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Decembris (93) – 2013
Novembris vēsturē ieies kā traģēdijas mēnesis Latvijā. Cik daudz sāpju, asaru, neizpratnes, neziņas,
neatbildētu jautājumu, ...mūžīgais: kāpēc? kāpēc ar mani?! vainīgo meklēšana, pašaizliedzība, vienotība, ticība un
neticība, lūgšanas gan vienatnē, gan kopībā, bailes no atbildības, pierādījumi, dusmas, bezspēcība, piemiņas
svecītes, klusums, …
Nāk prātā Ījabs, varbūt ir vērts pārlasīt Bībelē Ījaba grāmatu? …
Es: - "Dievs, vai es Tev varu kaut ko pajautāt?"
Dievs: - "Protams!"
Es: - "Apsoli, ka Tu nedusmosies!"
Dievs: - "Apsolu!"
Es: - "Kāpēc Tu pieļāvi šodien tik daudz kam notikt ar mani?"
Dievs: - "Ko Tu ar to domā?"
Es: - "Nuuu... Es šorīt aizgulējos."
Dievs: - "Jā."
Es: - "Manai mašīnai vajadzēja gandrīz mūžību, kamēr to varēju iedarbināt."
Dievs: - "Tā bija gan."
Es: - "Pusdienās oficiante kaut ko sajauca, un man bija jāgaida."
Dievs: - "Hmmm..."
Es: - "Atpakaļceļā mans telefons nomira, kad man bija ieplānota ļoti svarīga telefonsaruna."
Dievs: - "Turpini."
Es: - "Un punkts uz "i" bija mans jaunais masāžas aparāts, kuru gribēju izmantot pēc tik drūmas dienas, lai
relaksētos. Bet tas pārstāja darboties. Kādēļ man tas viss bija vajadzīgs? Kāpēc Tu tā ar mani?..."
Dievs: - "Ļauj man paskaidrot... Šorīt Nāves eņģelis bija atnācis un kāroja atņemt tev dzīvību. Es liku eņģeļiem ar
viņu cīnīties. Un tajā laikā nolēmu ļaut Tev mierīgi atdusēties."
Es: "Ouuu....."
Dievs: - "Es neļāvu tavai mašīnai iedarboties, jo piedzēries autovadītājs bija uz šosejas un varēja būt tavā ceļā, ja tu
izbrauktu ātrāk, un tu varētu ļoti smagi ciest autoavārijā."
Es sarkstu un noduru galvu, jo man ir kauns.
Dievs: - "Pirmā pavāre kafejnīcā, kura gatavoja tavas pusdienas, bija slima, es negribēju, ka tu saķer viņas kaiti, jo tu
nevari tagad ilgstoši slimot un kavēt darbu, tādēļ tavas pusdienas gatavoja cita pavāre, un Tev bija jāuzgaida."
Es: - "Labi, Dievs."
Dievs: - "Tavs telefons nomira, jo persona, ar kuru tev bija ieplānota šī svarīgā saruna, gatavojās izmantot tevis
teikto kā nepatiesu liecību kādā nelikumīgā darījumā. Es neļāvu šai sarunai notikt, lai pasargātu tevi."
Es: - "Es saprotu, Dievs."
Dievs: - "Ā, un tas masāžas aparāts, tas bija bojāts, un tā ieslēgšana izraisītu īssavienojumu, un tavai mājai nebūtu
elektrības līdz pat nākamajai dienai. Man negribējās, ka tev jāpaliek tumsā."
Es: - "Piedod, Dievs!"
Dievs: - "Tas nekas, tev nav jālūdz piedošana, tikai mācies uzticēties man... It visā - gan labajās lietās, gan sliktajās."
Es: - "Es uzticēšos Tev!"
Dievs: - "Un nešaubies, mans plāns tavai dienai vienmēr ir labāks par tavējo."
Es: - "Es nešaubīšos, Dievs! Ļauj man pateikties par visu, kas notika šodien."
Dievs: - "Protams, mans Bērns! Šī bija vēl viena diena, kad es varēju būt tavs Dievs. Un man ļoti patīk rūpēties par
saviem bērniem!"
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Ir miljoniem iemeslu, kāpēc sāpes, pārestības un ciešanas tiek pieļautas, nevis novērstas, taču lielāko daļu
no šiem iemesliem iespējams izprast tikai katra atsevišķa cilvēka stāstā.
/V.P.Jangs/
Evaņģēlijs ir visdziļākais mierinājums, ko iespējams piedāvāt cilvēka sirdij.
/T.Kellers/
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Piedalījāmies Alfas konferencē Rīgā
No Priekules baptistu draudzes septiņi cilvēki
piedalījāmies Alfas konferencē, kas š.g. 9. un 10.
novembrī norisinājās Rīgā Āgenskalna baptistu
baznīcā un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas
katoļu draudzes namā. Kopā ar pārējiem konferences
dalībniekiem (katoļiem, luterāņiem, adventistiem,
metodistiem, vasarsvētku u.c. draudžu pārstāvjiem)
apmeklējām dažādus Alfas konferences seminārus,
kur mācījāmies, kā veidot Alfa kursu savās draudzēs
un pilsētās, kā neizdegt kalpošanā, kā arī mācījāmies,
lai iegūto pieredzi tālāk nodotu draudzes brāļiem un
māsām.

mājām. Uz to Jānis Vanags sirdsgudri atbildēja, ka
tieši tas arī ir iemesls, kāpēc kopā pulcējušies Alfas
konferences dalībnieki – lai palīdzētu nokļūt mājās….
tikt prom no cietuma…. un nonākt tālāk par kapiem…
Informācijai: Alfa kurss ir nodarbību cikls vairāku
nedēļu garumā, kas dod iespēju ikvienam atklāt
kristīgo ticību. Kursa nodarbībās neformālā gaisotnē
tiek diskutēts par būtiskākajiem jautājumiem, kas
veido kristīgās ticības pamatu, kā arī par dzīves
lielajiem jautājumiem (piemēram, kas ir Jēzus, kāpēc
Jēzus nomira, kā es varu pretoties ļaunumam, kam
man baznīca u.c.). Kurss ir domāts tiem, kuri parasti
neapmeklē baznīcas, bet vēlas vairāk uzzināt par
kristietību, tiem, kas nesen ir pievērsušies ticībai
Jēzum Kristum, un tiem, kas vēlas atsvaidzināt
pamatzināšanas kristīgajā ticībā. Alfas kursam ir
vairāki virzieni atkarībā no mērķauditorijas (Alfa
cietumā, jauniešu Alfa, studentu Alfa u.c.) Atsevišķi ir
Pirmslaulību un Laulāto kursi vairāku nedēļu garumā
laulības stiprināšanai.

