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Sveiki, dārgie māsas un brāļi Kristū!
Šogad aprit 90 gadi kopš pirmajiem Latvijas Baptistu draudžu savienības
Dziesmu svētkiem. Un šogad vēlamies šos svētkus svinēt kopā ar Jums
vienā no senākajām Latvijas pilsētām - Cēsis.
No 13-19. jūlijam pilsētā noritēs dažādi koncerti, aktivitātes bērniem un
jauniešiem, nometnes un vēl daudz citu pasākumu. Ar to vēlamies lūgt
Jūsu palīdzību. Mums ir nepieciešamas ne tikai lūgšanas un
iedrošinājums, bet arī praktiska palīdzība.
Aicinām Jūs pieteikties brīvprātīgai kalpošanai
kalpoša labdarības pasākumos
pilsētvidē, sociālās kalpošanās, svētku pasākumos, kā arī bērnu nodarbībās.
Pieteikties varat, zvanot: 26859823 Rakstot: edgarspakalns@gmail.com
Sīkāka informācija: http://www.lbds.lv/zinas/baptistu-draudzu-viii-dziesmu
http://www.lbds.lv/zinas/baptistu
dziesmu-svetki-cesis
Kā arī: http://www.cesudraudze.lv
Ar cieņu, Cēsu Baptistu draudzes brīvprātīgo koordinators Edgars Pakalns
Aicinām draudzēs un ģimenēs lūgt katru dienu par to, lai iecerētais ir pagodinājums Jēzum Kristum
un par svētību dalībniekiem, svētku viesiem un Cēsu pilsētai /Oļegs
Oļegs Jermolājevs, Cēsu draudzes mācītājs/.
mācītājs
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Mūsu draudzes kora svētkus svinam 21.jūnijā kopā ar Cēsu zvanu ansambli un
O.Jermolājevu!
Padomes sēde
Šā gada 7.maijā notika kārtēja draudzes padomes sēde. Tika uzaicināti uz tikšanos ar padomi
kalpotāji Valters Siksna un Indra Ļaudobele. Padome uzklausīja viņu vērtējumu par kalpošanu draudzē,
idejas, vajadzības un ieteikumus. Kopīgi aizlūdzām un svētījām Valteru Siksnu un Indru Ļaudobeli. Valters
ir nolēmis doties tālāk mācīties uz Baltijas Pastorālo Institūtu (BPI), kurā tiek apmācīti
apmācīti un sagatavoti jauni
vadītāji draudzēs.
Nolēmām par nākošo kristību datumu apstiprināt 5. jūliju. Ir kristību kandidāti, kuri ir izteikuši
vēlēšanos būt Bībelīgi pagremdēti un ienākt Priekules baptistu draudzē.
Draudzei tika piedāvāta iespēja uzņemt studentu no BPI prakses laikā no 2015.gada 1.septembra
līdz 2016.gada 31.maijam. Padomes lēma un pieņēma izaicinājumu jaunajam kalpotājam Kārlim
Kleinhofam Prūsim nodrošināt prakses vietu Priekules baptistu draudzes kalpošanā. Mēs uzaicinājām
Kārli ciemos,, lai atbrauc un sludina. Mūsu pienākumos būtu atrast Kārlim vietu, kur dzīvot un iesaistīt
viņu kalpošanā, ko darām Priekules novadā.
Šajā reizē tika izskatīts mūsu garīdznieka Mārča Zīverta kalpošanas darbu saraksts. Kopīgi
vēlamies izveidot garīdznieka darba aprakstu, lai tas atbilst garīdznieka kalpošanas spējām, stiprajām
pusēm, Gara dāvanām. Lai ir skaidrība, kuri ir tie darbi un kalpošana, kuru mūsu garīdznieks pildīs un par
kuru kalpošanu draudzes padome var dot atgriezenisko saiti, tas ir, vēlāk dot
do savu vērtējumu, vai ir
sasniegts vēlamais un plānotais rezultāts. Tāpat ar padome ir gatava uzņemties atbildību un dot savu
atbalstu un palīdzību, lai garīdznieks spētu kalpot tajā jomā, kas viņam ir uzticēta.
Padome atbalsta kora dalībnieku un citu brīvprātīgo braukšanu uz Cēsīm, kur notiks Latvijas
Baptistu Draudžu Savienības (LBDS) Kongress un Dziesmu svētki. Tas notiks 2015.gada no 17.-19.
17.
jūlijam.

