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28. novembrī Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām 
darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un 
mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, 
kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku radošās izpausmēs.  

Apmeklētāji atzina, ka tirdziņā varēja sajust siltumu, ģimeniskumu un tuvojošos svētku klātbūtni. Liels 
gandarījums ir par to, ka labdarības tirdziņš ar darbnīcām ne tikai ir kļuvis par brīnišķīgu tradīciju, kuru 
katru gadu pilnveidot, bet arī par to, ka iesaistās arvien jauni kalpotāji, kas gatavi darboties tirdziņā un 
darbnīcās, tā iepriecinot novada ļaudis.  

Tirdziņa organizatori pateicas visiem, kas atnāca, darbojās, iepirkās, ziedoja, kalpoja pie galdiem, darbnīcās, 
kafejnīcā un citur! Paldies tiem, kas atnāca, dalīja savus smaidus un iedrošināja citus! Paldies tiem, kas 
aizlūdza par tirdziņu, tā kalpotājiem un apmeklētājiem! Pateicība Dievam un atsaucīgajiem ziedotājiem – 
tirdziņā kopā tika savākti 1085 EUR, un līdzekļi joprojām turpina ienākt. 

Ar tirdziņā gūtajiem ieņēmumiemun arī vēlāk saņemtajiem mērķziedojumiem sadarbībā ar novada sociālo 
dienestu atbalstīsim Priekules novada bērnus ar kustību traucējumiem dalībai nometnē vai cita veida 
rehabilitācijai. 

Labdarības tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, 
bet jau trešo gadu tas tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā.  

Paldies visiem! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. un14. novembrī man bija iespēja būt Rīgā uz GLS vadītāju konferenci. No pirmās nodarbības 
sapratu, ka šī ir domāta man. Lekcijas tēma bija - vadības netveramās īpašības. Kas slēpjas zem šī temata? 
Mani uzrunāja lektora teiktais, ka visiem vadītājiem ir ''aklie laukumi'' - tas ko viņi nespēj saskatīt, tomēr citi 
cilvēki to viņos redz pilnīgi skaidri. Protams, es kā draudzes priekšnieks apzinos, ka neesmu perfekts, tādēļ 
arī es mācos. Lasot Bībeli, esmu sapratis, ka esmu mazs bērns, kuram arī ir nepieciešami padomi. Tos es arī 
saņemu no jums, draudze. 

 Pirmās dienas kulminācija man bija lektors Alberts Teits. Viņš ir mācītājs. Viņš man iedeva to, ko es 
biju sapratis iepriekš - ja tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum, tu vari piedzīvot Viņu katru dienu. Viņš mums 
mācīja ''kā vadīt ar pārpalikumu.'' Viņš lasīja no Bībeles Jāņa ev. 6:1-15. pantam. Šajā nodaļā Jēzus māca 
par 5000 lielā pūļa pabarošanu. Nevis vienkārši pabarošanu, bet tā, ka paliek pāri. Mums ir jāstrādā tā, ka 
pēc padarītā darba esi spēcīgs un drošs, ka vari darīt arī citus darbus. Mums ir jāsaprot, ka viss pieder 
Dievam. Mums ir jāļaujas Dieva vadībai. Tajā brīdī, kad Jēzus aicina pabarot ļaudis, kas ir sanākuši 
klausīties, mācekļi saprot, ka viņiem nav, ko dot ēst. Tālāk tekstā seko tas, ko daudzi nav sapratuši. Jēzus 
pirms deva maizi un zivis ēst, Viņš pateicās Dievam, un Dievs to arī svētīja. Es novēlu ikvienam to 
piedzīvot katru dienu kopā ar Dievu, tas ir brīnišķīgi, kā Dievs dod gudrību katrā situācijā. 
 Protams netrūka arī asaru. Tādas asaras, kurām nav galu. Ja Dievs ir izredzējis Tevi kalpošanai, tad 
nepretojies tam, bet atsaucies. Tika minēt vairāki piemēri, kā Dievs cilvēkus ieliek tādās situācijās, kur mēs 
paši nespējam tās atrisināt. Viens no tādiem piemēriem bija: Dievs sūtīja kapelānu uz cietumu kalpot, kur 
daudzi ir notiesāti uz mūžu. Atgriezās daudzi, un viņi sāka mācīt citus, kas bija ieslodzījumā. Tas nav 
aprakstāmi. Tas ir kaut kas neiedomājami, bet Dievs to spēja. Tas ir jāpiedzīvo klātienē!  
          Ar cieņu, Guntars 



18. oktobrī pie mums draudzē viesojās divas māsas no Jelgavas baptistu draudzes. Mamma un meita. 
Meita Elīna Ūbele ir saņēmusi aicinājumu no Dieva doties misijā jauniešiem uz Zviedriju. Tagad mēs varam 
lasīt, kā viņai ir gājis. 