Konferences iesākumā trīs kristīgo konfesiju baznīcu
bīskapi teica ievadvārdus – katoļu arhibīskaps
Zbigņevs Stankevičs, evaņģēliski luteriskās baznīcas
arhibīskaps Jānis Vanags un baptistu draudžu
savienības bīskaps Pēteris Sproģis. Kristīgo konfesiju
vienotība kopējam misijas darbam apmeklētājus
pārsteidza un iedvesmoja. Konferences namatēvs
Edgars Mažis, Alfas padomes loceklis un Āgenskalna
baptistu baznīcas mācītājs, jokojot atklāja, ka bijis
pasažieris visu trīs klātesošo bīskapu automašīnās.
Katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs viņu kādā
reizē esot vedis no cietuma, baptistu draudžu
savienības bīskaps Pēteris Sproģis vedis uz kapiem,
bet luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags reiz aizvedis uz

Alfa kursam Latvijā šogad aprit 10 gadi, un to ir
apmeklējuši vairāk kā 10 000 cilvēku. Visā pasaulē
kursa dalībnieku skaits jau sasniedz 23 miljonus. Alfa
kursu atbalsta visas galvenās kristīgās konfesijas.
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Cik daudzi no taviem darba biedriem zina, ka tu esi kristietis?
Cik daudzi no taviem kaimiņiem teiktu, ka tu dzīvo kā kristietis katru nedēļas dienu?
Cik daudzi jautātu pēc tavām aizlūgšanām, kad viņiem būtu nopietnas grūtības?
/T.Evanss/
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25 gadi kopš svētdienskolas atjaunošanas
17. novembrī tika nosvinēti 25 gadi kopš
Priekules
baptistu
draudzes
svētdienskolas
atjaunošanas
1988.
gadā.
Dievkalpojumā
atskatījāmies uz laiku, kad svētdienskolas darbs
mācītāja Arnolda Šterna kalpošanas gados draudzē
tika atjaunots. Tā kā tuvojās arī valsts 95. gadskārta,
dievkalpojumā dziedājām valsts himnu, lūdzām par
valsti un valsts vadītājiem, pateicāmies Dievam par
brīvību, savu valodu, savu zemi.
Bērni svētdienskolas vadītājas Lienas Ašmes
un skolotāju Lolitas Šneideres un Mārītes Sisenes
vadībā sniedza īpašu dzimšanas dienas programmu
draudzei un pārējiem dievkalpojuma apmeklētājiem –
dziedāja dziesmas, spēlēja flautu, mežragu, skaitīja
dzeju. Bija arī kūka – gan svētdienskolai no draudzes,
gan klātesošajiem no svētdienskolas, ko paši bērni un
skolotāji dievkalpojuma beigās izdalīja. Sveicām arī

agrākos svētdienskolas skolotājus Rasmu Ziemeli,
Inesi Kātiņu u.c.
Slava un pateicība Dievam par to, ka
svētdienskola mūsu draudzē ir tikusi atjaunota un tā
turpinās joprojām – jau 25 gadus kopš atjaunošanas.
Pateicamies par bērniem, kas kopš tā laika ir izauguši
un paši kļuvuši par svētdienskolas skolotājiem un
nozaru vadītājiem draudzē, aktīviem Kristus
sekotājiem mūsu un arī citās draudzēs. Pateicamies
Dievam par šodienas bērniem, kas apmeklē
svētdienskolu, vēlas vairāk uzzināt par Dievu.
Pateicamies par vecākiem, kuri atbalsta savus
bērnus, sūtot svētdienskolā un veicinot bērnu kristīgo
izaugsmi. Pateicamies par skolotājiem, kas savu
aicinājumu redz svētdienskolā, lai būtu bērnu
ceļabiedri viņu garīgajā ceļojumā.
Kristīne Jaunzeme

Atjaunotās svētdienskolas bērni kopā ar skolotājām
Dārtu Sedolu un Noru Mellumu dzied 1988. gada
Ziemassvētkos.

