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Pateicība Dievam par draudzes Ziemsvētku dievkalpojumu.     Pateicība Dievam par bērnu Ziemsvētku dievkal- 

         pojumu. Paldies Dacei par ludziņu, paldies   

         dalībniekiem,  paldies palīgiem un dāvanu  

         nesējam. 
 

               
Pateicība Dievam par pusaudžu meiteņu darbu,           Pateicība Dievam par koncertu kultūras namā. 

apciemojot draudzes vecos ļaudis.  
 

 Bērni mācās no tiem, kas viņiem ir apkārt.  
1. Ja bērns bieži tiek kritizēts, viņš mācās nosodīt. 
2. Ja bērnu bieži slavē, viņš mācās novērtēt. 
3. Ja pret bērnu tiek demonstrēts naids, viņš mācās kauties un cīnīties. 
4. Ja pret bērnu esi godīgs, viņš mācās taisnības sajūtu. 
5. Ja bērns bieži tiek izsmiets, viņš paliek kautrīgs. 
6. Ja bērns dzīvo ar drošības sajūtu, viņš iemācās ticēt. 
7. Ja bērnu bieži kaunina, viņam nepamatoti var veidoties vainas sajūta. 
8. Jo pret bērnu biežāk izturēsies labi, jo vairāk viņš iemācīsies sevi mīlēt. 
9. Ja pret bērnu biežāk būsi iecietīgs, viņš iemācīsies pacietību. 
10. Ja bērnu biežāk uzmundrināsi, viņš kļūs pašpārliecinātāks. 
11. Ja bērns dzīvo draudzīgā ģimenē un jūt, cik ļoti vecāki viņu mīl, viņš arī dzīvē iemācīsies atrast mīlestību. 
12. Nesaki neko sliktu par bērnu – ne viņa klātbūtnē, ne arī tad, kad bērna nav blakus. 
13. Koncentrē uzmanību tikai uz labo bērna attīstībā, tad sliktajam vienkārši vairs neatliks vietas. 
14. Vienmēr uzklausi un atbildi bērnam, ja viņš pie tevis vēršas. 
15. Cieni bērnu, kurš izdarījis kādu kļūdu un varēs to nekavējoties vai kaut kad vēlāk izlabot. 
16. Esi gatavs palīdzēt bērnam, kurš atrodas vēl meklējumos un esi nemanāms, ja bērns jau atradis meklēto. 
17. Palīdzi bērnam pamanīt iepriekš nepamanītas lietas. Dari to, piepildot apkārtējo pasauli ar savaldību, 

klusumu un mīlestību. 
18. Saskarsmē ar bērnu vienmēr ievēro visas labākās manieres – piedāvā viņam visu to labāko, kas mājo tevī 

pašā. 



Iesākot 2015. gada gaitas Dieva žēlastībā, vēlos pateikties Jēzum Kristum - Kungam un Glābējam, kā 

arī tev, draudze, par piedzīvotām svētībām 2014. gadā.  

Lielākais notikums ģimenē un ļoti gaidīts brīdis bija 
mūsu dēliņa Timoteja piedzimšana. Mēs esam 
pateicīgi Dievam par gaidību laiku un Viņa vadību 
līdz šim brīdim. Tas ļāva sagatavoties, pārdzīvot, 
gaidīt, pat reizēm ļoti, ļoti gaidīt! Tavas lūgšanas un 
materiālu atbalstu mēs saņēmām katru mēnesi. 
Pat vairāk, katru nedēļu ir kāds patīkams 
pārsteigums! Reizēm, dodoties ārā no dzīvokļa, uz 
trepēm es atrodu dažādus pārsteigumus pārtikas 
veidā, dāvaniņu veidā un saldumu veidā. Es 
pateicos tev, draudze, arī par kūkām un tortēm, ar 
kurām mēs tikām reizi no reizes iepriecināti. Šajā 
notikumā ir Dieva klātbūtne, un tas mūs maina.  

Dievs ir pirmais, kurš deva dārgāko - Savu Dēlu Jēzu 
Kristu. Došanā var piedzīvot Dievu un saņemt 
svētības. Reiz kādā novembra dienā steidzīgi devos 
kādos pienākumos, un tā diena bija iesākusies ar 
lielu nastu. Bija vairāk rūpju par notiekošo un maz 
prieka. Tad uz trepēm ieraudzīju mazu dāvanu 
maisiņu. Es nedomāju, ka tā bija kārtējā parastā 
dāvaniņa. Tādas nav. Šeit sastopu tikai kārtējās 
neparastās dāvaniņas, ar mīlestību gatavotās. Es 
atvēru un priecājos par saturu, saldumiem, kafiju 
un kartiņu. Viss bija vienkārši, bet vārdi kartiņā gan 
nē. Tie bija neparasti ar lielu nozīmi man: 
“...paldies, ka tu esi!” Tie sasilda sirdi, un tūdaļ dod 
milzīgu gandarījumu un motivāciju turpināt 
iesākto. Es to saņēmu no savas draudzes, es to 
saņēmu no Jēzus, jo Viņš par mani padomāja. Jēzus 
par mani padomāja caur kādu draudzes ģimeni. 
Šajā draudzes ģimenē ir Jēzus, tāpēc es viņu 
pazinu. Es pazinu Jēzu, jo Viņš ir draudzē, un šie 
cilvēki mīl Jēzu. Tāpēc ka šie cilvēki mīl Jēzu, viņi 
dod dāvanas, raksta labus vārdus un dāvina 
saldumus, kafiju un kūkas. Mana draudze dod, jo 
viņi mīl Jēzu un tāpēc viņi nespēj savādāk. 

 Kāda sieviete vārdā Eimija Karmaikla ir teikusi: “Tu 
vari dot bez mīlestības, bet nespēsi mīlēt bez 
došanas.” Tāpēc, draudze, es tev gribu pateikties 
par tavu došanu un atbalstu.  

