
Būt kristietim – tas vairāk nozīmē drosmīgi un aktīvi darīt 
Dieva gribu, nekā piesardzīgi izvairīties no grēka.  
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Garīgā disciplīna – Vienkāršība 
Kas ir vienkāršība – garīga disciplīna, gēns, vai 

varbūt mērķis, kas atstāts novārtā? Nesen lasīju kādu 
apgalvojumu, kam, domāju, mēs katrs piekritīsim: „Tas 
vēl nebūt nav kaut kas unikāls izveidot sarežģītas lietas. 
Patiesi ģeniāli ir sarežģītas lietas padarīt vienkāršas.” 
Ja domājam par garīgām disciplīnām, iespējams, 
vienkāršība būs visgrūtāk tveramā, jo tā sevi nereklamē 
un nesaka: „Iepazīstieties – esmu vienkāršība!” 
Neesmu arī pārliecināts, ka vidusmēra kristietis savās 
ikdienas gaitās apcer vienkāršību kā tādu. Taču, kad 
sastopamies ar cilvēkiem, kuri izstaro patiesu 
vienkāršību, mēs konstatējam, ka ir patīkami un viegli 
ar šādiem cilvēkiem kontaktēties. Ceru, ka mēs sev 
šādos gadījumos vismaz uzdodam jautājumu – kas ir 
tas, kas šo cilvēku tādu padara? Atļaušos izvirzīt domu, 
ka patiesa vienkāršība pati par sevi atsevišķi nemaz 
nepastāv, tā iet kopā ar beznosacījumu agape 
mīlestību, kas izpaužas cilvēkmīlestībā un mīlestībā uz 
Dievu. Palīdzēt virzīties uz šo garīgo disciplīnu mums 
varētu arī tādi atslēgas vārdi kā bērns un mūsu pašu 
garīgā nabadzība kā pretstats Kristus bagātībai. 

Kristus vienkāršība 
     Tas nav nekas neparasts, kad vienkāršība kļūst par 
iekārotu mērķi – pie tās šodien plaši atgriežas klientu 
apkalpošanas sfērā un to ļoti vajadzētu arī valsts 
pārvaldē un izglītības mācību programmās. Esam 
noteikti ievērojuši, ka modē nākusi arī priekšvēlēšanu 
laika „politiskā” vienkāršība, kad mūsu priekšstāvji 
cenšas sevi atrādīt kā vienkāršus ļaudis, eksponējot 
savus mājdzīvniekus, realitātes šovā gatavojot ēst vai 
kopā ar vienkāršo tautu piedaloties maratonā. Taču tam 
pamatā var būt arī dārgs sabiedrisko attiecību pētījums 
ar piesolītām reitingu izmaiņām, kas vēlāk tiek 
pārvērstas varas ietekmē un/vai naudas izteiksmē. 
     Uzlūkojot mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīvi, prātā nāk 
pravieša Jesajas vārdi: „Viņš, Tā Kunga kalps, uzauga 
neticīgā pūļa priekšā kā atvase un kā saknes 
atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda 
izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku 
uzlūkotu; tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā 
būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija 
nicināts, labāki ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija 
svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura 
priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par 
ko neturējām.” (Jes. 53:2-3) Šis pravietojums mums 
vēsta par Kristus ārējo vienkāršību, taču vēl vairāk mani 
nebeidz pārsteigt Viņa radošā vienkāršība. Mēs zinām, 
ka Kristus zemes dzīves laikā bauslība bija padarīta 
necaurskatāma un sarežģīta. Taču mēs redzam – 
Kristum tas rūp! „Un kāds no rakstu mācītājiem ... nāca 

un Viņam vaicāja: „Kurš ir augstākais bauslis par 
visiem?” Jēzus atbildēja: „Augstākais ir: klausies, Israēl, 
Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Un tev 
būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un 
no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no 
visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku 
kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav.” (Mk. 
12:28-31) Vai arī cits piemērs, kad Kristus atbild uz 
farizeju jautājumu par nodokļiem: „Tad dodiet ķeizaram, 
kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” 
(Mt. 22:21) 

