0,40 + pasta 
pakalpojumi Ls 0,50: kopsummā Ls 0,90.

Šobrīd piedāvājam iespēju abonēt “Baptistu Vēstnesi” uz 
2013. gada otro pusgadu – no jūnija līdz decembrim.

Pieteikšanās abonēšanai līdz 25. maijam: www.lbds.lv, pa 
tālruni: 67223379 vai rakstot uz epastu: kanceleja@lbds.lv. 
Apmaksas summa par otro pusgadu ir 5,40 Ls par 
6 izdevumiem, ja izvēlaties to piegādi mājās.

Jūs varat piedalīties izdevuma veidošanā, iesūtot rakstus 
vestnesis@lbds.lv vai sazinoties ar Daci Lektaueri (tel. 
29173217). Kļūstiet par regulāru “Baptistu Vēstneša” lasītāju 
un ieprieciniet citus, dāvinot iespēju lasīt šo izdevumu!

PIEMINOT BĪSKAPU EMERITUS  
ANDREJU ŠTERNU

Jau pagājuši trīs gadi, kopš Dievs 
sauca Mājās bīskapu emeritus 
Andreju Šternu.

Ar savu nopietno ticības dzīvi un 
kalpošanu viņš bija iemantojis mūsu 
mīlestību un cieņu. Garīgo darbu 
sācis kā sludinātājs Pitraga draudzē, 
jau drīz tika ievēlēts par Latvijas 
Baptistu brālības Padomes locekli, 
Garīdznieku komitejas locekli, vēlāk vadītāju, par LBDS bīskapa vietnieku, 
vēlāk bīskapu un Garīdznieku brālības priekšsēdētāju. 

Šī gada 1. jūnijā ir trešā Andreja Šterna aiziešanas gadskārta. Viņa ģimene 
ir izveidojusi pieminekli, un mēs varētu sanākt, lai atcerētos šo pazemīgo 
Dieva kalpu un iesvētītu šo piemiņas vietu.

Tas notiks 1. jūnijā plkst. 15:00 Melnsila kapos. Pēc piemiņas brīža kapos – 
sadraudzība “Lakšmaņu” mājās.

A. Šterna kapu vietas izveidei vēl būtu vajadzīgi līdzekļi. Ja Jūs vai Jūsu 
draudze vēlētos atbalstīt šo labo darbu, gaidīsim Jūsu ziedojumu LBDS 
kancelejā vai kontā.

“Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu 
dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!” (Ebrejiem 13:7)

LBDS uzdevumā – LBDS mācītājs Edgars Godiņš

Iespēja abonēt  
“Baptistu vēstnesi”


