"Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi
mans Dievs."
(Psalmi 143:10)
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Sveiciens no akcijas "Zvaigzne austrumos"!
Paldies!
Es vēlos pateikt lielu PALDIES visiem
biedrības
“BalticGlobalInitiative”
rīkotās
akcijas “Zvaigzne austrumos” dalībniekiem.
Paldies,
ka
atsaucāties!
Paldies,
ka
nenobijāties!
Paldies,
ka
nešaubījāties!
Paldies, ka iedegāties! Paldies, ka nebijāt
vienaldzīgi! Paldies, ka nestāvējāt malā!
Akcijas kopsavilkums
Kastīšu
savākšanā
iesaistījās
draudzes,
skolas, bērnudārzi, uzņēmumi, nevalstiskās
organizācijas, domnīcas, individuālie ziedotāji.
Vairāk nekā 100 cilvēku atbalstīja akciju ar
savu brīvprātīgo darbu. Šogad akcijā lietuvieši
piedalījās pirmo reizi, bet igauņi salīdzinot ar
iepriekšējo gadu piecas reizes palielināja savu
kastīšu skaitu. Latvijā savāktais kastīšu skaits
ir sarucis. Nosūtīt dāvaniņas uz jaunajām
vietām Ēģiptē un Maltā nebija iespējams, jo
netika savākts iecerētais kastīšu skaits.
Šogad atkal nosūtījām 12 metrus garo
konteineru sīriešu un irākiešu bērniem pie
mūsu sadarbības partneriem Jordānijā.
Šogad savācām 3560 kastītes, kas ir par 10
vairāk nekā iepriekšējā gada akcijā. Kāpēc
Nākamie soļi
• Vai šogad novembrī atkal notiks akcija
“Zvaigzne austrumos”? Ja nebūs iestājies
pasaulē visaptverošs miers, tad visticamāk
akciju centīsimies organizēt atkal.
• Februārī biedrība “BalticGlobalInitiative”
sūtīs grupu brīvprātīgo palīdzēt jordāniešu
partneriem kastīšu dalīšanā. Viņi personīgi

Paldies, ka mīlējāt bērnus! Īpaši gribu
pateikties tiem, kas piedalījāties jau otro gadu
pēc kārtas. Piedalīties kādā pasākumā pirmo
reizi ir interesanti, bet darīt to atkārtoti jau
prasa zināmu pārliecību un pielikšanos. Tas
prasa savu vērtību iedzīvināšanu praksē.
Paldies!

neizdevās savākt vairāk? Varētu minēt dažus
tehniskus negludumus, taču galvenais iemesls
ir vide. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
politiskais fons Eiropā ir stipri mainījies. Vārds
„bēglis” tagad rada spilgtas diametrāli
pretējas asociācijas un emocijas. Arī fakts, ka
akcijas sākumā Parīzē notika viens no
asiņainākajiem teroraktiem Eiropā, nekādā
veidā nepalīdzēja mazināt satraukumu un
apjukumu sabiedrībā. Tāpēc daļa pirmajā
kampaņā aktīvu dalību ņēmušo cilvēku šogad
nespēja rast motivāciju piedalīties. Tāpēc
3560 ir labs rezultāts. Paldies jums visiem,
kas, neskatoties uz sabiedrības apjukumu,
piedalījāties!

satiks bērnus un ģimenes. Ziņojumu un bildes
savā e-pastā variet gaidīt martā.
• Februārī biedrība “BalticGlobalInitiative”
sūtīs skolotāju Lieni Svokuuz Jordāniju
darbam bēgļu bērnu skoliņā.
Palieciet kopā ar mums! Kopā mēs varam
svētīt pasauli!
Ar cieņu - Pēteris Eisāns
akcijas “Zvaigzne austrumos” vadītājs
www.zvaigzneaustrumos.lv

Akcijas “Zvaigzne austrumos” kopsavilkums
Plānotais kastīšu skaits 6000
Kopīgi savāktais skaits 3560
No Latvijas 2725
No Igaunijas 545
No Lietuvas 290
Segām ziedots 2744 eiro
545