Mēs šogad varējām iegādāties ģimenes busiņu. Tas 
mums ir nepieciešams. Mēs ar to kalpojam savā 
ģimenē un kalpojam mūsu novadā. Es esmu 
Dievam pateicīgs par tevi, draudze, jo tu ļāvi 
piedzīvot Dievu arī busiņa iegādē. Tavs devums bija 
ļoti dāsns. Busiņa vērtība bija 8000 eiro un pusi no 
summas tu, draudze, mums devi. 

Vislielākais paldies tev, draudze, ka izaicināji mani 
kalpot Priekulē. Tu uzticējies man, izaicinot manu 
ģimeni pārcelties no Mērsraga uz Priekuli, lai 
kalpotu draudzē. Šajā laikā es esmu iepazinis 
Priekuli, novadu un ļaudis, bet vēl vairāk es 
iepazīstu sevi. Par to es tev saku paldies. Caur 
kalpošanu es iepazīstu sevi, savu vājumu un Svētā 
Gara dāvanas, kuras nav manas, bet Dievs tās man 
ir devis. Caur draudzes padomi un draudzes 
locekļiem es saprotu, cik daudz man ir dots, un es 
vēlos turpināt kalpot saskaņā ar Svētā Gara 
dāvanām, kuras man ir dotas, lai piedalītos 
Priekules draudzes celšanā, kuras vadītājs ir Jēzus 
Kristus.  

Mani visvairāk aizrauj pasludināt par Jēzu. Es 
aizvadītajā gadā esmu bijis līdzās vairāk kā 50 
cilvēkiem, kuri pieņēma Jēzu kā Savu Glābēju. 
Skaitļiem īsti nav nozīmes, taču tas, kas tev ir 
svarīgs, tu to skaiti. Piemēram, darba stundas, 
naudu, laiku. Es piedzīvoju Dievu, praktiski 
kalpojot, palīdzot cilvēkiem, aizvedot, atvedot, 
uzklausot, un vēl, kas man ļoti iepriecina, ir 
iedrošinājums. Man patīk iedrošināt cilvēkus. Es to 
vēlos turpināt. Es vēlos atrast to, kā varam vēl 
labāk sastrādāties. Es gribu turpināt kalpot Priekulē 
un piedzīvot, kā izaug jaunas draudzes Kalētos, 
Gramzdā, Purmsātos, Krotē. Es nespēju savādāk 
domāt un rīkoties. Tas, kas ar mani notiek nav 
mans. Tas ir dots no Dieva. Es vēlos būt vēl vairāk 
lietojams savā ģimenē, savā draudzē, savā pilsētā, 
savā novadā. 

Filipiešiem 3.nodaļa 12. pants “Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to 

satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.”  

 

Vislielākais paldies manai ģimenei un sievai Dagnijai par to, ka viņi man ir!                           Jūsu Mārcis 
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 Vispirms mēs esam ļoti pateicīgi, ka atradām draudzi, ko gribētu un varētu saukt par savējo. Un darīt 
to ar prieku un lepnumu. Mēs esam pateicīgi, ka ejot cauri visiem pagājušā gada pārdzīvojumiem, mēs nekad 
neesam bijuši vieni, Dievs vienmēr ir bijis ar mums. Un brīžos, kad likās, ka ir pavisam slikti, Dievs vienmēr 
mūsu dzīvē, ikdienā ieveda kādu cilvēku, kas spēja no jauna mums dot cerību un redzēt nākotni atkal gaišās 
krāsās. Mēs esam pateicīgi, ka visi pārdzīvojumi un piedzīvojumi ir nevis mūs šķīruši, bet tieši vēl vairāk 
satuvinājuši, un ka Dievs ir mācījis mums mīlēt vienam otru un citus vēl vairāk un labāk. Un tā varam pateikties 
vēl par miljons lietām.         

         /Arta un Uldis/ 



Pateicības dievkalpojuma ietvaros arī es gribu pastāstīt, kā brīnumi notiek, uzticoties Dievam!!! Negribu klusēt, 

jo Dievs mums tik daudz ir devis… un viena no lietām ir šāda: 

Arī mēs līdzīgi kā daudzas ģimenes daudzus gadus 
ilgojāmies pēc savas mājas, sava pagalma, sava 
dārza un galu galā pēc sava soliņa dārzā! Krājām 
naudiņu, meklējām sludinājumos, reāli apskatījām 
daudzas mājas mūsu pilsētā, bet neviena nebija 
„īstā”. 
Tad Dievs mani uzrunāja, un es par to sāku lūgt 
katru rītu. Un lai ir tā - ja mums to vajag, lai ir, bet 
ja tas nav Dieva prāts, tad lai nav! Varbūt tā ir tikai 
tāda mūsu kaprīze un mums to tiešām nemaz 
nevajag… 
Un tad, kad es kādu gadu jau tā biju lūgusi, Dievs 
deva pavisam negaidīti brīnumainā veidā, lietojot 
nejaušus cilvēkus. Kad pirmo reizi atbraucām 
apskatīt šo māju, šeit  viss bija tik labi, ka tajā pašā 
vakarā saimniecei teicām, ka pērkam! Bet skaidrs ir 
viens - tik daudz naudiņas mums, protams, nav. Ko 
nu?! Bet tad … mājas saimnieces meitai, sākot  
 

kārtot dokumentus, izrādījās, ka māju izdevīgāk 
būtu pārdot tikai pēc gada (pārdevējam jābūt 
pierakstītam vismaz gadu, lai nebūtu jāmaksā ļoti 
liels nodoklis). Un tā mēs slēdzām rokasnaudas 
līgumu, kur jāiemaksā tikai zināma summa, 
dzīvojām mājā, krājām naudiņu un pēc gada 
samaksājām visu summu.  
 

