
 
 Domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. 
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Jaunajā 2020. gadā svinēsim Dziesmu svētkus - 9. Latvijas Baptistu Dziesmu svētkus Kuldīgā! 

Tādēļ uzaicinām koru, ansambļu un pielūgsmes grupu vadītājus, atsevišķus dziedoņus un citus 
atbildīgus ieinteresētus draudžu pārstāvjus sestdien, 18. janvārī 10.00 uz Kuldīgu, uz Dziesmu svētku 
gada atklāšanu.  Ierašanās no 9.30. Darbošanās - orientējoši līdz 16.00. 

Dalības maksa: 5 eur no personas. Lūgums atbildēt e-pastā inga.titova@gmail.com 

*** 
Iesākt Jauno gadu gribās skaisti. Daži no mums mēdz jokot, sakot - kā Jauno gadu iesāksi, tā arī 

pavadīsi. Tas, šķiet, visai neiespējami, jo katra diena tomēr nes kaut ko citu. Bet ir vēl kāds cits teiciens 
- tas, kā tu iesāc savu dienu, noteiks to, kā to pavadīsi. Tu vari iesākt savu dienu ar Dievu un vari būt 
drošs, ka tā būs lieliska diena. Lai kas tajā atgadīsies, tu būsi drošs, ka esi Dieva rokās, Viņa vadībā un 
gādībā. Un, ja tā mēs skatāmies, tad arī Jauno gadu, katru Jaunā gada dienu mēs varam iesākt ar Dievu 
un būt droši, ka esam to ielikuši visdrošākās rokās. 

Ja esam droši par to, Kam uzticam sevi, savus mīļos, savas gaitas, plānus, dienu un gadu, tad uz šī drošā 
pamata mēs varam arī ļaut Jēzum mainīt tās lietas, kuras mūsos vēl ir jāmaina. Un to, diemžēl, ir ļoti 
daudz. Gan pie man, gan pie tevis Dievam vēl ir tik daudz darba... bet Viņš ir apsolījis, ka pabeigs to 
līdz tam laikam, kurš mums katram nolikts. 

Vai tu esi gatavs doties grūtā, bet ļoti vērtīgā ceļojumā kopā ar Jēzu, kura laikā Tu tiksi mainīts un 
veidots, lai kļūtu līdzīgāks Viņam? Vai tas ietilpst tava Jaunā gada plānos? 

Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. /Filipiešiem 1:6/ 

*** 
Lai mainītu pasauli ir jāsāk ar sevi. Maini savas domas par citiem, maini savus uzskatus, savu attieksmi. 
Lūdz Svētajam Garam uzrādīt to, kas Tevī ir jāmaina un lūdz Dievam spēku to kopā ar Viņu arī izdarīt. 

Mazāk tiesā - vairāk mīli. 

Mazāk kritizē - vairāk piedod. 

Mazāk nosodi - vairāk pieņem. 

Mazāk vērtē - vairāk novērtē. 

Mazāk lūdz - vairāk pateicies. 

Mazāk pārmet - vairāk uzslavē. 

Mazāk atstum - vairāk samīļo. 

Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir 
Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. /Romiešiem 12:2/  

Pašiedvesma nemaina cilvēku, arī laiks to nedara, tikai Kristus var mainīt cilvēku.   /Henrijs Drumonds/ 
 

  

Munise Lamberte 



 

Esi pateicīgs… par katru saskarsmi ar mīļoto cilvēku. Par katru dārgo ieelpu un izelpu. Par savu 
apģērbu, lai arī ļoti novalkāto. Par zobiem mutē, kas sāp. Par retajiem matiem uz galvas. Par ūdeni, ko 
dzer, par ēdienu, ko ēd. Par dāsno zemi, kas tevi baro. 

Par svešinieka labestību, par nesaudzīgo drauga godīgumu, par katras dienas negaidītajām dāvanām. 

Kāda tava ķermeņa daļa sāk niķoties, un tu saproti, cik ilgi tā tev ir kalpojusi bez ierunām. 

Mīļotais cilvēks tevi pamet, un tu novērtē visus tos brīžus, kurus pavadījāt kopā, nezinot, ko nesīs jums 
nākotne. 

Tikšanās ar saniknotu klientu parāda tev tavu iekšējo spēku un spēju būt līdzcietīgam, un atgādina tev par 
to, cik ļoti cilvēki iekšēji cieš un cik ļoti viņiem vajadzīga tava labestība, un kādas var būt pieļaujamās 
robežas. 

Tu bez kādas īpašas vēlmes maksā savus nodokļus. Bet pēc tam kādā brīdī pēkšņi tu novērtē dzīves 
kvalitāti, kuru tu uzskati par pašu par sevi saprotamu, un tu pēkšņi sāc dziedāt. Vai debesis atveras un 
pēkšņi spējš lietus “sabojā” tavu dienu. Un pēkšņi tu sajūti neizsakāmu pateicību par to, ka līst lietus, kas 
palīdz dzīvei uzplaukt visā krāšņumā. 