Draudzes pieaugšana
Jēzus nejautā, cik daudzi nāk uz mūsu
svētdienas dievkalpojumiem, vai arī cik cilvēku
pulcējas mūsu sapulcēs. Tie nav vissvarīgākie
jautājumi. Jēzus aicina sekotājus, darbiniekus un
mācekļus. Tas vienmēr ir lielākais izaicinājums
draudzes pieaugšanā. Kā mēs darām citus par
mācekļiem? Tad, kad cilvēki tiek darīti par
mācekļiem, draudze turpina augt arī ilgākā laika
periodā!
Ja jauni cilvēki nepievienojas draudzei, ja
viņi nepieaug briedumā un paklausībā Kristum,
tad mēs būsim tā pati cilvēka grupa, kuri
pulcējāmies pirms pieciem vai desmit gadiem.
Tendence būs samazināties, jo cilvēki arī fiziski
mirst un pārceļas uz dzīvi citur. Draudzes
pieaugšanā ir nepieciešama kustība, kur jauni
cilvēki (ar to es nedomāju tikai gados jaunus
cilvēkus), nāk pie ticības un sāk sekot Jēzum, kā
savam Kungam. Šie cilvēki izaug par dažāda
līmeņa vadītājiem, un daži no viņiem uzņemas
atbildību sākt jaunas draudzes. Tikai tad mēs
tuvojamies bibliskajai izpratnei par pavairošanu.
Māceklība ir veidošana, un veidošana
notiek, kad ar savu dzīvi atdarinām sava Kunga
Jēzus Kristus dzīvi kā Viņa sekotāji. Veidošanas
pamatā nav vairāk informācijas par Jēzu Kristu.
Ticību nevar iemācīt, tā “pielīp”. Ticība ir dāvana
no Dieva.
Kā tu ietekmē citus cilvēkus, kuri vēl nav
kristieši, ar savu dzīvi?
“Ietekmi uz citiem cilvēkiem var iedalīt
trīs jomās. 60% no tā, kā es ietekmēju citus, nāk
no tā, kāds es esmu. 30% ietekme nāk no manas
rīcības, ko es daru, un 10% nāk no maniem
vārdiem, ko es saku.” /RomanoGardini/
Mēs, kā vadītāji ietekmējam citus ar to,
kādi mēs esam un ko mēs darām.
Mēs, kā aktīvi draudzes locekļi
ietekmējam citus, kādi mēs esam un ko mēs
darām.
Mēs, ka slinki, bailīgi, neuzticīgi savā
rīcībā pret Jēzu, arī ietekmējam citus ar to, kādi
mēs esam un ko mēs darām.
Kristus tev piedāvā glābšanu no grēka, no
velna saistībām un piedāvā Mūžīgo Dzīvību. Ja tu
to esi saņēmis un priecājies vienatnē, tad man tev
ir kas sakāms. Tava glābšana ir Dieva mērķiem,
nevis tikai tavai labsajūtai, tavai drošībai, tavam
ik svētdienas nācienam uz draudzi. Tu esi glābts
Dieva darbam, Dieva mērķiem, Dieva nodomam.
Tu saņem spēku ticībā arī Dieva mērķiem. Ja tev
ir tavs stāsts, kā Dievs tevi ir dziedinājis, glābis
no grēka, piedevis un atradis, tad zini, tas nav
tikai tev. Tas ir domāts Dieva mērķiem.