Sveicieni jums no Malmes! 
 Misijas darbā Malmē, Zviedrijā, es esmu devusies kopā ar kristīgās internacionālās studentu 
organizācijas Students for Christ (SFC) komandu, lai Malmē dzīvojošajiem studentiem palīdzētu tuvoties 
Jēzum, sludinātu evaņģēliju, un sadarbībā ar vietējo vasarsvētku draudzi Europaporten Pingstkyrka uzsāktu 
kristīgu studentu kustību, kas sauksies „Mosaik” jeb „Mozaīka”. 
     Tieši pirms gada šajā laikā es pieņēmu svarīgu lēmumu pieteikties misijā uz Malmi, kur Dievs mani 
aicināja. Es nezināju, ne kā es tur nokļūšu, ne kā es tur dzīvošu, ne kurš mani atbalstīs, bet es zināju, ka 
mans „Aicinātājs ir uzticams, Viņš arī darīs!”( 1.vēst.Tes. 5:24). Es vēlējos viņam paklausīt un ticēju, ka 
Dievs sagādās visu nepieciešamo, lai es šajā misijā varētu doties, ja tā ir Viņa griba. Te nu es esmu Malmē! 
Dievs ir uzticams, un viss gods un slava Viņam vien! 
     Malmē es ierados 6.novembrī kā pirmā no savas komandas biedriem. Jau kopš ierašanās šajā pilsētā 
mani nepamet piepildījuma sajūta un neizsakāms prieks, ka varu būt šeit – vietā, kur Dievs mani aicinājis un 
vēlas mani lietot. Katru vienu dienu es dzīvoju lielā pateicībā uz Dievu un visiem tiem cilvēkiem un 
draudzēm, kuras šo misijas darbu atbalsta gan ar savām lūgšanām, gan finansiāli, gan arī dažādos citos 
veidos. Paldies katram vienam šīs misijas partnerim! Bez jūsu palīdzības tas viss nebūtu iespējams! 
 

Manas pirmās nedēļas šeit... 
     Sākuma posmu, līdz ieradās mani komandas biedri, es Malmē pavadīju, galvenokārt adaptējoties jaunajā 
vidē, iepazīstot skaisto, interesanto pilsētu, pa drusciņai apgūstot zviedru valodu, kā arī iepazīstot kultūru 
un iegūstot jaunus draugus. 
     Draudze, ar kuru mēs sadarbojamies, ir ļoti atvērta un priecīga par mūsu komandas ierašanos. Tamdēļ 
arī es draudzē jūtos ļoti gaidīta un izjūtu lielu atbalstu no tās puses. Aprakstīt ikdienas dzīvi Zviedrijā 
gandrīz nav iespējams, neizmantojot vārdu  „fika”, kas ir kafijas pauze vismaz 2-3 reizes dienā, kurā 
papildus kafijai tiek uzkosts arī kāds salds našķis. Fika ir lielisks brīdis sadraudzībai gan draudzē, gan arī 
ārpus tās un caur to man ir arī izdevies iepazīties mazliet tuvāk ar daudziem jauniem cilvēkiem. Līdz šim es 
esmu bijusi ielūgta piedalīties vairākās draudzes aktivitātēs, kā arī uz vakariņām un fiku ar kādiem draudzes 
locekļiem, tāpēc esmu priecīga, ka nu jau šobrīd draudzē man ir kādi draugi un paziņas. Jāpiebilst, ka 
iepazīstoties arvien tuvāk ar pāris internacionālajiem studentiem no draudzes, es apjaušu arvien vairāk, cik 
tā ļoti liela nepieciešamība -  kristīga studentu grupa Malmē, jo šobrīd atrast vienaudžus, kas ir kristieši un 
ar kuriem varētu pavadīt kopā laiku, lūgt un dalīties dažādās lietās, ir ļoti grūti. 
     Es esmu ļoti priecīga arī par to, kā Dievs man izkārtoja jauku istabiņu sākuma periodam Malmē caur 
kādu draugu paziņām. Dzīvokļa saimniece ir ļoti izpalīdzīga un labestīga zviedru kundze, kas ļoti labprāt 
man palīdz ar dažādām praktiskām lietām – gan sagaidot mani stacijā, kad atbraucu, gan uzdāvinot man 
autobusa kartiņu, ko varu izmantot sniegotās vai lietainās dienās, gan iedodot kādas grāmatas zviedru 
valodas apguvei, gan arī palīdzot atrast un iztulkot kādas lietas. Tā man ir liela svētība šajā sākuma 
periodā. Es esmu arī ļoti pateicīga par velosipēdu, ko kāda zviedru ģimene, padzirdot, ka es pārvietojos ar 
kājām, nolēma man šim gadam vienu no saviem aizlienēt. Man ir liels prieks redzēt, kā Dievs kārto visas 
lietas, un es nebeidzu Viņam par to pateikties! 
 

