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Kādas domas jums nāk prātā, domājot par uzvaru? 
 

Man pašam pirmajā mirklī atklājas boksa rings ar diviem vīriem, kuri visu savu enerģiju, cīņas mākslu, spēku 
ir ieguldījuši elpas aizraujošā cīņā, taču uzvarētājs ir tikai viens. Tad tiesnesis paziņo uzvarētāju, tā roku paceļot virs 
galvām. Uzvara pieder tikai vienam. Cīņa ir notikusi, spēki izsmelti un ir uzvara.  

Vēl cita epizode, kur kāds vīrs nemitīgi cenšas savam dēlam iemācīt braukt ar velosipēdu. Dēls apņēmības 
pilns sāk braukt, un tad - bladāc, kritiens uz asfalta. Asaras, ceļi noberzti, asinis un netīrumi. Tas viss palicis pāri no 
daudzsološā starta. Tad, kad mamma sniegusi pirmo palīdzību, abi vīri ir atkal uz ceļa, lai mēģinātu vēlreiz. Labs 
starts, uzņemts ātrums, papildus riteņi noņemti, kājas minas, liekas - viss sanāks un... bums! Janča tēta mašīna 
atrodas tieši ceļā. Rezultātā - jaunas traumas, vēl vairāk netīrumu, asaras un asinis. Puika mājās ar tēti visu pārrunā 
un nonāk pie secinājuma, ka process ir bijis ļoti aizraujošs, prasījis daudz enerģijas, pūļu, sāpju, asaras, 
nobrāzumus, asinis un, pats galvenais, - celties augšā un visu vēlreiz sākt no jauna. Tā ir zēna uzvara. Tā ir tēta 
uzvara. Centās, mēģināja, nesanāca un nepadevās. 

Paskatoties uz tavu ikdienu un manu ikdienu, ir kaut kas ļoti līdzīgs. Vairs nav jāmācās braukt ar velosipēdu, 
bet jāsadzīvo ar tiem, kurus Dievs mīl. Jāspēj savu personīgo "es" uzvarēt ar Kristu. Jā, Dieva Dēls Jēzus Kristus ir 
vienīgā persona, ar kura palīdzību ir iespējams piedzīvot uzvaru, jo Viņš jau ir uzvarējis. 
Uzvara - ir tad, ja tu atļauj Kungam Jēzum Kristum valdīt pār savu personīgo "es". 
Uzvara - ir tad, ja tevi aizmirst, tevi neievēro, tevi ignorē, bet tu vari pazemoties un ar mīlestību to pieņemt. 
Uzvara - ir tad, ja ievainojumus un pazemojumus tu vari pieņemt ar Dievišķu mīlestību. 
Uzvara - ir tad, ja tu esi pateicīgs par jebkuru ēdienu, vai nu tā ir daudz vai maz. 
Uzvara - ir tad, ja tu esi apmierināts ar jebkuru apģērbu, jebkuriem laika apstākļiem, jebkuru sabiedrību, 
jebkuriem dzīves apstākļiem un situācijām, kurās Tas Kungs tevi ieliek. 
Uzvara - ir tad, ja tu citu cilvēku slikto noskaņojumu un dusmas, kavēšanos un neuzticību vari pieņemt un 
par to nedusmoties. 
Uzvara - ir tad, ja tu vari pieņemt visas pamatotās vai nepamatotās pamācības, sūdzības, pārmetumus un 
netaisnoties. 
Uzvara - ir tad, ja tu ikvienu uzbrukumu, tevis apmelojumu vai tiesāšanu vari uzņemt ar Jēzus Kristus 
mīlestību. 
Uzvara - ir tad, ja tu pats nekad negribi izrādīt sevi vai savus darbus. 
Uzvara - ir tad, ja tu pats nekad nemeklē slavu un godu cilvēku priekšā un spēj palikt ēnā bez tā, ka tavu 
vārdu izceltu. 
Uzvara - ir tad, ja tu vari nomirt visam savējam: savai gribai, savām tiesībām, savai slavai, savām jūtām, 
savām vēlmēm un priekšstatiem, aizspriedumiem tādā veidā, lai tevī atklātos Jēzus Kristus dzīvība. 
Uzvari kaut vienu no savām cīņām! Cīnies un uzvari! Sāc ar mazumiņu, sāc šodien! 
TĀ IR UZVARA, KURA DOS TEV MIERU ! 
"...Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!" Jāņa evaņģēlijs 16:33 
"Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana 
Tēva uz Viņa goda krēsla." Jāņa Atklāsmes gr. 3:21 

Jūsu Mārcis 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Nesen kopā bija sanākusi draudzes padomes un kalpotāju komanda, lai pateiktos Dievam par aizvadīto 
gadu draudzē, lai sapņotu un sāktu Jaunā gada draudzes darbu plānošanu. Vēlamies dalīties ar draudzi šajās 
pateicībās un izsapņotajā, tāpēc zemāk ir apkopota informācija no padomes un komandas kalpotāju anketām, kā arī 
no tikšanās reizē izrunātā.  

Tas ir aicinājums arī tev, mīļā draudze, pateikties par saņemto un ticībā sapņot par tālāko, ko Dievs mums kā 
draudzei ir paredzējis, kā arī personīgi izvērtēt to, kur tu personīgi esi saredzējis Dievu un Viņa darbus aizvadītajā 
gadā, kā arī pārdomāt, ko Dievs TEVI aicina darīt, lai piepildītu Viņa doto Lielo Pavēli (Mateja 28:18-20). 
 

Kāds ir tavs sapnis par draudzi? 
 

Ka draudze ir Jēzu Kristu mīloši un Viņam 
kalpojoši cilvēki, kas katrs ir atklājis savas stiprās 
puses un Svētā Gara dāvanas, Dieva dotos talantus, 
un ar tiem aktīvi kalpo ikdienā 24 stundas diennaktī un 
7 dienas nedēļā, lai pavairotu draudzi, lai celtu draudzi 
Priekules novadā. Lai katram cilvēkam, atnākot uz 
draudzi, ir sava kalpošana, kur viņš varētu iesaistīties 

un justies savā vietā un nepiespiesti. Un ka draudze ir 
augoša, pavairoties spējīga, un visiem draudzē ir 
skaidra misija, kāpēc mēs to darām, visiem ir skaidra 
vīzija, kā mēs misiju varam izpildīt Priekulē, un visiem 
ir skaidri uzdevumi, kurus ir nepieciešams veikt, lai 
sasniegtu mērķus. Lai draudze ir pieaugoša draudze, 
kā rezultātā veidojas jaunas draudzes.  
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Ka draudze ir dzīva, daroša, kalpojoša, uz citiem 
negaidoša, liela ģimene, kur cits citu: ceļ, stiprina, 
palīdz pieaugt garīgi, rūpējas viens par otru un nes uz 
„lūgšanu rokām”. Draudze, kas pamāca un sagatavo 
nākamos vadītājus. Ka draudze ir draudze, kas 
nepagurst, bet ir modra un tālredzīga. Lai draudze ir 
atsaucīga draudze, kas nemeklē citu acīs skabargas, 
lai tā ir iedrošinoša draudze, kas veido sadraudzību 
savā starpā. 

Lai draudze ir kā Apustuļu darbos minētā 
draudze, kur mēs atbalstām viens otru, dalāmies visā. 
Kur uzklausa tos, kam ir grūti vai kam ir vajadzīga 
palīdzība. Lai draudze ir vieta, kur katrs novada 
iedzīvotājs (gan priecīgs, gan problēmās) saņemtu 
fizisku, garīgu un emocionālu atbalstu. Ja kādam 
trūkst apģērba, bet man to ir vairāk, es varu dot un 
dalīties. Ja man uzņēmumā ir daudz vakanču, es 
vispirms meklēju darbaspēku savā draudzē un dodu 

iespējas brālim / māsai strādāt. Bet savu draudzi arī 
redzu līdzjūtīgu, žēlsirdīgu, mīlošu, tā kā to “atkritumu 
šķirošanas poligonu”, kur varam audzēt virsū skaistus 
parkus.  

Lai draudze ir vieta, kur var atrast draudzību. Lai 
tā ir draudze, kur Kristus ir redzams katrā cilvēkā. Lai 
cilvēki no malas, redzot Dieva darbus caur draudzi, 
meklētu Dievu un atrastu Kristu, un iegūtu mūžīgo 
dzīvību. Lai draudze ir vieta, kur var garīgi pieaugt 
Kristū.  

Lai draudzē nav nosodījuma, bet vairāk 
sapratnes. Lai vairāk ir domu un radošas pieejas, kā 
palīdzēt, ne atgrūst. Lai draudze nebaidās no 
nosodījuma. Lai brāļi / māsas nav remdeni, bet 
nebaidās krist un ļaut Dievam celt, un lietot no jauna 
par svētību, iedrošinājumu citiem – vienalga, cik laika 
un krišanas / celšanas reizes tas prasīs. 