Tevi atlaiž no darba, tu raudi un dusmojies, bet te pēkšņi kādā rītā tev galvā noknikšķ: tu esi brīvs. Un 
vari nodarboties ar to, ko vienmēr vēlējies darīt: ar drosmīgu un riskantu lietu, kas reiz tev lika justies tik 
dzīvam. 

Tu mīli un atlaid. Skumsti un svini dzīves straujo dabu. Tu atrodi savas īstas mājas nedrošībā. Un tu 
iemīlies nevis gala punktā, bet zemē, uz kuras tu sper katru soli. 

Šodien atrodi vietu pateicībai. Atrodi kaut ko vai kādu: maziņu, muļķīgu – to, ko tu novērtē bez iemesla. 
Un zini, ka nav nekā maza un muļķīga, ja skaties Dieva acīm.     /Džefs Fosters/ 

 

7 TĪRĪBAS LIKUMI: 

1. ROKU TĪRĪBA 
Tas nozīmē neņemt neko lieku. Šeit domāta arī desmitā daļa no ienākumiem, kura jāatdod tiem, kam tā ir 
nepieciešama. 

2. AUSU TĪRĪBA 
Tas nozīmē neklausīties naida, dusmu pilnus, pārbiedētus un nemiera pilnus cilvēkus. Tāpat norobežoties 
un neklausīties aprunāšanu, apmelošanu un tukšu pļāpāšanu. 

3. ACU TĪRĪBA 
Tas nozīmē sargāt savas acis no naida, dusmām, skaudības un neiekārot svešu. 

4. MUTES TĪRĪBA 
Tas nozīmē sargāt savu muti no liekas daudzvārdības, tukšas pļāpāšanas, aprunāšanas un ļauniem 
vārdiem. 

5. ĶERMEŅA UN APĢĒRBA TĪRĪBA 
Tas nozīmē turēt savu apģērbu un savu ķermeni iekšējā un ārējā tīrībā. 

6. DOMU TĪRĪBA 
Tas nozīmē attīrīt savu galvu no negatīvām domām un ļauniem nodomiem. 
Tas nozīmē arī nežēlot sevi. Kāpēc sevi žēlot? Vai nav labāk sevi iedvesmot jauniem darbiem? 

7. SIRDS UN DVĒSELES TĪRĪBA 
Tas nozīmē saglabāt un sargāt savas emocijas dzīvas un neignorēt tās. Mīliet no sirds un neprasiet neko 
pretī. Mīlestība jau pati par sevi ir laime.  

No krievu val.tulk.Vineta Broka 



 
Hallo, labdien! Vai varu runāt ar Dievu? 
– Labdien! Savienoju! 
– Labdien, Dievs! 
– Labdien, Dvēsele mana! Es uzmanīgi tevi klausos! 
– Dievs, tūliņ klāt Jaunais gads! Es tevi lūdzu, izdari tā, lai manas vēlēšanas piepildās! 
– Protams, Mīļā, visu, ko vien vēlies! Bet sākumā es tevi savienošu ar piepildīto vēlmju nodaļu, – 
pacenties saprast savas pagātnes kļūdas! 
... Metāliska balss tālruņa klausulē: "Uzgaidiet, lūdzu, savienoju jūs ar piepildīto vēlmju nodaļas 
operatoru"... Gaidu... 
– Labdien! Ko jūs vēlētos uzzināt? 
– Labdien! Mani pie jums sūtīja Dievs un teica, ka pirms ievēlos jaunas vēlēšanās, būtu labi noklausīties 
iepriekšējās. 
– Skaidrs, minūtīti uzgaidiet... Ā, lūk! Visas jūsu vēlmes. Jūs klausaties? 
– Jā, ļoti uzmanīgi klausos! 
– Sākam no pēdējā gada: 
1. Apriebies šis darbs! (izpildīts: "darbs apriebies!"). 
2. Vīrs nepievērš uzmanību! (izpildīts: "nepievērš!"). 
3. Ai, man kaut nedaudz naudiņas vajadzētu! (izpildīts: naudas – nedaudz!). 
4. Stulbās draudzenes! (izpildīts: viņas ir stulbas!). 
5. Ļoti vajadzētu kaut kādu dzīvoklīti! (izpildīts: 10.stāvā zem paša jumta, kurš tek. Prasīja taču "kaut 
kādu"!). 
6. Ļoti vajadzētu kaut kādu maziņu mašīnīti! (izpildīts: sensena gada "Zaporožecs"). 
7. Ļoti gribu kaut kur pavadīt kaut nelielu atvaļinājumu. (izpildīts: pie vīramātes uz laukiem, viņai kā reiz 
darbaspēks vajadzīgs). 
8. Nu, kas tas ir, neviens ziedus neuzdāvinās? (izpildīts: neuzdāvinās!). 
Turpināt? Te būs apmēram gadu ko lasīt! 
– Nē, nē, es visu sapratu! Lūdzu pāradresējiet manu zvanu Radītājam! 
– Dievs, es visu sapratu! Es pārdomāšu katru domu, pat vismazāko! Lūdzu, sūti man labas domas! Es 
lūdzu palīdzi man saprast to, ka Tu man vienmēr palīdzi! Bet tagad man jāpadomā. Vai drīkstu vēlāk 
pārzvanīt?... smiekliņš klausulē... 
– Protams, Mīļā. Kad vien vēlies! 
Savās lūgšanās nežēlojies Dievam par to, ka tev viss ir slikti. Viņš var padomāt, ka tu vēl nemaz nezini, 
ko patiešām nozīmē slikti un parādīs tev to. Labāk pastāsti Dievam, ka tev viss ir labi! Un tad Viņš 
padomās: "Eeehhh, mīļā, tu vēl nemaz nezini, ko pa īstam nozīmē LABI!" 