 „Mosaik” tapšanas procesā.. 
 Nu jau Malmē ir ieradusies arī visa mūsu komanda – Melodie no Beļģijas, Johnny no 
Norvēģijas un Toukola ģimene no Somijas. Mēs visi esam ļoti priecīgi un gatavi sākt 
„Mosaik”. Šobrīd mēs esam sākuši jau dažādus plānošanas un gatavošanās darbus, 
regulāras lūgšanu tikšanās gan universitātē, gan ārpus tās, komunikāciju ar kādām 

organizācijām un cilvēkiem, kas varētu mums palīdzēt „Mosaik” tapšanā. Mēs sākam arī izzināt vairāk un 
iepazīt gan draudzi, gan universitāti, lai saprastu, kā „Mosaik” varētu vislabāk iederēties starp tām. Kā 
komanda mēs viens otru sākam arī labāk iepazīt un darām to arī caur kādām komandas veidošanas 
aktivitātēm. Man ir prieks par katru vienu mūsu komandas dalībnieku, un es izbaudu šo laiku kopā ar 
viņiem. Tuvākajā laikā mums ir plānotas vairākas tikšanās arī ar draudzes mācītājiem, līderiem no SFC, kā 
arī līderiem no līdzīgas studentu kustības Stokholmā. Šobrīd mums ir svarīgi saprast, kā Dievs vēlas redzēt 
„Mosaik”, un arī mēs īpaši lūdzam par Dieva Svētā gara vadību šajā laikā, plānojot un uzsākot „Mosaik”. 
                       



Lūgšanu vajadzības: 
• Dieva svētā gara vadība gatavošanās un plānošanas procesā. 
• Dieva palīdzība komandai šajā pirmajā sākuma periodā, iekārtojoties Malmē. 

Dzīves vieta man un Melodie Malmē, ko mēs varētu izmantot arī šīs misijas vajadzībām Es labprāt dzirdētu 
arī, kā iet Jums, un kā es varu lūgt par Jums. 
         Mīlestībā, Elīna Ūbele 
Ziedojumiem misijas darbam Malmē: 
 NL bankas konta dati: IBAN NL48INGB0748152105 and BIC INGBNL2A to E Ubele, Maastricht (NL). 
LV bankas konta dati: Elina Ubele LV11HABA0551021709583 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Labdien! 
 Novembrī kristīgā pasaule lūdz par vajātajiem kristiešiem pasaulē, tāpēc vēl šajā mēnesī gribu paspēt 
pateikties visām draudzēm un individuālajiem ziedotājiem, kas atsaucāties uz 28.febr. e-pastu ar aicinājumu palīdzēt 
februārī ISIS nogalināto koptu ģimenēm Ēģiptē. Oktobrī man bija iespēja Ēģiptē kādas no šīm ģimenēm sastapt un 
apskatīt, kas ir izdarīts par jūsu ziedojuma naudu. Rokas un kājas šim projektam bija mūsu jordāniešu partneri. Viņi 
visās lietās konsultējās ar nogalināto koptu ģimenēm. Par rezultātiem lasiet zemāk. Lūdzu arī izteikt publisku 
pateicību savā draudzē visiem, kas atsaucās un ziedoja!    

Ar cieņu,Pēteris Eisāns 

Ūdens martīru ģimenēm (martīrs – asinsliecinieks)  

Oktobra beigās akcijas “Zvaigzne austrumos” 
sakarā biju Jordānijā un arī Ēģiptē. Jordānijā man bija 
liels prieks sastapt Lieni Svoku un Ilonu Leduskukaini, 
kas pēc “Baltic Global Initiative” rosinājuma un 
ziedotāju atbalsta ir devušās misijā pie bēgļu bērniem 
Ammānā. Man bija iespēja viņas redzēt darbībā. 
Jordānieši slavēja viņas par profesionalitāti un arī 
teicamo izjūtu starpkultūru komunikācijā. Šim 
vērtējumam varu tikai pievienoties. Bēgļu bērnu 
skoliņā man prasīja, kad mēs sūtīsim nākamos cilvēkus 
misijā uz Jordāniju. 