Visā šajā procesā izjutu pilnīgu Dieva vadību, mums 
nav ne parādu, ne kādu kredītu. Kā tas bija 
iespējams, es vēl joprojām nesaprotu……, bet 
brīnumi notiek, uzticoties Dievam!! Ļoti liels 
prieks un ieguvums mums ir arī tas, ka ar 
iepriekšējo mājas saimnieci mums ir izveidojušās 
ļoti labas, draudzīgas attiecības – viņa ir kā 
mamma, kas rūpējas, atgādina, piezvana utt.) 
 
 

Lai tas ir arī mans vēlējums: uzticies Dievam visās 

lietās!  
          Liena Ašme
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Šis ir kārtējais gads, par ko varu teikt - tas ir bijis Dieva vadīts. Marta sākums, kad bijām Ventspilī ar pusaudžu 
zēniem un meitenēm - varējām būt kā viena komanda. Aprīlī nācās būt Timotejskolā uz atvērto durvju dienu. 
Tā bija reize, kur es sapratu, ka man ir daudz jābūt kopā ar bērniem un pusaudžiem. Tur es arī ieguvu vienu 
brīnišķīgu Bībeles pantu - Jeremijas 9:22-23: Tā saka Tas Kungs: Gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai 

nelielās ar savu spēku, bagātais lai nelielās ar savu bagātību! Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka 

viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz 

tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs. Šis pants man ir kā ceļa maize katrai dienai. Šajā gadā Dievs ir devis 
kādu izaicinājumu. Pilnīgā paļāvībā uz Dievu visas lietas nāk par labu. Lūkas 6:46: Ko jūs Mani saucat: Kungs, 

Kungs! - bet nedarāt, ko Es saku? Ir vēl vairākas rakstvietas, kuras, ikreiz tās pārlasot, dod iedrošinājumu.  

/Guntars/ 
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Decembra pēdējā svētdienā svinējām Pateicības dievkalpojumu. Dažas dienas pirms tam tiku uzrunāta pateikt 

kādu liecību par to, kas ar mani ir noticis 2014. gadā, par ko esmu Dievam pateicīga, un dalīties kādā no savām 

mīļākajām rakstu vietām. Lai arī manā sirdī ir ļoti daudz pateicības, es sapratu, ka nav viegli salikt tādā 

koncentrētā veidā un īsā liecībā izteikt savu pateicību. 

Es esmu ārkārtīgi pateicīga Dievam par Priekules 
draudzi. Ceļš atpakaļ uz Priekuli bija ļoti līkumots, 
piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem bagāts, bet 
Dievs tiešām ir atvedis uz mājām. Priekules 
draudze ir dzīva, strauja un mutuļojoša dzīvības 
upe. Lai arī kā cilvēki mēs esam ļoti, ļoti dažādi, citi 
jaukāki, citi ar dzelonīšiem, taču tādu mīlestības 
pārpilnību, kādu piedzīvoju Priekulē, es neesmu 
piedzīvojusi nekur. Dievs arī ir dāvinājis iespēju 
neskatīties, kā skatās cilvēki, bet redzēt cilvēku 
sirdis. Tad, kad Tu pieņem šo Dieva dāvanu redzēt 
sirdis un mīlēt, kā Viņš mīl, tad arī patiesa Dieva 
mīlestība spiežas ārā no līdzcilvēkiem un 
neizmērāmā daudzumā ik dienas līst pār mani 
pašu. 

Es esmu ļoti pateicīga Dievam par aizvadītajā gadā 
piedzīvoto nodevību no mīļa drauga puses. 
Piedzīvotais salauza manu sirdi un noteikti atstāja 

ļoti dziļas rētas, taču Dievs salauztu dziedē un vērš 
visu slikto par labu. Es nesāku ienīst, dzīvot dusmās 
un nepiedošanā, tieši otrādi, - es sāku vēl vairāk 
uzticēties Dievam, vēl vairāk ļāvu Dievam pildīt sevi 
ar mīlestību, mieru, piedošanu. Es ticu, ka Dievs 
pieļāva piedzīvot vilšanos, lai iemācītu vairāk 
uzticēties, mīlēt un nebaidīties par savām izvēlēm. 

Es esmu ļoti pateicīga Dievam par aizvadītajā gadā 
doto iespēju izveidot uzņēmumu un dot vairāk 
nekā vienam cilvēkam darba vietu. Katru dienu 
lūgšanās uzticu savu darbu, klientus, darbiniekus 
un biznesu Dievam. Gandrīz katru dienu ir arī 
pārdzīvojums, vai pietiks līdzekļu algām, nodokļiem 
un citiem maksājumiem. Vai pietiks ideju un vai 
mēs spēsim tās realizēt? Un katras pārdomas un 
katra diena, veidojot biznesu un rūpējoties par 
saviem darbiniekiem, klientiem, ir vedusi tuvāk 
Dievam un likusi uzticēties vēl vairāk. Dievs ir, bija 



un būs žēlīgs. Neviena raižu reize, ka kaut kas 
varētu nepietikt vai nenotikt, nav bijusi raižu vērta. 
Dievs ir teicis, ka katrai dienai pietiek savu rūpju, 
tāpēc par rītdienu zūdīties nevajag. Lai arī reizēm 
es naktis pavadu domājot, tomēr mana atpūta ir 
mierpilna, jo zinu, ka mans Debesu Tētis gādā par 
saviem bērniem bagātīgi. 

Es esmu ļoti pateicīga Dievam par savu ģimeni. Par 
saviem vecākiem, meitu. Dievs joprojām caur 
manu ģimeni man ļauj būt bērnam - mazam 
bērnam, kurš var gulēt mammai klēpī un tik 
bužinātai. Būt bērnam, kurš var nepanest 
smagumus un nedarīt grūtus darbiņus, bet tos 
izdara tēvi. Dievs caur manu ģimeni māca man arī 
būt pieaugušajam, būt mammai un rūpēties par 
citiem, būt atbildīgai un reizē bezatbildīgai, lai 
katrā kustībā, katrā notikumā parādītu, cik svarīgi ir 
uzticēties Viņam visās lietās. Tikai uzticēšanās un 
paļaušanās uz Dievu veido sirsnīgas un mīlestības 
pilnas manas attiecības ģimenē. 

