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Maija mēnesis jau pagājis. Ir bijuši dažādi notkumi – gan bērnu dziesmu diena, gan LBDS kongress, gan 

aktva gatavošanās jauniešu Cerības festvālam, gan ģimenes diena, gan Vasarsvētki un Lielirbes baznīcas 

atklāšana Ventspils Brīvdabas muzejā, gan mūzikas un mākslas skolas izlaidums, gan mācību gada  noslēgums, 

izņemot protams vēl pamatskolu un vidusskolu absolventem, kuriem vēl priekšā  eksāmeni. Ir bijuši prieki un 

bēdas, vienīgi saulīte mūs tā īpaši nelutna

Jūnijs ir ne mazāk bagāts dažādiem svarīgiem notkumiem mūsu draudzes dzīvē:

 9.JŪNIJS – BALTIJAS JAUNIEŠU CERĪBAS FESTIVĀLS ARĒNĀ RĪGA! Lielākais tcību apliecinošas 

mūzikas festvāls Baltjā. Atlikušās dienas līdz šim datumam - mūsu lūgšanu laiks!

 17.jūnijs - mūsu draudzes kora svētki. Būs divi dievkalpojumi – pl.11 un pl.16. Pēcpusdienā mūsu 

viesi būs Ventspils draudzes dziedātāji un sludinātājs Pēteris Tervits! 

 23.-24.jūnijs - lielie Jāņi netālu no mums pie Aizputes - „Bojās”.

 26.-30.jūnijs - Sieviešu kalpošanas apvienības rīkota nometne bērniem ar īpašām vajadzībām 

Pelčos. Arī šos notkumus  paturēsim aizlūgšanās. 
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Šo mēnesi ievada mūsu Mārča pārdomas par to, kas ir svarīgs mūsu dzīvē…

 Ir pagājis gandrīz pus gads no šī 2012. gada. Šķiet, ka 

neviens nespēs apturēt šo ātri steidzošos laiku mūsu 

dzīvē.  Tāpat  nemazinās  mūs  darbi  un  pienākumi 

katram savā vietā. Zinu, ka mēs esam strādīga tauta 

un darbs nebiedē kārtgu latviet.

1998.gada augustā mana laika jauniešu kora vadītāja 

uzdāvināja kartņu ar pamācību. Es nesen biju beidzis 

mācības  Engures  jūrskolā  un  gatavojos  dotes 

mācībās  uz  Zviedriju,  kristgu  augstskolu.  Es  šo 

kartņu  ieliku  savā  Bībelē  un  nēsāju  līdzi  daudzus 

gadus.  Viņa  man  kalpoja  kā  grāmatzīme.  Arī 

mainotes  Bībelei  es  viņu  turpināju  izmantot,  kā 

grāmatzīmi. Dzīve gāja uz priekšu un kādu dienu es 

atkal  lasīju  šo  kartņu.  Viņa  bija  kļuvusi  par  ļot 

vērtgu. Es apzinājos, ka man rokās ir vērtgas kristāla 

bumbas:  ĢIMENE,  VESELĪBA,  DRAUGI  un  SASKAŅA 

AR  SEVI.  Es  jau  biju  piedzīvojis,  ka  darbs  nekad 

neatkāpjas,  ka  liela  vērtba  ir  draugi,  ģimene, 

veselība un saskaņa ar sevi. 

Es aicinu Tev ieskattes šajā kartņā un pārliecinātes 

vai tas notek arī tavā dzīvē: 

"Iztēlojies,  ka  dzīve  ir  spēle,  kurā  Tu  žonglē  ar  5 

bumbiņām.  Šīs  bumbiņas  ir  DARBS,  ĢIMENE, 

VESELĪBA, DRAUGI un SASKAŅA AR SEVI. Un Tu tās 

visas noturi gaisā. Bet kādu dienu Tu beidzot saprot, 

ka darbs ir  gumijas bumbiņa.  Ja  tu to nometsi,  tā 

atlēks atpakaļ. Pārējās četras - ir no stkla. Ja nokrits 

zemē kāda no šīm, tad tā iegūs robus, vai pat saplīsīs 

gabalos.  Kad  Tu  patesi  sapratsi  šo  mācību,  Tavā 

dzīvē sāks veidotes līdzsvars. " 

                                               /Dz. Pētersons/



Latvijas  Baptstu  draudžu  savienības  2012. 

gada kongresā tka prezentēts Nākotnes redzējums, 

kas atklāja, kā draudzes tek aicinātas sasniegt mērķi 

–  Evaņģēlija  izmainītu  Latvijas  sabiedrību.  Lai  šo 

mērķi  varētu  īstenot,  Dievs  aicina  būt 

kristocentriskiem,  pavairotes  spējīgiem  un 

misionāliem kristešiem. Ja Kristus ir katra kristeša 

un  draudzes  dzīves  centrs,  tad  atkrīt  mūsu  pašu 

ambīcijas, mērķi un plāni. Kristus ir Evaņģēlija centrā, 

kurš  saka,  ka  mēs  esam  grēcīgi  un  pazuduši,  bet 

tomēr Kristū mēs katrs esam pieņemt, un tāpēc mēs 

paklausām.