Svētdienskolas bērni dzied svētdienskolas 25. gadu
atjaunošanas jubilejas dievkalpojumā
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Atskats uz GLS Vadītāju konferenci
Uz GLS Vadītāju konferenci, kas š.g 22. un 23. novembrī norisinājās Rīgā, no Priekules baptistu draudzes
devāmies vairāk kā 15 cilvēku. Konferences ietvaros dažādi lektori stāstīja par savu pieredzi un secinājumiem darbā
ar cilvēkiem, tos vadot un iedvesmojot, par šķēršļiem, ar ko jāsastopas vadītājam, par pēctecību. Lektoru vidū bija
vairāki mācītāji un jaunu draudžu dibinātāji, psihologs, profesore sociālajā darbā, ASV ģenerālis u.c. Konferenci
vadīja LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, kurš konferences ietvaros skatītāju priekšā intervēja arī dažādus Latvijas
uzņēmējus. Bija iespēja iesaistīties diskusijās par lektora doto tēmu ar savas komandas locekļiem, ko mēs, no
Priekules baptistu draudzes atbraukušie, arī aktīvi izmantojām. Tālāk par iespaidiem lai stāsta klausītāji:
GLS bija, iespējams, labākā konference, kurā
es esmu bijusi. Divās dienās saņemt tādu koncentrātu
un izaicinājumu darboties gan uzņēmuma vadībā, gan
kalpošanā draudzē! Galvenās atziņas bija - būt
drosmīgai, atcerēties, ka mans Dievs vienmēr ir ar
mani un iet man pa priekšu, nebaidīties būt stiprai,
neklausīties sabiedrībā, kas saka: "Tu nespēsi! Tu
nevarēsi! Tā nesanāks!" Arī nebaidīties no
izaicinājumiem, bet uzdrošināties gan izteikt ideju, gan
pašai
pieņemt
izaicinājumu.
Un,
galvenais,
nepadoties.
Ļoti uzrunāja Patrika Lencioni lekcija par to,
kā zaudēt labākos darbiniekus. Pati esmu kolektīvā un
vadītāju priekšā jutusies anonīma, nederīga un

absolūti apjukusi, nezinot, kā izmērīt to, ko daru un
izdaru, un šī lekcija bija kā labs atgādinājums, kam
noteikti jāpievērš uzmanība darbā ar cilvēkiem.
Henrija Klauda lekcija par vadītāja nāves spirāli atvēra
man jaunu saprašanu par neveiksmēm,- ka tās
nevajag uztvert personīgi un noteikti nevajag vienas
neveiksmes gadījumā to attiecināt uz visu, ko daru.
Labs padoms bija, ka jāstrīdas, lai risinātu problēmu.
Brenē Brauna savukārt vienkārši ideāli
attiecībā uz visādām "sieviešu" izdarībām norādīja, no
kā tās rodas, kāds ir to iznākums, un kā tomēr būtu
pareizāk rīkoties. Labākā atziņa bija, ka otra
vainošana ir cenšanās dziedināt savas sāpes un
diskomfortu. Kā arī tas, ka kolektīvā ir jāvalda
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mīlestībai, un par vadīšanu ļoti daudz var mācīties
tieši no mīlestības.
Un
noslēgumā
Norspointas
draudzes
dibinātāja mācītāja Endija Stenlija lekcija, kas gan
vairāk bija kā ilustrācija un skaidrojumi no Dieva
skatupunkta par Jēzu un viņa darbu uz zemes. Par
draudzi - kā gadu gaitā cilvēki ir mainījuši draudzes
jēdzienu un būtību, un ka svarīgi ir nepazaudēt to, ko
Jēzus domāja, ceļot pirmo draudzi. Tāpat arī mācītāja
skaidrojumi par Apustuli Pāvilu. Pāvils ir mans favorīts
visos Bībeles stāstos, un es ļoti daudz viņu ņemu sev
par piemēru. Jādomā arī par Pāvila lielajiem plāniem,
kurus Dievs vienkārši izjauca, lai Pāvils pildītu Dieva
gribu. Patiesībā mums nav jābēdājas par saviem
izjukušajiem plāniem, ja tie ir izjukuši tāpēc, ka tāda
bija Dieva griba. Dieva plāns vienmēr būs daudz
daudz vērtīgāks nekā mūsu realizētie plāni. Dieva
plāniem ir mūžības vērtība. Šī lekcija bija kā medus,
kā saldais ēdiens dvēselei, gluži kā svētdienas skolas
stunda - tikai pieaugušajiem. Estella Gulbe.

līdzi Jēzum Kristum visur, kur Viņš gāja. Dažas lietas
no tā, ko mācītājs stāstīja, es saskatīju savā dzīvē.
Kad biju svētdienskolniece, es gāju līdz mammai uz
citu svētdienas skolu kādā ciematiņā. Mamma tur
mācīja bērnus, un es, pati to nemanot, izaugu līdz
tam, ka es arī vēlējos mācīt bērnus, stāstīt viņiem par
Kristus darbiem un Viņa Labo vēsti. Draudzē kādu
brīdi gāju līdzi Inetai Kātiņai uz svētdienskolu par
palīgu, bet tagad, kad pati paskatos uz sevi, es taču to
daru viena pati, man nav mācekļa! Tāda veidā es
savu kalpošanu esmu aprakusi zemē un paslēpusi, es
to nevienam negribu atdot! Bet taču to vēsti Kristus
atstāja visiem, lai tie stāstītu tālāk un māceklība augtu
plašumā kā Jēzus Kristus laikā. Kā rakstīts Marka
16:15-16: Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un
pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top
kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks
pazudināts.” To visu es daru - mācu, stāstu bērniem,
es Ticu, ka Kristus nomira par maniem grēkiem un
mazgāja mani tīru, bet tālāk?! Mācītājs O.Muriu sacīja
- nekad nevadi viens, bet aicini kādu būt klāt, kad tu
kalpo, tādējādi radot mācekļus. Un tad man bija
jādomā, ka es taču nevienu neesmu apmācījusi,
uzaicinājusi sev līdz svētdienskolas grupiņā kā palīgu,
kalpotāju. Mana vieta kādreiz var palikt tukša.. Tagad
saprotu, ka man tas ir jāmaina, un šo jauno
darbinieku, savu mācekli, uzticu Jēzum Kristum.
Paldies vecākiem un vīram, kas mani ir atbalstījis. Un
novēlu - nekalpo viens, bet ņemi palīgus līdzmantiniekus. Lolita Šneidere.

Šī bija mana pirmā reize, kad biju uz GLS
konferenci. Bija prieks apmeklēt šīs lekcijas, un
tiešām daudz ko iemācījos un arī paņēmu līdzi uz
mājām mazliet no katra vadītāja stāstītā, jo katrs
pateica kaut ko tādu, ko es vēlējos paturēt prātā. Viss
pasākums bija izdevies, man loti patika. Sabīne Ilaķe.
Viens no galvenajiem ieguvumiem bija
skatupunkta parādīšana no augšas, nevis no
darbošanās apakšpunkta. Teorētiskais materiāls bija
uzmundrinošs. Arī norādītie potenciālie klupšanas
akmeņi bija nozīmīgi. Zanda Briķe.