 Šajā vēstulē vēlos vairāk uzmanības pievērst 
Ēģiptei. Tur šogad būs jauna vieta akcijai “Zvaigzne 
austrumos”, tāpēc bija ļoti svarīgi satikties klātienē ar 
mūsu akcijas pārstāvi arhitektu Daini Šmitu, lai 
pārrunāt projekta detaļas kopā ar mūsu sadarbības 
partneriem no NVO “Think & Do” (tulk. domā un dari). 
Šī organizācija pastāv jau vairāk nekā 20 gadus un to 
vada Basems Fakri. Taču visspilgtākie iespaidi man ir 
no brauciena uz Minijas apgabalu un tikšanās ar 
martīru ģimenēm, tāpēc tālāk stāstīšu tikai par šo 
tikšanos un par dzeramā ūdens projektu, kas realizēts 
7 Minijas ciematos. 

 Pasaule februārī šausminājās par ISIS 
mežonīgo 21 cilvēka slepkavību Lībijā. Taču kopā mēs 
no šausmām pārgājām pie reāliem darbiem. Ar Jūsu 
atbalstu mēs esam varējuši palīdzēt radīt 15 tīra 
dzeramā ūdens ņemšanas vietas Minijas apkārtnes 
ciematos Ēģiptē.  

Vēsture 

Tas sākās pirmās Jordānijas vizītes laikā. No 
sākuma ar Tomu Ašnevicu nesapratām, ko 17. februārī 
vietējie viedtālrunī tā skatās. Pēc tam viņi gribēja, lai 
mēs arī skatāmies. Tas bija pirms stundas YouTube 
vietnē ISIS ieliktais propagandas klips par to, kā Lībijas 
piekrastē Islama Valsts nogalina 21 kristieti, nogriežot 

viņiem galvu. Oranžie tērpi, asinis, arābu valoda, 
šausmas... Tikai vēlāk es uzzināju, ka nogalināto 
ģimenes locekļi bija priecīgi par to, ka video klipā bija 
atstāts oriģinālais ieraksta skaņas celiņš, jo tajā varēja 
dzirdēt, kā viņi mirst ar Jēzus vārdu uz lūpām. Nedēļu 
pēc vizītes, 28. februārī, saņēmu zvanu no Jordānijas. 
Mūsu partneri bija atraduši noslepkavoto ģimenes 
Ēģiptē. Tajā pat dienā izsūtīju e-pastu draudžu 
garīdzniekiem Latvijā ar aicinājumu piedalīties šo 
martīru ģimeņu atbalstīšanā. Kopā atsaucās 16 
juridiskas personas/draudzes un 45 individuālie 
ziedotāji. Paldies! Jau pēc dažām dienām no biedrības 
“Baltic Global Initiative” konta varējām pārskaitīt 
saziedotos 4619,23 eiro mūsu jordāniešu partneriem. 
Tūdaļ viņi personīgi devās klātienē satikties, kalpot, 
izzināt vajadzības un arī šīs vajadzības apmierināt.  

Vide 

Kad no Ammānas lidoju pāri Sinaja pussalai uz 
Kairu, tad ļoti labi varēja no augšas redzēt, ka visa 
Ēģiptes teritorija faktiski ir tuksnesis. Kad laidāmies 
lejā Kairā, tad likās, ka daudzstāvu namu rajoni ir 
pludmales smiltīs uzbūvēti. Gluži kā faraonu laikos 
Nīlas upes ieleja ir vienīgā auglīgā josla Ēģiptē, ko 
caurauž neskaitāmi irigācijas kanāli. Tur aug kartupeļi, 
tomāti, zaļumi, salāti, mango, banāni, dateļpalmas un 
vēl daudz kas cits. Pēc pelēcīgā tuksneša Nīlas ielejas 
zaļums ir košs un dzīvības pilns. Ēģiptes 80 miljoniem 
iedzīvotājiem ir šajā nelielajā zaļajā zonā jāatrod 
dzīves telpa, kas nav viegli. Lopi un cilvēki ir vienā 
dzīves telpā ne tikai uz ielas, bet pa nakti arī mājās. 
Brauciena laikā gar ceļu iet ūdens grāvis, kura krastos 
visāda draza un atkritumi, taču to pašu ūdeni 
elektrosūkņi pumpē irigācijas grāvjos. Nedaudz tālāk 
redzam lielu cisternu, kas savu netīro un smirdīgo 
saturu sagāž grāvī. Vēl kādu mirkli tālāk bērni 
plunčājas un gūst veldzi šajā ūdenī. Arī gruntsūdeņi un 



aku ūdens nav tīrs, tāpēc infekcijas slimības ir ierasta 
lieta. Netīrība, nabadzība, bezcerība un labākas iztikas 
meklējumi puišus no šiem ciemiem aizveda uz kaimiņu 
zemi Lībiju. 

