
Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, 
jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. 

Salamana Pamācības 3:27 
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Nākotnes redzējuma svētdiena, kad esam visi kopā. Vai visi? Kā ar tiem, kuri aizmirsuši ceļu uz draudzi? 
ar tiem, kuri dzīvo citās valstīs un visticamāk vairs nedomā atgriezties dzimtenē? ar tiem, kuri dzīvo un 

strādā ārzemēs un varbūt kaut kad atgriezīsies Latvijā? Vai esam kādu uzrunājuši, kādam darījuši zināmu, 
ka viņš mums rūp, ka Jēzus viņu joprojām mīl, ka tieši tagad ir laiks zemoties un pielūgt??? 

Padomes ziņas: 

 padome ir izvirzījusi Guntaru Lašauri draudzes pilnsapulces balsojumam 
 tiek pieņemta pilnsapulces darba kārtība 
 padome ieskicē gada aktivitāšu plānu 
 martā draudzes koris aicināts uz Vīlandes draudzes gada svētkiem 

Atskaņas no labdarības tirdziņa. 

Tirdziņam sekojošs notikums bija pateicības vakariņas katram Labdarības kalpotājam. Visi 
dalībnieki nav kristieši. Tā bija laba iespēja skolas bērniem un citiem labas gribas cilvēkiem apliecināt 
Dieva mīlestību caur kopēju darbu mūsu Priekules novadā.  

Tad pienāca diena, kad notika dāvanu izvadāšana pa adresēm. Mēs bijām ap 20 cilvēkiem. Sakāpuši pa 7 
mašīnām apmeklējām cilvēkus. Kad pieklauvējām pie durvīm, pastāstījām, kas mēs esam un, ka sadarbībā 
ar novada sociālo dienestu un vietējām draudzēm, nākam pie jums ar mieru un mīlestību iepriecināt jūsu 
sirdis. Mēs atsevišķās vietās varējām arī aizlūgt par senioriem.  

Pēc visa šī notikuma, kādi jaunieši sāk meklēt Dievu vairāk. Apmeklē baznīcu un veido draudzīgas 
attiecības ar mūsu draudzes jauniešiem.  

Paldies māsām un brāļiem par finansiālu atbalstu, lai Dieva darbs un Viņa Valstība var iet plašumā.  

Mārcis Zīverts 

CIK VĒRTĪGS IR LAIKS? 

Lai uzzinātu, cik liela nozīme VIENAM GADAM, pajautā to studentam, kurš izkrita gala eksāmenā. 
Ja gribi uzzināt, cik vērtīgs ir VIENS MĒNESIS, pajautā to māmiņai, kurai priekšlaicīgi piedzimis 
mazulis. 
Lai uzzinātu, cik vērtīga ir VIENA NEDĒĻA, pajautā nedēļas laikraksta izdevējam. 
Lai uzzinātu, cik vērtīga ir VIENA STUNDA, pajautā tiem, kas iemīlējušies un gaida,  lai viens otru 
ieraudzītu. 
Lai uzzinātu VIENAS SEKUNDES vērtību, pajautā kādam, kurš tikko izvairījies no satiksmes 
negadījuma. 
Lai uzzinātu MILISEKUNDES vērtību, pajautā to kādam, kurš Olimpiādē ieguvis sudraba medaļu. 
 

 Sestdien3.februārī Vīlandes draudzes telpās notika Svētdienskolas apvienības gadskārtējā 
konference un BPI Timoteja skolas 3.izlaidums. Diena bija piepildīta ar pielūgsmi un 
pateicībām, notika SA Padomes locekļu apstiprināšana, uzrunu teica bīskaps Pēteris 
Sproģis. Visbeidzot VBS programmas “Mājas” prezentācija.  



Mēs zinām par Jēzus krusta ceļu, tajā visiem notikumiem ir noteikta kārtība. Tomēr ir kāda persona, 
kura netiek daudz pieminēta un mums arī par viņu nav nekas daudz zināms, kā tikai tas, ka viņš ir slepkava, 
grautiņu organizētājs, bandu līderis, dumpinieks. Viņa vārds ir Baraba.  
Pilātam bija vara noteikt abu, gan Jēzus, gan Baraba likteni, un tādēļ, ka tajā laikā zemē valdīja tradīcija 
svētkos atlaist vienu notiesāto, Pilāts prezentēja tautai Jēzu – dzīvā Dieva dēlu un Barabu – slepkavu un 
nemiernieku. 