Evaņģēlijs ir Labā Vēsts cilvēkiem. Labā Vēsts
nāk kopā ar slikto vēsti. Sliktā vēsts ir tad, kad
cilvēks dzīvo bez Dieva, bez Kristus un viņa ceļš
ved pazušanā. Labā Vēsts ir tā, ka Jēzus Savu
dzīvību pie krusta ir samaksājis un, tevi redzot, ir
miris un augšāmcēlies, lai tu paustu Labo Vēsti
tālāk. Jēzus dzīves stāsts ir par glābšanu tev
pašam un daudziem, kurus pats Dievs grib caur
tevi glābt.
Draudze! Tā nav nejaušība, ka tu esi tieši
Priekules draudzē un tieši šajā laikā. Tā nav
nejaušība, ka tieši tu turi rokās šo avīzi un lasi šo
rakstu. Tā nav nejaušība, ka tu dzīvo tajā vietā,
kur tu dzīvo. Jēzus Kristus tevi redzēja, pirms
pasaule tapa radīta. Viņš zināja tavus ceļus, tavus
darbus un tavas izvēles. Jēzus zināja, ka tev,
grēciniekam, ir vajadzīga piedošana par visu tavu
dzīvi un grēku nožēla. Uz Jēzus visu to tev dod,
samaksājot ar Savu dzīvību un lejot Savas dārgās
asinis.
Tagad klausies! Mēs neviens neesam
perfekts un labāks, un pareizāks. Tikai Jēzus ir
labs un perfekts, un pareizs. Ja Jēzus dzīvo tevī,
un tu to vari apliecināt ar savu muti tieši tagad,
tad ķeries klāt izaicinājumam. Tavā dzīves laikā
daudzi cilvēki var tapt glābti. Tu esi draudzē, kur
cilvēku glābšana no pazušanas ir prioritāte. Mūsu
draudzē ir Jēzus Kristus Kungs, un mēs
paklausām Viņa pavēlei.
Šajā vasarā notiks vairāki pasākumi
bērniem, jauniešiem un pieaugušiem. Tava
palīdzība ir vajadzīga. Tu esi noderīgs ar jebko,
ko tu dari. Iesaisties pusaudžu nometnē
Jūrmalciemā no 30.jūnija līdz 4.jūlijam. Iesaisties
misijas braucienā uz Ķūļciemu, lai liecinātu ar
darbiem un vārdiem par Jēzu Talsu rajona nelielā
ciematā, kur tiek dibināta draudze. Mēs plānojam
braukt uz turieni 29.jūlijā līdz 2.augustam.
Iesaisties
braucot
ciemos
pie
Kalētu
iedzīvotājiem, lai liecinātu caur draudzību un
darbiem par Jēzu Kristu. Ja arī tas vēl tev liekas
par grūtu, tad satiec savu neticīgo draugu. Paprasi
viņam: “Draugs, pastāsti kā tev iet?” Tad, kad
viņš ir runājis, pajautā vēlreiz: “Pastāsti man
vairāk par to!” Tad, kad viņš ir runājis, piedāvā
aizlūgt Dievu par viņa situāciju un viņa dzīvi. Ja
tu to darīsi ticībā un no sirds, mēs šajā gadā
kristīsim vēl cilvēkus. Vēl vairāk Dieva Valstības
ies plašumā Priekulē.
Tu esi Dieva meistardarbs. Mīļais, tu esi
Dievam ļoti vajadzīgs. Tieši ar tavu dzīvi, Dievs
dara brīnumus un glābj citus cilvēkus. Dievam
nav cita plāna, kas to darītu. Tu esi Dieva
glābšanas plāns šajā pasaulē. Tikai patiesi
pestītie, Kristu mīlošie cilvēki var glābt

grēciniekus. Pareizāk sakot, caur tavu dzīvi, caur
tavu atbildi šodien! Vai tu sekosi Jēzum, lai
glābtu vēl cilvēkus no mūžīgās pazušanas?
Lūgsim Dievu kopā:
Dievs, šajā Dienā es no jauna sevi atdodu
tam darbam, kuru Tu man esi uzticējis, ceļot Savu
draudzi pasaulē. Es no jauna esmu pārsteigts par
to, ka Tu mani iesaisti šajā darbā, kas spēj
izmainīt pasauli. Tāpēc šodien es ar prieku dodu
Tev savu: mīlestību, sirdi, talantus, enerģiju,