Topi kā bērns 
Jēzus sacīja: „Patiesi Es jums saku: ja jūs 
neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit 
Debesu valstībā.” (Mt 18:3) Vienkāršībai kā garīgai 
disciplīnai ir jāizriet no mūsu – Kristū atjaunotās dzīves 
(atgriešanās) un no mūsu ikdienas svēttapšanas 
procesa. Jaunajā Derībā lasām, ka pirmie kristieši 
veidoja pastāvīgas draudzes, kuras raksturoja garīgā 
apziņas brīvība, sirsnība, kā arī noteikta skaidra kārtība. 
Vēlākos gadsimtos, kad baznīca attālinājās no Jaunās 
Derības gara, joprojām neizzuda ticīgie, kas ilgojās pēc 
minētajām vērtībām. Apustulis Pāvils savā laikā izteica 
bažas attiecībā uz Korintas draudzi: „Bet es baidos, ka 
čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat 
nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības 
un skaidrības, kas ir Kristū.” (2.Kor 11:3) Vēlākās un 
vairākkārtējas baznīcas atjaunotnes kustības, tostarp 
19. gadsimta vidū Latvijā, (kas drīz vien formē Latvijas 
baptistu kustību) vienmēr pavadījusi vienkāršība. 
Apzināsimies, novērtēsim un vairosim to! Ja mēs 
turpināsim sekot tam, par ko apustulis Pēteris saka 
(2.Pēt 3:18a): „Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja 
Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā!”, tad arī vienkāršība 
mūsu dzīvē un kalpošanā būs skaidri pamanāma.  

Praktiski ieteikumi 
1. Aprunājies ar pazīstamiem bērniem un pajautā, lai 
viņi uzskaita trīs, līdz piecas lietas, kas viņus 
iepriecina un kas uztrauc. Centies būt vienkāršs un 
konkrēts. Ko tu būtu atbildējis viņu vietā? Salīdzini 
atbildes un pārdomā! 
2. Centies ikdienā uzskaitīt un savās lūgšanās 
vairāk pateikties Dievam par lietām, bez kurām tev 
nebūtu iespējams dzīvot, bet kuras tu saņem un lieto 
bez maksas. 
3. Ja esi atbildīgs par kādu kalpošanu vai pienākumu 
draudzē, tad pastāvīgi lūgšanās un Dieva vārda 
pārdomās esi nomodā par savas kalpošanas 
vienkāršību un skaidrību Kristū. 



Andis Smelte - Dundagas draudzes sludinātājs 

VANESAS LIECĪBA 

 Jau kopš mazotnes esmu zinājusi, ka ir Dievs. 
Man par Viņu stāstīja mamma - mums mājās bija 
visādas bildītes ar Jēzu, Svēto Mariju un citiem. Arī bija 
zilā krāsā Jaunā  Derība, kuras es lasīju. Mani 
interesēja, kas tur rakstīts! Protams, ka es neko 
nesapratu. 

Kā mazu meitenīti, mani kristīja Priekules 
luterāņu draudzē. Es to neatceros, tikai zinu to, ka biju 
smagi slima tajā dienā. Katru gadu gājām tur uz svētku 
dievkalpojumiem. 

Atceros arī to, ka mans brālis gāja uz baznīcu 
(tobrīd nezināju kur) un, tad mājās atnākot, pildīja kādu 
uzdevumu grāmatiņu. Pēc kāda laika, par to dabūja 
mantu kasti. Brālis man arī nesa šīs grāmatiņas, un es 
pildīju, lai dabūtu kasti ar mantām.  

Manā skolā līdz trešajai klasei bija kristīgās 
mācības stunda. Es piedalījos, bet neatceros neko no 
tā. Tā šie gadi ir paskrējuši nemanot.  

Nepievēršot uzmanību kristietībai, esmu 
darījusi daudzas stulbas lietas. Lietoju apreibinošas 
vielas (neskaitot narkotikas), mēģināju smēķēt un arī 
vazājos pa naktīm apkārt, jo mani draugi tā darīja. Ja 
viņi tā var, tad es arī tā varu. 

Kādu dienu 2014. gada martā, kad mani 
palaida ātrāk no stundas, satiku meitenes Lindu un 
Rinaldu. Viņas runāja par jauniešu vakariem, kādas 
spēles spēlēt, viņas mani ieinteresēja un uzaicināja. Tur 
uzzināju, kad arī man laba draudzene iet uz jauniešu 
vakariem, tobrīd man tas bija pārsteigums. Tā nu es 
gāju visu laiku ar viņu, un, ja viņas negāja, es arī negāju 

- laikam baidījos būt viena starp pārējiem, jo vienīgais, 
kas runājās un „spieda” informāciju ārā no manis bija 
Valters.  