 

Kā tev liekas, uz ko Dievs vēlas pievērst mūsu uzmanību, kad domājam par mūsu draudzes sekošanu un 
paklausību Viņa dotajam uzdevumam – misijai, kas minēta Mateja 28. nodaļā? 
 

Misija var sākties, ja mēs esam gatavi DOT - 
savu mīlestību, sirdi, enerģiju, talantus, radošās 
spējas, uzticību, resursus un pateicību. Ja mēs esam 
gatavi dot, tad misija var sākties. Jēzus parādīja 
piemēru, Jēzus atdeva sevi mūsu izpirkšanai. Tātad, 
ja kristietis ir gatavs kļūt par devēju, tad tas ir pats 
sākums.  

Caur šiem vārdiem Mateja 28. nodaļā Jēzus 
draudzi aicina gatavoties „atmodai”, iziet vairāk ārpus 
draudzes. Draudzei jāatsaucas Dieva aicinājumam un 
jābūt kalpojošai. Ikdienā redzam cilvēkus ceļā uz 
pazušanu, arī dzīves jēgas trūkumu, ciešanas šeit, uz 
zemes, fizisko un garīgo izsalkumu, vardarbību, 
atkarības, vientulību, sadraudzības un atbalsta 
trūkumu, materiālo trūkumu u.c. Ir nepieciešami 
daudzi kalpotāji. Vai mēs atsauksimies Dieva 
aicinājumam - kalpot līdzcilvēkiem viņu vajadzībās, 
parādot Kristu mūsos un ceļu pie Viņa? Kristus mūs 
aicina uz mācīšanu un kristīšanu, neatkarībā no tā, 
kur ir šis otrs cilvēks. Kristus aicina mūs nesēdēt 
savos mīkstajos un ērtajos klubkrēslos un dīvānos un 

nenorobežoties no apkārtējiem, bet aicināt draugus, 
cilvēkus pie sevis, iet ciemos, stāstīt par Dievu, ko 
Viņš mūsu dzīvē darījis, kādas pārmaiņas esam 
piedzīvojuši, kopš pazīstam Kristu personīgi.  

Dievs mūs aicina neaizmirst arī draudzes 
pazudušās avis, Dievs aicina mūs padomāt un mainīt, 
iespējams, mūsu attieksmi pret viņiem. Dievs mūs 
aicina arī mācīties un studēt Rakstus pašiem, skaidrot 
tos citiem, nekļūt par burta kalpiem, bet savos darbos 
rādīt, cik atkarīgi esam no Kristus. Vairāk apmācīt 
kalpotājus. Iedrošināt un paskubināt nepadoties, 
nekrist izmisumā, neskatīties ierobežoti uz iespējām, 
bet domāt un redzēt Dieva radīto pasauli plašāk. 
Dievam ir iespējams viss, un Viņš nekad nenovēršas 
no mums, bet vienmēr ir klātesošs. Arī tad, ja mēs tā 
nejūtamies. Dievs mūs aicina, lai nesēžam baznīcā ar 
varbūt augstprātīgu attieksmi un lai dzirdēto neturam 
pie sevis, bet lai ejam un darām, stāstām cilvēkiem, 
rādām cilvēkiem. Rādām arī to, ka neesam perfekti, 
atzīstam, ka kļūdāmies, bet mums vienmēr ir, kam 
uzticēties, un mums ir drošas mājas debesīs. 

 

Ko mēs varam svinēt kā draudze? 
 

Varam svinēt to, ka Jēzus ir nācis kā Bērns uz 
šīs pasaules, parādījis kādiem mums ir jābūt vienam 
pret otru, miris pie krusta par mums katru vienu, kas 
dzīvojam šajā pasaulē, augšāmcēlies no miroņiem un 
devies pie sava Tēva. Un pēc tam sūtīja Svēto Garu, 
lai ar mums būtu kopā katru dienu.  

Kā draudze mēs varam svinēt katru 
“jaundzimušo” Dieva ģimenē. Mēs varam svinēt to, ka 
Kristus glābj cilvēkus un maina viņu dzīves caur mūsu 
dzīvēm, kuras ir trauslas, vājas un pilnas ar atrunām, 
grēku. Mēs piedzīvojam kopā, kā Dievs glābj 
grēcinieku, kurš nav regulārs baznīcas apmeklētājs. 
Mēs varam svinēt to, ka esam liecinieki Dieva 
darbam. Varam svinēt nupat notikušās kristības. To, 
ka ir nākošie kristību kandidāti. Ka šobrīd ir pļaujas 
laiks un ka ir pļāvēji Dieva druvā.  

Varam svinēt to, ka Dievs svētī plānošanu un 
sapņus. Viņš tos piepilda. Varam svinēt to, ka mums ir 
dota apziņa, ka jāmācās sludināt evaņģēliju. Ka 
nemaldāmies kā pa tumsu bez gana, bet ka mums ir 
Labais Gans, Ceļš, Patiesība, Dzīvība – Jēzus 
Kristus. Mēs varam svinēt to, ka Vēsts par Kristu tiek 

nodota tālāk ātri, piemēram, jaunieši ļoti ātri saņemto 
vēsti dod tālāk - nepatur pie sevis, bet ar to dalās, 
stāstot par Jēzu citiem. Mēs varam svinēt to, ka 
draudzē ir redzama mīlestība. 

Varam svinēt to, ka Dievs ir atbildējis 
lūgšanas par cilvēkiem. Ka ir notikušas dziedināšanas 
draudzē. Varam svinēt katru aizsardzību nelaimes 
gadījumos, vētrās u.tml. Mēs varam svinēt to, ka 
draudze ir aizlūdzēji. Ka draudzes cilvēki lūdz un uztur 
attiecības ar pasaulīgiem cilvēkiem. 
 Varam svinēt notikušos pasākumus un 
aktivitātes (par pasākumiem vairāk lasiet internetā 
www.pbd.lv): Kalētu bērnu svētki ar draudzes 
kalpošanu. Ģimenes diena Priekulē ar draudzes 
kalpošanu. Vasaras Bībeles skola. Koru festivāls. ASV 
draugu koncerts kultūras namā. Jauniešu, pusaudžu 
nometnes ar ASV draugiem. Pusaudžu nometne 
Jūrmalciemā. Tēvu un dēlu ekspedīcija ar laivām. 
Draudzes talkas. Pāru vakari. Labdarības tirdziņš. 
Adventa koncerts. Ziemassvētku dievkalpojumi. 
Ziemas drafts Purmsātos. Draudzība ar 
audžuģimenēm Kalētos.  
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 Varam svinēt to, ka nenogurstoši draudze 
brauc uz Kalētiem. Ka Kalētos pavairojas kristieši. Arī 
Priekulē ir notikusi draudzes izaugsme. Varam svinēt 
to, ka draudzes cilvēki arvien vairāk mācās pavadīt 
laiku kopā savā starpā sadraudzībā. 

Varam svinēt to, ka kalpošanā iesaistās vairāk 
cilvēku. Ka izaudzinām kalpotājus. Ka draudze ir bijusi 
aktīvāka, iesaistoties un organizējot pasākumus 
novadā ārpus draudzes. Ka draudze ir gatava 
uzņemties kalpošanu. Ka Dievs lieto dāvanas, ko Viņš 
mums dāvājis.  

Varam svinēt to, ka draudze ir ļoti dodoša. 
Paldies Dievam, ka Viņš ir pavairojis draudzes 
finanses, lai mēs vēl vairāk varētu dot. Draudzes 
virtuves remonts, sociālā kalpošana ar remontiem – 
arī to varam svinēt un par to Dievam pateikties.  

Varam svinēt to, ka ir žēlastības laiks, ka 
Latvijā ir ticības brīvība, ka nav kara, ka nav aizliegts 
doties uz baznīcu, ka neviens nenovēro bērnus 
draudzē, lai, kad tie būtu skolā, tiem izteiktu 
aizrādījumus un rājienus. Ka pie mums nenotiek 
ticības kari un kristiešu vajāšanas.  

Varam svinēt katru svētdienu. Svētdiena jau 
savā nosaukumā ir svēta diena, svētku diena. Un kad 
dievkalpojumos var dzirdēt cilvēku liecības, tā ir katra 
svinēšanas cienīga reize. Mēs varam svinēt to, ka 
svētdienās draudzē ir daudz apmeklētāju. Varam 
svinēt to, ka veidojas jaunas kalpošanas nozares, 
piemēram, pielūgsmes koris. Varam svinēt to, ka aug 
jauni skolotāji draudzē. To, ka draudze izsūta cilvēkus 
mācīties.  