Es esmu ļoti pateicīga Dievam par izaicinājumiem 
aizvadītajā gadā, kas bija Adventa koncerta 
organizēšana un mācību uzsākšana Baltijas 
Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju skolā. Caur 
piedzīvoto, sākot mācības un veidojot koncertu, es 
uzzināju ļoti daudz pati par sevi un atklāju daudz 
īpašību sevī, par kurām, iespējams, nemaz 
nenojautu. Dievs ir devis man milzīgu pacietības un 
pazemības dāvanu. Pacietība un pazemība tika 
veidota apstākļos, kad ļāvu Dievam lauzt savu 
lepnumu. Paldies Dievam, ka Viņš ir ļāvis būt 
lepnai, būt iedomīgai un ka Viņš to ir varējis lauzt 
un salauztā lepnuma vietā pildīt sirdi ar mīlestību, 
pacietību un pazemību. 
 

Mācību laiks, mājas darbu gatavošana, sadarbība 
ar pasniedzējiem un studiju biedriem nav bijuši 
viegli procesi, bet mīlestība uz cilvēkiem un 
pazemība tos brīžus ir padarījušas par ļoti 
vērtīgiem. 
 

Gatavošanās laiks Adventa koncertam jo īpaši bija 
pildīts ar pārbaudījumiem, taču šis bija arī laiks, 
kad iemācījāmies redzēt, just, cienīt un iedvesmot, 
un varbūt arī nedaudz graut savus tuvākos un 
līdzcilvēkus, bet rezultātā sniegtais koncerts  

sabiedrībai un savstarpējās attiecības starp 
Priekules un Vaiņodes baptistu draudzēm ir 
veidojušās Dieva godam. Es ticu, ka Debesu Tētis 
lepojas ar mums. 

Es esmu ļoti pateicīga Dievam par pirmā decembra 
vakarā gūto galvas traumu, kā rezultātā visu gada 
pēdējo mēnesi esmu pavadījusi guļot un slinkojot. 
Un, manuprāt, šī ir tā vieta, kur citēšu savu mīļāko 
rakstu vietu - 23. psalmu: Tas Kungs ir mans gans, 

man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties 

zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra 

ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani 

pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. Un ja arī 

staigāju tumšā ielejā, es ļaunuma nebīstos, jo Tu 

esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis 

mani iepriecina. Tu klāj man galdu, maniem 

ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, 

mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, 

labums un žēlastība mani pavada visu manu mūžu, 

un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.  
 
 

Pavadot laiku gultas režīmā, nekas manā dzīvē 
neapstājās. Ģimenē par mani rūpējās, darbā 
darbinieces lieliski tika ar uzticēto galā, sadarbības 
partneri respektēja, ka man nepieciešams 
atveseļoties, un arvien retāk traucēja ar telefona 
zvaniem un savām vajadzībām, bet centās iespēju 
robežās ar visu tikt galā paši. Un arī Adventa un 
Ziemassvētku pasākumiem viss, šķiet, kārtojās pats 
no sevis. Decembrī jo īpaši baudīju kā ir gulēt 
zāļainās ganības un tikt atspirdzinātai. Es jutu, cik 
daudz tieku iznesta uz lūgšanām. Un ne vienmēr ir 
jānotiek kaut kam labam, lai atzītu: "Jā, Dievs par 
mani rūpējas!". Nē, Dievs arī rūpējas, reizēm 
piespiežot apstāties. 
 

Katru dienu Dieva žēlastība un mīlestība līst pār 
mani prātam neaptverami daudz. Debesu Tēta 
atzinība, piedošana un dāvātā iespēja dzīvot, 
redzēt, staigāt, mīlēt man dod pārliecību, ka 
debesis jau ir tepat uz zemes, un tajā pašā laikā 
arvien vairāk liek ilgoties pēc tām mājām debesīs, 
kur Jēzus mūs sagaidīs.  
 

Paldies Dievam par mūžīgās dzīvības apsolījumu! 
              Estella Gulbe 
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Turpinot pateicības dievkalpojuma tēmu, arī man ir lietas,  par kurām vēlos pateikties. Esmu pateicīga draudzei 
par to, ka uzticējāties. Par to, ka atbalstījāt un palīdzējāt, kad bija nepieciešams. Zinu, ka bez jums man 
aizvadītais gadsnebūtu bijis tik daudz notikumu, prieka un svētību pilns. Protams, lielākais paldies vienmēr 
pienāksies mūsu Debesu Tēvam, jo bez Viņa mēs taču ne nieka nespējam.   /Marta/ 
 

Es Dievam pateicos par katru žēlastības dienu, ko Viņš man dāvā, par veselību un ka varu staigāt, par iespēju 
mācīties un Dieva vadību gan skolas gaitās, gan ikdienā.         /Indra/ 
 

Esam pateicīgi Dievam, ka mūsu dzīvē ir piepildījies apsolījums, kas rakstīts Filipiešiem 4:19 Mans Dievs 

apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.           /Dzidra un Gunārs/ 
 



Esmu pateicīga par labestīgo noskaņu, Dieva klātbūtni, ko sajutu katrā dievkalpojumā. Paldies tiem brāļiem un 
māsām, kas vienmēr iepriecina, atbalsta un aizlūdz, arī par finansiālu atbalstu no draudzes un iespēju doties uz 
konferencēm. Jūs visi esat stipra komanda, es priecājos būt starp jums!                            /Ilze/ 
 

