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Šodien mūsu draudzes nākotnes redzējuma svētdiena! Ir labi apstātes, lai izvērtētu padarīto. Mirkli apdomāt, kas 

labs, kas ne tk labs ir bijis un tad ar drošu skatu vērstes rītdienā, paturot atmiņā Pāvila mudinājumu: aizmirsdams 

to, kas aiz manis, stepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretm mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam 

Kristū Jēzū. Fil.3:13,14
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„SOLĪTS MAKĀ NEKRĪT” – pietekami bieži 

dzirdēta frāze no cilvēkiem un kaut kur, agrā bērnībā, 

dzirdēju to no saviem radiem. Lūkojotes šodien uz 

mūsu dzīvi ir saprotams, kāpēc šāds teiciens. Esmu 

pārliecināts, ka daudzi savā dzīvē ir piedzīvojuši brīdi, 

kas solītais netek izpildīts. Solītāji ir daudz un dažādi 

cilvēki, tkpat daudz un dažādas ir lietas un labumi, 

kuri ir apsolīt un neizpildīt. Solītāji nav tālu jāmeklē. 

Palūkojotes uz sevi, pat šonedēļ apsolītais laiks ar 

saviem dēliem, man ir nācies pārcelt vairākas dienas, 

taču kaut ar laika nobīdi, es centos izpildīt savu solīto 

saviem dēliem. Šis teikums ir kā ass zobens, kas man 

īpaši sāp: „Tēt, tu apsolīji...” Tad kad es jau šo 

teikumu dzirdu, es neesmu turējis savu solījumu. 

Bērniem ir iemesls man to atgādināt. 

Arī mūsu sabiedrībā valda tukši solījumi, 

dodot maldīgu motvāciju, ja mēs izdarīsim to, vai šo, 

tad notks un solītais makā iekrits. Piedzīvojot 

praktski šos piemērus un situācijas, izveidojas 

personiska pārliecība: „netcēšu, kamēr nesaņemšu” 

vai „kamēr nepiedzīvošu, netcēšu”. Daudzreiz 

piemānītais strādnieks, bērns, skolnieks, darbabiedrs 

vai ģimenes cilvēks tešām ir spiests to atzīt, ka 

solījumi ir nevērt un tukši. 

tu saprat ievadu, ko domāju ar solījumiem, un 

esi piedzīvojis vilšanos, tad tālāk runātais ir domāts 

teši tev un man. Es zinu tkai Vienu, kurš apsola un 

izdara. Viņš izpilda solījumu pareizi, īstā laikā un tā, kā 

mums ir nepieciešams nevis, kā mēs gribētu. Dažreiz 

mums sakrīt: saņemam kā esam gribējuši. Jēzus 

Kristus apsola un izpilda. Ticot uz Dieva Dēlu Jēzu 

Kristu, nožēlojot savus grēkus mēs saņemam glābšanu 

un Dievs apsola mums mantojumu – Debesu Valstbu. 

Mēs varam kļūt par Dieva bērniem: Jņ.1:12 Bet, cik 

Viņu uzņēma, tem Viņš deva varu kļūt par Dieva 

bērniem, tem, kas tc Viņa Vārdam. Kristus apsola 

būt līdz galam ar tem, kas uz Viņu tc un paļaujas 

Mt.28:20... Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz 

pasaules galam." Jēzus Kristus apsola mūs neatstāt un 

nepamest: Ebr.13:5,6 Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! 

Lai jums pietek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir 

sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametšu, - tā, ka 

mēs droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans palīgs, es 

nebīšos! Ko cilvēks man darīs? –

Tu esi Dievam īpašs, jo savu cerību un tcību 

liec uz Viņu. Tu esi mantnieks un saņēmi Svēto Garu. 

Tu neesi grēka vergs, bet Dieva bērns. Gal.4:6,7 Bet, 

ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtdams 

Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! Tātad 

tu vairs neesi kalps, bet bērns, bet, ja bērns, tad arī 

caur Dievu mantnieks. Ja tā arī ir sanācis, ka esi 

pievīlies cilvēkos un tukšos solījumos, tad ar Jēzu 

Kristu tu nekad nepievilsies. Ja savā dzīvē esi nonācis 

strupceļā, vai tās būtu fnanšu lietas, laulība, bērni, 

darbs, mīļotais cilvēks, tad zini, ka Jēzus Kristus ir 

CEĻŠ, nevis strupceļš. Jņ.14:7 "ES ESMU ceļš, 

patesība un dzīvība;....” 