Varam svinēt to, ka notiek sadraudzība ar 
nekristiešiem. Esam piedzīvojuši, ka tajos 
pasākumos, kuri notiek ārpus draudzes, mēs 
iepazīstamies ar cilvēkiem no pilsētas, un viņi 
iepazīstas ar mums, un viņi iepazīst Kristu. Draudze 
novadā ir kļuvusi vēl vairāk atpazīstama Dieva labo 
darbu dēļ. Ir mazinājušies aizspriedumi par draudzi 
sabiedrībā - vecāki ved bērnus uz Vasaras Bībeles 
skolu, redz draudzi darbojamies dažādos pasākumos 
novadā. Pilsētas organizācijas lūdz draudzei palīdzību 
- tas ir apliecinājums, ka mēs esam dzīvi kristieši. 

 

Kur Tu esi pamanījis Dieva darbu? Caur ko un kā tas noticis? 
 

Pamanu Dievu katru svētdienu izvēlētajās 
dziesmās korim. Dieva darbi ir pamanāmi caur mūsu 
sludinātāju Mārci, jo viņā un viņa kalpošanas darbā ir 
redzama degsme un enerģija, mīlestība pret citiem un 
pazemīgs runas veids. Dieva darbu redzēju rezultātā 
caur komandu, kas noorganizēja vairākus pāru 
vakarus Priekules novadā. 

Pamanu Dieva darbu daudzos cilvēkos, kuru 
dzīves ir izmainītas par 1800, kas tikuši dziedināti no 
vēža, kas ir pārvarējuši atkarību no alkohola un 
cigaretēm. Tas ir Dieva darbs, ka Viņš atbild uz 
lūgšanām, un ir prieks, ka pēc kāda laika var dzirdēt 

cilvēku pateicību, liecību, kā Dievs darbojies šo 
cilvēku dzīvē. Dieva darbs ir vienmēr, kad visu 
uzticam Viņam.  

Dieva darbu redzu caur savu algas darbu, 
ģimenē, arī kalpošanā. Kalpošanā – redzu, kā Dievs 
uzrunā un no tā neatstājas, kamēr es to nesāku darīt. 
Un darot pamazām atklājas kādas lietas – sāku 
saprast lietas, ko pirms kāda laika Dievs jau bija man 
teicis.  

Dievs ļoti darbojas jauniešu dzīvēs, tieši 
jauniešu kalpošanā. Ka jaunieši vēlas mācīties, 
kalpot, kristīties. 

 

Ko mums kā draudzei, tavuprāt, vajadzētu darīt / izdarīt / atjaunot / turpināt?   
 

- Visupirms jāsaskata, vai iesāktais ir vērtīgs, vai tam 
ir augļi, vai Dievs to atbalsta, vai tam, ko darām, ir 
mērķis – veicināt misijas izpildīšanu novadā. Pārtraukt 
darīt lietas, kam nav mērķa. 
- Vajadzētu regulāri vērtēt draudzes darbību gan pa 
nozarēm, gan pa vadītājiem, gan draudzi kopumā, kā, 
piemēram, atbildēt uz jautājumiem, izdarīt 
secinājumus, mācīties no secinājumiem un turpināt 
darboties Dieva spēkā. Veselīgi attiekties pret 
pārmaiņām. Turpināt izmēģināt ko jaunu.  
- Turpināt iesākto darbu, kas mūs ved tuvāk mērķim. 
Draudzei noteikti jāstrādā un jārūpējas par tām 
struktūrām, kuras jau darbojas, jāturpina visas 
kalpošanas. Noteikti draudzē vajadzētu būt redzīgiem 
un modriem, lai nenotiek tā, ka kaut kas “sabrūk”.  
- Laiku pa laikam jātiekas un jādalās pārdzīvojumos 
un piedzīvojumos. Jāatbalsta vienam otru. Katras 
nozares vadītājam jāgatavo sev palīgs, kas ne tikai 
palīdz, bet ir gatavs, kad nepieciešams, pārņemt 
vadību.  
- Sagatavot jaunos vadītājus. Lai nozare nepārstāj 
darboties, kā, piemēram, ir apsīcis māsu pulciņš. 
Vajag atjaunot māsu pulciņu. Atjaunot Sieviešu 

kalpošanu ar Bībeles lasījumiem, studijām, kalpošanu 
novadā. 
- Ieguldīt reālā pasaules misijas darbā: ziedot, 
apmācīt, izsūtīt misionārus.  
- Veikt misijas darbu ārpus Priekules - vairākas dienas 
visām nozarēm. Draudzei iet un kalpot. Evaņģelizēt. 
- Izveidot sistēmu, lai regulāri apmeklētu draudzes 
cilvēkus. 
- Izveidot sistēmu, lai regulāri uzturētu kontaktu, 
sadraudzību, attiecības ar draudzes cilvēkiem, kuri 
vairs nenāk uz draudzi kādu iemeslu dēļ. 
- Vajag atjaunot pusaudžu nodarbības puišiem. Atrast 
pusaudžu, jauniešu vietu baznīcā, svētdienas 
dievkalpojumos – ka viņi sevi tur redzētu, ka justos 
vajadzīgi un iederīgi. Viņi ir draudzes nākotne, 
nākotnes ģimenes galvas, draudžu kalpotāji, nākamie 
līderi. 
- Izveidot vecāku jauniešu grupas. 
- Organizēt draudzes sadraudzības brīžus pēc 
dievkalpojuma. Kā draudzei vajadzētu nevis 
izvairīties, bet tieši otrādi meklēt iespēju pakavēties 
pēc dievkalpojuma un pārrunāt dzirdēto, iedrošināt 
vienam otru. Joprojām draudzes locekļi nepazīst cits 
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citu, būtu jāmācās visiem sarunāties ar patiesu 
interesi, ieraudzīt cita sajūtas u.tml. 
- Nepieciešamas Bībeles studijas, lai garīgi pieaugtu 
Dieva Vārdā. Mums ir jāsaprot, - kad Jēzus sūtīja 
savus mācekļus misijā, Viņš viņos bija ieguldījis pilnus 
3 gadus. Viņš viņiem mācīja daudzas dažādas lietas. 
Mums vajadzētu nākt kopā un studēt Bībeli. Kamēr 
mēs nesapratīsim tās lietas, ko Dievs mums grib 
pateikt caur Bībeli, mēs nevaram doties misijā pilnīgi 
un nedalīti. Bībeles studijās varētu būt dažādi 
jautājumi dalībniekiem, lai rosinātu domāt līdzi, 
nepasakot uzreiz priekšā. Iet dziļumā, arī studējot 
vēsturisko fonu. 
- Veidot mazās grupas ar Bībeles studijām, 
sadraudzību. Mazās grupas ir ļoti vērtīgas. Kaut vai 
divatā nākt kopā un pielūgt, un slavēt Dievu. Kaut pa 
telefonu. Nepieciešama apmācība mazo grupu 
vadītājiem. 
- Izveidot dievkalpojuma veidošanas komandu. 
Regulāri vairāk ieguldīt, sagatavojoties 
dievkalpojumiem. Veidot dievkalpojumus tādus, ka 
caur tiem cilvēki regulāri tiek izaicināti kalpot. 
Dažādos veidos pasniegt ziņojumus - varbūt, lai 
ziņojumus kādreiz nolasa kāds cits no draudzes. 
Dievkalpojuma formu uzlabot, saglabājot saturu - 
vairāk kalpotāju kalpo dievkalpojumā, kāds video, 
mainīt regulāro pasākumu bildes. Disciplinētība 
dievkalpojumu iesākumā. Ļoti labs piemērs bija 
Adventes koncerta iesākuma laika atskaite kā lielos 
koncertos. No laika atskaites varēja sajust, ka koristi 
jūtas daudz vairāk disciplinēti un kārtīgāki. 
- Diakonu kalpošana, iecelšana. Izveidot diakonu 
kalpošanu ar reālu darbību. Lai ir zināms, kam lūgt 
palīdzību dažādās situācijās novadā – kāda ģimene 
nonākusi uz ielas, kādi bērni badā, kādiem saplīsusi 
malkas krāsns un ģimene salst, kādam vecākam 
cilvēkam vajadzīgs nopļaut zāli u.tml. Reāla sadarbība 
diakoniem ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, slimnīcu 
u.tml., piemēram, slimnīcai ir mūsu draudzes kontakti, 
kur meklēt palīdzību cilvēkiem, kuru vajadzības 
pašvaldība nevar atrisināt, piemēram, vajadzīgs 
pārvest mājās no slimnīcas un iekurināt krāsni, jo 
cilvēks vēl nespēcīgs, pagatavot ēst, kamēr atlabst 
pēc slimnīcas u.tml. Plašāks sociālais darbs - kādam 
no veikala kaut ko atnest, malku sakrāmēt, palīdzēt 
nomazgāt logus, citāda veida aprūpe, apciemot 
slimnīcā utt. Kalpot pilsētā ar Evaņģēliju caur sociālo 
darbu. 
- Attīstīt un paplašināt vīru kalpošanu - praktiskā 
kalpošana (malka, rotaļu laukumu būvniecība). 
- Organizēt pāru seminārus. Sniegt palīdzību laulības 
problēmās - laulāto kurss, semināri, sarunu vakari par 
problēmām ar dalīšanos piedzīvotajā, citu pieredzes 
uzklausīšana. Būtu vērtīgi, ja draudzē darbotos kāds 
kristīgais psihologs ģimenēm. 
- Katrā nozarē veidot mācekļus - arī skaņošanai, 
avīzei, apsveikumu gatavošanai un lasīšanai 
dzimšanas dienās u.tml. 
- Prasās vēl kādas telpas, ārpus draudzes mājas. 
Nebūt slikti, ka tur darbotos kafejnīca, būtu telpas 
kādām nodarbībām, ciemiņu izmitināšanai. Draudzei 
vajadzētu arī sākt nebaidīties par savām vajadzībām. 
Runāt, lūgt, uzdrošinātiesO Arī - kas attiecas uz 
finansēm.  
- Draudzei vajadzētu beigt kurnēt un vārdos 
neapliecināt to, ko nevaram, bet apliecināt to un ticēt 
tam, ko varam.  