Martīri 
Kaut nesen tur tika gāzts ilggadīgais diktators 

M.Kadaffi un valstī ir nemierīga situācija, tomēr tur ir 
stiprāka ekonomika un labākas algas nekā Ēģiptē. Šie 
vīri bija devušies strādāt celtniecībā. Kādam mājās bija 
sieva un bērni. Citam mājās bija vecāki un mazākie 
brāļi un māsas. Kāds cits bija pirms dažiem mēnešiem 
precējies. Viņi nāca no dažādiem ciemiem, bet vienā 
ciemā bija veseli 13 martīri. Tur tagad Ēģiptes 
prezidents Al Sisi ir uzdevis armijai uzcelt koptu 
baznīcu. Sēta jau ir uzcelta. Ceturtdienas vakarā mums 
ir laiks vienam ciematam un vienai vizītei martīru 
ģimenē. Vispirms mums jāierodas Param ciemata 
koptu baznīcā. Tiekamies ar priestera dēlu, kas mūs 
cienā ar sulu tetrapakā un stāsta par savu ciematu un 
draudzi. Pēc tam apskatām arī skaisto dievnamu. Šajā 
dienā ir sēras, tāpēc koptu vīri ir sanākuši uz 
“apsēdēšanu”. Visi pulcējas lielā zālē un klusējot kopā 
sēž. Tas ir veids, kā izrādīt cieņu un līdzjūtību ģimenei. 
Pēc tam jau pa šaurajām un putekļainajām ieliņām 
dodamies uz martīra Džabera namu. Uz ielas stūra 
mums rāda ielas nosaukuma plāksnīti, kas nes viņa 
vārdu, bet pilnīgi visi ciematā tik un tā zina viņu māju. 
Ieejot namā satiekam nogalinātā māti. Mūs ieved 
viesu istabā, kur skaisti flīzēta grīda. Pārējās istabās 
grīda ir nobradāta zeme. Drīz vien sarunai pievienojas 
arī brālis, tēvs un tēvocis. Viņi stāsta par to, cik lielisks 
brālis un dēls viņš esot bijis un cik daudz laba darījis. 
Esot čakls un prasmīgs bijis uz visiem darbiem. 
Piemēram, lielu daļu baznīcas izkrāsojis. Tagad baznīcā 
stāv novietots plakāts ar viņa portretu. Līdzīgi jau 
izvēršas sarunas arī nākamajā dienā. Te jaušama 
lielāka nabadzība. Galvenā runātāja ir martīra māsa. 
Dzirdam tikai labo par viņa raksturu, darbu un 
mīlestību uz līdzcilvēkiem. Brīžiem iezogas doma, vai 
tikai viņus negrib idealizēt? Var jau būt, ka ne. Pēc 
viņu nogalināšanas radās jautājums par 21. martīru, 
kas bija melnādainais āfrikānis Ahrams. Viņš bija 
ieslodzīts kopā ar pārējiem 20. Viņš redzēja viņu stipro 
ticību un paļāvību uz Dievu un viņš pats kļuva par 
kristieti un neatteicās no Dieva, kaut tas viņam 
nozīmēja drošu nāvi. Acīmredzot, sagaidot drošu nāvi 
teroristu rokās, viņu ticība izpaudās tik spilgti, ka tas 
pārliecināja Ahramu. Kad viņi visi tiek vesti kameru 
priekšā iznīcināšanai, tad arī viņi visi kā pēdējo vārdu 
uz lūpām ņem vārdu - Jēzus! Taču īpaši ir ne tikai dēli. 

Kas mani pārsteidz šajās vizītēs, ir pašu martīru 
piederīgo apgalvojumi, ka Jēzus mācīja piedot, tāpēc 
arī mums ir jāpiedod. Piedot ienaidniekam, mīlēt 
ienaidnieku - tas liekas tik neiespējami, taču vienlaicīgi 
arī tik ļoti Jēzu iemiesojoši. Pēc šīm vizītēm man daudz 
bija jādomā par to, kā es dzīvē realizēju Kristus 
pavēles.  

