Vai katrs Priekules iedzīvotājs zina, ka Dievs viņu mīl?
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Ir reizes, kad cilvēki kādos lēmumos ir vienprātīgi un ir reizes, kad domas dalās. Pēc draudzes
pilnsapulces tādas divējādas sajūtas. Jauki, ka varējām būt pietiekošā skaitā, lai varētu notikt pilnsapulce,
bet žēl, ka neizdevās visu līdz galam izdarīt. Pilnam padomes sastāvam vēl viens cilvēks vajadzīgs …
Vēlam jaunajai padomei Dieva svētības un gudrību pieņemt saprātīgus lēmumus, lai draudzes darbs
nestu augļus! Draudzes padomes vēlēšanu rezultāti mani īstenībā priecē. Slikti, ka nav ievēlēts pilns
sastāvs padomei, bet prieks, ka draudzē ir trīs vienlīdz spēcīgas sievietes 

Pauls Oleksa

Tu esi vērtīgs jebkurā gadījumā.
Šodien atkal izdzirdēju vārdu "mazvērtība". Man un kā esmu novērojis daudzu citu cilvēku dzīvēs ļoti
pazīstama lieta, jeb varbūt kāds teiks sajūta, doma ?!
Tie, kuri ar to ir sastapušies, zin kādu iespaidu tā atstāj uz cilvēku, daudzi pat tās iespaidā šķiras no
dzīves, vai domā par to.
Domājot par šo vārdu, pēkšņi redzu ainu. Šai ainā redzu zelta gabala tīrradni, kas izcelts no dubļiem, no
zemes, no netīrumiem. Šis tīrradnis ir tāds bezformīgs, caurumains, savā ziņā pat neglīts, bet tik un tā
zelta tīrradnis.
Tālāk redzu, ka tas nokļūst meistara rokās, un no tā tiek izkalta zelta monēta, citā gadījumā trauks. Lai to
paveiktu, tīrradnim daudz, kam jāiziet cauri - kausēšana, attīrīšana un kur nu vēl viss pārējais, bet beigās
ir gatavs produkts, kā meistars iecerējis. Uz gala produkta ir meistara iniciāļi un proves zīme. Uz monētas
mēdz būt gan meistara iniciāļi, gan valdnieka portrets.
Līdzības nozīme.
1) tīrradnis pat atrodoties dziļi zemē un dubļos ir dārgums un vērtība, to pašu saku arī par ikvienu
cilvēku.
2) izcelts tīrradnis no dubļiem līdzināms cilvēkam, kuru Dievs caur Jēzus Kristus upuri ir izcēlis gaismā.
3) kad izceltais tīrradnis nokļūst meistara rokās, tad uz gala veidojumu, jeb šai gadījumā radījumu, ir
Meistara prove un Valdnieka godības attēls.
Tu esi vērtīgs jebkurā gadījumā, bet tikai sadarbībā ar meistaru Jēzu nonāksi savā Dieva iecerētā pilnībā.
Ej par maksimumu. Kas ir maksimums: Cilvēks Dieva rokās Viņa godības trauks un atspulgs.
Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.
Ps. 139:14
























Dažkārt dzīve paiet izmisīgi pūloties būt savādākai - pašas izvirzām nereālus standartus gan sev, gan
savai ģimenei, gan kalpošanai draudzē, gan darbavietā. Beigu beigās, esam pārgurušas, aizņemtas un
nelaimīgas. Vai tiešām tas ir Dieva plāns mūsu dzīvei?
 9.februārī draudzē Mājvieta, Lāčplēša 37, Rīgā – Sieviešu kalpošanas konference ‘Pagrieziena
punkts”