- Skatīt cauri GLS Vadītāju konferences materiālus, 
kur vairāki no draudzes bija klausīties. Protams, ne 
tikai skatīt, bet arī izrunāt tās lietas.  
- Aktīvi iesaistīties kalpošanā. Degt par novada 
ļaudīm. Sadarboties ar citām iestādēm. Piedalīties 
pilsētas rīkotajos pasākumos, svētkos. Būt par 
gaismu. Jādara tās lietas, ko līdz šim esam darījuši. 
Bet ir jāsaprot, ka tajās lietās ir arī kļūdas. Tas ir 
jāatzīst, jāizdara secinājumi un no tā jāmācās. Noteikti 
jāturpina iesaistīt arī pilsētas cilvēkus kalpošanā, kas 
nu jau ne reizi vien ir parādījis, cik maz vajag, lai 
cilvēks iepazītu Jēzu - reizēm cilvēkam tikai drusciņ 
jāiedod kaut ko darīt Kristus “spēles laukumā”, lai viņš 
atrastu Jēzu. 
- Jāuzlabo visu, ko darām, jo vienmēr ir jātiecas uz vēl 
labāku. Jāsāk mūsu jau esošo darbošanos slīpēt un 
skatīties, kā to vēl vairāk uzlabot, piemēram, muzikālo 
kalpošanu. Dažādot kora kalpošanu – kādas 
dziesmas kādreiz pieteikt, īsi pastāstīt par autoru un 
dziesmas rašanās vēsturi, īsi pārstāstīt dziesmas 
autora liecību (varbūt arī kādai kopdziesmai) – tad 
dziesmu klausītāji uztvers jau daudz personīgāk un 
būs līzdpārdzīvojums. Kādreiz klavieru vietā 
sintezatoru, kādreiz korim dziedāt a capella. Kora 
dziedāšanu blokos ar kora liecību starp dziesmām. 
Kādreiz nedzied koris, bet piemēram, duets, tad korim 
nav jāgatavojas uz katru svētdienu, var kvalitatīvāk 
gatavoties. Veidot dažādu paaudžu muzikālo 
kalpošanu – piemēram, bērni dzied kopā ar 
jauniešiem bērnu dziesmas kādos dievkalpojumos. 
Jaunu pianistu, diriģentu iesaistīšana muzikālajā 
kalpošanā (mācekļošana).  
- Pirms kāda laika bija piedošanas dievkalpojumi - tas 
ir tas, kā pietrūkst. Jēzus pats vairākās vietās Bībelē 
runā par piedošanu. Ikdienā vairāk pietrūkst iespējas 
domāt par piedošanu un aizmirstas, ka kādam ir 
jālūdz piedošana un kādam ir jāpiedod, jātiek vaļā no 
kāda veca aizvainojuma.  
- Citādāku Vasarsvētku dievkalpojumu, lai šie svētki 
nav tukši, bet ar lielu nozīmi.     
- Vairāk pielūgsmes dievkalpojumu, vakaru. Bērnu 
dievkalpojumi kopā ar vecākiem, jauniešu 
pēcpusdiena kopā ar vecākiem. Liecību 
dievkalpojumi. Lielie svētki tiek svinēti kopā ar draudzi 
(Jaunā gada sagaidīšana). Draudzes talkas, arī ārpus 
draudzes. Piedalīties pašvaldības projektos un arī 
citos. 
- Senioru Ziemassvētku eglīte. Senioru 
dievkalpojums, pasākumi ar novada senioriem.  

- - Visu vecumu / paaudžu dienas nometne. Draudžu 
dienas. Velo izbraucieni, ekskursijas bērniem, 
pusaudžiem. Organizēt pasākumus mātēm un 
meitām, mātēm un dēliem, tēviem un meitām, 
mazbērniem un vecvecākiem u.tml. 
- Vairāk evaņģelizācijas pasākumu un aktivitāšu – iet 
ārā no komforta zonas. Braukt mācīties, ieguldīt 
izglītībā. Daļu no mācītāja darbiem vajag deleģēt 
citiem, lai viņam būtu vairāk laika paša ģimenītei. 

- - Jāveicina svētdienskolas pieaugums (bērni -  
draudzes un novada nākotne). 

- - Jādomā, kā iesaistīt draudzes notikumos, ja ne 
visus, tad vairākumu draudzes locekļu. 

- - Katru mēnesi sanākt kalpotājiem kopā – pārrunāt, 
aizlūgt, dalīties piedzīvotajā. 

- - Lūgt par saviem draudzes locekļiem, lūgt par 
svešajiem, kuru vajadzības ir mums uzticētas.  
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- Uzlabot informācijas apriti, lai visi var uzzināt to, kas 
viņiem jāuzzina par pasākumiem, par nepieciešamību 
iesaistīties kalpošanā. 
- Atgriezenisko saiti par to, ko kādi draudzes locekļi 
Dieva spēkā piedzīvojuši ārpus draudzes – misijas 
vietā, citur novadā – liecības dievkalpojumos, avīzītē.  

- Grāmatgaldu sakārtot, iegādāties jaunas grāmatas, 
popularizēt iespēju draudzē saņemt un lasīt grāmatas. 
Arī tas ir veids, kā pieaugt Kristū un iegūt jaunas 
atziņas, mācīties. 
- Sakārtot arhīvu (pasākumi, fotogrāfijas, atmiņas). 

 

Ko mums kā draudzei, tavuprāt, vajadzētu sākt darīt konkrētās jomās novadā? 
 

BĒRNI. Organizēt nometnes bērniem - 
vasarā, varbūt arī ziemā, kādi izbraukumi vai netālas 
ekskursijas ar tēmu par Jēzu. Kristīgā mācība skolās, 
plānota iziešana palīdzēt, piemēram, vecākiem un 
nevarīgiem cilvēkiem, iepriecināt viņus. Būtu jāsāk ar 
bērniem un pusaudžiem, jo tad mazāk būtu to, kas 
vēlāk būtu atkarīgi no visādām vielām un slīgtu 
citādās atkarībās. Vēlāk draudzei būs jācīnās ar 
šībrīža situācijas vēlākām sekām. Aktīvāk atbalstīt 
svētdienskolu un mazos bērnus dievkalpojumā (ar 
līdzekļiem priekš materiāliem u.tml.), aicināt 
kādreizējos svētdienskolniekus uz dažādiem 
pasākumiem, uzturēt kontaktus, iepazīt vecākus. 
Veidot mazās svētdienas skolas grupiņas, kas varētu 
sanākt kopā, piemēram, sestdienās.  

JAUNIEŠI, PUSAUDŽI. Mācīt, sniegt 
informāciju par atkarībām (arī no modernām 
tehnoloģijām), brīdināt par horoskopiem. Noteikti, par 
novadniekiem domājot, iespējami vairāk pavadīt laiku 
un būt kopā ar novada jauniešiem, pusaudžiem, 
kuriem nav varbūt iespējas regulāri tikt uz jauniešu 
vakariem Priekulē. Organizēt viņiem nometnes 
vasarā, ziemā, jauniešu vakarus, mazās grupas. 
Ekskursijas. Izsūtīt ekspedīcijā uz citu vietu Priekules 
novadā. Arī jauniešus, pusaudžus iesaistīt sabiedrības 
darbā - varbūt uzticēt divas reizes mēnesī vienu - 
divus draudzes seniorus aprūpēt, viņu vietā uz veikalu 
aiziet, suņus izvest pastaigāties u.tml. Tā tiks parādīta 
Dieva mīlestība un rūpes, un jaunatnei mācīta 
kalpošana saviem tuvākajiem, mācīta dziļa cieņpilna 
attieksme.  