Galvenais uzsvars jāliek uz diviem virzieniem 

– jaunu sludinātāju sagatavošanu un jaunu draudžu 

dibināšanu.  Dievs  šo darbu ir  svētjis  un virziens  ir 

bijis pareizs. Šo darbu var veikt, ja mēs kā draudzes 

esam  vienotas.  Bīskaps  apliecināja,  ka  viņam  ir 

svarīgi, ka pēc iespējas daudzi to satver un atbalsta, 

bet  tajā  pat  laikā  viņam  tas  ir  jādara,  pat  ja  visi 

nesaprot, jo Dievs ir aicinājis.  Dievs nekad Svētajos 

Rakstos  neprasa  darīt  kaut  ko,  ko  visi  saprot  un 

atbalsta.

Skatotes uz priekšu, mums no jauna jāļauj 

Evaņģēlija  spēkam  mūs  izmainīt  un  atjaunot  par 

dzīviem  Dieva  bērniem.  Lai  mēs  varētu  celtes, 

Dievam mūs  jāuzceļ.  Bīskaps  aicināja  izvērtēt  savu 

darbību,  balstotes  uz  šīm trīs  vērtbām,  uz  kurām 

tek balstta jaunā LBDS darba vīzija – 1) vai tam, ko 

darām, centrā  ir  Kristus;  2)  vai  tas,  ko darām, nav 

balstts mūsu pašu spējās, gaumē un tradīcijās; 3) vai 

tas, ko darām, ir vērsts uz ārpusi, misionāls?

Lai  īstenotu  mērķi,  Dievs  īpaši  aicina 

koncentrētes  uz  5  darbības  jomām:  bērnu 

kalpošanu,  jauniešu  darbu,  garīdzniekiem  un 

vadītājiem,  draudžu  atjaunotni  un  draudžu 

dibināšanu.
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Ne visi ieskatās mājas lapā vitamīns.lv, bet šis mani uzrunāja un man gribas, lai to izlasi arī Tu un -

BEIDZ MULDĒT, KA NEVARI



Es domāju, ka ir pārāk daudz cilvēku Kristus draudzē, kas domā, ka viņi nespēj piepildīt savu acīmredzamo 

aicinājumu no Dieva.

Kāpēc?

Vairāki iemesli:

• Viņi ir tk pārņemt ar savu nevarēšanu, ka nespēj saskatt Dieva pārdabisko spēku izdarīt daudz vairāk, 

nekā viņi jebkad būtu sapņojuši vai iedomājušies.

• Viņi meklē sapratni no visiem cilvēkiem… un tāpēc dzīvo nepaklausībā. (KUR BĪBELĒ ir rakstts, ka Dievs 

KĀDREIZ būtu licis kādam izdarīt kaut ko, kas būtu pilnībā saprotams un pieņemams?)

• Viņi tc, ka tas, ko Dievs viņiem liek darīt, ir viegli izdarāms! (Kur BĪBELĒ ir rakstts, ka Dievs JEBKAD 

kādam ir licis kaut ko izdarīt, kas būtu bijis viegli?)

• Viņi tc, ka Dievs nekad nevarēs viņus lietot, lai sasniegtu kaut ko nozīmīgu… neskatotes uz Bībeles 

neapstrīdamajiem pierādījumiem, ka Dievs lietoja parastus cilvēkus, lai sasniegtu milzīgus mērķus.

• Viņi vairāk ir pārņemt ar kritskajiem vērtējumiem, nekā ar Dieva balsi.

Es varētu tā turpināt, bet Tu domu esi saprats. Es no sirds tcu, ka cilvēki daudz vairāk varētu redzēt Jēzu 

neapšaubāmos un netcamākos veidos, ja vien vadītāji draudzēs sāktu uzņemtes atbildību par to aicinājumu, ko 

saņēmuši no Dieva un to pildītu… ja viņi pārtrauktu teikt „es nevaru!!!“ (Un starp citu, ja tu to nevari, tad kāpēc 

Dievs tev to ielicis sirdī?)