Kristus tevi mīl un ir atdevis Savu dzīvību, lai 

tu varētu kļūt brīvs no bailēm, neziņas, izmisuma, 

dusmām, naida, skaudības, greizsirdības, liekas naudas 

tērēšanas, tukšiem solījumiem, grēka verdzības. 

Kristus ir visu šo uzvarējis un arī tu to vari uzvarēt ar 

Kristu. Piedzīvo kristeša uzvarošu dzīvi ar Svētā Gara 

spēku. Lasi Bībeli, pārdomā lasīto, sarunājies ar Jēzu 

Kristu lūgšanā, radi iespēju satktes ar citem 

kristešiem un kopā piedzīvojiet sadraudzību Dievā. Šie 

nav tukšie solījumi. Šie ir tādi solījumi, kuri piepildās 

un krīt tavā sirdī, nevis makā. Piedzīvo uzvarošu 

kristeša dzīvi.

Jūsu sludinātājs Mārcis Zīverts



 Liepājā 18.februārī Latvijas Baptstu draudžu savienības bīskaps un Padome aicina draudzes uz 
kopīgām reģionālajām tkšanās reizēm. Šajās tkšanās aicinām piedalītes draudžu garīdzniekus, 
padomes locekļus, nozaru vadītājus, kā arī ikvienu aktvu draudzes locekli, kuram interesē LBDS 
kopdarbs un kas vēlas labāk saprast, kā katras draudzes kalpošana veido mūsu kopējo darbu.

Tikšanās reizē ir paredzēts svētbrīdis, izglītojošā daļa, iepazīstnāšana ar aktuālo informāciju par LBDS un tās 
apvienību un nozaru darbību, kā arī diskusija par LBDS nākotnes redzējumu un par tālāko kopdarbu.

 Sestdien, 10.martā Kurzemes reģionālā svētdienskolotāju konference Priekules baptstu dievnamā

 Jelgavā - sestdien, 10.martā LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) reģionālā konference

Šāds būs konferences plāns, ja nekas nemainīsies: 

Lekcija. Elaine Bērziņa " Sieviete. Bībele. Misija" 
Paneļdsikusija kurā piedalās sievietes, kuras bijušas dažādos misijas braucienos- Tabita Āšņevica(Āfrika), Liene 
Svoka(Bolīvija), Dace Cīrule(Albānija), Ieva Vancāne (Indija), Gunta Paslauska (Baškīrija). Paneļdiskusiju vadīs Anna 
Lagzdiņa.
Prezentācija Ieva Vancāne(Agape Latvia) " Kā evanģelizēt darba vietā". 
Prezentācija Dace Cīrule(Agape Latvia) " Kā evanģelizēt mācību iestādē" . 
Filma par Bolīviju- Liene Svoka 
Aicinājums atbalstt Misijas braucienā - Agrita Drēska 

Dziedās vietējais jauniešu ansamblis - vada Inese Gintere 
Lūdzu jūsu aizlūgšanas, lai viss labi izdodas un aiciniet ikvienu, kuram šīs tēmas varētu būt saistošas. 

                                                                   Inese Drēska
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No visiem steidzamajiem darbiem paši neatliekamākie ir mīlestbas darbi;

novēlot tos – var nozīmēt -  nekad vairs nepagūt. 

/Valdis Bisenieks/
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Īss pārskats par mūsu draudzes ziedojumu izlietojumu:

Kopā 2011. gadā saņemt ziedojumi  11067 Ls apmērā, kas ietver :

- anonīmi ziedojumi ( kolektes) 10908.- 
- privātpersonu ziedojumi  133.- 
- juridisko personu ziedojumus     26.-   

2011.gada izdevumi – 13564.53 Ls – tos sastāda:

- algas 4318.52
- sociālie maksājumi 1906.76
- iedzīvotāju ienākumu nodoklis   538.36
- izdevumi svētdienas skolai       3.11
- transporta izdevumi 1484.34
- Iemaksas LBDS    338.-
- bankas pakalpojumi     66.25
- komunālie maksājumi                  861.46

- ugunsdrošības signalizē. apkope  148.92
- kancelejas preces     54.61
- pārtka   360.71
- remonta materiāli 2144.50
 - pamatlīdzekļi 1057.14
- dažādi izdevumi   

281.85
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Derīgi padomi katrai dienai

 Atdodiet Dievam vajadzīgo nevis to, kas paliek pāri.

