
Domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. 
Sal. pam. 3:6  
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Maija beigas un jūnija sākums draudzē būs ciemiņu laiks. Gaidām ciemos draugus no  
ASV Oklahomas draudzes no 28.maija - 4. jūnijam. Šajās dienās plānots organizēt VBS kopā ar 
vietējiem bērniem un Paplakas bērniem. Domāsim un lūgsim par to. 
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Mēs zinām, ka ir Trīsvienība: Dievs - Tēvs, Dievs - Dēls, Dievs - Svētais Gars. 

Ja pirmos divus mums izdodas kaut cik 
izprast un pieņemt, tad vislielākās domstarpības, 
nesaprašanās un visvairāk jautājumu ir tieši par 
Svēto Garu. Arī mani šis jautājums vairākus 
gadus atpakaļ tik ļoti satrauca, ka es dienu no 
dienas meklēju atbildes. Un atbilžu, kā izrādījās, 
bija vairāk, nekā gaidīju. Kuras ir īstās? Kā tās 
saprast? Bija kādi apgalvojumi, kurus man bija 
grūti pieņemt, bija kādi - kurus grūti saprast, bet 
bija arī tādas atbildes - kuras man sniedza mieru 
un es zināju, lai cik dīvaini nebūtu, tas ir Svētais 
Gars, kurš man šo mierpilno atbildi sniedz. Tāda 
bija mana satikšanās ar Svēto Garu. Šodien, es 
bez Viņa nespēju iedomāties nevienu savas 

dzīves brīdi. Viņš ir mans Padomdevējs, mans 
Skolotājs, mans Palīgs, Atbalsts, Mierinātājs, 
Iedrošinātājs, mana Sirdsapziņa un Aizlūdzējs. 
Viņš ir tas, Kurš ļauj man būt tuvāk Jēzum, 
saprast Bībelē teikto un aicina darīt Dieva prātu. 
Neskatoties uz to, man arī vēl aizvien ir 
neskaitāmi jautājumi. Bet diez vai ir kāds cilvēks 
uz zemes, kurš līdz galam spētu izprast, definēt 
un raksturot Svēto Garu. Gluži tāpat, kā Dievu 
un Jēzu. Mēs izprotam tikai daļēji, tikai tik 
daudz, cik Dievs mums to atvēl. Bet vienu gan es 
varu teikt - ja jums ir jautājumi, meklējiet 
atbildes, jo kas meklē, tas atrod.  
 

Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit. 
(Jeremijas 29:13) 

Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no 
debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?    (Lūkas 11:13) 

 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums 
visu, ko Es jums esmu sacījis.       (Jāņa 14:23) 
 

Saprast, kas ir Svētais Gars, man, pirms 
12 gadiem, kad kopā ar sievu un bērniem, no 
jūdaisma kļuvām par kristiešiem, bija 
visgrūtākais. Es, kā tēvs, varēju saprast Dievu 
Tēvu, kā dēls, varēju pieņemt Dievu Dēlu - Jēzu 
Kristu, bet man bija ļoti grūti izprast Svēto Garu, 
jo es nevarēju atrast salīdzinājumu ar man 
saprotamām lietām. Pēc ilgiem meklējumiem un 
daudzām atbildēm es nonācu pie personīgās 

pieredzes, caur kuru sapratu, ka Svētais Gars ir 
tas, Kurš manā dzīvē ienes Gara augļus: 
mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, 
labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību 
(Galatiešiem 5:22). Viņš ir mans Aizstāvis, kurš 
paceļ mani, kad sabrūku zem ikdienas lielākajām 
problēmām, attiecībām, veselību vai darbu. Viņš 
ir tas, Kurš manā dzīvē, ikvienā situācijā - 
vienmēr norādīs uz Jēzu.  