Vai tev nepieciešams uzmundrinājums?
Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis,
ko neviens nevar aizslēgt;
tev ir maz spēka un tomēr Manu mācību tu esi turējis
un neesi aizliedzis Manu Vārdu.
Atklāsmes 3:8 (1965.g.izdevuma revidētais teksts)
Afrikāņiem ir sakāmvārds: “Ja tu domā, ka esi pārāk mazs, lai ko mainītu, pamēģini vienu nakti
pavadīt ieslēgts istabā kopā ar odu.”
Kad koncentrējamies uz sevi, mēs ātri nonākam pie secinājuma, ka neko nespējam mainīt
Dieva Valstības labā. Atcerēsimies, ko tik bieži Dievs izvēlas! Vai gan tas nebija Mozus, kuram bija
grūta valoda un neveikla mēle, kautrīgais Gideons, jaunais Jeremija, nepastāvīgais Pēteris un
Marks, kas laidās lapās? Jēzus Kristus zina, kas mēs esam. “Es zinu, ka tev ir maz spēka,“Viņš
teica Filadelfijas draudzei.
Kas tad mums patiešām vajadzīgs, lai nestu augļus? – Jānovērš savas acis prom no savas
nepilnības un jāvērš tās uz Kristu. „Es zinu...” ir pirmie vārdi mūsu pantā! Fokusējies uz Jēzu un to,
ko Viņš dara! Mums jāsaprot, ka Viņš ir Tas, kurš lemj par mūsu kalpošanu un kurš atver tai
durvis. Viņš nav atkarīgs no mūsu spējām, Viņu nevar aizkavēt mūsu nespēks vai valdošās
naidīgās varas mūsu zemē. „Es esmu tavā priekšā devis atvērtas durvis, ko neviens nevar
aizslēgt.”
Kam Kristus dod atvērtas durvis? Ne cilvēcīgām spējām, bet garīgai attieksmei! „Manu mācību
tu esi turējis...”laikā, kad cilvēki apšauba un izsmej Dieva Vārdu, tu mīli, lasi un turi Viņa Vārdu.
Savā kalpošanā tu neliec Dieva Vārda vietā ko citu, kas varētu šķist pievilcīgāks, bet rezultātā nav
spējīgs ne izmainīt sirdis, ne glābt dvēseles. „...un neesi noliedzis Manu Vārdu.” Tu neturi Jēzu no
sevis pa gabalu. Tavs domāšanas un runas veids, tava dzīve pauž tuvību Jēzum. Tu esi Viņam
uzticīgs!
Nedomā, ka esi par mazu, lai radītu izmaiņas bērnu dzīvēs! “Kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs
ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros” (1.Korintiešiem 1:27). Dievs tevi ir izvēlējies, tātad viss gods ir
Viņam. Lieto durvis, kuras Viņš tavā priekšā ir atvēris! Uz savas uzticības rezultātus atstāj
Debesīm!
Nespēks nav iemesls, lai Dievs tevi nevarētu lietot,
pārāk daudz spēka – gan!
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•

Draudzes padomē tika lemts par draudzes 150.gadadienas svinēšanu. Vēlamies aicināt
bijušos kalpotājus

•

Draudzes pilnsapulce notiks pirmajā marta svētdienā. Esam aicināti uzrunāt ilgi neredzētos
draudzes locekļus

•

Gita un Gunvaldis Ķeri aizceļo uz Vaiņodes baptistu draudzi, Estella Gūtmane - uz Aizputes
baptistu draudzi

•

Svētdienskola!



Ja Tev patīk sportot, sacensties un draudzēties, esi aicināts piedalītiesSporta dienās, kas šogad
notiks 5. martā Ventspilī! Sporta dienās varēsi būt kopā ar bērniem no citu Latvijas draudžu
svētdienskolām, priecāties un atpūsties!Šī jau būs ceturtā reize Ventspilī, kad tiksimies Sporta
dienās. Pagājušajos gados bija jauki kopā būt, vai ne? Tad nu tiekamies arī šogad! Lai piedalītos
Sporta dienā Ventspilī, jāpiesakās līdz 25. februārim.
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Ticība ir spēks, kam bailes nespēj pretoties.
Iemācieties ticēt, un jūs iegūsiet varu pār bailēm.
N.V.Pīls

Zaudētu uzticību grūti atgūt
Vai esat kādreiz domājuši par to, cik ļoti
uzticamies degvielas uzpildes sūknim, kurš
rāda, cik litrus degvielas esam uzpildījuši?
Tāpat uzticamies tā aprēķinātajai
maksājamajai summai. Kādreiz jaunībā es
tiku dzirdējis ne vienu vien stāstu, kā
degvielas uzpildes stacijas manipulē ar sūkņu
rādītājiem, lai gūtu labumu sev. Rezultātā
degvielas tirdzniecības sistēmai ir izstrādāti
īpaši noteikumi, lai aizsargātu patērētājus.
Pērkot lietotu auto, mēs pilnībā esam atkarīgi
no pārdevēja godīguma, stāstot par auto
stāvokli – nobraukumu, apkopju un remontu
vēsturi, iespējamām problēmām tuvākā
nākotnē, degvielas patēriņu un daudz ko citu.
Kad dodamies uz autoservisu, ja vien neesam
uz tu ar tehniku, mēs esam atkarīgi no
meistaru žēlastības. Viņi nosaka problēmas,
to, kas būs jādara, lai tās novērstu, un to, cik
tas mums izmaksās. Mums viņiem ir
jāuzticas.
Bet auto tirdzniecība nav vienīgais bizness,
kurš pārbauda mūsu spēju uzticēties. Daži
biznesa veidi ir vairāk pakļauti kārdinājumam
sniegt nepareizu informāciju par produkta
kvalitāti vai daudzumu. Pircējiem bieži jājūtas
neizdevīgākā stāvoklī, jo jāpaļaujas uz
pārdevēja vai piegādātāja svariem vai
mēriem un to precizitāti.
Kā patērētājiem mums ir vērā ņemams
izaicinājums – kam uzticēties un kā būt
pārliecinātiem, ka varam uzticēties. Tomēr
izaicinājums pastāv arī biznesa īpašniekiem
un darbiniekiem. Vai varēs iegūt, piedāvājot
mazāk kā tiek gaidīts, vai arī prasīt lielāku
samaksu? Patiesībā īstermiņa ieguvums var
viegli novest pie ilgtermiņa zaudējumiem. Ja