Ļoti patika Vilovkrīkas draudzes mācītāja Bila
Haibelsa lekcija, kas mani ļoti iedrošināja turpināt
manu misiju, ko esmu iesākusi. Viņš teica, lai
nepametam savu misiju, ko esam iesākuši, lai cik grūti
būtu, bet lai turpina, nepazaudējot drosmi, iet uz
priekšu. Kā arī - ko esi iesācis to nobeidz labi, ka var
redzēt rezultātu tajā vietā, kur esi uzsācis Dieva
darbu, misiju. Jauns pārsteigums bija arī vārdi no
Henrija Klauda lekcijas, ka konflikts ir veselīgs un ka
tas ir vajadzīgs. Kopumā šī konference mani ļoti
iedrošināja un deva drosmi, pārliecību par to, ka tas,
ko esmu uzsākusi, ir no Dieva un ka Viņš grib mani
piepildīt un dot savus ieročus, degsmi turpināt strādāt,
kur esmu jau iesākusi misijas darbu, un nepadoties!
Gita Ķere.

Liels paldies par iespēju doties uz šo
konferenci. Ieguvu ļoti daudz noderīgas informācijas,
vairākas reizes jau esmu pārlasījusi savus pierakstus
un katru reizi atrodu ko jaunu. Svarīgākais ir tas, ka
informācija, kuru ieguvām, ir praktiski pielietojama.
Visiem tiem, kas bija konferencē, gribu novēlēt
izmantot ikdienā to, ko iemācījāmies. Man ļoti
noderēja iedrošinājums: "Esi stiprs un drošs, nebīsties
un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar
tevi, kurp vien tu iesi" (Jozua 1:9). Liene Lāce.
Pavisam noteikti ieguvu sevī lielāku mieru.
Sapratu, ka ir jāturpina tas, ko esmu iesācis.
Pirmspēdējais lektors mācītājs O.Muriu lika man
aizdomāties par pusaudžiem. Viņos ir jāiegulda daudz
vairāk nekā līdz šim. Arī manī ieguldīja, kad es biju
pusaudzis. Guntars Ķeris

No Brenē Braunas lekcijas „Drosme
uzdrīkstēties” uzrunāja vārdi: „Cilvēka galvenās
vajadzības ir justies mīlētam, piederīgam, būt
drosmīgam. Atklāti jārunā par savām vajadzībām,
nedrīkst baidīties no ievainojamības.” Profesore
iedrošināja dzīvot tā, lai dzīves beigās cilvēks sev
nejautātu, kā būtu, ja es pats būtu dzīvojis šo savu
dzīvi. Ilze Gūža.

Man arī bija šī iespēja būt Rīgā uz GLS, kur,
klausoties daudz lekciju, pamācību, man viena no
visām uzrunāja visvairāk un lika daudz ko pārdomāt.
Mācītājs Oskars Muriu lasīja no Bībeles Mat. ev. 9.3738: Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: "Pļaujamā
daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu,
lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā."
Daudzi grib dzirdēt, bet maz, kas grib iet un
darīt, mācīt citiem („... pļāvēju maz.” Mat 9.37.b).
Nepieciešams apmācīt vairāk pļāvēju, nevis kalpot
vienatnē. Jēzus Kristus aicināja mācekļus, lai seko
Viņam, un mācekļi klausījās, mācījās, viņi staigāja

"Ne jau kritiķim ir nozīme, ne tam, kurš ar
pirkstu norāda, kā stiprais klūp vai kā darītājs būtu
varējis padarīt savu darbu labāk. Lauri pieder tam,
kurš ir izgājis arēnā, kura seju ir nosmērējuši putekļi,
sviedri un asinis, kurš ir varonīgi centies, bet atkal un
atkal viņam nav izdevies, bet kurš beigās pazīst diža
sasnieguma triumfu. Ja šāds cilvēks krīt, viņš krīt,
daudz uzdrīkstējies." (Teodors Rūzvelts). Šo citātu
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savā lekcijā minēja Brenē Brauna, kas mani ļoti
uzrunāja, jo mums katram vajadzīgs paskatīties uz
sevi – ko es pildu kā Dieva bērns draudzē un kā es
izlietoju Dieva doto dāvanu, kā es ar to kalpoju
draudzei un līdzcilvēkiem. Lai Dievs dod vienmēr
spēku un drosmi katram brālim un māsai, kalpojot
Dieva tīrumā, un palikt stipriem arī ievainojumos.
Kristus ir mūsu dzīves epicentrs. Lai mums visiem
kopā izdodas realizēt draudzes vīziju! Ingrīda
Šeflere.