radošās spējas, uzticību, resursus un pateicību. Es
atdodu sevi visu tai lomai, ko Tu man esi ierādījis
Savas draudzes celšanā, lai tā varētu uzplaukt šajā
pasaulē. Šodien es atdodu visu. Es atdodu
vislabāko. Tu to esi pelnījis. Tava draudze to ir
pelnījusi. Kristu, Tu esi cerība šai pasaulei.”
Amen!
Jūsu Mārcis
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Daudzi jautā: ''Kāpēc Dievs pieļauj to, ka Āfrikas bērni mirst badā? Kāpēc viņš atļauj notikt
izvarošanām, zādzībām, kariem? Kāpēc tā notiek?''
Lūk ir atbilde:
Kāds cilvēks atnāca uz frizētavu, lai viņam, kā parasti, apgrieztu matus un to noskūtu. Viņš sarunājās ar
frizieri, kurš viņu apkalpoja. Runāja par dažādām lietām un tad uzsākās saruna par Dievu.
Frizieris sacīja:
— Lai ko jūs man sacītu, bet es neticu, ka ir Dievs.
— Kāpēc? — pajautāja klients.
— Nu tas taču jau tāpat skaidrs. Pietiek iziet uz ielas, lai pārliecinātos, ka Dieva nav. Nu pasakiet, ja Dievs
eksistē, no kurienes tik daudz slimu cilvēku? No kurienes bezpajumtnieki bērni? Ja vien viņš patiešām
eksistētu, nebūtu nedz ciešanu, nedz sāpju. Ir grūti iedomāties mīlošo Dievu, kurš pieļauj visu to.
Klients uz mirkli aizdomājās, bet nolēma paklusēt, lai neuzsāktu strīdu. Kad frizieris pabeidza savu
darbu, klients aizgāja. Izejot no frizētavas, viņš ieraudzīja tur ārā apaugušu un neskūtu cilvēku (izskatījās,
ka tas nebija bijis pie friziera veselu mūžību, tik nevīžīgi viņš izskatījās).
Tad klients atgriezās frizētavā un sacīja frizierim:
— Ziniet, ko es jums teikšu? Frizieri neeksistē.
— Kā tad tā? — izbrīnījās frizieris. — Bet vai tad es neesmu? Es taču esmu frizieris.
— Nē! — iesaucās klients. — Tie neeksistē, citādi nebūtu apaugušie un neskūtie ļaudis, kā lūk tas cilvēks,
kurš iet pa ielu.
— Nu, mīļais cilvēk, lieta jau nav frizieros. Vienkārši ļaudis paši pie manis neatnāk.
— Tur jau ir tā lieta! — apstiprināja klients. — Un es arī runāju par to pašu: Dievs ir! Vienkārši ļaudis
nemeklē Viņu un nenāk pie Viņa. Lūk, kāpēc pasaulē tik daudz sāpju un ciešanu.
Dievs neatklāsies cilvēkam, kurš vienmēr ir steigas stāvoklī.
Tāpat Viņš neatklāsies cilvēkam, kurš veltī Viņam maz laika.
/Benijs Hins/
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 Baltijas Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju skolas studenti (tai skaitā mūsu Estella) aicina visus
uz koncertu "Dziesma gaismai" 7.jūnijā, Tukuma baptistu draudzē, plkst. 16:00. Var uzspēt!☺
 14.jūnijā iespēja būt Talsos Dziesmu svētku ieskaņas koncertā!
 29.jūnijā sākas Pelču nometne bērniem ar īpašām vajadzībām. Paturiet aizlūgšanās!
Vēlme kaut ko darīt priekš Dieva ir viens, taču pavisam kas cits ir izdarīt ticības soli šajā virzienā.
/V. Muntjans/

Vārdi par Jēzu
Līga un Marija sētā spēlējās. Abas meitenes ievēroja,
ka uz kaimiņu mājas trepēm sēž kāds vīrietis – ļoti
netīrs un nelaimīgs. Sētas bērni no viņa baidījās. Visi
teica, ka šis vīrs ir dzērājs. Līgai likās, ka viņš raudāja.
Viņai palika vīra žēl.
„Es aiziešu pie viņa,” Līga teica Marijai.
„Neej, tev taču ir no viņa bail!” Marija
mēģināja Līgu atturēt, taču Līga pārvarēja bailes un
piegāja pie vīra.
„Kā
Kā es varu tev palīdzēt?” Līga pajautāja
nelaimīgajam vīram. Dzērājs pacēla savu nogurušo,
grumbaino seju. Viņš izskatījās ļoti nelaimīgs.
„Bērns, kā tev ienāca prātā ar mani runāt?”
vīrs pārsteigts jautāja Līgai. „Sen neesmu nevienu
laipnu vārdu dzirdējis.. Man nav neviena drauga. Man
vairs nav neviena, kas mani mīlētu un ar mani
parunātu.”
„Jēzus tevi mīl!” priecīgi teica Līga. „Viņš
grib būt tavs draugs, tikai tev viņam jātic. Vai tu esi
kādreiz ar viņu runājis lūgšanā?”
„Ak, nē!” nopūtās dzērājs. „Visu mūžu
m
esmu
darījis tikai sliktus darbus.”
„Jēzus grib būt tavs draugs, viņš tevi mīl!”
priecīgi teica Līga. „Viņš nomira pie krusta par visiem
taviem sliktiem darbiem. Jēzus nomira tevis dēļ. Bet
Jēzus trešā dienā cēlās augšā. Jēzus var tev palīdzēt!”