VĪRI. Sporta u.c. aktīvus pasākumus vīriem, 
ģimenēm, uz kuriem aicināt draudžu māsu vīrus, kas 
ikdienā nenāk uz draudzi. Izaicināt uz kādu darbu, pie 
nezināma cilvēka. Noteikti vīriem nepieciešamas 
Bībeles studijas. Sabiedrībā ir liela daļa vīru, kuri 
labprāt atnāktu uz neformālu tikšanos, nevis 
svētdienas dievkalpojumu. Draudzes ģimeņu galvām 
arī ir nepieciešamas radošās darbnīcas, vīru runas un 
tēja, tāpat kā mammām un sievām labdarības tirdziņa 
rokdarbu vai radošās darbnīcas, sarunas un tēja. 
Varbūt reizēm kāda basketbola / hokeja spēle ar 
skaļu, sulīgu, kristīgu kritiku par sportistu prasmēm. 
Kopā ar citiem vīriem patiešām nopietna Bībeles 
studiju un lūgšanu reize. Noteikti tēvu un dēlu 
braucieni. Būvējot kaut ko. Vīru dienas. Sporta dienas. 

ĢIMENES. Laulāto kursu, ģimenes 
pēcpusdienas pilsētas, novada ģimenēm. Ģimenes 
dienas. Vasaras Bībeles skolas, šķiet, ir lielisks 
paraugs, kad ģimenes gandrīz 100% sastāvā 
darbojas, piedalās un atbalsta.  

SENIORI. Senioru Ziemassvētku eglīte. 
Apmeklēt, pierakstīt atmiņas, sarunāties. Fiziska 
palīdzība – nopļaut zāli, kaut ko saremontēt. Ar 
draudzes vecākajiem cilvēkiem varētu skatīties kādus 
diapozitīvus, dzert tēju un klausīties viņu stāstos par 
Kristu, par laiku, kad Dievu bija jānoliedz valsts 
iekārtas dēļ u.tml. Pavadīt laiku kopā, uzklausot viņus. 

Sadraudzības vakari. Seniorus noteikti ir jāiesaista 
lūgšanu kalpošanā. Darbīgās un kustīgās māsas 
noteikti var kalpot ar savām kulinārijas dāvanām 
sadraudzībai pēc dievkalpojuma. Un arī 
dievkalpojumā ir reizi pa reizei jāiekļauj kāda senioru 
kalpošana – dzeja, liecība. Domājot par senioriem, 
jāatceras, ka katrs no mums tāds reiz būs, un varbūt 
jāpadomā un jādara tas, ko mēs gribētu sagaidīt, kad 
paši būsim gados.  

MAZNODROŠINĀTĀS DAUDZBĒRNU 
ĢIMENES. Rast iespēju atbalstīt ar pārtikas pakām, 
draudzēties, aicināt uz Vasaras Bībeles skolu, citām 
nometnēm, nodrošināt transportu. Labdarības akcijas. 
Šīs ģimenes būtu jāved uz dievkalpojumiem, 
svētdienskolu, kādiem draudzes ārpussvētdienas 
pasākumiem. No daudzbērnu ģimenes, ja paši visi 
atgriežas pie Kristus, uz vietas jau sanāk draudze, un 
ja viņi vēl uzaicina tuvāko daudzbērnu ģimeni pie 
sevis ciemos un evaņģelizē, tad jau tā pat vairs nav 
mazā grupa! Maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes 
noteikti jāatbalsta, tās iedrošinot. Ir situācijas, kad šīs 
ģimenes jau saknē ir ar zemu pašvērtējumu, ka viņu ir 
daudz, ka viņiem daudz, kā trūkst, bet viņi neredz, cik 
daudz ir cilvēku, vientuļu vecāku, vai cilvēku, kuriem 
vienkārši nevar būt bērnu un kuri skatās uz šīm 
daudzbērnu ģimenēm kā uz ļoti bagātiem cilvēkiem.  

Šo ģimeņu bērniem, kas sasnieguši 12 gadu 
vecumu, varētu piedāvāt apgūt velobraucēju tiesības, 
un tad tā grupa pārbraucienos varētu iepazīt Priekules 
novada uzņēmumus, palīdzētu kādos darbiņos 
veciem ļaudīm. 

VIENTUĻIE VECĀKI. Arī vientuļajām 
mammām nepieciešamas kādas kopā sanākšanas 
reizes. Draudzēties dažādos pasākumos, lai uzzinātu 
sapņus, vajadzības, palīdzēt risināt viņu vajadzības, 
piemēram, ar transportu, remontu, aicināt uz 
pasākumiem māmiņas un bērnus, uz svētdienskolu, 
Vasaras Bībeles skolu. Veidot Māmiņskolas un 
Bēbīšskolas pilsētā un novadā -  ar kopīgām 
saiešanām, ar iespēju kaut ko jaunu iemācīties. 
Pavadot laiku kopā, dzerot tēju, uzklausot viņus. 

AUDŽUĢIMENES. Vērtīgi ir jau praktizētais, 
kad audžuģimenes var satikties un dalīties pieredzē, 
pārdzīvojumos  un piedzīvojumos. Regulāras 
tikšanās, pasākumi, draudzēšanās, aizlūgumi, 
nometnes. Ģimenes dienas.  

CIETUMNIEKI. Rūpes par bijušajiem 
cietumniekiem novadā, ja tādi zināmi. Pie viņiem 
vajag iet un evaņģelizēt. Rādīt Dievu un nebaidīties 
no izsmiekla un pazemojuma. Jo trakāks gadījums, jo 
Dievs viņu vairāk mīl un raud par viņu, lai viņš 
atgrieztos. Alfa kurss cietumniekiem un bijušajiem 
ieslodzītajiem, probācijas dienesta klientiem. 

ATKARĪGĀS PERSONAS. Jau luterāņu 
draudze strādā, organizējot anonīmo alkoholiķu 
tikšanās, bet varbūt luterāņiem ir vajadzīgs kāds 
atbalsts un varam kopā sadarboties un kalpot. Varbūt 
kādus seminārus pilsētā par atkarībām un 
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līdzatkarību. Kādā lauku mājā izmitināt un darboties 
līdzīgi Zilajam krustam. Būtu labi, ja Priekulē būtu 
vieta, kur viņiem aiziet un rast iespēju kaut ko apēst, 
padzert siltu tēju un aprunāties. Un, ja ļoti 
nepieciešams, izgulēt nakti. Sabiedrība ir ļoti 
noraidoša un labprātāk aizdzītu apreibušo, neuzņemtu 
mašīnā smirdīgo, piedzērušos u.tml. Sabiedrībai ir ļoti 
sekla izpratne par to, kādēļ cilvēki kļūst atkarīgi. 
Gribētos teikt arī, ka sabiedrībai nav vēlēšanās 
atkarīgos saprast, bet tieši tas ir tas, kā šiem 
cilvēkiem trūkst, kas ir iemesls būt atkarīgiem - nav 
atraduši un trūkst sapratnes un mīlestības. Ir jārada 
vieta, un jārod laiks atkarīgajiem, lai parādītu viņiem 
kripatiņu mīlestības, kas var mainīt viņu dzīves par 
100 %! 

CITI. Vispirms gribētos iepazīt katru pagastu,  
un tad pēc redzētās situācijas varētu spriest 
konkrētāk. Noskaidrot, kādas ir patiesās vajadzības 
Priekules novadā, lūdzot, lai Kristus tās mums atklāj. 

Un apmierināt tās cilvēku vajadzības, kuras Kristus ir 
atklājis. Tā būs kalpošana.  

Saliedēt paaudzes dažādos pasākumos – 
amatniecības pēcpusdiena (lai interesanti!) – vecākā 
paaudze apmāca jaunāko – kokapstrāde 
(putnubūrīši), ēst gatavošana, tamborēšana (piem., 
iesaistot biedrību Saspraude.). Zupas virtuve. Lielāku 
sadarbību ar slimnīcu un sociālās aprūpes dienestu 
(apmeklējumi slimnīcā un mājās, muzikālā kalpošana 
slimnīcā, sociālās aprūpes centrā u.tml.) 

 Sadarbībā ar sociālo dienestu, piedalīties 
Eiropas pārtikas paku dalīšanā. Iespēja – uzrunāt 
cilvēkus, iepazīt viņu vajadzības, aicināt apmeklēt 
dievkalpojumus u.c. aktivitātes, līdzdalīt info lapiņas 
par aktivitātēm (būs vieglāk atcerēties), kristīgu 
literatūru, aicināt cilvēkiem izteikt aizlūgšanu 
vajadzības. Darba ir daudz, draudzei jāiesaista 
pagasta cilvēki. 

 

Ko tu priekš sevis svarīgu saņem draudzē? 
 