vadītāju samits un teātris Dievam ir savienojamas
lietas ☺

Šīs divas dienas GLS konferencē bija ļoti
piesātinātas, koncentrētas, svaiga skatījuma pilnas,
kam pāri, protams, sāpju, sēru noskaņa par Zolitūdes
traģēdijas upuriem, cietušajiem, un to tuviniekiem.
Viena no galvenajām atziņām, kas man ļoti uzrunāja,
bija: ESI STIPRS UN DROSMĪGS. NEBĪSTIES.
DIEVS BŪS AR TEVI UN VIŅŠ NEPAMETĪS TEVI. Jo
no vīzijas, plāniem ir jāpāriet uz darbiem un šie vārdi
var būt kā iedrošinājums arī citiem. Katra lekcija
papildināja viena otru, un skaidri un saprotami
norādīja kā efektīvāk darboties savā kalpošanā,
vadīšanā (ne tikai draudzē, bet arī darbavietās,
uzņēmumos, biznesā). Interesanti bija dzirdēt, kā
vērtības, par kurām runā Bībele, ir pielietojamas
biznesā, kompānijās, pat ļoti lielās korporācijās.
Runāts tika arī par draudžu augšanu un par pļāvējiem
Dieva druvā, un kā viens no iemesliem, kas traucē
draudžu augšanai, tika minēts tas, ka mēs savos
kaujas ratos nevienu neielaižam, mēs cīnāmies vieni
un pat nevēlamies redzēt kādu sev blakus, jo citus
uztveram par sāncenšiem. Es teiktu, ka šis pasākums
visiem, kas vēlas efektīvi darboties Dieva darbā, ir
obligāts! ESI STIPRS UN DROSMĪGS. NEBĪSTIES.
DIEVS BŪS AR TEVI UN VIŅŠ NEPAMETĪS TEVI.
Nauris Jaunzems.

Man bija liels prieks būt Globālajā Vadītāju
Samitā Rīgā kopā ar tādu komandu. Es ticu, ka tas
nesīs pārmaiņas katra personīgajā dzīvē un pilsētā,
kurā dzīvojam. Mani visvairāk uzrunāja Nairobi
pilsētas Kenijā (Āfrika) kapelas vecākais mācītājs
Oskars Muriu. Viņa uzruna balstījās uz Mateja
evaņģēlija 9:37. „Tur Jēzus redzēja lielu ļaužu pulku
un Viņam iežēlojās sirds. Jēzus teica vārdus:
”Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet
pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā
pļaujā.” Šodien šie vārdi piepildās. Priekules novadā
ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir gatavi sarunām. Gatavi
pieņemt Jēzu Kristu kā savu personīgo Glābēju.
Pļāvēji – cilvēki, kuri ir piedzīvojuši Kristus Glābšanu,
apliecina vārdos un darbos. Drosmīgu cilvēku trūkst.
Tādi ir jāizaudzina, jāapmāca un tiem jāuztic atbildība.
Jāļauj darboties, jāļauj kļūdīties, jāļauj piedzīvot prieku
un uzvaras. Pļāvējos ir jāiegulda. Jo vairāk pļāvēju, jo
vairāk padarīta darba Dieva Valstībai.

Pirmo reizi biju tādā pasākumā un grūti pat
pateikt, kas visvairāk uzrunāja... No intervijas ar bijušo
ASV Valsts sekretāru, ģenerāli K.Pauelu paņēmu
ceļamaizei trīs viņa „vadītāja sakāmvārdus” : 1.No
rīta viss izskatīsies citādi. 2.Nepārtraukts optimisms ir
spēka pavairotājs (šis ļoti atsauca atmiņā māmulīti).
3.Dusmojieties, bet tad tieciet tam pāri. Zenta Svara.

Es vēlos turpināt ieguldīt cilvēkos savu laiku,
enerģiju, mīlestību - visu to, ko manī reiz ieguldīja
mans garīgais tēvs Jānis Pallo, kad man bija 16 gadi.
Vēlos ieguldīt tādos cilvēkos, kuri būs uzticami mācīt
atkal citus. Tas ir mans izaicinājums nākošam gadam
un, iespējams, vēl tālāk. Pateicos draudzei par
atbalstu, pateicos draugiem Floridā, MakGregora
baptistu draudzei.
Nākošajā gadā GLS notiks 7.-8.novembrī.
Aicinu tevi nākamajā gadā braukt līdzi.
Mārcis Zīverts.

Man
nokļūšana
GLS
radīja
nelielas
problēmas, jo piektdienā būtu jākavē darbs un
jāskaidro direktorei, kāpēc nebūšu. Bet Dievam visas
lietas iespējamas! Skolotājiem tika piedāvāts teātra
apmeklējums, un varat minēt, - kad? Protams, tieši
piektdienā, kad Rīgā notiek GLS. Daudz nedomājot,
pieteicos uz teātri... Izrādās, ka pat tādas lietas kā
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Dievs dzīvo Priekulē
Kādā rītā braucot uz darbu, sirds sastinga
priekā un atziņā, ka Dievs dzīvo Priekulē. Tajā brīdī
man pašai par sevi smiekli sanāca, bet no domas, ka
Dievs dzīvo Priekulē, es vairs nevarēju tikt vaļā. Dievs,
protams, dzīvo mums katram sirdī, bet man liekas, ka ir
arī īpašas vietas, kur Dievs īpašāk darbojas.
Es ilgu laiku esmu pacietīgi Dievam lūgusi
aizvest mani uz tādu vietu, kur es varu gūt patiesu
mieru un prieku. Gluži kā Sprīdīti uz Laimīgo zemi
Dievs mani ir atvedis atpakaļ uz mājām, uz Priekuli.
Daudzus gadus esmu dzīvojusi Liepājā un par savām
mājām saukusi šo pilsētu, bet pa īstam sirds turas tur,
kur ir manas saknes.
Pirmoreiz mana sastapšanās ar Jēzu arī notika
Priekulē, taču dažādu apstākļu sakritības dēļ un
nepaļaujoties pilnībā uz Dievu, mūsu ceļi šķīrās, un es
daudzus savas dzīves gadus esmu dzīvojusi,
paļaujoties vien uz sevi. Atskatoties, godīgi, ir žēl tā
laika, kad negribēju, lai Jēzus kontrolē manu dzīvi. Bet
Dieva vārdā es atrodu mierinājumu un cerību, ka visu
notikušo Dievs vērš par labu. Un es apzinos, cik daudz
manis pašas pieņemtie lēmumi, manas kļūdas ir mani
audzinājušas un veidojušas. Un jo vairāk ir nācies
pakrist aiz saviem lēmumiem, jo tuvāk gribas būt pie
Dieva.
Esot Dieva tuvumā, esmu piedzīvojusi tik daudz
pārdzīvojumu un laimes. Bībele ir rakstīts, ka viss, kas
labs, tas nāk no mūsu Tēva debesīs, un nereti man ir
nācies sastapties ar cilvēku viedokļiem, ka Dievs nav
labs, jo Viņš nedod to un to... Viņš nedara man tā un
tā... Bet es personīgi atkal un atkal pārliecinos, ka es kā
cilvēks nevaru būt tikai patērētājs un gaidīt no Dieva
tādu rīcību, kā rīkotos es. Dievs ir daudz vairāk nekā
mana saprašana, un, pavisam praktiski, Viņš rūpējas
par visām manām vajadzībām, un nebaidīšos arī teikt,
ka Viņš apmierina arī manas kaprīzes.
Bija laiks, kad man bija ārkārtīgi bail kļūdīties,
bail neizpatikt Dievam, un šīs bailes aizveda gandrīz vai
tādā kā galējībā, man pat kļuva grūti kontaktēties ar
cilvēkiem. Iespējams, ka pat kristiešu vidū brāļi un
māsas varēja mani sākt uzskatīt par iedomīgu.
Šodien es saprotu, ka Dievs ir uzticams, Viņš
pārbauda, cik tālu es varu iet savā paklausībā, un arī
cik es varu nepaklausīt. Un lai cik nebūtu grūti atzīt,
taču bailēs neizpatikt Dievam es esmu cēlusi sevi uz ļoti
augsta podesta, bet pēc tam ar lielu blīkšķi kritusi un
kritusi tajā, ko nekad dzīvē neatzītu, ka esmu spējīga
darīt.... Bet tādā brīdī mans Debesu Tētis smaidot
sniedza man roku un teica: "Nekas! Nekas traks! Tagad
mēģini savādāk!" Un tad piecelties no kritiena, lai arī
nav viegli, bet ir ārkārtīgi laba sajūta, ka es neesmu
pazemota, notriekta dubļos, tikai pārmācīta, ka labāk ir
sev pa priekšu laist Dievu un sevi nepaaugstināt.
Lai cik nebūtu savādi, bet, tieši pārceļoties uz
dzīvi Priekulē, es piedzīvoju, šķiet, īpašāku Dieva
mīlestību un žēlastību.