 Cilvēka ceļš ved bezgalīgā pazušanā, Dieva ceļš ved uz bezgalīgo cerību.

 Daudz stāvot uz ceļiem jūs varat stāvēt taisni.

 Tas, kas zemojas Dieva priekšā, tas var nostāvēt ikviena priekšā.

 Jūsu dzīves teikumā sātans var būt komats, neļaujiet viņam būt punktam.

 Neliekat jautājuma zīmi tur, kur Dievs liek punktu.



 Jūs esat pārklājies ar rūpju grumbām, nāciet uz Baznīcu, kur tek veikta plastska korekcija.

 Kad lūdzat kaut ko no Dieva, nedodiet instrukcijas, vienkārši pastāstet par savu problēmu.

 Negaidiet, lai seši stprie jūs aizved uz Baznīcu.

 Mēs nevaram izmainīt Dieva vēst mums - Viņa vēsts izmaina mūs.

 Kad Dievs mums uzliek pārbaudījumu, Viņš arī vada.

 Stāvot Dēla Gaismā, mēs izbēgsim no mūžīgas uguns.

 Plānojiet uz priekšu - lietus nelija, kamēr Noa būvēja šķirstu.

 Vairums cilvēku grib kalpot Dievam, bet tkai kā padomdevēji.

 Ciešat no patesības kariesa? Noslaukiet putekļus no jūsu Bībeles!

 Vingrojiet katru dienu - staigājiet kopā ar Dievu.

 Neviziniet sātanu, viņš gribēs arī pastūrēt.

 Nekas tā nesagrauj patesību kā tās izstepšana.

 No līdzcietbas ir grūt ateiktes, jo tā vienmēr atgriežas pie mums.

 Tas, kas jūs kaitna, valda pār jums.

  Raizes - tumša istaba, kur tek atstt negatvi.

 Esiet cilvēku zvejnieki, Dievs viņus atrīs.

 Dievs neaicina klasifcētos, bet klasifcē aicinātos.

 Lasiet Bībeli - tas aizbaidīs elli jūsos.
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Raugs

Sākotes jaunajam 2012.gadam kā jau daudzi 
cilvēki, arī es uzsāku jaunas apņemšanās un viena no 
tām bija mazāk laika pavadīt darbā, vairāk laika veltt 
sev,  savām  interesēm,  ģimenei,  draugiem...  Mazāk 

laika darbam nenozīmē, ka kļūšu slinkāka  Līdz šim 
es pārāk daudz pavadīju darbā. Nenoliegšu, ka reizēm 
pieļauju, ka darbs man kļūst par elku, tāpēc vēlotes, 
lai  tā  nebūtu,  Dieva  dāvāto  laiku  mācos  izmantot 
gudri. 

Daudz  esmu  lūgusi  Dievam  gudrību,  kā 
izmantot sev doto laiku, lai Tēts pietur kādu stundu, 
lai varu paveikt šo un to. Lai draudzes kalpošanā laiks 
apstājas… un tā varētu turpināt un turpināt.  Un tad 
kādu  dienu Dievs  pajautāja,  vai  es  vispār  redzu,  cik 

daudz laika man ir dots, tkai - kur es to izmantoju? Es 
jutos mazliet samulsusi, jo savā prātā biju izdomājusi, 
ka  viss  jau ir  pareizi,  laiks  darbam,  laiks  kalpošanai, 
laiks  sabatam, drusciņ  laiks  ģimenei...  Bet  es  nebiju 
izdomājusi  pareizi.  Laiks  darbam  man  bija  iedots  8 
stundas, bet es paņēmu no laika ģimenei 2 stundas, lai 
padarītu  vēl  vairāk  darbā.  Laiks  ģimenei  man  bija 
iedots 4 stundas, bet vēl 2 no tā es atdevu kalpošanai. 
Laiks  atpūtai  man bija  dots 8 stundas,  bet  no tā  es 

izmantoju 4, lai iespētu nokavēto ģimenē... Kādu vēl 
gudrību  tu  vēlies?  –  Dievs  man  jautāja.  Lai  kā  es 
kompensētu sev doto laiku, tk - cik dienā ir ļauts darīt 
un piedzīvot, tk arī es varēšu izdarīt un piedzīvot un 
ne vairāk.  Un tā nav mana - Estellas kārtba,  tāda ir 
Dieva kārtba. 