„Mazā mīļā meitene!” izsaucās nabaga vīrs.
„Es apsolos būt Jēzus draugs.” Līga no dzērāja vairs
nemaz nebaidījās un droši pasniedza viņam rociņu.
Meitene redzēja, ka vīrs raudāja. Tad viņš piecēlās un
aizgāja.
„Kāda tu jocīga!” Marija uzrunāja Līgu. „Kā
tu varējii ciest, ka tas sliktais cilvēks satver tavu
roku?”
Līga atbildēja: „Man no sākuma bija drusku
bail, bet es ļoti gribēju viņam pastāstīt par Jēzu.”
Pēc šī notikuma bija pagājuši vairāki gadi.
Svētdienskolā, kurā gāja Līga un Marija, bija ieradies
sirms un cienījams kungs. Viņš mudināja bērnus būt
laipniem un mācīja, ka par Jēzu jāstāsta visiem
cilvēkiem – arī tādiem, kuri ir izstumti un ar kuriem
neviens negrib runāt.„Arī es tāds biju,” viņš sacīja.
„Man nebija neviena drauga, es biju pamests viens
pats, nabags
bags un nožēlojams grēcinieks. Bet tad Dievs
sūtīja kādu mazu meiteni, kura man pastāstīja par
Jēzu.”
Pēc svētdienskolas sirmais kungs piegāja pie
Līgas: „Mīļais bērns, tie bija tavi laipnie vārdi, kas
mani izglāba.” Līga no prieka raudāja.
Vai tu esi kādam pastāstījis par Jēzu?
Jēzu
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Bībeles lasīšanas plāns jūnijā
1. 5. Moz. 2; 2. Tim. 1:8-18
2. 5. Moz. 3; 2. Tim. 2
3. 5. Moz. 4; 2. Tim. 3:1-9
4. 5. Moz. 5; 2. Tim. 3:10-4:8
5. 5. Moz. 6; 2. Tim. 4:9-22
6. 5. Moz. 7; Tit. 1:1-4
7. 5. Moz. 8:1-9:5; Tit. 1:5-16
8. 5. Moz. 9:6-10:11; Tit. 2
9. 5. Moz. 10:12-11:32; Tit. 3:1-88
10. 5. Moz. 12; Tit. 3:9-11
11. 5. Moz. 13; Tit. 3:12-15
12. 5. Moz. 14; Filem. 1-3
13. 5. Moz. 15:1-18; Filem. 4-7
14. 5. Moz. 15:19-16:17;
16:17; Filem. 8-22
8
15. 5. Moz. 16:18-17:20;
17:20; Filem. 23-25
23
16. 5. Moz. 18; Mt. 1:1-17
17. 5. Moz. 19; Mt. 1:18-2:12
18. 5. Moz. 20; Mt. 2:13-23
19. 5. Moz. 21:1-22:12; Mt. 3
11
20. 5. Moz. 22:13-30; Mt. 4:1-11
21. 5. Moz. 23:1-14; Mt. 4:12-25
25
22. 5. Moz. 23:15-25:19;
25:19; Mt. 5:1-16
5:1
23. 5. Moz. 26; Mt. 5:17-48
24. 5. Moz. 27; Mt. 6:1-18
25. 5. Moz. 28:1-14; Mt. 6:19-24
24
26. 5. Moz. 28:15-68; Mt. 6:25-34
34
27. 5. Moz. 29:1-30:10; Mt. 7:1-12
12

28. 5. Moz. 30:11-20;
20; Mt. 7:13-29
7:13
29. 5. Moz. 31:1-29; Mt. 8
30. 5. Moz. 31:30-32:47;
32:47; Mt. 9

Sveicam!
1.06. – VerenaRole
5.06. – Liene Lāce
7.06. – Antra Strjuka
17.06. – Judīte Mangaude
20.06. – Inese Taučus
21.06. – Oksana Petrova
25.06. – Viesturs Leja – 20gadu jubileja
Vieni lasa Bībeli, lai mācītos, citi – lai
dzirdētu no debesīm. /A.Murray/
Sveicam dažādu skolu beidzējus!
Amandu Siseni, Eduardu Cērpu, Lauru Ķeri, Ilzi
Gūžu, Raivi Siksnu, Valteru Siksnu, VanesuNelliju
Vanesu
Salnu, Marisu Dārznieku, Lindu Dēznieci!
Nekur nav rakstīts,
ts, ka Jēzus būtu mācījis savus
mācekļus sludināt, bet mēs zinām,
ka Viņš mācīja tos lūgt.
/D.L.Moody/

Paldies visiem, kas piedalījās avīzes tapšanā!
Sūtiet savus materiālus, liecības uz: zentasvara50@inbox.lv