Kādā universitātē profesors reiz uzdevis saviem studentiem jautājumu: – Vai visu kas pastāv, ir
radījis Dievs?
Kāds no studentiem droši atbildējis: – Jā, visu ir radījis Dievs.
- Vai tiešām Dievs radījis it visu?– pārjautājis profesors.
– Jā, ser, – atbildējis students.
Profesors jautāja tālāk: – Ja Dievs ir radījis visu, tātad Dievs ir radījis arī ļaunumu, ja reiz ļaunums pastāv?
Un saskaņā ar principu, ka mūsu darbi definē mūs pašus, tātad Dievs ir ļaunums.
Izdzirdot to students apklusa.
Profesors bija ļoti apmierināts ar sevi. Viņš palepojās studentiem par to, ka viņš vēlreiz esot pierādījis, ka
ticība Dievam ir mīts.
Bet te roku pacēla kāds cits students: - Profesor, vai varu jums uzdot jautājumu?
– Protams, – atbildējis profesors
Students piecēlies un jautājis: – Profesor, vai aukstums pastāv?
– Kas tas par jautājumu? Protams, pastāv. Vai tev nekad nav bijis auksti?
Studenti sākuši smieties par jaunieša jautājumu. Jaunietis atbildējis: – Patiesībā, ser, aukstums nepastāv.
Saskaņā ar fizikas likumiem, tas ko mēs uzskatām par aukstumu, īstenībā ir siltuma neesamība.
Cilvēku vai priekšmetu var pētīt pēc tā, vai tam ir, vai tas to izstaro vai nē, vai arī – vai tas vada enerģiju.
Absolūtā nulle (–273°С) ir pilnīga siltuma enerģijas neesamība. Tādā temperatūrā visa matērija kļūst
inerta un nespējīga reaģēt. Sekojoši aukstums nepastāv. Mēs esam izdomājuši šo vārdu, lai izteiktu to,
ko sajūtam, kad nav siltuma.
Students turpināja: – Profesor, vai tumsa pastāv?
Profesors atbildēja: - Protams, pastāv.
Students teica: – Jums atkal nav taisnība, ser. Arī tumsas nav. Tumsa patiesībā ir gaismas neesamība.
Mēs varam izpētīt gaismu, bet ne tumsu. Mēs varam izmantot Ņūtona prizmu, lai sadalītu balto krāsu
daudzās krāsās un izpētītu dažādos katras krāsas viļņu garumus. Jūs nevarat izmērīt tumsu. Parasts
gaismas stars var ielauzties tumsas pasaulē un to izgaismot. Kā jūs varat noteikt to cik tumša ir tā vai cita
telpa? Jūs izmēriet, kāds gaismas daudzums ir dots. Vai ne? Tumsa ir tikai jēdziens, ko cilvēks izmanto, lai
aprakstītu, kas notiek, kad nav gaismas.
Pēc tam jaunais cilvēks atkārtoti jautāja profesoram: – Ser, ļaunums eksistē?
Jau nepārliecinātāk profesors tomēr atbildēja: – Protams, kā jau es teicu. Mēs redzam to katru dienu.
Cietsirdība starp cilvēkiem, daudz noziegumu un vardarbības visā pasaulē. Šie piemēri nav nekas cits kā
ļaunuma izpausmes.
Uz to students atbildēja: – Ļaunums nepastāv, ser, katrā gadījumā pats par sevi kā tāds nepastāv.
Ļaunums ir vienkārši to īpašību trūkums, kuras piemīt Dievam. Līdzīgi kā gadījumos ar aukstumu un
tumsu, vārds pats par sevi apzīmē tikai kaut kā neesamību. Dievs nav radījis ļaunumu. Ļaunums nav
ticība vai mīlestība, kas eksistē kā gaisma vai siltums. Ļaunums ir mīlestības īpašības neesamība cilvēka
sirdī. Tas ir kā aukstums, kas iestājas, kad nav siltuma, vai tumsa, kas pārņem, kad nav gaismas.
Pasaule spēj radīt problēmas mierā, bet Dievs spēj ienest mieru problēmās.
/Tomass Vatsons/