jūs sagraujat klientu uzticību uzņēmumam,
atkārtoti darījumi, kuri uztur uzņēmumu, var
nebūt un tas var beigt pastāvēt.
Bībelē, Vecajā Derībā, Trešajā Mozus grāmatā
19:35 mācīts: "Nedariet tiesā netaisnību nedz
ar olekti, nedz ar svaru, nedz ar tilpuma
mēru." Viens no iemesliem, kādēļ tas ir teikts,
ir tas, ka rīkoties pareizi ir ētiski. Kā arī, ja
par cilvēku vai uzņēmumu sāk klīst runas kā
par negodīgu, tās izplatās ļoti ātri.
Es pazīstu uzņēmumu, kurā vairākos
gadījumos klientiem kļūdas dēļ bija piestādīti
nepareizi, paaugstināti rēķini, un kļūda tika
atklāta tikai pēc to apmaksas. Kļūdu varēja
ignorēt, un visticamāk klienti nekad par to
neuzzinātu. Bet kā teica viens no šā
uzņēmuma vadītājiem: “Es to zinu un arī
Dievs to zina.”
Uzticamība biznesā ir kritiski nozīmīga. Bēdīgā
kārtā, pat viens neapdomīgs gadījums var
aizslaucīt prom klientu uzticēšanos un sagraut
jūsu biznesu. Bībele atkārtoti vēsta par
godīguma augļiem un negodprātības sekām.
Maldināšana atklāsies. Ja kāds nav atklāts un
godīgs pret klientiem, tad visvairāk viņš
baidās no tā, ka tas var tapt zināms. “Kas
nevainīgi dzīvo, dzīvo droši, bet, kas staigā
netaisnus ceļus, tas atklāsies savā
nepievilcīgajā īstenībā.” (Salamana Pamācības
10:9)
Negodīgums noved pie posta. Godprātīgums
sniedz drošību, turpretī negodīgums un
neētiskas darbības draud ar pastāvīgām
briesmām. “Sirdsšķīstība vadīs tiklos, bet
nelietīga ļaunprātība nievātājus galīgi
sagraus.” (Salamana Pamācības 11:3)
Autors Riks Boks
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Lielākā mīlestība
Pasaulē ir lietas, kurām neeksistē kādi
limiti. Konkrētāk runājot, tā ir mūžīgā mātes
mīlestība pret savu bērnu. Kaķiem varbūt ir
lielāka sirds kā cilvēkiem.
Šis ir stāsts par kādu kaķeni vārdā
Skārleta, kura kļuva par slavenāko māti
pasaulē.
Kaķene ar saviem pieciem kaķēniem
mitinājās kādā garāžā. Šajā garāžā reizēm arī
mitinājās narkomāni un bezpajumtnieki. Un,
par nelaimi, kādu dienu ēka aizdegās. Kaķene
bija gatava uz visu, lai glābtu savus mazuļus.

Kad ugunsdzēsēji bija ieradušies uz
nelaimes atgadījuma vietu, viņi dzirdēja, kā
bezpalīdzīgie kaķēni raudāja un nespēja
noticēt savām acīm skatam, ko redzēja.
Kaķene 5 reizes gāja iekšā degošā
garāžā un ik reizi, izejot ārā, tā savā mutē
turēja mazu kaķēnu. Neskatoties ne uz
apdegušo ādu, ne agoniju, viņa līdz pēdējām
cīnījās par savu kaķēnu dzīvībām.
Kaķene Skarletai bija smagi apdegumi
uz mutes un deguna, ķepas, kažoks un ausis
bija apsvilušas.Apdegušās acis liedza kaķenei
saskatīt kaķēnus, viņa ar degunu pieskārās