Pateicība - skanīgs un patīkams vārds. Ir patīkami, ja tev kāds pateicas par kādu paveiktu darbiņu, saņemtu 
dāvanu. Izvērtējot aizvadīto gadu, pirmkārt, gribas pateikties Dievam, ka Viņš sargājis manu zemīti no kara 
šausmām un posta. Ka manam mazdēliņam nav bijis jāsaņem dāvaniņa sūtīta no tālām zemēm uz bēgļu 
nometnēm, ka viņš to varēja saņemt no sava Ziemassvētku vecīša savās mājās, siltumā pie eglītes. Tā ir liela 
Dieva dāvana, par kuru jāpateicas katru dienu. Man gribas pateikties arī par to, ka Dievs deva iespēju satikt 
Priekules baptistu draudzes mācītāju Mārci Zīvertu un, pateicoties viņa vienkāršībai, cilvēcībai un 
iedrošinājumam, rodu iespēju ceļam uz draudzi un kalpošanu Dievam. Vēl priecīgs notikums gada nogalē bija 
svētku koncerts kopā ar Vaiņodes baptistu draudzi un Ziemassvētku dievkalpojums, kurā arī man bija uzticēts 
darbiņš. Paldies Dievam, ka palīdzēja pārāk neuztraukties un tikt ar to galā.                                                 /Ārija/ 
 
Esmu pateicīga Dievam par visu, ko Viņš man ir līdzējis. Paldies gan draugiem, gan draudzei. Liels paldies, kas 
atbalstīja tajos brīžos, kad to visvairāk vajadzēja. Esmu Dievam pateicīga, ka bērni var apmeklēt mūzikas skolu 
un mākslas skolu bez problēmām. Paldies Dievam par to.                                 /Svetlana/ 
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Jaunā gada pārdomas par laiku 
 

 

2.Korintiešiem 5:17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.  

Efeziešiem 5:15-17 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet 

laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts. 

 

„Izmantojiet laiku” citos tulkojumos arī tulkots kā – 
izmantojiet laiku pilnvērtīgi. Pāvils min arī 
iemeslu, kāpēc: jo šīs dienas ir ļaunas. Sātans  ir 
melis, melu tēvs, zaglis un slepkava, kam vienīgais 
nodoms ir zagt un nomaitāt. Viena no lietām, ko 
viņš grib mums nozagt, ir mūsu laiks, tāpēc, ka laiks 
ir ļoti vērtīgs. Tikai padomājiet par to laiku, kas ir 
zudis grēkojot, laiku, kas zudis, baumojot un 
aprunājot! Padomājiet par laiku, kas ir zudis, 
raizējoties par sekām, ko grēks jau ir radījis vai vēl 
var radīt. Tas ir laiks, kas ir zudis labām lietām. 
 

Taču tas nav tikai grēks, kas atņem mūsu laiku. 
Dažreiz tās ir labas lietas, kas atņem laiku izcilām 
lietām. Atcerieties stāstu par Martu un Mariju 
Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā, kur Marija sēdēja pie 
Jēzus kājām, lai tikai uztvertu katru Viņa vārdu. 
Tikmēr Marta gatavoja ēdienu. Jūs jau zināt šo 
stāstu. Marta sadusmojās par to, ka Marija viņai 
nepalīdz, un Jēzus arī nesūta Mariju Martai palīgā. 
Pēc tam, kad Marta Jēzum bija paudusi savu 
sašutumu par esošo situāciju, „.. Tas Kungs viņai 
atbildēja, sacīdams: "Marta, Marta, tu rūpējies un 
zūdies par daudzām lietām. Bet tikai vienas lietas 
vajag, Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai 
netaps atņemta." (41., 42. pants) Vai Marta 
grēkoja, virtuvē gatavojot ēdienu? Nē, protams, ka 
nē. Bet ir kāda problēma – Marta bija tik 

pārņemta un aizņemta ar maltītes gatavošanu, ka 

neaptvēra, ka pats Dievs ir pie viņas! 

Par lielāko šī laikmeta slimību tiek saukta 
pārslodze, ko rada raizes un stress. Iespējams, ka 
arī Martai bija raizes un stress par to, kas jāpaspēj 
sagatavot, jo ciemos ir atnācis Meistars.  

Mēs arī šodien esam pārslogoti ar pienākumiem. 
Mēs esam solījušies iet un būt tur un vēl tur, 
piedalīties tajā pasākumā un vēl tajā pasākumā, un 
izdarīt to un vēl šo. Mums ir tik daudz sabiedrisku 
lietu un pienākumu, kas jāizdara! Un tad sanāk, ka 
mēs visur piedalāmies, bet neko neizdarām Dieva 
Valstības darbam.  

Mēs esam pārslogoti arī ar lietām, kas mums 

pieder. Mūsu skapji ir pilni, mūsu garāžas un šķūņi 
ir pārkrauti ar dažādām lietām. Mēs pat 
iedzīvojamies parādos, lai spētu samaksāt par 
visām lietām, kas mums pieder un kuras mums vēl 
ir vajadzīgas, un pavisam noteikti vajadzīgas! Un 
tad mēs vēl sākam raizēties, lai tikai tās netiktu 
nozagtas. Mēs esam pārslogoti arī ar informāciju. 
Darba jautājumos mums varbūt ir daudz lietu, kas 
jāizlasa, jāizdara. Arī internets ir superātra šoseja, 
kur garām aiztraucas tik daudz informācijas! Un 
mēs to visu nespējam uztvert un aptvert, kaut gan 
varbūt cenšamies. Un vienā brīdī varam justies 
informācijas pārslogoti.  

Ja mums ir darbs, mēs varam būt pārslogoti arī ar 

darbu. Mums jāceļas agri, jāpavada laiks ceļā, tik 
daudz darba, e-pastu jāizlasa un uz to jāatbild, un 
vēl tik daudz atskaišu un vēl, un vēl. Vai arī, ja 
strādājam lauksaimniecības jomā, - arī tur nekad 
darbam neredz galu rūpēs par barību mājlopiem, 
tās izaudzēšanu, ravēšanu, mājlopu apkopšanu, un 
kur tad vēl mājlopu slimības!  

Bet gadā ir tikai 8760 stundas!  Un ja mēs gribam 
tās izmantot lietderīgi, pilnvērtīgi, ko lai mēs 
darām? Mans ieteikums jums - no jau minētās 



Pāvila vēstules: centieties saprast, kāds ir jūsu 

Kunga prāts.  