Jautājumi:

• Kā būtu bijis, ja Noa būtu teicis, „Es nevaru uzbūvēt šķirstu?!“

• Kā būtu bijis, ja Abrahams būtu teicis, „Es nevaru pārvāktes šajā savas dzīves posmā!“

• Kā būtu bijis, ja Dāvids būtu teicis, „Es nevaru cīnītes ar to milzi… viņš ir pārāk liels!“

• Kā būtu bijis, ja Nehemija būtu teicis, „Es nevaru uzcelt sienu apkārt pilsētai!“

• Kā būtu, ja Pēteris būtu teicis, „ Es noliedzu Jēzu, es nevaru sludināt šiem cilvēkiem Vasarsvētkos!“

• Kā būtu bijis, ja Pāvils būtu teicis, „Es nevaru pierakstt to, ko man Svētais Gars ir licis, jo kurš gan to vispār gribēs 

lasīt, ko kāds izbijis slepkava ir pierakstjis?“

Bībele ir PILNA ar cilvēkiem, kuri atsacījās tcēt savam nespēkam… izvēlējās tcēt Dieva spēkam darbotes 

caur viņiem. UN… Es tcu, ja vadītāji draudzēs notcētu Dieva spēkam un darītu to, uz ko ir aicināt, tad mēs 

redzētu to, ko Jēzus ir teicis Jāņa 14:12, kļūstam vairāk un vairāk par realitāt.

• Filipiešiem 4:13 teikts „Es spēju caur Kristu“ NEVIS „Es nevaru!“

• 2. Timotejam 1:7 raksta, ka bailības gars nav no Dieva, bet spēks, mīlestba un paškontrole.

• 2. Korintešiem 9:8 saka, ka Dievs SPĒJ!

VIŅŠ SPĒJ… un caur Viņu mēs spējam!

Tāpēc aizveries ar to, ka tu „nespēj“ izdarīt to, uz ko esi aicināts… dzīve ir pārāk īsa un elle ir pārāk karsta, lai 

draudzes vadītāji spēlētos ar savu netcību un bailēm!

VIŅŠ SPĒJ!! Un VIŅŠ grib to izdarīt caur tevi!

Autors: Perry Noble
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Klāt Jāņi, ar visām tem piederošām tradīcijām – ugunskuru, līgošanu, siera ēšanu. Parast neiztrūkst arī 

alus dzeršana, bet kā Tu izturies pret šo tautā iecienīto ieradumu? Lai to mēģinātu noskaidrot, tka aptaujāt gan 

draugi, gan jaunieši uz ielas, uzdodot viņiem šo jautājumu:  Vai tu šajos Jāņos lietosi alkoholu?



Edīte(23g.) man pret alkoholu vispār ir riebums. Negribu to lietot, jo liekas, ka tā nodošu Jēzu, smiešos par 

Viņu. Tad es kļūtu nevaldāma un pār mani valdītu Sātans. Vispār neredzu dzeršanai jēgu. Es palieku skaidrā 

saprātā kopā ar Jēzu un jūtos stprāka par tem, kas lieto alkoholu. Vēl – lieki netērēju naudu par alkoholu.

Kristne(15g.): Nē, es vispār nelietoju alkoholu un, līdz ar to, nebojāju veselību.

Ainis(24g.): domāju, ka jā Jāņi tomēr ir Jāņi un alu noteikt dzeršu. Kāpēc? Nezinu, tā ir pieņemts. No 

alkohola jau nav nekāda labuma, tas ir skaidrs, tomēr nezinu, kāpēc tas tā.

Haralds(24g.): Protams, nedzeršu. Vienkārši – nelietoju alkoholu. Tas ir mans protests pret to, kas alkohols 

ir, jo no tā ceļas tk daudz ļaunuma. Vismaz būs skaidra galva!

Evita(19g.): Droši vien, ka jā. Nezinu, kāpēc to darīšu.

Andrejs(19g.): Es nelietoju alkoholu, tāpēc, ka pēc Bībeles mācības es redzu, ka tas nes cilvēkiem daudz 

ļaunuma. cilvēkiem ir grūt pašiem nospraust robežu, cik daudz var dzert. Tāpēc mana pārliecība ir tāda, ka es 

atsakos no tā pavisam.

Gita(17g.): Jāņos alkoholu nelietošu, jo domāju, ka tas man nav vajadzīgs.

Maija(23g.): Nē, nedzeršu. Alkohola lietošana ir grēks, un es negribu Dieva priekšā grēkot. Esmu patesi 

priecīga, ka Dievs mani atbrīvojis no vēlmes to darīt, un vienmēr pateikšos Dievam par to.

Arnis(18g.): Es dzeršu alu tādēļ, ka tas tā ir pieņemts.

Māris(20g.): Ja dzeršu -  tad alu, jo alus taču ir nacionālais dzēriens. Domāju, ka būs jautrāks garastāvoklis.

