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 Pūpolsvētdienas dievkalpojumā muzicēs Priekules mūzikas un mākslas skolas zvanu ansamblis 

 Lieldienu dievkalpojumi  
18. aprīlī plkst. 18 Zaļās ceturtdienas vakara lūgšanu dievkalpojums  
19. aprīlī plkst. 12 Lielās piektdienas dievkalpojums 
21. aprīlī plkst. 11 Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums 
21. aprīlī plkst. 18 Pielūgsmes vakars "Tas pats spēks"   

 LBDS KONGRESS 2019 - sestdien, 18.maijā, Savienības namā, Lāčplēša iela 37, Rīga 
Ceļā uz Mērķi 
“… aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos  pretim mērķim, goda balvai- 
Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.”( Filipiešiem13:3) 

 Maijā gaidām ciemos draugus no ASV 

 ATBALSTS – JAUNU INICIATĪVU ATTĪSTĪBAI  
   LBDS DRAUDŽU SIEVIETĒM 
Lai veicinātu jaunu kalpošanas iniciatīvu attīstību LBDS draudžu un tuvējās apkārtnes 
sievietēm, jums tiek piedāvāts sinepju grauds – ziedojums līdz 400 EUR.  

“Tad Viņš teica: "Kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko Es to salīdzināšu?  
Viņa ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā un kurš auga 

 un izauga par koku, kura zaros putni apakš debess taisīja savas ligzdas."  
(Lūkas 13:18-19). 

Lai saņemtu atbalstu, jūsu iniciatīvai jābūt: 
1) ar ilgtermiņa redzējumu sieviešu atbalstam un izaugsmei Kristus līdzībā; 
2) atbilstošai jūsu draudzes un tuvējās apkārtnes sieviešu vajadzībām; 
3) saskaņotai ar jūsu draudzes vadību; 
Ikvienam organizētajam pasākumam jāveicina dalībnieču izpratne, kā personiskas attiecības ar Jēzu, 
savstarpējais atbalsts un aizlūgšanas var mainīt sieviešu ikdienas dzīvi. 
Kā šo ziedojumu izmantot, to vislabāk zināsiet jūs! Forma var būt visdažādākā: 
 sieviešu vakari, dāmu brokastis; 
 lūgšanu vai atbalsta grupas; 
 kopīgas pusdienas pēc dievkalpojuma; 
 izglītojoši semināri un konferences; 
 ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni; 
 dažādu mērķgrupu atbalsts – jaunās māmiņas, atraitnes, sievietes, kuras audzina bērnus vienas, 

pusaudžu meitenes utml.; 
 kopīga atpūta vai darbs; 
 aktivitātes veselības stiprināšanai; 
 evaņģelizācijas pasākumi cilvēkiem, kuri Jēzu vēl nepazīst. 

Pieteikuma veidlapa, līdz 2019.gada 1. jūnijam jāaizpilda un jānosūta uz epastu - ska@lbds.lv. 

Ziedojums pieejams pateicoties Amerikas latviešu baptistu apvienībai – ALBA.  

Viena maza sēkliņa, no kuras var izaugt liels koks. Mēs varam kopīgi parādīt daudz lielākam sieviešu 

skaitam, kāda ir Debesu valstība. Tev tiek dota sēkla, izdari izvēli – pieņem un kop to, lai īstajā brīdī tā 

nestu augļus!  

 



 

 Gavēnis ir laiks, kurā gatavojamies Lieldienām. Gavēņa ilgums ir 40 dienas, kas simboliski tiek 
salīdzināts ar 40 dienām, kuras Jēzus pavadīja tuksnesī, 40 dienām lietus, kas lija pār Noasa šķirstu un 40 
gadiem, kurus Izraēla tauta staigāja tuksnesī. Gavēņa laikā tradicionāli ir pieņemts atteikties no kādiem 
ēdieniem vai dzērieniem, tādejādi atņemot miesai kaut ko ierastu, lai izjūtot to trūkumu mēs vienotos 
dziļākās pārdomās par Kristus dzīvi un ciešanām. Bet galvenais, ko gavēņa laikā esam aicināti darīt ir 
izvērtēt savu sirdi, izmeklēt - kas manī ir labs, kas ne tik labs un ko es varu darīt, lai labotos. Lai arī gavēņa 
laiks jau kādu laiku rit, tas nenozīmē, ka mēs nevaram šo izvērtēšanu sākt tagad. Pamēģinot atteikties no 
lietām, darbībām un rīcības, kas patiesībā nes postu un ciešanas ne tikai citiem, bet arī man. Tuvojoties 
Dievam un apzināti no šiem ieradumiem vai rīcības atsakoties, mēs varam nest Lieldienu augšāmcelšanos 
arī savai dzīvei.  

 Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. 
Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai 
vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir 
trūkumā. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes 
svētību klausītājiem. /Efeziešiem 4:25-29/ 

 Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. 
Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.  
/Efeziešiem 4:31-32/ 
 

Gavēt no raizēm par sevi un baudīt līdzjūtību pret citiem; 

Gavēt no mazdūšības un baudīt cerību; 

Gavēt no aizdomām un baudīt patiesību; 

Gavēt no domām, kas vājina un baudīt Dieva apsolījumus, kas iedvesmo; 

Gavēt no skumju ēnām un baudīt rimtuma saulaino gaismu; 

Gavēt no tukšvārdības un baudīt mērķtiecīgu tukšumu; 

Gavēt no apātijas un baudīt entuziasmu; 

Gavēt no problēmām, kas nomāc un baudīt lūgšanu, kas stiprina; 

Gavēt no kritikas un baudīt slavēšanu; 

Gavēt no sevis žēlošanas un baudīt prieku; 

Gavēt no īgnuma un baudīt mieru; 

Gavēt no aizvainojama un baudīt piedošanu; 

Gavēt no greizsirdības un baudīt mīlestību; 

Gavēt no lepnības un baudīt pazemību; 

Gavēt no egoisma un baudīt kalpošanu. 

Gavēt no problēmām, kas nomāc un baudīt lūgšanu, kas stiprina; 

/Autors nezināms/ 
 
 

Gavēt, tas nozīmē atteikties no visa tā, kas kavē mūs lūgt. 
/Andrejs Bonars/ 

 

Gavēšana bez patiesa fokusa un mērķa ir bezjēdzīga. 
/Deivids Livingstons/ 

 

************************************************************************************** 

 



 

 Cauri gadu tūkstošiem cilvēkus ir iedvesmojusi Tēvreize, jeb “Mūsu Tēvs” lūgšana. Valstu vadītāji, 
filozofi, rakstnieki un pat zinātnieki ir balstījuši savus darbus tieši Tēvreizē. Svētā lūgšana ir bijusi 
daudziem kā pirmā lūgšana un daudziem kā pēdējā. Tā ir pavadījusi karā un svētījusi mierā. Svētā lūgšana, 
Tēvreize, tas ir kas vairāk, kā skaists pantiņš, kuru iemācāmies un skaitām, tajā ir apslēptas milzum daudz 
bagātības, zināšanas, palīdzība, mierinājums un attiecības, kuras varam smelt visu dzīvi. Vai esi 
iedziļinājies šajos vārdos? Vai esi tos kādreiz attiecinājis uz sevi? Izmēģinot, kā tas skanētu tieši Tev? 
Lūgšana, tā ir saruna ar Dievu un arī Svētā lūgšana, jeb Tēvreize ir saruna ar Dievu un tā var būt dziļi 
personīga saruna ikreiz, kad to sakām, ja izprotam šos vārdus tieši savai dzīvei, tieši man teiktus un 
adresētus… Šodien ir tieši tā diena, ko Dievs Tev ir devis, lai pavadītu laiku un pārdomātu, kā šī lūgšana 
skan manai dzīvei, kā Dievs mani personīgi caur to šobrīd uzrunā. 

„Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts 
lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu 
parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no 
ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.” /Mateja 6:9-13/ 

Mūsu Tēvs debesīs - Tu esi mans Tētis, mans mīļais debesu Tētis! 

Svētīts lai top Tavs Vārds - Tavs Vārds nes tik daudz svētību manai dzīvei! Paldies par to! Paldies, ka varu 
to pazīt un lasīt, paldies, ka Tu mani caur to uzrunā. 

Lai nāk Tava valstība - Palīdzi man dzīvot tā, ka mana dzīve un ikdiena apliecina, ka Tu tajā esi un valdi! 

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā virs zemes - es nododu savu dzīvi, savu ikdienu Tev un lūdzu, lai tā tiek 
vadīta Tavā gudrībā, pēc Tava prāta, ne manējā.  

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien – lūdzu, parūpējies par visām vajadzībām, kuras man ir, es tās visas 
ieliku Tavās rokās, jo zinu, ka Tu par mani gādā. 

Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem - lūdzu, mīļais Dievs, piedod 
man manus grēkus, izdzēs un nepiemini tos un es lūdzu, lai Tu palīdzi man piedot tiem, kuri man ir 
nodarījuši pāri - gluži tāpat - izdzēšot un nepieminot.  

Un neieved mūs kārdināšanā - palīdzi Dievs man stipri turēties pie Tavas rokas, lai es nepakluptu pār tiem 
kārdinājumiem, kuri mani tā vilina.  

Bet atpestī mūs no ļauna - turi Savu roku pār mani un manu ģimeni, lai nekāds ļaunums netiktu mums klāt.  

Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi - jo es ticu un zinu, ka Tev pieder pilnīgi viss. Viss, kas ir 
man, viss, kas ir debesīs un uz zemes - viss spēks, vara un gods.  

Lūdzu, lai mana dzīve Tevi pagodina. Āmen! 