- “Kuru jūs gribat, lai es atlaižu? Šī zaimošana jau ir pār mēru! Te pat nav ko salīdzināt! Šis ir taisns 
cilvēks, kuru jūs gribat nodot nonāvēšanai. Baraba ir ļaunuma pilns, viņam nav ne mazākās cieņas 
pret taisnību, viņš veicina noziedzību, viņš zog un apkrāpj. Baraba ir pelnījis būt saslēgts važās un 
viņš ir pelnījis piesišanu krustā. 
Ko Jēzus jums ir nodarījis? Dziedinājis, atjaunojis, atbrīvojis no ļaunuma un grēka, atvēris aklajiem 
acis, un licis kurlajiem atkal dzirdēt, iztaisnojis kroplo un dziedinājis no lepras! Ko Jēzus ir izdarījis 
sliktu?” 

 Bet pūlis satrakojies tikai pieprasīja Baraba atbrīvošanu. 
Romiešu kareivis pienācis pie Baraba, paņēma atslēgu un atslēdza viņa roku dzelžus, atbrīvoja viņu no 
važām. Un Baraba lepni nokāpa no platformas pie saviem bandu draudziņiem.  

- “Jē! Ļaudis mani mīl! Jā, ļaudīm es patīku! Es nezinu, kas tas Jēzus ir par tipu, bet man vienalga, 
es savējiem patīku, viņi mani cildina!” 

Barabā nebija ne kripatiņas sirdsapziņas. Bībelē nav rakstīts, ka Baraba būtu pateicies Jēzum par iegūto 
brīvību. Nevienā vietā Tu to neatradīsi ierakstītu.  
Bet Jēzus tur stāvēja uz platformas kluss, apsmiets un nicināts. 

- “Viss kārtībā, Tēt! Lai viņi izvēlas Barabu.”  
Jēzus zināja, ka viņam ir jāsaņem tāda pati attieksme un izturēšanās, kāda tā ir pret Barabu, lai vēlāk Dievs 
varētu izturēties pret Barabu tāpat kā Viņš izturas pret Jēzu. 
Baraba bija pārliecināts, ka cilvēki bija tie, kuri deva viņam brīvību, nevis, ka tāds bija Dieva nolūks – 
atbrīvot viņu, jo Dievs mīl Barabu. 

Lasot šo stāstu es patiesībā sapratu, kas Baraba ir…  

Baraba esmu ES, Baraba esi TU, MĒS visi esam Barabas. 
Dievs mīl Barabu. Dievs mīl Barabu tādu, kāds viņš ir. Dievs mīl Barabu! 
Es redzu Barabu kā briesmīgu cilvēku, kā necilvēku. Bet Dievs viņu mīl, un Dievs viņu vēlas redzēt brīvu. 
Baraba iespējams nekad nesapratīs un neatzīs no kā viņš ir saņēmis šo brīvības dāvanu, bet Dievs joprojām 
viņu mīl un mīlēs. 
Kristus par mums nomira, kad mēs vēl bijām grēcinieki (Rom5:8). 
Dievs deva savu vienpiedzimušo Dēlu Barabas dēļ, pat zinot, ka Baraba aizies no saņemtās brīvības dāvanas 
un nekad neatgriezīsies. Bet Dievs joprojām mīl Barabu. 
Kristieši tic, ka viņi ir izglābti ar žēlastību. Bet kad viņi atkal nonāk tumsas varā un pakļaujas, un vergo 
pasaules lietām, tad viņi nolemj labāk ar grūtu darbu un lielu enerģiju, bet izkļūt ar saviem paša spēkiem 
no darbu un dažādo lietu verdzības jūga. Bet tas nav tas, par ko ir evaņģēlijs un tas nav tas par ko ir šī labā 
vēsts. 
Vai Tu esi ar kaut ko saistīts? Vai Tevi saista kāds kārdinājums vai grēks? Vai Tu esi pakļauts to spēkam? 
Vai Tev liekas, ka ir kaut kas, kas kontrolē Tavu dzīvi? Ko Tu darīsi? Saņemsi sevi rokās un kļūsi brīvs? 
Nemāni sevi? 
Mums nav ne mazākās saprašanas par elles spēkiem un grēka dziļumiem. Mēs nekad paši nespēsim sevi 
apturēt no grēka, Mēs nekad nevarēsim paši izkļūt no sava grēka važām. To darot Mēs būsim tikai kārtējie 
zaudētāji zaudētāju statistikas sarakstā. 
Ne Tavas spējas, ne Tavs raksturs, ne Tava labsirdība, ne Tava pašdicpilīna, ne Tava uzticamība, nespēs 
glābt Tevi, Tavu laulību, bērnus. 
Bet ir Viens, kurš ieņems Tavu vietu. 
Viņš, Kurš tur stāv uz platformas kliedzošā un zaimojošā pūļa priekšā, klusējošs un tikai uz Pilāta jautājumu 
sniedz atbildi: “Atlaid viņiem Barabu, notiesā mani!” 
Cik daudz reižu es esmu stāvējusi uz platformas ar Pilātu un Jēzu, un Baraba esmu ES.  