Kā tu domā, kāds ir Tā Kunga prāts par tavu 2015. 
gadu? Vai Viņš vēlas, lai tavs prāts ir tik pārpildīts 
ar rūpēm un raizēm, ka tu nespēj domāt par Tā 
Kunga lietām? Vai tu domā, ka Dievs vēlas, lai tavs 
kalendārs ir tik pārpildīts, ka tev neatliek laika 
patiesi svarīgām lietām? Kā tu domā, kāds ir Dieva 

prāts priekš tevis šajā 2015. gadā? 

Es jums ieteiktu saprast, kāds ir tā Kunga prāts, 
vispirms, sakārtojot prioritātes. Kad jūs nosakāt 
prioritātes, jums ir jāsaprot, kur tajās ir Dievs. Cik 
Viņš jūsu dzīvē ir svarīgs? Kas jūsu dzīvē ir 
vissvarīgākais? Ceru, ka jūsu atbilde ir: attiecības ar 
Dievu caur Jēzu Kristu man ir vissvarīgākais dzīvē. 
Ja tas tā ir, tā ir jūsu dzīves prioritāte nr.1,  tā 
ietekmēs visus jūsu lēmumus, jūsu grafikus, jūsu 
attiecības ar citiem, un jūsu skatījumu uz dzīvi.  Un 
kad pienāks svētdiena, ne lietus, ne karstums, ne 
aukstums, ne seriāls, ne čempionāts, ne miegs 
neietekmēs to, kur jūs svētdien atrodaties un ko 
darāt. Ja Dievs jūsu dzīvē ir nr.1, tad jūs vēlēsieties 
pielūgt Viņu un būt kopā ar brāļiem un māsām šajā 
pielūgsmē un pateicībā Dievam. Ja Dievs ir 
prioritāte jūsu dzīvē, jūs vēlēsities pavadīt laiku 
kopā ar Viņu lūgšanās un lasot Viņa Vārdu – Bībeli.  

Arī attiecībām ar laulāto, bērniem un ģimeni būtu 
jābūt augstā vietā aiz attiecībām ar Dievu. Arī darbs 
ir diezgan augstu mūsu prioritāšu sarakstā, bet tas 
nedrīkstētu būt pirms Dieva un ģimenes. (Varbūt 
jūs slimojat ar darbaholismu, bet tad, visticamāk, 
jūsu prioritātes nav saskaņā ar Dieva prātu jūsu 
dzīvei. Par darbu vēl varat lasīt: 2. Tesaloniķiešiem 
3:11-12, Efeziešiem 4:28 un daudzviet citur Bībelē). 

Iemācieties dzīvot šodienā! Divi lielākie laika 

ienaidnieki ir nožēla par lietām, ko esam izdarījuši 

pagātnē, un raizes par to, kas notiks nākotnē. Ļoti 
daudzi no mums dzīvo vai nu pagātnē vai nākotnē, 
bet ne šodienā.  Patiesībā ļoti daudzi no mums ir 
iesaistījušies spēlē: kaut būtu jau nedēļas nogale, 
kaut būtu jau vasara, kaut būtu jau Ziemassvētki 
utt.  Bieži tie ir bērni, kas saka: Kaut šī diena jau 
būtu beigusies! vai - kaut būtu jau rītdiena. Bet arī 
pieaugušie tā dara.  
Ir kāds stāsts par meiteni, kura mācījās universitātē 
un nevarēja to ciest. Viņa sev iestāstīja: Vēl tikai 
daži gadi jāpaciešas, tad es pabeigšu mācības, 
apprecēšos, man būs bērni, un tad es beidzot 
varēšu izbaudīt dzīvi.  Kad viņa pabeidza mācības, 
apprecējās, piedzima bērni, viņa saprata, ka bērni – 
tas ir baigais darbs. Un tad viņa sev iestāstīja: Kad 
bērni izaugs, es beidzot varēšu izbaudīt dzīvi. Bet 
kad bērni beidza vidusskolu, izrādījās, ka ar vīra 
algu nepietiek, lai samaksātu par bērnu mācībām 
augstskolā, tāpēc šai sievietei bija jāiet strādāt. Un 
tad viņa sev iestāstīja: Mums tikai jāpaciešas, 

kamēr bērni izmācīsies augstskolās, mums 
jāsamaksā visi rēķini, tad es varēšu nestrādāt un 
beidzot izbaudīt dzīvi. Kad beidzot bērni 
augstskolas bija pabeiguši, un arī mājas kredīts bija 
nomaksāts, viņa devās pie sava darba devēja, lai 
rakstītu atlūgumu. Darba devējs viņai teica: Tev 
nav izdevīgi tagad iet prom no darba, pastrādā vēl 
astoņus gadus, tad tev būs labāka pensija. Sieviete 
saprata, ka nevar noraidīt šo piedāvājumu un 
palika strādāt. Tā pagāja astoņi gadi, un pienāca 
viņas pensijas laiks. Arī vīrs aizgāja pensijā. Viņi 
pārdeva savu māju, nopirka mazāku. Un tad viņi 
apsēdās uz mājiņas lieveņa, skatījās ģimenes 
albumus un domāja par skaistajām, aizgājušajām 
dienām, un sapņoja par to, kas bijis un pagājis. 

Kāds ir teicis: Dzīve – tas ir tas, kas notiek ar 

mums, kamēr mēs būvējam plānus nākotnei. Kāds 

cits savukārt teicis: Dzīve - tas ir tas, kas notiek 

mums apkārt, kamēr mēs skatāmies sava 

viedtālruņa ekrānā. Cik patiesi, vai ne?  