Kādu dienu saņēmu „lielo drosmi” un aizgāju 
viena pati. Es lepojos ar to, jo tad visu sāku uztvert 
nopietnāk. Sēdēju maliņā bez citu uzmanības un 
klausījos - sāku iepazīt Dievu, kā to mums sludināja. 
Sāku lasīt Bībeli, kā to mācīja ar dažādu pierakstu 
palīdzību. Sāku piedalīties visādos pasākumos, un 
izpalīdzēt dažādos darbos - tas mainīja manu dzīves 
uztveri. Es iepazinu jaunus draugus! Citi, kas uzzināja, 
ka eju baznīcā, neuztvēra to traģiski un turpināja 
draudzēties ar mani. Man bija prieks, jo stāstīja, ka 
vairums cilvēki kristiešus atstumj. 

2014. gada 26. decembrī man bija saruna ar 
Valteru. Runājāmies braucot „20 garus kilometrus” - tā 
bija nozīmīgākā saruna, kas vien bijusi - es sapratu, 
nožēloju grēkus, pieņēmu Jēzu savā sirsniņā un atdevu 
viņam savu dzīvi. Paldies mācītājam Mārcim, kas mani 
uzrunāja kristīties, es zināju, ka es to vēlos, zināju, ka 
būs grūtības un nesaprašanas. Ar katru aizvadītu 
nodarbības „Vektors” stundu, pie sevis domāju - drīz! 

Tā nu pienāca 2015. gada 12. aprīlis, kad es 
kristījos! Esmu laimīga, ka ne tikai Jēzus būs ar mani, 
bet, ka es varu būt ar Jēzu! 

Ir kritumi un atkal rāpšanās ārā no „bedres”. Es 
vēl, jo projām pieļauju kādas kļūdas un grēkoju, taču tas 
nemazina manu mīlestību pret Tēvu. Esmu pieņemta. 
Esmu Dieva bērns!  

11.11.2015 
Vanesa Nellija Salna 

**************************************************************************************************************************************** 

Naudas lietas mūsu draudzē 2016.gadā:  
 2015.g. 2016.g. 
Ieņēmumi kopā 30382    25139  

- no ziedojumiem (kolektes) 17757  13979  
- no privātpersonām, uzņēmumiem 12625  11159  

  Izlietots:               
Mērķis 2015.g. 2016.g. 

Algas  7186 7443 
Soc.nod. 2777 2863 
Ienāk.nod. 103 81 
Svētdienas skola 213 847 
Transports 2448 2178 
LBDS iemaksas 850 0 
Bankas pakalpojumi 103 378 
Elektrība  924 913 
Telefons/internets 315 279 
Komunālie maksājumi 291 298 
Ugunsdrošības signalizācijas apkope  339 339 
Kancelejas preces 1444 875 
Pārtika  1055 2736 
Remontu materiāli 342 516 
Neparedzēti izdevumi 845 617 
Pamatlīdzekļi  510 1619 
Mērķa izmaksas pabalsti 9284 3930 

Dažkārt mūsu plāni neizdodas tādēļ, ka 
Dievam ir labāki. 

/Nezināms/ 

Bībeles lasīšanas plāns martā 

Pētera 1.vēstule 
10.nedēļa 1.Pētera 1:1-25 
11.nedēļa 1.Pētera 2:1-25 
12.nedēļa 1.Pētera 3:1-22 
13.nedēļa 1.Pētera 4:1-19 
14.nedēļa 1.Pētera 5:1-14 

 



ASV ciemiņi  3012 
Kopā  29029 28924 

Dievam viss ir iespējams 

Tu saki ”Tas ir neiespējami” 
Dievs saka ”Viss ir iespējams” 
Lūkas ev. 18:27–  Bet Viņš atbildēja: “Kas cilvēkiem nav 
iespējams, tas iespējams Dievam.” 

Tu saki “Esmu pārāk noguris” 
Dievs saka ”Tu atradīsi atvieglojumu savai 
dvēselei” 
Mateja ev.11:28-30  Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat 
bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz 
sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu 
lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit 
atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir 
patīkams un Mana nasta viegla. 

Tu saki “Neviens mani nemīl pa īstam” 
Dievs saka ”Es tevi mīlu” 
Jāņa ev.3:16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, 
Jāņa ev. 13:34 Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits 
citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits 
citu mīlētu. 