(Dr. Dikons Eberharts) 

Jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.  (Romiešiem 5:5) 
  

  

Bībele mums nav dota, lai vairotu mūsu zināšanas, bet gan, lai mainītu mūsu dzīves. 
 D.L.Moody 



Draudzes pilnsapulce jau notikusi, it kā viss ir zināms, bet tiem kam patīk cipari, droši vien pietrūkst 
mūsu draudzes finanšu informācija redzamā veidā. Sniedzu šo prieku salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
gadiem. Uz atcerēsimies, ka mūsu baznīca ilgojas pēc jaunā ārdurvīm   

Naudas lietas mūsu draudzē  2017.g. 2018.g. 2019.g. 
Ieņēmumi kopā : 27278 22613 20393 

- no ziedojumiem (kolektes) 15309 16523 14690 
- no privātpersonām, uzņēmumiem 11969   6090 5703 

 
Kopējie draudzes izdevumi 2019.gadā ir € 20529 

Mērķis 2017.g. 2018.g. 2019.g. 
Algas 7160 7750 7155 
Soc.nod. 2741 3053 2821 
Ienāk.nod. 73 11  
Svētdienas skolai, jauniešiem 1993 1594 1190 
Transports 1316 1726 654 
LBDS iemaksas 150 550 500 
Bankas pakalpojumi 415 123 122 
Elektrība 923 1002 1066 
Telefons/internets 280 277 277 
Komunālie maksājumi 290 289 367 
Ugunsdroš. signalizācijas apkope 373 310 339 
Kancelejas preces 556 332 237 
Pārtika 1665 1456 1421 
Remontu materiāli 536 1544  
Dažādi izdevumi 1628 1242 1308 
Pamatlīdzekļi  221  
Mērķa izmaksas  4147 5601 3072 

Kopā  24246 27082 20529 
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Kāds pilsētnieks devās uz laukiem atpūsties. 

Nonācis zemnieku saimniecībā viņš stallī 
ieraudzīja skaistu zirgu, kuru tūliņ vēlējās iegūt 
savā īpašumā. Saimnieks, ilgi turēdamies pretī, 
beidzot piekritis zirgu pārdot. Pilsētnieks tūliņ 
lēcis zirgam mugurā un raustījis to gan šā, gan 
tā, lai tas kustētos uz priekšu, bet zirgs nav 
kustējies ne no vietas.  

- Man jūs jābrīdina, - sacīja zemnieks, - šis 
zirgs ir īpašs. Varētu pat teikt, ļoti īpašs. Lai tas 
kustētos uz priekš, vajag teikt: paldies Dievam! 
Bet lai apstātos - iesaukties: āmen!  

Izdzirdējis ieteikumu jaunais zirga saimnieks 
iesaucās: - paldies Dievam!  

Zirgs sāka auļot un nesās taisnā ceļā uz 
kraujas pusi. Pārbīlī jātnieks tik tikko spēja 
izsaukties “āmen!” un zirgs apstājās… pie pašas 
kraujas malas. Jātnieks nopūtās un atvieglojumā 

vēl tikai noteica - paldies Dievam!  
       

Savā ikdienā mēs mēdzam lietot garīgas 
frāzes un izteicienus, gadās, ka pat skaļi izteiktās 
lūgšanās mēs izmeklējam vārdus, lai skaisti 
skanētu. Bet, vai lietojot šos vārdus mēs tiešām 
tos sakām no sirds? Vai arī tās ir tikai ierastas 
frāzes?  

Vai esi pamēģinājis ieklausīties, cik daudz 
reižu dienā var dzirdēt vārdus un frāzes, kā 
piemērām “ak Dievs”; “ak, Kungs!”; “Jēzus-
Marija!”; “Alleluja!” un daudzus citus? 
Pamēģini ieklausīties šodienā un lai pievērstu 
tam lielāku uzmanību vari pat mēģināt saskaitīt. 
Kā tu domā, cik reižu no dzirdētajām cilvēki tos 
saka pēc pārliecības? Cik, ieraduma dēļ? Kuriem 
no mums tie ir ticības apliecinājums, kuriem - 
ierastas frāzes?  



Ja otru mums ir grūti analizēt, tad skatoties uz sevi mēs gan varam pārdomāt to, kāpēc kaut ko sakām, 
kāpēc tieši tādiem vārdiem lūdzam un ko šie vārdi nozīmē tieši manai sirdij?  