Cenšoties saprast, kāds ir Tā Kunga prāts, lai 
atceramies, ka Jēzus ir aicinājies skatīties uz puķēm 
un putniem gaisā: Mateja evaņģēlijs 6:26-34. No šī 
salīdzinājuma un aicinājuma, mēs varam saprast, 
ka Dievs mūs aicina būt brīviem no rūpēm. Bet vai 
Viņš mūs aicina uz bezdarbību? Noteikti nē! Jo arī 
putni nenogurstoši strādā un darbojas,  katrs putns 
rūpīgi vij savu ligzdu, meklē barību, lai varētu savus 
mazuļus pabarot. Putni ir ļoti uzticīgi savos 
pienākumos. Bet ko putns nedara? Putns nemokās 
ar šaubām – vai man izdosies vai neizdosies. Tādu 
rūpju putnam nav. Mēs kā cilvēki nevaram pilnībā 
līdzināties putniem. Mums ir jādomā par rītdienu, 
mums ir arī jāplāno. Bet plānojot mēs tomēr varam 
atbrīvoties no raizēm un rūpēm, ja ar lielu cerību 
un ar drošu pārliecību raudzīsimies nākotnē, zinot, 
ka Dievs būs ar mums. Laicīgās rūpes varam atstāt 
Dievam, jo Viņš par mums rūpējas. Dievs mums 
spēj palīdzēt arī bada laikā, arī izmisuma laikā. Bet 
ko Viņš no mums sagaida? Meklē Dieva valstību 

un Viņa taisnību un atstāj savas rūpes mierīgi 

savam Dievam! (33., 34. pants). Ko tas nozīmē – 
meklēt Dieva valstību? Tas nozīmē – būt Dievam 
uzticīgam visās lietās, pildot Viņa pavēles. Tas 
nozīmē staigāt šauro ceļu, tas nozīmē pasaulē 
peldēt pret straumi. Tas nozīmē varbūt daudz ko 
zaudēt uzticības dēļ. Tas nozīmē cīnīties par šķīstu, 
Jēzum līdzīgu raksturu. Tas nozīmē uzupurēties citu 
labā. Lai saprastu, vai mēs dzenamies pēc Dieva 
Valstības, mēs varam sev uzdot jautājumus: Kur es 

pirmām kārtām ieguldu savu enerģiju? Vai mana 

... ne lietus, ne karstums, ne 

aukstums, ne seriāls, ne čempionāts, 

ne miegs neietekmēs to ... 



nauda un laiks tiek tērēta lietām, kas zudīs, vai 

tomēr darbiem, kas ir ar Mūžības vērtību?   

Romiešiem 13:11-14. To darait, saprazdami šo 

laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo 

tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad 

kļuvām ticīgi. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: 

tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies 

gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to 

prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un 

izlaidībā, ķildās un naidā, bet lai jūsu bruņas ir 

Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai 

nekristu kārībās.  

Šodien ir jauna diena, Jauns gads! Tagad ir īstais 
laiks! Tieši tagad ir šodiena! Kungs, dod mums 
gudrību laiku izmantot gudri! Kungs, palīdzi mums 
izlietot šī gada 8760 stundas ar gudru sirdi 
vislabākajā iespējamā veidā priekš Tevis, Dievs, un 
Tavam godam, Tavas Valstības darbam!   

 

Un jaunajā gadā jums lai ir:  

pietiekami daudz laimes, lai jūs būtu laipni, un 
pietiekami daudz pārbaudījumu, lai jūs būtu stipri. 

Pietiekami daudz skumju, lai jūs paliktu cilvēcīgi, un 
pietiekami daudz cerības, lai jūs būtu laimīgi. 

Pietiekami daudz neveiksmju, lai jūs būtu pazemīgi, un 
pietiekami daudz veiksmes, lai jūs būtu dedzīgi. 

Pietiekami daudz draugu, lai jums būtu mierinājums, un 
pietiekami daudz pārticības, lai jums pietiktu un paliktu pāri labiem darbiem. 

Pietiekami daudz sajūsmas, lai raudzītos rītdienā, un 
pietiekami liela apņemšanās, lai katru dienu darītu labāku nekā iepriekšējā. 

 

/Sagatavots pēc mācītāja M.Ņūlenda svētrunas, Ī.Kleimaņa piezīmēm u.c. interneta materiāliem./ 
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• 31. janvārī 11:00-16:00 visi esam aicināti būt kopā LBDS SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBAS GADSKĀRTĒJĀ 

KONFERENCĒ Rīgā, Mateja baznīcā, Matīsa ielā 50b. 

• 1. februāris – draudzes nākotnes redzējuma svētdiena. 

• Sestdiena, 28. februāris - BĒRNU SPORTA DIENA VENTSPILĪ.
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Mana pateicība par saņemtajām svētībām: cilvēku ar invaliditāti draugu svētības: 

SVĒTĪGI tie, kas pacietīgi un uzmanīgi uzklausa mani, kaut arī man ir grūti runāt, jo tas ļauj man noticēt, ka, ja 
es neatlaidīgi centīšos, es tikšu saprasts. 

 SVĒTĪGI tie, kas nesteidzina mani un necenšas visu izdarīt manā vietā, jo bieži man ir vajadzīga nevis palīdzība, 
bet tikai vairāk laika. 

SVĒTĪGI tie, kas ir man līdzās, kad es sāku kaut ko jaunu un neizmēģinātu, jo manas neveiksmes būs nieks 
salīdzinājumā ar tiem brīžiem, kad es pārsteigšu citus un pats sevi. 

SVĒTĪGI tie, kas lūdz manu palīdzību, jo mana lielākā vajadzība ir būt noderīgam. 

SVĒTĪGI tie, kas saprot, ka man nav viegli izteikt savas domas vārdos.  

SVĒTĪGI tie, kas ar smaidu iedrošina mani mēģināt vēlreiz. 

SVĒTĪGI tie, kas neatgādina man, ka es jau divreiz esmu uzdevis vienu un to pašu jautājumu. 

SVĒTĪGI tie, kas ciena un mīl mani tādu, kāds es esmu, nevis tādu, kādu viņi vēlētos mani redzēt. 