Dievs savu žēlastību parāda tajā, ka Viņš savu
Dēlu Jēzu nav saudzējis, lai mani izglābtu. Praktiskās
lietās Dievs savu žēlastību ir parādījis, rūpējoties par
mani, par manu ģimeni un atbildot manām lūgšanām.
Lai arī Bībelē ir konkrētas norādes, kā es varu dzīvot
par prieku Dievam, bez Dieva izpildīt šīs norādes un būt
priekšzīmīgam kristietim nemaz nav iespējams. Un ir tik
fenomenāli laba sajūta apzināties, ka es esmu mazs un
nevarīgs radījums uz zemes, jo Dievs mani tādu lieto.
Un būt mazam, neievērojamam un nevarīgam absolūti
nenozīmē būt nekam. Dievā es esmu kaut kas
savādāks, kaut kas īpašs.
Dievs arī savu mīlestību parāda tajā, ka man
sirds bieži plīst pušu no mīlestības, ko dot citiem.
Varbūt ne vienmēr tā ir laipna un mīļa attieksme no
manas puses. Tā var būt arī skarba un pamācoša. Jo
Dievs neļauj man palikt vienaldzīgai ne savā ģimenē,
ne pret saviem līdzcilvēkiem. Un es esmu ļoti pateicīga,
ka varu tikt lietota dažādos veidos, lai pagodinātu
Dievu.
Varbūt priekš manis maza lieta ir spēlēt vijoli
kādai ļaužu grupai, bet es zinu, ka lietoju Dieva doto
talantu, un liela pateicība ir manā sirdī, kad redzu prieku
cilvēku acīs, kuri varbūt nekad nav dzirdējuši īstas
vijoles skaņas.
Varbūt cilvēkiem, redzot mani vienlaicīgi
strādājot, kopjot mājas un pieskatot draudzeņu bērnus,
šķiet, ka es daru sev pāri un nesaudzēju sevi, bet Dievs
man dažkārt piestiprina papildus rokas, lai ar visu tiktu
galā, un milzīgs prieks piepilda mani, kad kalpojot esmu
varējusi atvieglot kāda cita rūpes.
Varbūt draudzenei, kura ir atkarībās, kad viņu
nevis mierinu un līdzjūtībā kratu galvu, bet sarāju,
sapurinu un lieku saņemties, tajā brīdī šķiet, ka manī
nav mīlestības. Bet mirkli vēlāk viņa jau atgriežas ar
smaidu, sakot paldies un lūdzot piedošanu, ka nav
novērtējusi, ka iespējams no manis vienīgās ir
saņēmusi patiesu mīlestību, dzirdot patiesību.
Dievs savu mīlestību un žēlastību parāda,
dodot padomu, aizturot manu muti, kad ir vajadzīgs
klausīties nevis runāt, liekot apvaldīt dusmas, kad tās
nāk nevietā, un piepildot ar pacietību, norādot Bībeles
rakstu vietas, lai, rītā mostoties, man būtu ceļa rādītājs
veiksmīgai dienai, un dodot pārdabisku mieru par visu,
kas notiek.
...Kādā vakarā atgriežoties Priekulē, kad pār
zemi jau nolaidās krēsla, braucot mašīnā es klusi
uzdrošinājos palūgt: "Gribu redzēt, cik Tu esi varens!"
Uz mirkli laiks apstājās, un, cik varēju ar acīm redzēt,
Priekules apkārtne, zeme, koki, debesis, ceļš iekrāsojās
rūsas sarkanā krāsā.
Dievs ir varens un lielus darbus Viņš veic
Priekulē, caur dabu un caur cilvēkiem.
Estella
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Adventes labdarības tirdziņš
Priekules kultūras namā 30. novembrī notika
Priekules baptistu draudzes organizētais labdarības
tirdziņš, kurā ikviens varēja atrast sev ko tīkamu,
noderīgu un garšīgu. Šajā Pirmsadventes laikā
tirdziņā īpašu piekrišanu guva Adventes vainagi.
Tirdziņam darinātās lietas (Ziemassvētku kartiņas,
rotas, dekoratīvus traukus u.c.) un kafejnīcā
piedāvātos gardumus saziedoja Priekules baptistu
draudze un draugi - gan rokdarbnieki, kas uz tirdziņu
atnesa pašadītas zeķes un tamborējumus, gan citi,
kas piedalījās, piemēram, ziedojot vairākas kastes ar
āboliem. Darbojās arī labdarības kafejnīca, kur
apmeklētāji Ziemassvētku mūzikas pavadībā varēja