Ūdens  

Pirmajā braucienā martā mūsu jordāniešu 
partneri iepazinās ar situāciju un pārrunāja ar 
ģimenēm viņu vajadzības. Tad vēl bija pirmslieldienu 
gavēnis un 40 dienu sēru periods, tāpēc neko 
praktisku nevarēja uzsākt. Divas galvenās palīdzības 
idejas bija dzeramais ūdens un kazu projekts. Kazas 
nozīmētu pienu pašiem un pārdošanai. Tas dotu 
iespēju tās pavairot un audzēt ganāmpulku. Mani ļoti 
iedvesmoja stāsts, ko stāstīja jordānieši, ka kristieši 
gribēja ar kazām dalīties, lai viņu musulmaņu 
kaimiņiem arī tiek. Tieši pārliecība, ka viņi rīkojās labi 
un pareizi islama vārdā, vadīja slepkavas viņu 
asiņainajā slaktiņā, bet tagad martīru ģimenes tās 
pašas ticības kaimiņiem gatavi dāvināt daļu no savām 
kazām! Klātienē esot, noskaidrojās, ka kazu projekts 
tika ilgi apspriests, bet tās nekad tā arī netika 
iegādātas, jo šīs ģimenes ir tik nabadzīgas, ka nebūtu 
pat zemes, kur kazas ganīt, bet iepirkt zemi jau būtu 
citu izmaksu jautājums. Tas arī prasītu ieguldījumus 
apmācībā un konsultācijās. Es biju sapratis, ka kazas ir 
noticis fakts. Secinu, ka ir svarīgi klātienē visus 
projektus redzēt, lai viss ir skaidrs, un nerodas 
pārpratumi. Tas, kas faktiski tika realizēts, ir ūdens 
projekts. Projektam tika lietoti divi ziedojumi - no 
Latvijas un no Brazīlijas. Projekta ietvaros tika uzstādīti 
piecpadsmit ūdens filtri septiņos Minijas ciematos, no 
kuriem nāca Lībijā noslepkavoto kristiešu ģimenes. 
Gandrīz visos ciematos ir divi filtri. Viens ir koptu 
baznīcā, bet otrs ir vietējā mošejā. Kristieši iet uz 
dievnamu pēc ūdens, bet musulmaņi uz mošeju. Šo 
filtru jauda ir ap 2000 l tīra dzeramā ūdens vienā 
diennaktī. Garantijas laiks ir 2 gadi. Projekta ietvaros ir 
arī nodrošināti filtram maināmie elementi garantijas 
laikā. Mēs vairākos ciematos koptu baznīcas 
priesteriem jautājām, kas ir lielākā praktiskā ikdienas 
vajadzība. Visi kā viens atbildēja - ūdens. Ja visi grāvji 
ir pilni ar drazu un visa veida atkritumiem, un arī 
gruntsūdeņi nav tīri, tad ūdens nav stila un labklājības, 
bet gan dzīvības jautājums. Latvijā mēs esam tik ļoti 
pieraduši pie tīra ūdens, ka nespējam iedomāties, ka 
daudzās pasaules vietās viss ir savādāk. Šis bija pirmais 
šāds projekts. Cerams, ka ar jūsu atbalstu ne pēdējais!  

Paldies visām organizācijām, draudzēm un privātpersonām, kas ziedojāt, lai šis ūdens varētu veldzēt martīru 
ģimenes un viņu kaimiņus! Jūsu mīlestības darbam būs neiznīcīgs atalgojums! Kas dzirdinās vienu no šiem 

mazākajiem tikai ar kausu auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi Es jums saku: tam sava alga nezudīs. (Mat. 10,42) 
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 Lāčplēša 37 Rīga, LV-1011 Banka: SEB Banka SWIFT: UNLALV2X Konts: LV84UNLA0050022613046 



…………………......................................................................................................................................................................... 
Vienkārša, bet vērtīga lūgšana 

2000. gadā es izlasīju iespaidīgu dr. Brūsa Vilkinsona (Dr. Bruce Wilkinson) grāmatu „Jabeca 
Lūgšana”. Tā atstāja lielu iespaidu uz to, kā es turpmāk esmu lūdzis. Tā ir balstīta uz pāris rindkopām 
Pirmajā Laiku grāmatā 4:10, kuras veltītas vīram, vārdā Jabecs, kurš vairāk Bībelē nav pieminēts. Otrā 
rindkopa vēsta: ”Kaut Tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas, un kaut Tava roka būtu 

allaž ar mani, un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes, ka man nebūtu jācieš sāpes." 

Nedaudz vairāk nekā tikai 60 vārdu, divu pantu fragments, apraksta Jabeca dzimšanu, viņa lūgšanu un Dieva 
lūgšanas piepildījumu. Kopš izlasīju grāmatu, es bieži savas rīta lūgšanas beidzu ar pielāgotu lūgšanu, kuru 
es vēlos nosūtīt Dievam ik dienas. Lūk daļas no manas lūgšanas: 

"Kungs, svētī mani vairāk nekā es spēju iedomāties..." – Es zinu, ka mana iztēle ir ierobežotāka nekā 
Dieva plāns manai dzīvei. Pilnīgi noteikti, ka neviens no mums nezina, kas mūs sagaida. Dievs gadu gaitā 
man ir svētījis, bet daudzas no šīm svētībām nešķita patīkamas, kamēr tās bija pārbaudījumu un sāpju 
stadijā. Tomēr ar laiku es spēju saskatīt, kā Dievs diriģē notikumus, kuri mani stiprina un sagatavo Viņa 
plānotā izpildei. Es iemācījos uzticēties Viņam visās lietās, un, protams, Viņš mani nekad nav pievīlis. 