Svarīgākais jau ir tas, ka draudzē katru dienu 
satieku Jēzu un saņemu Viņa mīlestību. Draudzē es 
saņemu arī rājienus, aizrādījumus, pamācības. Visu 
sevis celšanai. Saņemu mieru, prieku, gudrību caur 
Svēto Garu. Cerību. Kamēr ir cilvēki, bērni, pusaudži, 
jaunieši un pārējie – ir cerība kalpošanai. Iespēju 
iesaistīties dažāda veida kalpošanā, realizējot savas 
spējas Dievam par godu. 

Draudzes un mācītāja paveiktā atgriezenisko 
saiti, informāciju par dažādiem notikumiem un to 
pēcefektu arī citās draudzes nozarēs, kalpošanā 
novadā. Tas ir lielisks iedrošinājums, ka nekas nav 
apstājies, ka Dievs darbojas katru dienu. 

Garīgās brokastis, pusdienas, vakariņas un 
mielastus. Mīlestību. Atzinību. Paraugu mīlēt un 

kalpot, atsakoties no sevis. Garīgo barību, garīgo 
stiprinājumu, sirsnīgus vārdus, atbildes uz lūgšanām. 
Iespēju draudzēties, iepazīt citus, veidot attiecības, 
mācīties no citiem. Pieņemšanu, piedošanu, Dievišķu 
mīlestību. Tad, kad neesmu to gaidījis vai pelnījis. 
Materiālu palīdzību. 

Izaicinājumus darbam, ģimenes dzīvei, 
laulībai, personīgam laikam.  Atjaunināšanos. 
Iedrošinājumu. Atbalstu. Aicinājumu iesaistīties 
aktivitātēs. Uzmundrinājumu, jo es dodu nedēļas laikā 
daudz no sevis, bet draudzē es nāku un saņemu 
uzmundrinājumu, spēku, lai turpinātu darīt ikdienā 
savu darbu. Uzdrošinājumu darīt tās lietas, kurās 
baidos. Vecākie draudzes locekļi dod stiprinājumu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Padomes un kalpotāju tikšanās reizē izsapņojām un noformulējām arī Priekules baptistu draudzes vīziju 
2015. gadam, ko jums līdzdalām, lai par to lūgtu un pārdomātu: 

 

Priekules baptistu draudzes vīzija 2015. gadam 
 
 

1. Katrs draudzes apmeklētājs satiekas un draudzējas vismaz ar vienu draudzes locekli vienreiz mēnesī, lai 
iepazītos labāk un stiprinātu viens otru. Tāpēc organizēsim: 

 

- sadraudzību pēc dievkalpojumiem, 
- sadraudzību pēc pasākumiem draudzē un ārpus draudzes, 
- aicinām iesaistīties, lai izveidotu mazās grupas (4-8 cilvēki), ar iepriekšējām apmācībām, 
- organizēsim draudzes nometni tieši draudzei, 
- organizēsim Bībeles studijas. 

2.  Katrs draudzes apmeklētājs draudzējas un veido attiecības vismaz ar vienu nekristieti ar mērķi iepazīstināt 
nekristieti ar Jēzu Kristu. Tāpēc mēs: 

 

- aicinām nekristieti uz sarunām mājās vai ārpus mājām, kalpojam viņam, 
- aicinām nekristieti uz draudzes pasākumiem baznīcā un ārpus baznīcas, 
- pamanām cilvēkus, kuri ienāk baznīcā pirmo reizi, vai atkārtoti retu reizi, 
- piedalāmies apmācībā, lai mācītos, kā pastāstīt par Jēzu Kristu, kā uzsākt sarunu, kā pastāstīt evaņģēliju, kā 

iepazīstināt ar Kristu, kā turpināt mācekļot. 

3.  Radām vidi, kur visi cilvēki tiek izaicināti kalpot, kur uzticam atbildību, atklājam kalpotāju stiprās puses, talantus, 
Svētā Gara dāvanas. Lai to izdarītu, nepieciešams:  

 

- regulāras tikšanās draudzes nozaru vadītājiem: māmiņskola, jaunieši, svētdienskola, koris, Kalētu misijas grupa, 
draudzes mājas lapas un arhīva administrators, pusaudžu grupas vadītāji, saimnieciskā darba vadītāji u.c., 

- vadītājiem sagatavot un ievadīt kalpošanā vismaz vienu palīgu, 
- izaicināt iesaistīties kalpot vakantajās draudzes kalpošanas nozarēs, vietās, amatos, 
- izveidot darba aprakstus kalpotājiem. 



 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Padomes un komandas tikšanās reizē janvārī sapņojām arī par draudzes materiālo pusi, un vēlamies draudzi 
informēt par draudzes aktuālajām materiālajām vajadzībām, materiālajiem sapņiem, aicinot par tiem lūgt Dievu 
(paturot prātā Hagajas grāmatas 1. nodaļu)
pastāvēšanai un tās vīzijas un mērķu sasniegšanai, 
sekmīgāka, lai atnācēji justos vēl gaidītāki, lai vizuāli draudze kā pilsēta 
draudze vēl vairāk varētu izdarīt, kalpojot Dieva druvā un līdzcilvēkiem.
 

Draudzes materiālie sapņi 
 

1. Draudzes virtuvē galds, krēsli. 
2. Krēsli mazajai zālei, jauniešiem.
3. Čības, lai var pārvilkt apavus, nepiebradājot 

telpas. 
4. Grāmatu galds - atjaunot, papildināt, 

popularizēt. 
5. Rotaļu laukuma atjaunošana. 
6. Āra soliņu atjaunošana. 
7. Termosi lielie – 3, 5, 10 l. 
8. Āra nojume 100 cilvēkiem, projekts.
9. Paplašināts koridors baznīcai no galvenās 

ieejas, siltināts un apkurināts. 
10. Remonts telpās, klasītēs. 
11. Bruģēts celiņš uz baznīcu. 
12. Bruģēts stāvlaukums. 
13. Informācijas, ziņojumu āra stends, 

apgaismots. 
14. Kristību baseina renovācija, siltuma sistēma, 

filtri, ieklāts plastikāts vai flīzēts.
15. Maza pults – kancele. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tirdziņā saziedoto līdzekļu dāvināšana ģimenēm

Par labdarības tirdziņā saziedotajiem 
līdzekļiem draudzes remontbrigāde 
kopā ar draugiem jau ir izremontējusi 
kādas ģimenes dzīvokli Bunkas 
pagastā
dūmvads, nomainītas grīdas, griesti, 
izlīmētas tapetes, sakārtota ūdens 
sistēma, izremontēta virtuve, tualete, 
istabas. Ti
kurināms ūdensboleris. Ģimenei tika 
nopirkta veļasmašīna un neliels 
ledusskapis. 
iepriecināta. Kā var redzēt no bildēm, 
remonts šīs ģimenes dzīvoklī tiešām 
bija akūti nepieciešams, bet ģimenei 
pašai nebija līdzekļu, l
Paldies visiem ziedotājiem, kā arī 
remonta realizētājiem, palīgiem, 
atbalstītājiem par šai ģimenei 

dāvāto prieku remonta veidā! Ticam, ka caur šīm dzīvokļa pārvēr
Dievs! 

Par labdarības tirdziņā saziedotajiem līdzekļiem varējām iepriecināt arī kādu ģimeni Priekulē, kurai bija 
ļoti nepieciešama malka. Malku mūsu draudzes vīri paši sagādāja mežā, atveda un palīdzēja sakraut šķūnī, lai šī 
ģimene ar bērniem var salā sildīties un justies silti un mājīgi. 
sagādāja, aizveda un izkrāva! 

Vēl ir palikusi neizlietota tirdziņa ziedojumu daļa, un Dieva spēkā ceram iepriecināt vēl kādas ģimenes. 
Vēlreiz paldies visiem, kas kalpoja tirdziņā, ziedoja savu laiku un līdzekļus, tādējādi iepriecinot arī šīs 
ģimenes, kas tagad saņem palīdzību! 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Virtuve pirms remonta. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Padomes un komandas tikšanās reizē janvārī sapņojām arī par draudzes materiālo pusi, un vēlamies draudzi 
informēt par draudzes aktuālajām materiālajām vajadzībām, materiālajiem sapņiem, aicinot par tiem lūgt Dievu 
(paturot prātā Hagajas grāmatas 1. nodaļu), lai Dievs izvētī, kas no minētā ir vajadzīgs un palīdzēs draudzes 
pastāvēšanai un tās vīzijas un mērķu sasniegšanai, kas no minētā būtu vajadzīgs, lai mūsu kalpošana būtu vēl 
sekmīgāka, lai atnācēji justos vēl gaidītāki, lai vizuāli draudze kā pilsēta kalnā būtu vēl gaišāka un skaistāka, lai 
draudze vēl vairāk varētu izdarīt, kalpojot Dieva druvā un līdzcilvēkiem. 