ieturēties, iedzert kafiju, parunāties, savukārt jaunā
paaudze tikmēr aizrautīgi darbojās bērnu atrakcijās.
Apmeklētājiem iegādājoties mājai noderīgas lietas,
ieturoties kafejnīcā un vēl papildus ziedojot, kopumā
tika savākti 586,30 Ls. Sadarbībā ar sociālo dienestu
tiek lemts par vairākām mazturīgām daudzbērnu
ģimenēm Priekules novadā, kuras par kopā
saziedotajiem līdzekļiem Ziemassvētku laikā tiks
iepriecinātas. Paldies par lielo atsaucību rīkotājiem,
atbalstītājiem, ziedotājiem un katram apmeklētājam!
Cerībā, ka Adventes labdarības tirdziņš Priekulē
attīstīsies un kļūs par tradīciju,
Kristīne Jaunzeme

Ziemsvētku laika aktivitātes:
• 14. decembris Adventa koncerts Priekules kultūras namā
plkst.19.00 Dzied Priekules un Vaiņodes baptistu draudžu kori.
• 15. decembris Adventa koncerts Vaiņodes kultūras namā
plkst.16.00 Dzied Priekules un Vaiņodes baptistu draudžu kori.
• 22. decembris Ziemsvētku dievkalpojums Kalētu pagastmājā
plkst.15.00 Dzied Priekules baptistu draudzes koris.
• 24. decembris Ziemsvētku Vakara dievkalpojums baptistu
baznīcā plkst.17.00. Dzied draudzes koris.
• 25. decembris Ziemsvētku dievkalpojums ar programmu
bērniem plkst.16.00
• 28. decembris Pāru seminārs "Attiecību ugunskura
uzkurināšana" Priekules kultūras namā plkst.18.00
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Mēs gaidām Kristus dzimšanas svētkus. Jēzus piedzimšana ir sākums brīnumam
Ziemassvētku stāstā daudz kas šķiet brīnumains –
gaisma no debesīm, eņģeļu koris, norādes, kur meklēt
bērnu, un citas neparastas parādības, bet to visu apvienoja
viens kopsaucējs – Jēzus piedzimšana. Piedzimšana no
augšienes - lielākais brīnums, kas vēl šodien notiek pasaulē
un kas ir noticis arī ar mums. Vai tu esi par to kādreiz
izbrīnījies? Un dzīve ar Jēzu - vai arī tā nav pilna brīnumu?
Kaut mēs, citiem stāstīdami, nekad paši savās sirdīs
nepazaudētu šo brīnuma izjūtu! Tu tos nesaskati savā
dzīvē? Tad nestāvi pie sākuma!
Ej uz priekšu! Jēzus piedzimšana ir sākums
brīnumam.
Jēzus piedzimšana ir sākums pārdomām. Mēs
varētu teikt ar citu vārdu: pieaugšanai atziņā. Pārdomas –
tās ir domas, kas tik ātri mūs nepamet. Ir grāmatas, kuras
mēs pārlasām atkal un atkal, turpretī citas mēs otru reizi
vairs rokā neņemam. Pārdomas nozīmē domu atkārtošanos
no dažādiem viedokļiem. Tās ir kā skrūve, kas griežas
apkārt, bet ar katru apgriezienu ieurbjas dziļāk. Pārdomās
atklājas dziļāki slāņi un tādas bagātības, ko sākumā nemaz
nevarējām pamanīt. Vienreizējs piedzīvojums var radīt
izbrīnu, bet tikai pārdomas mums palīdz pilnā mērā iesmelt
tā saturu. Cik nabadzīga ir dzīve, kurai nekā nav, ko
pārdomāt! Vai domas par Jēzu ir tās, kas tevi nepamet, pie
kurām tu atkal vienmēr atgriezies? Ja tu nedomā par Dieva
vārdu, nepieaudz savā atziņā, tad tu joprojām esi pie
sākuma.
Ej uz priekšu! Jēzus piedzimšana ir sākums
pārdomām.
Jēzus piedzimšana ir sākums pielūgšanai. Gani
atnākuši, pielūdza Jēzu. Gudrie, atraduši Jēzu, nesa
dāvanas un pielūdza Viņu. Pie izbrīna un pārdomām cilvēks
nedrīkst apstāties. Pateicība un pielūgšana ir tā apstiprinošā
atbilde, kas rāda, ka kaut kas ir saņemts, un rāda arī, cik
augstu saņemtais tiek vērtēts. Ja esi kaut ko vērtīgu