"Paplašini manas robežas – manas ietekmes loku – Tavam godam, Kungs..." – Uzsākot lūgšanas, man 
nebija ne jausmas, ko Dievs ir ieplānojis. Es ticēju, ka šai lūgšanu daļai nav saistība ar manu karjeru 
apdrošināšanas sfērā. Laika gaitā es secināju, ka tas vairāk saistās ar manu ietekmi uz citiem cilvēkiem, bet 
es iedomājos, ka tas būs manas tuvākās sabiedrības vidē. Tagad es redzu, kā Viņš manis rakstīto, bez manas 
iejaukšanās, ir izplatījis caur internetu visapkārt pasaulei. Un tas viss Viņa godam! 

"Lai Tava roka būtu vienmēr ar mani, Tēvs ..." – Priekš manis šī ir vistiešākā lūgšanas vieta. Dievs 
nekad mani nepametīs, bet es vēlos, lai Viņš zina, ka man nav vēlēšanās Viņu atstāt. Man vajag, lai Viņš 
mani ved cauri neziņas dziļumiem, kādi gadās mūsu katra dzīvēs. Viņš ir mans Spēks, mans Cietoksnis, 
mana Klints un mana Glābšana. 

Pasargā mani no ļauna, lai es neesmu cēlonis sāpēm." – Es iedomājos, kā Jabecs lūdz Dievam, lai viņš 
tiek pasargāts no ļaunuma un lai viņš nenodara sāpes citiem un sev. Ļaunums ir mums visapkārt. Liela daļa 
ļaunuma ir ietērpta pūdercukurā, lai tas neizskatītos un negaršotu tik slikti. Bet Osvalds Cembers mums 
atgādina, ka Dievs vēlas un pieprasa no mums tikai labāko, neko mazāk. Manas ilgas ir dot manam Kungam 
un Glābējam “Visaugstāko iespējamo Viņa augstumos.” 

Bez šaubām, Dievs patiesi ir mani svētījis vairāk, nekā es spēju iedomāties. Viņš ir vareni paplašinājis 
manas robežas (manu ietekmes loku) Viņa godam. Es varu apliecināt, ka Viņa roka vienmēr bijusi ar mani. 
Un Viņš nepārtraukti pasargā mani no ļauna, ka es nenodaru sāpes citiem vai sev. 

Dažos vārdos sakot, Viņš atbildēja manu lūgšanu, un esmu pārliecināts, ka Viņš tāpat atbildēs jūsējo, ja vien 
jūs piedāvāsiet to īsu un vienkāršu, kā Jabecs to darīja. Jautājiet un jūs saņemsiet brīnišķīgas svētības vairāk, 
nekā spējat iedomāties no Visuvarenā Dieva!      /Jim Langley/ 

………………………………………………………………………………………………………………...... 
11. novembrī notika ikmēneša draudzes padomes sēde. Sēdē tika izskatīts mācītāja pašreizējais darba 

pienākumu apraksts. Padome vienojās gada laikā no mācītāja sagaidīt sekojošas lietas: 
1. Bībeles studiju vadīšana, tādā veidā sagatavojot vēl citus, kuri būtu gatavi uzņemties vadīt Bībeles 
studijas arī mājas grupās. 
2. Turpināt kalpošanu skolās, pamatojoties uz viņa Gara dāvanām un Dieva vadību. 
3. Iesaistīt vairākus kalpotājus dievkalpojumā. Sagatavot cilvēkus, kuri varētu lasīt Bībeli, teikt ziņojumus, 
svētrunas un aizlūgšanas. 
4. Vienu pilnu dienu nedēļā pavadīt kopā ar ģimeni. Padome atbalstīs mācītāju un uzņemsies atbildību par 
citām kalpošanām, ko viņš izpilda. 

Padome šos uzdevumus izvirza uz gadu un pēc gada izvērtēs un pārrunās, kā ir notikusi attīstība, augšana un 
kalpošanas izpilde. Padome ir atbalsts un uzticami cilvēki, kuri kalpo. 
 
Mācītājam ir jāsagatavo darbi, kurus viņš uztic padomei, lai varētu kvalitatīvāk izpildīt padomes izvirzītos 
uzdevumus. 
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Pārfrāzējot Jēkaba vēstulē [3:1] sacīto, ikvienam, kurš vēlētos būt par garīdznieku, pirms tam būtu 
sava izvēle rūpīgi jāizvērtē, jo mācītājam esot ļoti grūta dzīve. 