Evelīna(18g.): Varbūt nogaršošu, jo tēts pats gatavo uz Jāņiem alu. Bet, ja cilvēki piedzeras – tas ir 

nožēlojami, jo tā ir mākslota jautrība.

Nevari izlemt?  Jāņi…  Ar alu vai bez?  Intereses pēc?  Ziņkāre?  Tāpēc, ka arī cit?  Neziņas dēļ?

/Pārpublicēts no izdevuma „EJ”/
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Sveicam dzimšanas dienā!
  1.06. – Verena Role

  5.06. – Liena šīra

  7.06. – Antra Strjuka

17.06. – Judīte Mangaude – 35 gadu jubileja

20.06. – Inese Taučus – 35 gadu jubileja

21.06. – Oksana Petrova

No 10-12. augustam Siguldā Kaķīškalnā Laureņču Hotelī

SKA organizēta nometne sievietēm „Sievietes dzīves krāsas”

Piektdien, 10. augustā

Plkst. 13: 00- reģistrācija

Plkst. 15:00- atklāšana, Virginia  Kreimeyer- misionāre no ASV

Vakara programmā piedalīsies Priekules draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts un senioru kora grupa.

Sestdien, 11. augustā

Lekcija „Misija” - lektore Virginia Kreimeyer no ASV

Visas dienas laikā katram nometnes dalībniekam būs iespēja piedalītes sekojošās 2-4  interešu grupās, kur 

sievietes liecinās par savu dzīvi nodotu Kristum:

• „Sieviete, sieva, māte, privātuzņēmēja- Dieva bērns” - Talsu kristgās skolas direktore Inguna 

Gruzniņa

• „Zaļie pirkstņi” -  daiļdārzniece, agranome Lienīte Sestule 



• „No sapņiem uzcelt māju kalna galā” - Ventspils muzeja direktore Margarita Marcinkēviča

• „Kā atrast izglītbas iespējas Latvijā un citur Eiropā” -  karjeras konsultante Ilze Jansone

• „Pirmā emocionālās palīdzības (PEP) mamma” -  Ieva Balode

• „Stlista padomi” -  Diāna Dravniece

• „Salvetes brīnumainās pārvērtbas ( locīšana)” - Gita Vadone

• „Žēlsirdības darba nianses” -  nodibinājuma fonds „Cerība ģimenei” vadītāja Mudīte Mardoka

• „Mentorings” -  Virgina Kreimeyer ASV

Vakara programmā  svētrunu sacīs Rīgas Mateja draudzes mācītājs Ainars Baštks, dziedās Lība Ēce Kalniņa

Svētdien 12. augustā

Dievkalpojums – vadīs Valmieras draudzes sludinātājs Lauris Tartars, dziedās  un liecību sacīs 

operdziedātāja Evita Zālīte

Pieteiktes un saņemt informāciju var pa tel.29105161 vai 29393316, e-pasts: marta.kalpo@lbds.lv

Pieteikšanās līdz 8. jūlijam!
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Interesant fakt par smiekliem:

 * Pieaugušie skaļi smejotes vien nieka sešas minūtes dienā – vidēji tkai piecpadsmit reizes. Pirms 

četrdesmit gadiem šis laiks ir bijis trīsreiz ilgāks.

 * Smiešanās palīdzot zaudēt svaru – cilvēki, kas ik dienas smejas vismaz piecpadsmit minūtes, iztērē par 

20% vairāk enerģijas nekā te, kuri nesmejas.

 * Smiešanās laikā vairojas endorfni – prieka jeb laimes hormoni, notek visu iekšējo orgānu masāža un 

ķermeni pārņem pozitvais stress jeb eistress.

 * Ārstu praksē ir gadījumi, kad smiekli ir palīdzējuši  ļaundabīga audzēja sākuma stadijas apturēšanā. 

 * Pēc desmit minūšu ilgas izsmiešanās asinsspiediens nokrītas par divdesmit vienībām, bet slodzes ziņā 

tas atbilst vismaz stundu ilgam airēšanas sportam.

Baznīcā satekas divi zirnekļi un interesējās kā otram iet. 
- Man slikt, galva sāp.
- Kur tu dzīvo?
- Es kancelē.
- Nu, un kāpēc tur tev galva sāp?
- Nu priesterim patk žestkulēt un bieži arī uzsvērt savu domu uzsitot ar dūri pa kanceles malu tā, ka visa kancele rīb. Tā arī 
man galva sāp. Kā tev pašam iet?
- Man labi, nesūdzos. Viss klusi un mierīgi, neviens netraucē.
- Kur tad tu dzīvo?

- Nu.. ZIEDOJUMU KASTĪTĒ. 

             