Māra Brante

Dzīves jēga
Reiz nomira kāds vīrs...
Kad viņš to saprata, tad redzēja, ka tuvojas Dievs, rokās nesot kādu ceļasomu.
Viņi abi uzsāka sarunu:
Dievs: labi, dēls, ir laiks iet.
Vīrs: tik ātri jau? Man bija tik daudz plānu...
D: man žēl, bet laiks doties.
V: kas tev ir tajā ceļasomā?
D: tavas lietas.
V: manas lietas? Tu domā - manas mantas... drēbes... nauda...
D: tās nekad nav bijušas tavas, tās pieder zemei.
V: tās ir manas atmiņas?
D: nē, tās pieder laikam.
V: vai tas ir mans talants?
D: nē, tas pieder apstākļiem.
V: vai tie ir mani draugi un ģimene?
D: nē, dēls. Tie visi pieder tam ceļam, ko tu gāji.
V: vai tā ir mana sieva un bērni?
D: nē, tie pieder tavai sirdij.
V: nu tad tam ir jābūt manam ķermenim.
D: nē, nē... tas pieder pīšļiem un putekļiem
V: nu tad noteikti tā ir mana Dvēsele!
D: tu diemžēl kļūdies, dēls. Tava dvēsele pieder man.
Vīram acīs saskrēja asaras. Baiļu pilns viņš paņēma no Dieva ceļa somu un atvēra to...
Tukša...
Sirds pamira, asarām acīs viņš jautāja Dievam...
V: vai man nekad nekas nav piederējis?
D: tieši tā. Tev nekad nekas nav piederējis.
V: kas tad bija mans?
D: tavi BRĪŽI. Katrs dzīves dzīvotais brīdis bija tavs.
Dari labu ik brīdi
Domā labi ik brīdi
Pateicies Dievam ik brīdi
Dzīve ir tikai BRĪDIS
Dzīvo to...
Mīli to...
Priecājies par to...
Dzimšanas dienu svin:
3.02. - Līvija Burve
5.02. - Inese Vilkavecka
8.02. - Filips Baumanis – 35 - 35
11.02. - Ilga Rozentāle
13.02. - Viktors Krivoručko
15.02. - Zanda Briķe

22.02. - Daiva Šterna
24.02. - Dzintars Liekniņš
24.02. - Ivars Roga - 50
24.02. - Rasma Ziemele
24.02. - Anita Zīverte

Draudzes finanšu informācija
Naudas lietas mūsu draudzē
Ieņēmumi kopā :
- no ziedojumiem (kolektes)
- no privātpersonām, uzņēmumiem

2017.g.
27278
15309
11969

2018.g.
22613
16523
6090

Draudze šajā gadā ir realizējusi trīs Priekules novada pašvaldības atbalstītus projektus:
“Tēvu un dēlu” ekspedīcija, VBS un jauniešu nometne, pergolas atjaunošana.
Kopējie draudzes izdevumi 2018.gadā ir € 27082
Mērķis

2017.g.
7160
2741
73
1993
1316
150
415
923
280
290
373
556
1665
536
1628

Algas
Soc.nod.
Ienāk.nod.
Svētdienas skolai, jauniešiem
Transports
LBDS iemaksas
Bankas pakalpojumi
Elektrība
Telefons/internets
Komunālie maksājumi
Ugunsdroš. signalizācijas apkope
Kancelejas preces
Pārtika
Remontu materiāli
Dažādi izdevumi
Pamatlīdzekļi
Mērķa izmaksas pabalsti










2018.g.
7750
3053
11
1594
1726
550
123
1002
277
289
310
332
1456
1544
1242
221
5601

4147




















Bībeles lasīšanas plāns februārim:
6.nedēļa – Psalmi 15 - 17; Mateja ev.14 -16
7.nedēļa – Psalmi 18 - 20; Mateja ev.17 -19
8.nedēļa – Psalmi 21 - 23; Mateja ev.20 -22
9.nedēļa – Psalmi 24 - 26; Mateja ev.23 -25
Bēdas skatās atpakaļ, raizes skatās apkārt, bet ticība skatās uz augšu.
/Autors nezināms/























Pirmo reizi sasmējos, lasot Bībeli!
Pavils tiesas priekšā, mēs teiktu, nolamā priesteri Ananiju: Tu nobalsinātā siena! …    Ap.
d. 23:3

Paldies palīgiem! zentasvara50@inbox.lv