Ja visus pasaules cilvēkus ar invaliditāti sapulcinātu kopā kā vienu tautu, tad šajā tautā būtu 650 miljoni 
vīriešu, sieviešu un bērnu. Tā būtu iedzīvotāju skaita ziņā trešā lielākā valsts pasaulē pēc Ķīnas un Indijas 
(Pasaules Veselības organizācijas statistika). Tās iedzīvotāju lielāko daļu raksturotu zems izglītības līmenis, 
niecīgas darba un peļņas iespējas, nabadzība, ierobežotas pārvietošanās iespējas, izolētība no sabiedrības. 
Tikai retais no viņiem būtu dzirdējis evaņģēlija vēsti un vēl mazāk būtu to, kam ir iespēja aktīvi iesaistīties 
kristīgo draudžu dzīvē. Neliela daļa no šīs 650 miljonu lielās tautas dzīvo arī Latvijā, tepat mums līdzās.  
Cilvēki ar invaliditāti Latvijā ir ļoti plašs un maz apgūts misijas lauks. Bet Jēzus pavēle ir: ejiet pie visiem, 
pasludiniet visiem, dariet par mācekļiem visus!      /WingsForWheels/ 
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    Kāds būs tavs jaunais gads? 
 

Kā Tev liekas, kāds būs nākamais gads? Jautājot 
citā veidā, kādu tu to vēlies redzēt? 

Pirmais jautājums ir grūts, pat tāds, uz kuru nav 
iespējams rast atbildi, jo tas ietver sevī tik daudz 
mainīgos: pasaules un lokālo ekonomiku, izmaiņas 
nozarē, kurā darbojies, lēmumu pieņemšanu vai 
nepieņemšanu un to attiecīgajām sekām. 
Personiskā līmenī tas ir līdzīgi: negaidīti notikumi 
un ietekmes, nekontrolējami apstākļi, nepiepildītas 
cerības. 

Tomēr uz otro jautājumu atbildēt ir daudz vieglāk. 
Mēs varam noteikt plānus, cerības un sapņus 
nākamajam gadam - citus, balstītus uz to, kas 
notika iepriekšējā gadā, citus - uz to, ko vēlamies 
sasniegt. Bet patiesība ir tā, ka svarīgas lietas 
nenotiek pašas no sevis. Mums ir jāparāda 
iniciatīva, lai tās taptu. Viens no labākajiem 
veidiem, kā to darīt, ir uzstādīt mērķus. 

Mans draugs, Garijs Haifīlds, savā grāmatā “ Kad 
“Vēlos” kļūst par “Vajag!””, stāsta savu stāstu par 
grūtību pārvarēšanu, veidojot veiksmīgu karjeru kā 
biznesmenim un uzņēmējam. Viens no viņa 
veiksmes stūrakmeņiem, pēc Garija domām, bija 
mērķu uzstādīšana un pastāvīga atgādināšana sev 
par tiem. Viņš piedāvā dažus vērtīgus ieteikumus: 

• Koncentrējies uz to, kur tu vēlies būt, nevis 
to, kur atrodies šobrīd. 

• Negaidi, kad lietas izmainīsies. Esi 
pārmaiņu iniciators. 

• Mērķiem nav svarīgi, kurš tos uzstādījis. 
Mērķiem patīk visi – arī tu. 

• Nepietiek, ja par mērķiem tikai domā. 
Uzraksti tos. Tad ņem tos līdzi, lai kur arī 
dotos. 

• Nav svarīgi, cik ilgs laiks nepieciešams, lai 
nokļūtu tur, kur vēlies būt. Bet, jo agrāk 
sāksi ceļu, jo ātrāk nonāksi galā. 

• Sagatavojies un esi gatavs. Tad tev nebūs 
jāsāk gatavoties brīdī, kad garām ies dzīves 
lielākā iespēja. 

Bībelē Salamana Pamācībās mēs arī varam lasīt par 
gudrību plānot un uzstādīt mērķus: 

Kāds ir tavs maksimālais mērķis? Vairums mērķu 
attiecas uz sevi pašu, tuviniekiem vai savu biznesu. 
Bībele saka, ka pat, ja tas ir labi, mums ir jāuzstāda 
augstāki mērķi – patikt un kalpot Dievam. "Uztici 

Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi 

sekmēsies." (Salamana Pamācības 16:3) 

Esi elastīgs, gatavs mainīt kursu, ja nepieciešams. 
Viena no labākajām lietām attiecībā uz mērķiem ir 
tas, ka, sekojot tiem, mēs atrodamies kustībā. Bet 
mums jābūt gatavībā mainīt plānus un virzienu, ja 
apstākļi to prasa. "Cilvēka sirds izdomā sev savu 

ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu." 
(Salamana Pamācības 16:9) 

Tas ir lieliski - saprast, ka mēs varam būt Dieva 
instrumenti Viņa darba veikšanai. Mēs varam 
godīgi formulēt savus mērķus, bet vai tu esi kādreiz 
iedomājies, ka Dievam ir īpašs nolūks, aicinot Savus 
ļaudis darīt darbus – pat tā saucamajā “laicīgajā” 
darba vietā? “Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri 

visam stāv un paliek Tā Kunga padoms." (Salamana 
Pamācības 19:21) "No Tā Kunga ir atkarīgi ikviena 

cilvēka soļi, bet kurš cilvēks gan zina un izprot savu 

ceļu?" (Salamana Pamācības 20:24) 

Autors: Roberts Dž. Tamasi 
 

Sveicam jubilārus! 
 

6.01. – Rita Ķere – 55 gadu jubileja 
6.01. – Inga Vadone 
8.01. – Inga Sisene 
9.01. – Rosvita Blūma 
12.01. – Silvija Meniķe 
13.01. – Gunta Judkauska – 60 gadu jubileja 

15.01. – Modris Baumanis 
15.01. – Inese Spēka 
16.01. – Iveta Dirnēna 
20.01. – Ilma Mūrniece 
22.01. – Tālivaldis Ķeris 
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Bez ticības nekas nav iespējams. Ar 

ticību nekas nav neiespējams. 
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