katram, lai pārliecinātos, ka visi ir kopā, pēc
tam viņa nespēkā sabruka.
Viens no ugunsdzēsējiem ģimenīti
nogādāja uz veterināro klīniku. Neskatoties uz
visām rūpēm un ārstēšanu, vājākais no
kaķēniem - baltais kažociņš – neizdzīvoja.
Pārējie kaķēni izdzīvoja. Grūtāk klājās
Skārletai, bet pateicoties cilvēku mīlestībai,
ticībai un rūpēm visa kaķu ģimenīte
atveseļojās un pēc trim mēnešiem bija gatavi
adopcijai.
Ziņa par varonīgo kaķeni ātri izplatījās
medijos, atsauksme un ziņkāre bija milzīga
un klīnika saņēma vairāk kā 7000 vēstuļu ar
vēlmi kaķēnus adoptēt. Galu galā klīnika
kaķēnus sadalīja divos pāros un atdeva
ģimenēm. Skārleta nokļuva pie kādas
sievietes, kura neilgu laiku pirms ugunsgrēka

bija zaudējusi savu kaķi autoavārijā. Viņa
vēlējās dot mājas kādam dzīvniekam ar
speciālām vajadzībām. Skārleta saņēma visu
viņas mīlestību un aprūpi. Diemžēl šis
laimīgais laiks nebija ilgs. Kaķenei
diagnosticēja sirds trokšņus un vēl citas
problēmas un pēc neilga laika viņa nomira.
Dzīvnieku aizstāvju līga izveidoja balvu
par dzīvnieku varonību, kuru nosauca
Skārletas vārdā. Tā tiek pasniegta
dzīvniekiem, kuri ir izrādījuši varonīgu rīcību,
palīdzot cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Tas
ir dzīvs apliecinājums izturībai, gribasspēkam
un mātišķai mīlestībai.

http://www.saduseless.com/sad/cat-walks-flames-fivetimes-rescue-kittens/
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Bībeles

lasīšanas

1. 2. Laiku. 5; Mt. 21:18-32
2. 2. Laiku. 6; Mt. 21:33-46 & 22:1-14
3. 2. Laiku. 7; Mt. 22:15-46
4. 2. Laiku. 8; Mt. 23:1-39
5. 2. Laiku. 9; Mt. 24:1-31
6. 2. Laiku. 10; Mt. 24:32-51 & 25:1-13
7. 2. Laiku. 11; Mt. 25:14-46
8. 2. Laiku. 12; Mt. 26:1-30
9. 2. Laiku. 13; Mt. 26:31-46
10. 2. Laiku. 14; Mt. 26:47-68
11. 2. Laiku. 15; Mt. 26:69-75 & 27:1-10
12. 2. Laiku. 16; Mt. 27:11-44
13. 2. Laiku. 17; Mt. 27:45-66
14. 2. Laiku. 18:1-19:3; Mt. 28:1-20
15. 2. Laiku. 19:4-11; Mk. 1:1-28

plāns
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

februārī

Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.
Laiku.

20; Mk. 1:29-45 & 2:1-17
21; Mk. 2:18-27 & 3:1-30
22; Mk. 3:31-35 & 4:1-29
23; Mk. 4:30-41 & 5:1-20
24; Mk. 5:21-43 & 6:1-6
25; Mk. 6:7-29
26; Mk. 6:30-56
27; Mk. 7:1-30
28; Mk. 7:31-37 & 8:1-13
29; Mk. 8:14-38 & 9:1
30; Mk. 9:2-32
31; Mk. 9:33-50 & 10:1-12
32:1-19; Mk. 10:13-31
32:20-33; Mk. 10:32-52
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Sveicam dzimšanas dienā!
3.02. - Līvija Burve
5.02. - Inese Vilkavecka
22.02. - Daiva Šterna
8.012. - Filips Baumanis
24.02. - Dzintars Liekniņš
11.02. - Ilga Rozentāle – 65 gadu jubileja
24.02. - Ivars Roga
13.02. - Viktors Krivaručko
24.02. - Rasma Ziemele
15.02. - Zanda Briķe
24.02. - Anita Zīverte

☺☺☺
Bērniņš prasa Svētdienas skolas skolotājai:
- Vai taisnība, ka Israēla bērni pārgāja jūrai?
- Taisnība.
- Vai taisnība, ka Israēla bērni sakāva visas naidīgās tautas?
- Taisnība.
- Bet ko tad tai laikā darīja pieaugušie?

Mūsu līdzjūtība
Ingrīdai Šeflerei,
pavadot dzīvesbiedru
Mūžības ceļos!

Paldies tiem, kuri piedalījās šī izdevuma tapšanā.
zentasvara50@inbox.lv