 
Krēsli mazajai zālei, jauniešiem. 

pārvilkt apavus, nepiebradājot 

atjaunot, papildināt, 

Āra nojume 100 cilvēkiem, projekts. 
Paplašināts koridors baznīcai no galvenās 

Informācijas, ziņojumu āra stends, 

Kristību baseina renovācija, siltuma sistēma, 
filtri, ieklāts plastikāts vai flīzēts. 

16. Foto tehnika. 
17. Siltais ūdens virtuvē.
18. Sakārtot teritoriju, žogu, tūjas.
19. Trepes uz jumta. 
20. Papīra giljotīna. 
21. Spirālveida iesiešanas aparāts.
22. Lejā kopētājs. 
23. Draudzes māja, nams (draudzei, mācītāja 

ģimenei). 
24. Noflīzēt pakāpienus pie dienesta ieejas.
25. Pielikt noņemamus lenterus pie dienesta 

ieejas. 
26. Kondicionieris vai ventilācijas sistēma lielajai 

dievkalpojumu zālei.
27. Baznīcas zālē logiem necaurspīdīgās 

žalūzijas. 
28. Kvalitatīvāka skaņu tehnika.
29. Videokamera dievkalpojumu filmēšanai, video 

veidošanai par draudzi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Tirdziņā saziedoto līdzekļu dāvināšana ģimenēm 
 

Par labdarības tirdziņā saziedotajiem 
līdzekļiem draudzes remontbrigāde 
kopā ar draugiem jau ir izremontējusi 
kādas ģimenes dzīvokli Bunkas 
pagastā – dzīvoklī tika salabots 
dūmvads, nomainītas grīdas, griesti, 
izlīmētas tapetes, sakārtota ūdens 
sistēma, izremontēta virtuve, tualete, 
istabas. Tika uzstādīts ar malku 
kurināms ūdensboleris. Ģimenei tika 
nopirkta veļasmašīna un neliels 
ledusskapis. Ģimene bija ļoti 
iepriecināta. Kā var redzēt no bildēm, 
remonts šīs ģimenes dzīvoklī tiešām 
bija akūti nepieciešams, bet ģimenei 
pašai nebija līdzekļu, lai to veiktu. 
Paldies visiem ziedotājiem, kā arī 
remonta realizētājiem, palīgiem, 
atbalstītājiem par šai ģimenei 

dāvāto prieku remonta veidā! Ticam, ka caur šīm dzīvokļa pārvērtībām, šīs ģimenes cilvēku sirdīm pieskārās 

iedotajiem līdzekļiem varējām iepriecināt arī kādu ģimeni Priekulē, kurai bija 
ļoti nepieciešama malka. Malku mūsu draudzes vīri paši sagādāja mežā, atveda un palīdzēja sakraut šķūnī, lai šī 
ģimene ar bērniem var salā sildīties un justies silti un mājīgi. Paldies ziedotājiem, kā arī vīriem, kas šo malku 

Vēl ir palikusi neizlietota tirdziņa ziedojumu daļa, un Dieva spēkā ceram iepriecināt vēl kādas ģimenes. 
Vēlreiz paldies visiem, kas kalpoja tirdziņā, ziedoja savu laiku un līdzekļus, tādējādi iepriecinot arī šīs 
ģimenes, kas tagad saņem palīdzību!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Padomes un komandas tikšanās reizē janvārī sapņojām arī par draudzes materiālo pusi, un vēlamies draudzi 
informēt par draudzes aktuālajām materiālajām vajadzībām, materiālajiem sapņiem, aicinot par tiem lūgt Dievu 

, lai Dievs izvētī, kas no minētā ir vajadzīgs un palīdzēs draudzes 
kas no minētā būtu vajadzīgs, lai mūsu kalpošana būtu vēl 

kalnā būtu vēl gaišāka un skaistāka, lai 

Siltais ūdens virtuvē. 
Sakārtot teritoriju, žogu, tūjas. 

 

Spirālveida iesiešanas aparāts. 

Draudzes māja, nams (draudzei, mācītāja 

Noflīzēt pakāpienus pie dienesta ieejas. 
amus lenterus pie dienesta 

Kondicionieris vai ventilācijas sistēma lielajai 
dievkalpojumu zālei. 
Baznīcas zālē logiem necaurspīdīgās 

Kvalitatīvāka skaņu tehnika. 
Videokamera dievkalpojumu filmēšanai, video 
veidošanai par draudzi. 

Apkopoja K.Jaunzeme

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

šīs ģimenes cilvēku sirdīm pieskārās 

iedotajiem līdzekļiem varējām iepriecināt arī kādu ģimeni Priekulē, kurai bija 
ļoti nepieciešama malka. Malku mūsu draudzes vīri paši sagādāja mežā, atveda un palīdzēja sakraut šķūnī, lai šī 

Paldies ziedotājiem, kā arī vīriem, kas šo malku 

Vēl ir palikusi neizlietota tirdziņa ziedojumu daļa, un Dieva spēkā ceram iepriecināt vēl kādas ģimenes. 
Vēlreiz paldies visiem, kas kalpoja tirdziņā, ziedoja savu laiku un līdzekļus, tādējādi iepriecinot arī šīs 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Virtuve pēc remonta. 



 
Kur es saredzu Dieva darbu 

Dieva darbs – es esmu īsts Dieva darbs. Bet ja 
nopietni, es Dieva darbu redzu it visā. Dieva darbs jau 
ir katra lieta dabā. Arī mēs – cilvēki. Man viena no 
mīļākajām rakstu vietām ir: „Bet mīliet savus 
ienaidniekus un darait labu un aizdodiet, atmaksu 
negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit 
Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs pret 
nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā 
jūsu Tēvs ir žēlīgs.” (Lūkas 6:35-36)Katrs cilvēks ir 
Dieva darbs, līdz ar to arī piedzīvotās sāpēs, vilšanās, 
neatbildētā mīlestībā, pāridarījumos ir Dieva darbs, 
kad, visu uzticot Viņam, Dievs dziedē sirdi un pilda to 
vēl vairāk ar žēlsirdību un mīlestību. Dieva darbs ir 
tajā, ka Viņš ir devis mums rokas un kājas, domas un 
idejas, spējas un talantus daudz ko darīt un veidot 
pašiem.  

Dieva darbs ir vienmēr, kad visu uzticu Viņam. 
Mans pēdējais un izcilākais piemērs  ir Adventes 
koncerts ar Priekules un Vaiņodes koriem. Kad 
gatavošanās laiks bija bezcerības un nomāktības 
pilns, es turējos pie citiem mīļiem Dieva vārdiem: 
ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas 
pārliecība par neredzamām lietām.” (Ebrejiem 11:1)
Es ticībā redzēju šo koncertu, redzēju kā tur tiek 
uzrunāti cilvēki. Gatavošanās laikā piedzīvoju ne tikai 
galvas traumu, bet zaudēju arī draugu. Bet pēc tam 
Dievs man manu draugu atgrieza, un mūsu draudzība 
ir iegājusi citā līmenī, kur tieši Dieva raksturs ir 
izpaudies manos darbos, rīcībā, attieksmē, mīlestībā. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Atmaksā sliktiem cilvēkiem ar labu; cīnies pret viņu naidu ar laipnību.

 Pat ja tu nesasniegsi uzvaru pār citiem cilvēkiem, tu būsi uzveicis pats sevi.

Sveicam dzimšanas dienā! 

3.02. – Līvija Burve 
5.02. – Inese Vilkavecka 
8.02. – Filips Baumanis 

11.02. – Ilga Rozentāle 
13.02. – Viktors Krivoručko 
15.02. – Zanda Briķe 
 

Nevar būt, ka ir kāds vīrietis vai sieviete, kuru kaut reizi 
 

� 28. februārī - Bērnu sporta diena Ventspilī
� LBDS Reģionālā tikšanās reize 14. m

Pieteikties līdz 9. martam. 
 