Es zinu, ka Jēzus ir labs un es nevaru izturēt, ka manas važas tiek noņemtas un rokas atbrīvotas, jo 
es esmu tās pelnījusi, es esmu pelnījusi apvainojumus, es esmu pelnījusi apkaunojumu, es esmu pelnījusi 
saņemt sodu par sava grēka sekām, es esmu pelnījusi būt atmestai, es esmu pelnījusi nabadzību un slimības. 
Bet Jēzus maigā balss man apliecina: “Nē, mans bērns, atdod man savu grēku, atdod man savas sāpes, atdod 
man savu kaunu, es to paņemšu sev!” 

- “Bet ja es nemainīšos, un ja nu es atkal dzīvošu tāpat kā līdz šim?” 
- “Es joprojām te būšu! Atdod man savu veco dzīvi!” 
- “Ak, Dievs! Es nevēlos vairs Tevi sāpināt! Es Tevi mīlu! Es negribu tādu dzīvi, kāda man bija.” 
- “Atdod to visu man, mans bērns!” 

Jēzus ir viss, kas man ir vajadzīgs! 

Jēzus ir viss, kas Tev ir vajadzīgs! 

Jēzus ir viss, kas mums ir vajadzīgs! 

Mēs varam spēlēties baznīcās un draudzēs. Izlikties, ka daži cilvēki ir labāki nekā citi un tādēļ viņi ir vairāk 
svētīti. Un kādam šeit ir vairāk piemērots būt, un kādam mazāk. Bet mēs varam godīgi atzīt, ka Tas ir Dievs, 
kas dod žēlastību un svētības. 
Nepaļaujies uz savu pašdisciplīnu, uz savu uzticamo raksturu, bet tici evaņģēlijam, tici Dieva mīlestībai tik 
plašai un dziļai, tik augstai un dārgai, ka tā paņem un apklāj Tavu grēku. 
Nenoslēdz savu sirdi, apstājies un paliec piedošanā, atļauj sev būt pieņemtam, kamēr Jēzus iet to ceļu, kas 
ved uz krustu, kuru patiesībā esi pelnījis Tu. 
Jēzus ir nācis pasaulē, lai uzņemtos Mūsu vainu, lai Mēs būtu brīvi.  
Jēzus joprojām ir Glābējs un Viņš vienmēr būs Mūsu Glābējs 
Jēzus spēkam nekad nebūs gala, ar viņa upuri pietiek, lai Mēs varam būt izglābi un brīvi. 
Ar Jēzu Tev pietiek!          

/Tulk.E.Gūtmane/ 
Pirmais bauslis 

Lai tev nav citu dievu bez manis!  (2. Mozus 20:3) 

Par spīti steigai un pienākumiem, kas tevi gaida, ik rītu sāc ar lūgšanu un nepārtrauc to līdz savai miega 
stundai (1.Tes.5:17); 

Visu slavu un pateicību atdod vienīgi Tam Kungam, jo Viņš tevis labā darījis tik daudz laba (Ps.33: 1-3); 

Centies vienmēr sadzirdēt sava Dieva balsi un paklausīt Viņa teiktajam ar uzticēšanos un absolūtu 
paļaušanos, ka Tas Kungs visu zina labāk par tevi un izvedīs cauri visām nebūšanām un problēmām (Sal. 
pam.3: 5-6); 

Atrodi brīžus Bībeles lasīšanai un studēšanai (Sal.pam.2: 6); 