Dievs  arī  rāda  vislabāko  piemēru,  kā  plānot 
laiku,  radot  pasauli  un  dzīvību  tajā  sešās  dienās  un 
septtajā  atpūšotes.  Viņš  nestrādāja  haotski  vienu 
dienu iesākot vienu lietu, citu dienu turpinot iesākto 
un  vēl  papildus  kaut  ko  jaunu  darot.  Katra  diena 
Dievam bija saplānota... 

Tad nu arī es pēc Jaungada svinībām – otrajā 
janvārī  ieplānoju  dienu  ar  draugiem.  Atpūtos  un 
pucējos  un  gatavoju  ciemošanās  rausi.  Par  cik 
gatavojamajam  cienastam  pietrūka  nedaudz 
sastāvdaļu, tad nolēmu gatavot rauga mīklas rausi. 

Priecājotes  par  brīvdienu,  par  tuvojošos 
ciemošanos,  domās  pārrunājot  ar  Dievu  šo  „Laika” 
lietu,  mīcīju  mīklu  un  cepu  rausi.  Tā  kā  mīkla  bija 
iemīcīta  pārāk  daudz,  tkai  daļu  izmantoju  rausim, 
pārējo ieliku ledusskapī, atcerotes omītes padomiņu, 
ka aukstumā tā mīkla nerūgs. 

Visā procesā – no gatavošanās līdz pat draugu 
nama  durvīm  –  biju  sapratusi,  ka  viss  ir  jāsāk  ar 
mazumiņu – kā ar raugu – pavisam nedaudz, lai mīkla 
rūgtu. Tātad arī laika plānošana, kaut arī mazs brītņš 

ar draugiem, tomēr tas būs bijis atecīgi dienā dotais 
laiks, kas ir izmantots pareizi. 

Atgriežotes mājās un atverot ledusskapi  sev 
par pārsteigumu konstatēju, ka mana mīkla ir apsegusi 
visu,  kas  tai  stāv  blakus  un  vēl  ledusskapja  durvīs 
iespiedusies, visu, kas durvju nodalījumā - apskāvusi... 
Glābjot  situāciju  cepu nākamo rausi  un vēl  tā  mīkla 

palika pāri un turpināja rūgt...

Lūk,  kā  notek,  kad  sākam  ar  mazumiņu  – 
pavisam nedaudz rauga saraudzē visu mīklu.(Gal.5:9). 
 Caur šo notkumu Dievs lieliski parādīja un atgādināja, 
ka nevajag nolaist rokas, ja nesanāk uzreizi kāda lieta – 
vai tas būtu personīgais laiks, vai tā būtu pastāvēšana 
tcībā par kāda tuva cilvēka atgriešanos pie Dieva vai 
jebkura  cita  lieta,  kuru  darot  šķiet,  ja  uzreiz  nevar 
paveikt daudz, tad nav vērts neko uzsākt. Raugs – tkai 
maza  šķipsniņa  –  izcēla  manu  mīklu  pa  visu 
ledusskapi...  Maza  sēkliņa  zemē  sēta  aug  par  lielu 
koku... Tāda ir Dieva kārtba. 

Uztcēsimies  Viņam  pilnībā,  klausīsimies 
un paklausīsim Viņa vārdam,  un būsim pacietgi!

Estella 
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Pagājušajā nedēļā saistbā ar manu mazmeitņu bija kāds gadījums, kas atkausēja sirdi un acis. Bet lai stāsta 
Elīnas mamma. Klausotes šo stāstu, man jānožēlo, cik maz laika es esmu pavadījusi ar saviem bērniem runājot par 
Dieva mīlestbu un viņa darbiem, cik īstenībā maz rakstu vietas es spēju citēt no galvas… 

Kādu  ceturtdienas  vakaru,  kad  draudzes 
lūgšanu  un  liecību  vakarā  man  ar  dažiem  citem 
draudzes mūziķiem bija jāvada slavēšana, mirkli pirms 
dievkalpojuma sākuma pie manis pienāca svētdienas 
skoliņas  vadītāja  un  vēlējās  aprunātes  par  manas 
meitas  uzvedību.  Īsiem  vārdiem  sakot  –  nesmuka 
uzvedība. Šī īsā saruna mani ļot apbēdināja, jo beigās 
svētdienas skolas vadītāja piebilda, vai nu lai pat eju 
svētdienasskolā un apskatos kā Elīna uzvedas, vai arī, 
ja Elīna vēlas uzvestes kā pieaugušais, tad lai nenāk uz 
svētdienas  skolu,  bet  paliek  ar  mani  kopā 
dievkalpojumā. 