Tu saki ”Es nespēju turpināt” 
Dievs saka ”Mans spēks nespēkā varens parādās’‘ 
2.vēst.korint. 12:9 Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar 
Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens 
parādās.” Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, 
lai Kristus spēks nāktu pār mani. 
Psalmi 91:15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu 
paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu 
no tām un celšu godā. 

Tu saki ”Es nevaru tikt tam pāri” 
Dievs saka ”Es darīšu līdzenas tavas tekas” 
Salamana pamācības 3:5-6 Paļaujies uz To Kungu no 
visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet 
domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs 
līdzenas tavas tekas. 

Tu saki ”Es to nevaru” 
Dievs saka “Tu vari visu manā spēkā” 
Filip.4:13 Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. 

Tu saki “Es to nespēju” 
Dievs saka “Es spēju” 
2.vēst.korint.9:8 Dievs var jums bagātīgi dot visādu 
žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl 
pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. 

Tu saki ”Tas nav tā vērts” 
Dievs saka ”Viss nāks par labu – tas būs tā vērts” 
Rom.8:28 Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas 
lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā 
nodoma ir aicināti. 

Tu saki ”Es nevaru sev piedot” 
Dievs saka ”Es tev piedodu” 
Jāņa 1.vēst.1:9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir 
uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un 
šķīsta mūs no visas netaisnības. 
Rom.8:1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav 
nekādas pazudināšanas 

Tu saki ”Es nepaspēšu, es nespēju 
pārvaldīt” 
Dievs saka ”Es apmierināšu katru jūsu vajadzību” 
Filip.4:19 Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību 
pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū. 

Tu saki ”Es baidos” 
Dievs saka ”Es neesmu tev devis bailības garu” 
2.vēst.Timotejam1:7 Jo Dievs nav mums devis bailības 
garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. 

Tu saki ”Es esmu norūpējies un vīlies” 
Dievs saka ”Visu savu zūdīšanos metiet uz Mani – 
atdod visas raizes Man’‘ 
Pētera 1.vēst.5:7 Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, 
jo Viņš gādā par jums. 

Tu saki ”Man nav pietiekoši stipra ticība” 
Dievs saka ”Es esmu katram piešķīris savu ticības 
mēru” 
Rom.12:3 / – 3 Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums 
tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri 
noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to 
ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. 

Tu saki ”Es neesmu pietiekoši gudrs” 
Dievs saka ” Es tev došu gudrību” 
1.vēst. korint.1:30 Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā 
ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par 
taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. 

Tu saki ”Es jūtos vientuļš” 
Dievs saka ”Es tevi neatstāšu un nepametīšu” 
Ebrejiem 13:5 Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums 
pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi 
neatstāšu un tevi nepametīšu. 

**************************************************************************************************************************************

 

Skolotāja jautā svētdienskolēniem: 
- Bērni, kas jādara vispirms, lai Dievs varētu mums piedot grēkus? 

- Vispirms ir jāgrēko, skolotāj! 



 

Pagājušajā pavasarī es pastaigājos pa parku. Netālu no manis stāvēja māte ar trīsgadīgu meitiņu. Mazā 
meitene turēja rokā pie striķīša piesietu hēlija balonu. Pēkšņi asa vēja brāzma paņēma balonu no meitenes rokām. Es 
sagaidīju, ka tūlīt sāksies liela brēkšana. Bet, nē! Kad mazā meitene pagriezās un ieraudzīja, kā viņas balons pacēlās 
debesīs, viņa līksmi iesaucās: „Wow!” Es tajā brīdī to neapzinājos, taču šī meitene man kaut ko iemācīja.  

Vēlāk tajā dienā es saņēmu telefona zvanu no personas, kura ziņoja par negaidītām problēmām. Es jutos tā, it 
kā varētu momentā atbildēt: „Ak, nē, ko lai mēs tagad iesākam?” Bet, atceroties mazo meiteni, es dzirdēju sevi sakām: 
„Wow, tas ir interesanti! Kā varu Jums palīdzēt?”  

Par vienu esmu pārliecināts – dzīve vienmēr mūs izsitīs no līdzsvara ar savām negaidītajām problēmām. Tam 
tā jānotiek. Tas, ko mēs varam paredzēt un mainīt – ir mūsu attieksme pret tām. Mēs varam izvēlēties stresot vai būt 
pozitīvi. Lai kāda būtu situācija, pozitīvs „Wow!” vienmēr uzvarēs stresa pilno „Ak, nē.” Tāpēc nākamreiz, kad piedzīvosi 
negaidītas dzīves brāzmas, atceries mazo meiteni un padari to par „Wow!” pieredzi. Šāda attieksme vienmēr nostrādā. 