Ikvienu kalpošanu, kas tev uzticēta baznīcā vai ārpus tās, pildi ar atbildības sajūtu un pateicību pat tad, ja 
darbs ir smags un citi to nenovērtē (1.Sam.12: 24); 

Sargā sevi no elku pielūgšanas, horoskopu lasīšanas un talismanu nēsāšanas, kā arī māņticības un citām 
lietām, kas liek apšaubīt Tā Kunga varenību un meklēt palīdzību pie citiem apšaubāmiem spēkiem (3. 
Moz.26:30); 

Uzmanies, ka par dievu tavā ikdienā neuzkundzējas dators un televizors, kas nozog laiku sarunām ar To 
Kungu, kā arī aicina apjūsmot neskaitāmas lietas, kuras patiesībā Dieva acīs nav patīkamas (Jes.42:8); 

Nes pasaulē Evaņģēlija vēsti, lai cilvēki zina par Dievu, kurš atdeva pats savu Dēlu, lai izglābtu mūs visus 
no pazudināšanas (Mk.16:15).       

www.padodtalak.lv /Marta Brakmane/ 

 

 

 



Draudzes finanšu informācija.  

Priekules Baptistu draudzes kopējie ienākumi 2017.gadā ir € 27278, tai skaitā anonīmi ziedojumi 
(kolektes) € 15309, ziedojumi no privātpersonām un uzņēmumiem € 11969.  

Naudas lietas mūsu draudzē  2016.g. 2017,g, 
Ieņēmumi kopā :  25139  27278 

- no ziedojumiem (kolektes) 13979 15309 
- no privātpersonām, uzņēmumiem 11159 11969 

  

Kopējie izdevumi ir € 24246. 

Mērķis 2016.g. 2017.g. 
Algas 7443 7160 
Soc.nod. 2863 2741 
Ienāk.nod. 81 73 
Svētdienas skolai, jauniešiem 847 1993 
Transports 2178 1316 
LBDS iemaksas 0 150 
Bankas pakalpojumi 378 415 
Elektrība 913 923 
Telefons/internets 279 280 
Komunālie maksājumi 298 290 
Ugunsdroš. signalizācijas apkope 339 373 
Kancelejas preces 875 556 
Pārtika 2736 1665 
Remontu materiāli 516 536 
Dažādi izdevumi 617 1628 
Pamatlīdzekļi 1619  
Mērķa izmaksas pabalsti 3930 4147 

 

Dzimšanas dienu svin: 

3.02. - Līvija Burve  
5.02. - Inese Vilkavecka- 25 gadu jubileja 
8.02. - Filips Baumanis  
11.02. - Ilga Rozentāle  
13.02. - Viktors Krivoručko  
15.02. - Zanda Briķe 
22.02. - Daiva Šterna  
24.02. - Dzintars Liekniņš  
24.02. - Ivars Roga  
24.02. - Rasma Ziemele 
24.02. - Anita Zīverte

 
Mācītājs, kas gudrāks par Einšteinu 

Pēc sprediķa pie mācītāja pienāk kāds no draudzes locekļiem un saka: 
“Mācītāj, jūs laikam esat vēl gudrāks par Einšteinu!” 
Mācītājs, sajuties pagodināts, priecīgi atbild: “Ja?! Paldies!” 
Bet nu laikam ejot Dieva vārda kalps kļūst arvien nemierīgāks, jo nevar saprast par ko tieši viņu tā pagodina. 
Tad nu pirms nākamā dievkalpojuma mācītājs paaicina sānis šo draudzes locekli un prasa kāpēc šis tā viņu 
salīdzinājis ar Einšteinu. 
Baznīcēns viņam vaļsirdīgi atbild: 
“Redziet, mācītāja kungs, Einšteinu ir grūti saprast, bet jūs vispār nevar saprast!” 

Līdzjūtība 
piederīgajiem 

 Guntu Arāju un 

 Dzintru Liekniņu  

mūžības ceļos 

aizvadot. 
 

Paldies palīgiem! zentasvara50@inbox.lv 

Bībeles lasīšanas plāns februārī 

6.nedēļa - Salamana pamācības 7 ;  Jēkaba 1-5 

7.nedēļa - Salamana pamācības 8 ;  1.Korintiešiem 1-5 

8.nedēļa - Salamana pamācības 9 ;  1.Korintiešiem 6-10 

9.nedēļa - Salamana pamācības 10 ;  1.Korintiešiem 11-16 

 