Tā Kunga lūgšanu ātri varam apgūt ar prātu, bet tikai pamazām to varam apgūt ar sirdi. 
/Frederiks Denisons Mauriss/ 

************************************************************************************** 

 Bērnu dārza audzinātāja paņēma papīra lapu, uzzīmēja uz tās lelli, parādīja to bērniem un teica - 
"Bērni. Šī ir lelle vārdā Marta. Kādus sliktus vārdus jūs viņai varētu pateikt..." 
 Bērni, visi kā viens, cēla rokas un sauca - "Stulbene! Neglītene!" Viņi turpināja saukt vēl un vēl... 
 Ar katru izteikto vārdu audzinātāja savās rokās sažņaudza papīra lapu aizvien ciešāk un ciešāk. Līdz 
tā kļuva par saņurcītu papīra kamolu. 
 "Redziet, ko mēs visi kopā Martai esam nodarījuši. Šī lapa vairs nekad nebūs gluda un skaista, kāda 
tā bija sākumā. Tas pats notiek arī ar cilvēkiem. Ar jums. Ar mums visiem. Taču mēs vienmēr varam 
pacensties izlabot situāciju... 
 Bērni, ko jūs Martai varētu pateikt labu. Tā, lai viņu iepriecinātu un palīdzētu atgūt sākotnējo 
izskatu?" 
 "Varbūt, ka viņa ir mīļa?" - kāds no grupiņas nedroši ieminējās. Tad iestājās neveikla pauze... 

p.s. patiess stāsts iz dzīves 
 



 

Bībeles lasīšanas plāns aprīļa mēnesī 

14.nedēļa – Psalmi 39-41; Marka ev.7-8 

15.nedēļa – Psalmi 42-44; Marka ev.9-10 

16.nedēļa – Psalmi 45-47; Marka ev.11-12 

17.nedēļa – Psalmi 48-50; Marka ev.13-14 

18.nedēļa – Psalmi 51-53; Marka ev.15-16 
 

     Sveicam dzimšanas dienā! 

 3.04. - Liena Ašme 
 4.04. - Ilze Gūža 
 6.04. - Dzidra Bitīte Baumane – 80 !  
 6.04. - Evija Jurkovska-25 
 6.04. - Birute Karabauska 
 9.04. - Elvisa Riekstiņa 
12.04. - Ilma Kadiķe 
15.04. - Guntars Ķeris 
16.04. - Vija Sedola 

19.04. - Laimdota Brūna – 40 
21.04. - Visvaldis Goldmanis 
25.04. - Kristīne Pudža – 40 
26.04. - Aiga Roga 
26.04. - Ieva Ziemele 
27.04. - Samuēls Lašauri 
28.04. - Aleksandra Bruže 
29.04. - Rasma Plāciņa 
30.04. - Jānis Svars 

 
************************************************************************************** 
 

 Pavasara siltā saulīte tā vien aicina pastrādāt dārzā, novākt vecās lapas, izzāģēt nevajadzīgos zarus 
utt. Es to arī darīju. Tik jauks laiks un darbi raiti rit uz priekšu. Vējš gan būtu varējis pierimties, lai var 
sadedzināt zarus. Bet ugunskura vieta izskatās droša, tātad atliek tikai pielaist uguni. Liesmiņas jautri 
uzvijas gaisā. Nošvirkst vecās lapas un lēni turpina degt izzāģētie zari. Pāris metrus tālāk atrodas vecais 
ābeļdārzs, kurš vairs nav mans īpašums, bet lai nebūtu blakus nesakopta teritorija, nolēmu arī tur izzāģēt 
zarus un nogrābt pērno zāli. Joprojām lieliska sajūta un darbi iet uz priekšu. Kādā brīdī, nesot kārtējo zaru 
saišķi, aizmugurē noskan dīvaina skaņa. Tā kā čuksts, tā kā švīkst. Pagriežu galvu un ieraugu vecajā zālē 
šiverējamies uguns liesmiņas. Mirklis, uzpūš vējš un momentā liesmas ir metru augstumā un neticamā 
ātrumā izplatās visapkārt. Steigšu ķeru lāpstu un mēģinu nobremzēt straujo uguns skrējienu, bet tas ir 
neiespējami. Zvans glābšanas dienestam, pēc brītiņa klāt ugunsdzēsēji...   

 Turpinot dzēšanas darbus man ienāca prātā uguns briesmu darbu salīdzinājums ar sātana darbiem. 
Tikpat nemanāmi, kā uguns liesmiņas pārmetās tālāk sausajā zālē, arī grēks mums piezogas. Un tad viss 
postošais ļaunums strauji iet plašumā. Un nelīdz izmisīga cīņa pret ļaunumu, aiz tā paliek izpostīta, melna, 
mirusi dzīve.  

Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība! 
/Sal.pam.4:23/ 

************************************************************************************** 

 Esiet uzmanīgi un nepalaidiet garām aicinājumu uz baznīcas apkārtnes sakopšanas talku! 

 

   

- Kad nomiršu, vēlos, lai manā zārkā ieliek ugunsdzēšamo aparātu. 
Nu, jūs taču saprotat, elle un visas tās lietas. 
 

 

 

zentasvara50@inbox.lv 