Tās  reizes,  kad  esmu  pieskatjusi  bērnus 
svētdienas skolā, man nekad nav bijušas problēmas ar 
savu  meitu,  teši  otrādi  –  viņa  man  vienmēr  ir 
palīdzējusi tkt galā ar mazākajiem. Tādēļ vēl jo vairāk 
sirds sāpēja par dzirdēto. 

Stājotes draudzes priekšā vēl spēji saucu pēc 
palīdzības  Dievam,  lai  varu  kalpot  draudzei  ar 
dziesmām  un  liecību,  ar  tru  sirdi,  lai  šī  sliktā  vēsts 
nepiesārņo  manu  apziņu...  Viņš  man  manu  Elīnu  ir 
devis un bez Viņa es meitenīt audzināt neprotu. 

Es  nevarēšu  aprakstt  emocijas,  taču  šādi 
gadījumi ļot spilgt man personīgi liek būt pazemīgai 
Dieva  priekšā.  Bet  ne  pazemotai,  ka  neprotu 
disciplinēt  jauno  paaudzi,  vai  neprotu  ko  citu  veikt 
izcili.  Tie liek būt pazemīgai,  ka bez Dieva es tešām 

nespēju. Es kā vīna koka zars, bez sava koka pastāvēt 
nevaru. 

Sekojošais  -  kā  vīna  koks  veldzē  savu  zaru, 

mani vienkārši pacēla „metru virs zemes”  Tajā pašā 
vakarā, kad savu sāpošo sirsniņu par dzirdēto Elīniņas 
NEuzvedību,  ieliku  Dieva  rokā  sadziedēšanai,  pilnībā 
sevi  nododot  kalpošanai  un Vārda  nešanai  draudzei 
caur mūziku... 

Elīna svētdienas skoliņā visu tur pavadīto laiku 
ir  kaut  ko  rakstjusi  un  zīmējusi,  un  nevienam  to 
nerādījusi,  tkai  pajautājusi  vai  viņas  prātā  esošā 
rakstu  vieta  atrodas  tur,  kur  tā  atrodas...  Pēc 
dievkalpojuma un svētdienas  skoliņas,  viņa piegājusi 
pie skolotājas un nolikusi uz galda vēstulīt: -„Tas tev!” 

Vēstulītē  Elīna  bija  uzrakstjusi  svētdienas 
skoliņas  vadītājai,  ka  atvainojas  par  savu  nelabo 
uzvedību un centšotes tā vairāk nedarīt, un nocitējusi 
rakstu  vietu  no  Bībeles  :  ”Kas  noliedz  savu  ļauno  
darbu,  tam  tas  neizdodas,  bet  kas  tajā  atzīstas  un  
turpmāk  tā  vairs  nedara,  tas  izpelnīsies  žēlastbu!”  
Sal.pam.28:13.

 Nebaidietes atzīt,  ka  nedzīvojat  pareizi,  vai 
nespējat  paši  paveikt  kādas  lietas!  Nebaidietes  no 
pieļautajām kļūdām! Nebaidietes atzīt savu nespēku. 
Dievs  pagodinās  caur  nespēku,  caur  mūsu  –  Viņa 
bērnu  –  pazemību.  Dievs  mūs  nepazemo  un 



nepazemos.  Ļaujot  darbotes  Viņam,  kārtot  mūsu 
atecības, personīgo dzīvi, darba lietas ut. 

Varbūt tks pieveiktas kādas miesas kāres vai 
pasaulei  līdzīgā  domāšana,  taču  pāri  visam 

piedzīvosim  vēl  lielākus  Dieva  brīnumus,  ka  nemaz 
vārdos nespēsim par tem pateiktes! 
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 Sveicam!
  3.o2. - Līvija Burve – 80 gadu jubileja
  5.o2. - Inese Vilkavecka
  8.o2. – Filips Baumanis
11.o2. - Ilga Rozentāle

           13.o2. – Viktors Krivoručkovs – 35 gadu jubileja
15.o2. - Zanda Briķe
22.o2. - Daiva Šterna 
24.o2. - Dzintars Liekniņš – 20 gadu jubileja
24.o2. - Ivars Roga
24.o2. - Rasma Ziemele – 85 gadu jubileja