☺☺☺ Kādam strādīgam un kārtīgam laulātajam pārim raizes sagādāja viņu vienīgā dēla nesekmība skolā. Dēls slēpa 
savu nolaidību, noveļot vainu uz skolotājiem par viņu neprasmi mācīt. Iekārtoja dēlu citā skolā. Pēc gada atkārtojās 
tāda pat aina - dēls vēl nesekmīgāks, vecāki izmisumā. Tad k
internātskolā. Tā arī izdarīja. Pēc gada dēls atveda liecību, kurā bija fiksētas tikai labas atzīmes un nevainojama 
uzvedība. Vecāki nesapratnē. Lūdz dēlam paskaidrot šo negaidīto pavērsienu. Dēls stāsta: "
skolā, tā ieraudzīju pie sienas pienaglotu kādu puisi. Sapratu, ka te joki n
☺☺☺ 

Draudzes rekvizīti:  
 

Priekules baptistu draudze, Zāļu iela 12, Priekule, LV
Reģ.nr.90000159161 
SWEDBANKA 
Konts LV61HABA0551032019880 
BIC kods HABALV 22 

es esmu īsts Dieva darbs. Bet ja 
nopietni, es Dieva darbu redzu it visā. Dieva darbs jau 

cilvēki. Man viena no 
Bet mīliet savus 

labu un aizdodiet, atmaksu 
negaidīdami, un tad jūsu alga būs liela un jūs būsit 
Visuaugstākā bērni; jo Viņš ir laipnīgs pret 
nepateicīgajiem un ļaunajiem. Tāpēc esiet žēlīgi, kā 

Katrs cilvēks ir 
arī piedzīvotās sāpēs, vilšanās, 

neatbildētā mīlestībā, pāridarījumos ir Dieva darbs, 
kad, visu uzticot Viņam, Dievs dziedē sirdi un pilda to 
vēl vairāk ar žēlsirdību un mīlestību. Dieva darbs ir 
tajā, ka Viņš ir devis mums rokas un kājas, domas un 

, spējas un talantus daudz ko darīt un veidot 

Dieva darbs ir vienmēr, kad visu uzticu Viņam. 
Mans pēdējais un izcilākais piemērs  ir Adventes 
koncerts ar Priekules un Vaiņodes koriem. Kad 
gatavošanās laiks bija bezcerības un nomāktības 

urējos pie citiem mīļiem Dieva vārdiem: „Jo 
uz to, kas cerams, 

(Ebrejiem 11:1) 
Es ticībā redzēju šo koncertu, redzēju kā tur tiek 
uzrunāti cilvēki. Gatavošanās laikā piedzīvoju ne tikai 

traumu, bet zaudēju arī draugu. Bet pēc tam 
Dievs man manu draugu atgrieza, un mūsu draudzība 
ir iegājusi citā līmenī, kur tieši Dieva raksturs ir 
izpaudies manos darbos, rīcībā, attieksmē, mīlestībā. 

Un vairāku gadu garumā tas, ko  Dievs ir darījis, ir 
kļuvis redzams kādam un mazliet saprotams. 

Dieva darbi nav neredzami. Dieva darbs ir arī, 
kad cilvēki (arī manā skatījumā spēcīgi un pārliecināti 
kristieši) atzīst sava lepnuma sakāvi. Dieva darbs bija 
pie mana rakstura 2014. gada sākumā, kad ļoti 
sagrāva mīļa un “uzticama” cilvēka nodevība. 
Pārdzīvotais radīja jaunas attiecības, es satiku 
brīnišķīgu speciālisti – psihoterapeiti, kura man ļoti 
palīdzēja pārvērst manu skatījumu uz dzīvi, 
notikumiem, cilvēkiem, daudz vairāk novērtēt sevi kā 
Dieva radību, mīlēt un sargātL Jo tikai tā es varu arī 
rūpēties un palīdzēt citiem, ja sevi pašu vispirms mīlu 
kā Dieva darbu, Dieva bērnu. 

Man ir ļoti daudz piemēru, kur katru dienu notiek 
Dieva darbi. Dieva darbi izpaužas arī caur maniem 
klientiem darbā, kad saņemu ne tik
vajadzības par grāmatvedību un nodokļu jautājumiem, 
bet arī klienti man piezvana un lasa priekšā Bībeli, 
aizlūdz. Vēl es saskatu Dieva darbu nesaprotamajā. 
Man ir daudz lielo KĀPĒC?
es gan izkliedzu savu KĀPĒC? 
atbildi negaidu, jo ļoti uzticos Viņam. Zinu, ka man ne 
mats nenokrīt no galvas bez Dieva ziņas. Un izvēles 
kristīgas vai grēcīgas - arī nenotiek manā dzīvē bez 
mana Debesu Tēta ziņas. Un kad ir īstais laiks, lai es 
saprastu savu lielo KĀPĒC?,
parāda un mans prieks ir jo liels.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Atmaksā sliktiem cilvēkiem ar labu; cīnies pret viņu naidu ar laipnību.

Pat ja tu nesasniegsi uzvaru pār citiem cilvēkiem, tu būsi uzveicis pats sevi.
/ H.Amiel / 

22.02. – Daiva Šterna – 30 gadu jubileja
24.02. – Dzintars Liekniņš
24.02. – Ivars Roga  
24.02. – Rasma Ziemele 
24.02. – Anita Zīverte 
 

Nevar būt, ka ir kāds vīrietis vai sieviete, kuru kaut reizi izteiktām lūgšanām nebūtu labu rezultātu. 

Bērnu sporta diena Ventspilī 
martā plkst. 10:00-16:00, Liepājas Pāvila baptistu draudz

laulātajam pārim raizes sagādāja viņu vienīgā dēla nesekmība skolā. Dēls slēpa 
savu nolaidību, noveļot vainu uz skolotājiem par viņu neprasmi mācīt. Iekārtoja dēlu citā skolā. Pēc gada atkārtojās 

dēls vēl nesekmīgāks, vecāki izmisumā. Tad kāds labs cilvēks ieteica iekārtot dēlu kristīgajā 
internātskolā. Tā arī izdarīja. Pēc gada dēls atveda liecību, kurā bija fiksētas tikai labas atzīmes un nevainojama 
uzvedība. Vecāki nesapratnē. Lūdz dēlam paskaidrot šo negaidīto pavērsienu. Dēls stāsta: "
skolā, tā ieraudzīju pie sienas pienaglotu kādu puisi. Sapratu, ka te joki nebūs. Kas man cits atlika, kā sā

Priekules baptistu draudze, Zāļu iela 12, Priekule, LV-3434 
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Un vairāku gadu garumā tas, ko  Dievs ir darījis, ir 
uvis redzams kādam un mazliet saprotams.  

Dieva darbi nav neredzami. Dieva darbs ir arī, 
kad cilvēki (arī manā skatījumā spēcīgi un pārliecināti 
kristieši) atzīst sava lepnuma sakāvi. Dieva darbs bija 
pie mana rakstura 2014. gada sākumā, kad ļoti 

īļa un “uzticama” cilvēka nodevība. 
Pārdzīvotais radīja jaunas attiecības, es satiku 

psihoterapeiti, kura man ļoti 
palīdzēja pārvērst manu skatījumu uz dzīvi, 
notikumiem, cilvēkiem, daudz vairāk novērtēt sevi kā 

un sargātL Jo tikai tā es varu arī 
rūpēties un palīdzēt citiem, ja sevi pašu vispirms mīlu 
kā Dieva darbu, Dieva bērnu.  

Man ir ļoti daudz piemēru, kur katru dienu notiek 
Dieva darbi. Dieva darbi izpaužas arī caur maniem 
klientiem darbā, kad saņemu ne tikai jautājumus un 
vajadzības par grāmatvedību un nodokļu jautājumiem, 
bet arī klienti man piezvana un lasa priekšā Bībeli, 
aizlūdz. Vēl es saskatu Dieva darbu nesaprotamajā. 

KĀPĒC? Bet es nestrīdos ar Dievu, 
KĀPĒC? vienu pēc otra, bet 

atbildi negaidu, jo ļoti uzticos Viņam. Zinu, ka man ne 
mats nenokrīt no galvas bez Dieva ziņas. Un izvēles - 

arī nenotiek manā dzīvē bez 
mana Debesu Tēta ziņas. Un kad ir īstais laiks, lai es 

KĀPĒC?, tad Dievs to arī brīnišķīgi 
parāda un mans prieks ir jo liels. 

 / Estella Gulbe / 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Atmaksā sliktiem cilvēkiem ar labu; cīnies pret viņu naidu ar laipnību. 

Pat ja tu nesasniegsi uzvaru pār citiem cilvēkiem, tu būsi uzveicis pats sevi. 

30 gadu jubileja 
Dzintars Liekniņš 

 

izteiktām lūgšanām nebūtu labu rezultātu. / A.Kerels / 

16:00, Liepājas Pāvila baptistu draudzē.  

laulātajam pārim raizes sagādāja viņu vienīgā dēla nesekmība skolā. Dēls slēpa 
savu nolaidību, noveļot vainu uz skolotājiem par viņu neprasmi mācīt. Iekārtoja dēlu citā skolā. Pēc gada atkārtojās 

āds labs cilvēks ieteica iekārtot dēlu kristīgajā 
internātskolā. Tā arī izdarīja. Pēc gada dēls atveda liecību, kurā bija fiksētas tikai labas atzīmes un nevainojama 
uzvedība. Vecāki nesapratnē. Lūdz dēlam paskaidrot šo negaidīto pavērsienu. Dēls stāsta: "Kad es ierados šajā 

ebūs. Kas man cits atlika, kā sākt mācīties." 

  
Pateicība Dievam un šis avīzītes tapšanas palīgiem. 

 