saņēmis, tad vislabākais pierādījums tam ir pateicība un
pielūgšana. Vai šajā virzienā tu esi ticis projām no
iesākuma?
Ej uz priekšu! Jēzus piedzimšana ir sākums
pielūgšanai.
Jēzus piedzimšana ir sākums konfliktam. Kāds
nepatīkams akords mīlestības pilnajā Ziemassvētku
atmosfērā! Bet mēs nevaram paiet tam garām. Kamēr gani
un gudrie krīt ceļos bērna priekšā un pielūdz Viņu, Hērods
meklē Jēzu nogalināt. Sabiedrība sadalās, citi ir par, citi –
pret. Jēzus saka: „Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani.”
Vidusceļa nav. Jēzus piedzimšana pasauli ir sadalījusi divās
nometnēs. Es ticu, ka mēs neviens neesam Kristus
pretinieki, bet arī pa vidu nevar atrasties. Neitralitāte šajās
lietās ir izslēgta. Kas ir pa vidu, tas faktiski ir pret. Pats
negribot, tu vari izrādīties Jēzus pretinieks.
Jo Jēzus piedzimšana ir sākums konfliktam.
Mēs pavisam drīz pārkāpsim cilvēku iedibinātās
laika skaitīšanas sistēmas jauna gada robežu. Cilvēciski arī
to mēs uztveram kā jaunu iesākumu. Kaut mēs varētu ieiet
jaunajā gadā, atraduši tik pazīstamajā Ziemassvētku stāstā
sev kādu jaunu dievišķu sākumu brīnumam, pārdomām un
pielūgšanai! Un lai šī stāsta minora akordi brīdina mūs no
vidusceļiem attiecībās ar Jēzu. Tad mēs, no Betlēmes
Ķēniņa savu kalpošanas aicinājumu saņēmuši, ar Viņa
spēku arī tiksim apģērbti šī uzdevuma izpildei. Es novēlu
jums nepalikt pie sākuma pārdomām, bet iet tālāk. Piedzīvot
katru dienu vairāk Kristus vadību savā dzīvē. Nekaunēties
pielūgsmes. Tādas pielūgsmes, kuru citi pamanīs.
Nebaidīties no konflikta. Pats Jēzus Kristus mūs aicina
dzīvot un turēt mieru ar visiem cilvēkiem, taču nekad ar
grēku. Nesadzīvot un nesamierināties ar grēka konfliktu.
Mīliet cilvēkus, nemīliet grēku. Lai pārmaiņām bagāti jums
atnāk Kristus Dzimšanas svētki un Jaunais 2014. gads.
Mārcis Zīverts
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Es personīgi nekad nebiju spējis saprast Pāvila
vārdus – "Mūs lamā un mēs svētījam". Es biju iemācījies tos
no galvas un tie piederēja manai apziņai, bet nebija
pārvarējuši astoņpadsmit collu attālumu no galvas līdz sirdij,
līdz kādu dienu mani negaidīti pārsteidza problēma. Es
strādāju ārzemēs, kad man pēkšņi piezvanīja sieva ar ziņu,
ka naudas summa, kuru man bija parādā kāds draugs,
nekad netiks atmaksāta. Viņš bija attiecies atdot to, kas
piederēja man. Es biju devies tālajā ceļā pilnīgā pārliecībā,
ka šajā laikā mana sieva varēs maksāt par māju, pirkt
pārtiku un atļauties citus nepieciešamos izdevumus. Šī
pārliecība pamatojās drauga solījumā atdot parādu. Dzirdot
šo bēdīgo ziņu, mani pārņēma dusmas. Kā viņš uzdrīkstas?
Kā viņam nav kauna?
Pēc sarunas ar sievu, norūpējies un dusmīgs, es
sapratu, ka nespēju doties kristiešu pilnā zālē, lai uzrunātu
ticīgos. Es metos ceļos un sāku lūgt, atklājot Dievam visu
savu bezcerību un apjukumu. Lēnām mani pārņēma Viņa
miers. Viņa gaismā es tiku apgaismots – dienišķo iztiku
gādā nevis cilvēks, bet Dievs. Dievs ir mans gādnieks. Kāda
brīnišķīga doma! Man nav vajadzības paļauties uz
cilvēkiem. Es varu paļauties uz Dievu, kurš vienmēr ir

uzticams. Tajā brīdī es biju brīvs no alkām pēc šīs pasaules
bagātības. Nudien, Dēls bija mani darījis brīvu! Par atbildi
tam Kungam es nolēmu, ka, atgriezies mājās, es atlaidīšu
šim cilvēkam viņa parādu. Būtībā es atdošu viņam to naudu,
kuru viņš man ir parādā. Tādā pakāpē es biju pilnīgi brīvs no
viņa.
Es piecēlos, un, kā reiz teicis Hadsons Teilors,
mana sirds bija tikpat viegla kā mans maks. Nu es biju
gatavs liecināt kristiešiem par manu Dievu, Dievu –
gādnieku. Līdzko es iegāju zālē, man tuvojās kāds cilvēks
un sniedza man naudas čeku, domātu kalpošanas
vajadzībām, kura summa desmitkārt pārsniedza to, kuru es
biju zaudējis. Kāds lielisks maiņas kurss! Es pieredzēju to,
kā darbojas viens no Dieva Valstības pamatlikumiem: "Jo
tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi
lielu mūžīgu godību" (2. Kor 4:17). Man bija iespēja novērtēt
Dieva valstības maiņas kursa absolūto līdzsvara trūkumu:
dodot maz, mēs saņemam daudz. Ja šim vienkāršajam
pašaizliedzības gadījumam bija tik vareni rezultāti, kas
notiktu, ja es izlemtu ņemt savu krustu un aizliegt sevi visās
jomās, kuras saistītas ar attiecībām ar citiem cilvēkiem?
/M.Velss/

Sveicam jubilārus!
2.12. – Aivars Mellums
12.12. – Emīlija Poļikarpova
16.12. – Lilita Baumane – 30 gadu jubileja

27.12. – Lina Riaukiene
30.12. – Ivonna Rozentāle
30.12. – Mārcis Zīverts

Vai es veltu Dievam pietiekami daudz laika?
8
Kā mans laika sadalījums šodien ietekmēs manu
laika sadalījumu mūžībā?
/T.Stafords/
Paldies palīgiem! zentasvara50@inbox.lv