Tulk.G.F.Solis  sobiratelzvezd. Ru 

 
 

 

Četri draugi un tu …  

*** 

Pārdomām jaunajā gadā, kas esi tu? 



Reiz dzīvoja četri draugi, viņu vārdi bija KATRS, KĀDS, NEVIENS un JEBKURŠ.  
Katrreiz, kad kāds svarīgs darbs bija jādara, KATRS bija pārliecināts, ka KĀDS to izdarīs. 
JEBKURŠ varētu to izdarīt, bet NEVIENS to nedarīja.  
Kad NEVIENS to nedarīja, KATRS sadusmojās, jo tas bija KĀDA darbs.  
KATRS domāja, ka JEBKURŠ to izdarīs, bet NEVIENS nevarēja iedomāties, ka KĀDS to nedarīs.  
Tāpēc KATRS vainoja KĀDU, kad NEVIENS nebija izdarījis to, ko varētu būt izdarījis JEBKURŠ. 

Kā ir ar tevi?  

 1.februārī Rīgā notiks svētdienskolotāju konference un Timoteja skolas izlaidums. Prieks būt 
kopā, lūgt un svinēt! 

 15.februārī ikgadējā sieviešu kalpošanas apvienības konference. 

*** 

Iespējams katrs no mums, kaut reizi savā dzīvē, būs dzirdējis frāzi: “ vai tu maz novērtē, ko es tavā labā 
esmu darījis?”. Un iespējams katrs no mums kaut reizi ir juties nenovērtēts. Un tādos brīžos gribās prasīt, 
nu kāpēc tas otrs neredz cik daudz es viņa labā daru? Kāpēc nenovērtē un nepasaka paldies? Var gadīties, 
ka tas otrs vienkārši ir pusaudzis, kurš šobrīd uz to nemaz nav spējīgs, bet gadās, ka tie ir līdzcilvēki, 
tuvinieki, ģimene, kuriem hormonu vētras jau sen garām. Kāpēc cilvēks nespēj novērtēt to, ko otrs dara 
viņa labā?  

Un te mēs varam apstāties un katrs padomāt - vai es pats novērtēju, ko Dievs dara manā labā? Lai kur es 
šobrīd atrastos, tieši šeit mani ir atvedis Dievs. Vai man šobrīd iet labi, vai slikti - tas ir ceļš, kuru man 
dāvina Dievs, lai mani pilnveidotu, lai mani mainītu, lai tuvinātu Viņam. Vai es to novērtēju?  

Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, kas ir pastāvīgs un 
nav mainīgs kā ēna. /Jēkaba 1:17/ 

Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!  

/Psalms 34:9/ 

 

Janvāra jubilāri - Sveicam janvārī dzimušos! 

                         3.01. – Dāvids Ķeris 
  6.01. - Rita Ķere - 60 
  6.01. - Inga Vadone  
  8.01. – Inga Sisene  
12.01. – Silvija Meniķe  
13.01. - Gunta Judkauska - 65   
 

15.01. - Modris Baumanis  
15.01. - Inese Spēka   
16.01. - Iveta Dirnēna  
20.01. – Arta Veidmane-Srēle 
22.01. - Tālivaldis Ķeris  
 

Dievišķais Kungs, dari tā, lai mana vēlme būtu nevis saņemt mierinājumu, bet gan mierināt, 
nevis tikt saprastam, bet saprast, nevis tikt mīlētam, bet mīlēt, jo iegūstam mēs dodot, žēlojot tiekam 
apžēloti un mirstot dzimstam mūžīgajai Gaismai.     /Asīzes Francisks/ 

 

    Mācītājs vakariņoja ar kādu pāri no viņa baznīcas. Kad mācītājs jau bija devies prom, sieva 
teica vīram: "Man šķiet, viņš nozaga mūsu karoti!" Tā šī situācija nomocīja viņu veselu gadu. Pēc gada 
pāris atkal vakariņoja kopā ar šo mācītāju. Nenovaldoties, sieviete jautāja mācītājam: "Mācītāj, vai tu 
pagājušajā gadā nozagi mums karoti?" Mācītājs atbildēja: "Nē, es to ieliku jūsu Bībelē." 
 

Paldies 365 iespējām! zentasvara50@inbox.lv 