Ja viņš sprediķo ilgāk par desmit minūtēm, tad uzskatīs, ka viņš atbaida cilvēkus no baznīcas. Ja viņš 
sprediķo īsāk, tad domās, ka viņš ir slikti sagatavojies. Ja viņš sprediķojot runā skaļi, tad domā, ka viņš 
kliedz. Ja viņš runā normāli, tad viņu nesadzird un nesaprot. 

Ja viņam ir auto, tad viņš ir pārāk pasaulīgs. Ja viņam nav auto, tad viņš neiet līdzi laikam. Ja viņš dodas 
mājas apmeklējumos pie cilvēkiem, tad viņa nekad nav mājās. Ja viņš vienmēr ir mājās, tad viņš nekad 
neveic mājas apmeklējumus. 

Ja viņš lūdz ziedojumus, tad viņš ir kārs pēc naudas. Ja viņš to nedara, tad viņu uzskata par pārāk pareizu. 

Ja viņš sāk dievkalpojumu laikā, tad viņa pulkstenis ir par ātru. Ja viņš sāk par vēlu, tad viņš aizkavē 
draudzi. Ja viņš remontē baznīcu, tad tikai lieki iztērē naudu. Ja to nedara, tad viņš visam ļauj sabrukt. 

Ja ir jauns, tad viņam nav pieredzes. Ja ir vecs, tad viņam drīz jāiet pensijā. 

Kamēr viņš ir dzīvs, vienmēr būs cilvēki, kas zinās labāk, kā jābūt. Ja viņš mirst, tad neviens viņu nespēj 
aizstāt.☺☺☺ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bībeles lasīšanas plāns decembrī 

1. Ījaba 4-5; Jņ. 21  
2. Ījaba 6-7; 1. Jņ. 1:1-2:6  
3. Ījaba 8; 1. Jņ. 2:7-17  
4. Ījaba 9-10; 1. Jņ. 2:18-3:3  
5. Ījaba 11; 1. Jņ. 3:4-24  
6. Ījaba 12; 1. Jņ. 4  
7. Ījaba 13; 1. Jņ. 5  
8. Ījaba 14; 2. Jņ.  
9. Ījaba 15; 3. Jņ.  
10. Ījaba 16-17; Jūdas  
11. Ījaba 18; Jņ. atkl. 1  
12. Ījaba 19; Jņ. atkl. 2  
13. Ījaba 20; Jņ. atkl. 3  
14. Ījaba 21; Jņ. atkl. 4  
15. Ījaba 22; Jņ. atkl. 5  
16. Ījaba 23-24; Jņ. atkl. 6  

17. Ījaba 25-26; Jņ. atkl. 7:1-8:5  
18. Ījaba 27; Jņ. atkl. 8:6-9:21  
19. Ījaba 28; Jņ. atkl. 10  
20. Ījaba 29; Jņ. atkl. 11  
21. Ījaba 30; Jņ. atkl. 12  
22. Ījaba 31; Jņ. atkl. 13  
23. Ījaba 32; Jņ. atkl. 14  
24. Ījaba 33; Jņ. atkl. 15  
25. Ījaba 34-35; Jņ. atkl. 16  
26. Ījaba 36:1-21; Jņ. atkl. 17  
27. Ījaba 36:22-37:24; Jņ. atkl. 18  
28. Ījaba 38; Jņ. atkl. 19  
29. Ījaba 39:1-40:50; Jņ. atkl. 20  
30. Ījaba 40:6-42:6; Jņ. atkl. 21:1-22:5  
31. Ījaba 42:7-17; Jņ. atkl. 22:6-21 

………………………………………………………………………………………..………………………… 

Sveicam dzimšanas dienā! 

2.12. – Aivars Mellums 
4.12. – Antons Karabauskis 
12.12. – Emīlija Poļikarpova 
16.12. – Lilita Baumane 
27.12. – Lina Riaukiene 
30.12. – Ivonna Rozentāle 
30.12. – Mārcis Zīverts 

� 15. decembris plkst.19:00 Ventspils draudzē Ditas Lūriņas un Zanes Dombrovskas Ziemassvētku 
dziesmu koncerts. 

� 24. decembris plkst.17 – Ziemsvētku vakara svētku dievkalpojums. 
� 25. decembris plkst.16 – Ziemsvētku notikums bērniem. 

…………………………………………… 

 

Sveicam Uldi un Artu 
ar mazā puisēna 

ierašanos! 

Dīvaini… mēs lūdzam Dievu mainīt mūsu situāciju, 

nezinot, ka Viņš ir radījis šo situāciju, lai mainītu mūs… 