**************************************************************************************************************************************** 

Ziņas, kas varētu interesēt: 

Draudzes padomes sēdē 5.februārī tika pārrunāta pilnsapulces norise, apspriests draudzes aktivitāšu gada plāns.  

Draudzes padomes sēdē 27.februārī - tikšanās ar cilvēkiem, kuri vēlas kļūt mūsu draudzes locekļi. Tika spriests par 
draudzes finansēm 

No 10.-12. februārim norisinājās kārtējā nometne BPI ZIEMAS DRAFTS.  Ziemas drafts Užavā “Ganībās” tiešām 
pārbaudīja puišu izturību, vīrišķību, komandas darbu, nepadošanos. Bija auksts, vējš, tika veltas riepas, vilkta virve utt. 
Arī Bībeles studijas, liecības un dziesmas, arī sirds revīzija. Vairākkārt tika pārbīdītas puišu izturības robežas. Piedalījās 
mūsu puiši: Kristiāns Zīverts, Ģirts Ķeris, Dāvids Ķeris, Daniēls Šneiders un Ģirts Mārcis Mehaņikovs. 

18.februārī 13 lieli un mazi draudzes vīri devās mežā, lai sagādātu malku nākamajai kurināšanas sezonai draudzes 
vajadzībām dievnama apkurināšanai. Vīriem  bija 3 traktori, 5 zāģi, kā arī garšīgas pusdienas, un tā visa rezultātā – 
varen labi padarīts darbs, sārti vaigi un smaids sejā. 

**************************************************************************************************************************************** 
 Sveicam dzimšanas dienas gaviļniekus! 

  1.03. - Sabīne Ilaķe  
  6.03. - Gunta Baumane 
  6.03. - Vanesa Nellija Salna 
  9.03. - Elmars Pencis – 85 gadu jubileja 
 10.03. - Māris Svars  
12.03. - Iveta Tuskena 
14.03. - Rita Graikste – 80 gadu jubileja 
19.03. - Atvars Liekniņš  
21.03. - Kaspars Ķuda – 35 gadu jubileja 
21.03. - Uldis Šneiders – 40 gadu jubileja 
22.03. - Lolita Šneidere  
22.03. - Inga Ķere – 35 gadu jubileja 
25.03. – Krista Ramanauska

 
**************************************************************************************************************************************** 

Akls ubags sēdēja, sev blakus novietojis kartona gabalu ar uzrakstu: “Esmu akls, palīdziet!”  
Garām klaudzēja garāmgājēju soļi. Kāds pameta monētu, pēc dzirdes aklais vīrs sataustīja nokritušo naudas gabalu un 
drebošām rokām ievietoja bundžā pie pārējās sīknaudas. Lielākā daļa garāmgājēju varbūt pat vīru neievēroja. 
Vientulība un izmisums mājoja visapkārt aklajam.   

Tad garām aizsteidzās jauna sieviete, pēkšņi apstājās, pagriezās atpakaļ un notupās pie vecā vīra. Viņš 
sataustīja tikai viņas kurpes, bet ne kādu monētu. Nebija parastā krītošas monētas skaņa…  Skaņa bija tāda, kas 
liecināja, ka sieviete kaut ko raksta uz viņa kartona gabala. Vīlies vīrs atliecās un turpināja sēdēt un gaidīt… 

Pēc brītiņa garāmgājēju soļi tuvojās viņam un atskanēja arī krītošo monētu troksnis. Cits iemeta tieši bundžā, 
cits blakus. Un tādu bija daudz! Vīrs pārsteigts steidza sataustīt un uzlasīt naudiņas.  

Vēlā pēcpusdienā aklais vīrs sadzirdēja pazīstamos jaunās sievietes soļus, kas atkal tuvojās.  
- Ko tu uzrakstīji uz mana kartona? - Ar izbrīnu viņš jautāja un sajuta viņas atbildē smaidu: 
- To pašu, tikai citādiem vārdiem. 

Uz kartona bija rakstīts: “Ir brīnišķīga skaista diena, bet es to nevaru redzēt!” 

Paldies palīgiem! zentasvara50@inbox.lv 

Dieva laipnība nav kā saulriets – 
intensīvi krāšņs,  

bet ik sekundi dziestošs.  
Dieva labestība plūst un plūst 

 un atkal plūst. 

/B.Hybels/ 