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu 
Tēva prātu.         (Mateja 7:21) 

Svēts un bijājams ir Viņa Vārds. Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt 
un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi.    (Psalms 111:10) 

Mūsu dēla draugi bieži lieto dažādus garīgus izteicienus pilnīgi nevietā, kā piemērām - ak, Dievs!; 
paldies, Dievam! u.t.t. . Ar prieku klausāmies, kā viņš pievērš teiktajam uzmanību un katru reizi (arī tiem 
draugiem, kuri nav kristieši) pievērš tam arī teicēja. uzmanību vaicājot - "ko tu gribēji Dievam pateikt?”, 
vai "par ko tu gribēji Dievam pateikties?" 

Runātājs uz mirkli apmulst un vai nu pasaka par ko ir pateicīgs Dievam, vai nākošo reizi piedomā 
pirms šo frāzi atkal saka.  

Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.   
(Psalms 23:3)  

Mūsu dzīvesveids, valoda, attieksme, it viss ko darām atspoguļo Viņa vārdu. Viņš ved mūs pa 
taisnības ceļos Sava Vārda dēļ. Ja šaubies, vai attiecīgā lieta Dievam nesīs godu tad labāk nedari to. 

(Kurts Hutsons) 
 
Ja es dzīvoju tā, it kā Dieva nebūtu, tad es dzīvoju garām patiesībai. Un tad es netieku galā ar dzīvi. 

Paskatieties apkārt! Cilvēki vienkārši netiek galā! Arī tie, kuri daudz pelna - arī tie netiek galā ar dzīvi. 
Viņu dziļākā būtībā ir liels nemiers. Neveicās gan personīgajā dzīvē, gan ģimenē. Ja mēs neticam 
Dievam, mēs nespējam tikt galā ar dzīvi. Un ja mēs nespējam tik galā ar dzīvi, kā mēs tiksim galā ar 
nāvi? Pēc simts gadiem neviena no mums vairs nebūs. Un ja kāds saka, ka pēc nāves nekā vairs nav, tad 
labi padomājiet, vai jūs tiešām vēlaties uzticēties savai sirdij, vai tomēr Dieva Vārdam? Kā tikt galā ar 
nāvi, ja pēkšņi apjaut, ka no visa tā, ko tu dzīvē esi sarausis, tu pilnīgi neko nespēsi paņem līdzi. 
Vienīgais, kas tev nāks līdzi būs visi tavi grēki, no pirmās dzīves dienas līdz pēdējai. Kā mēs tiksim galā 
ar Dieva tiesu bez ticības Tam Vienīgajam, kurš spēj taisnot bezdievīgo?   /Vilhelms Bušs/ 
 

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ 

Mums patīk salīdzināt. Kaut arī ārēji 
mēs to bieži protam labi nomaskēt. Mēs 
salīdzinām draugu mājas, algas, darbu rezultātus, 
attieksmi, stilu, runas veidus un daudz ko citu. 
Un salīdzināšanas rezultātā mums rodas 
viedoklis. Mēs sakām - man tas patīk vai nepatīk. 
Un uzreiz rodas jautājums - salīdzinājumā ar ko? 
kāpēc? Caur salīdzināšanu, īpaši, ja tā attiecas uz 
mūsu rīcību vai attieksmi, mēs varam gūt kādas 
labas atziņas un mācības, bet lielākoties 
salīdzināšana nodara vairāk slikta, nekā laba. 

Pienāk brīdis, kad mēs sākam salīdzināt 
kalpošanas un aicinājumus. Mums patīk viens 
mācītājs labāk, nekā cits; mums šķiet, ka viena 
kalpošana draudzē ir vērtīgāka, nekā cita; viena 
konfesija labāka, nekā otra; viena baznīca 
pareizāka, nekā cita… Mēs salīdzinām un mūsu 
salīdzināšana kļūst par tiesāšanu uz kuru Dievs 
mūs nav aicinājis. Viena miesa, viens Dievs, 
viens Jēzus, viens Svētais Gars - viena ticība - 
viena cerība. Cik vienots ar brāļiem un māsām 
Kristū esmu es?  

 
Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma 

cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt Gara vienību 
ar miera saiti: viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti -, viens 
Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.  

(Efeziešiem 4:1-6) 

Viņš (Jēzus) tiem jautāja: "Par ko jūs runājāt ceļā?" Bet tie cieta klusu; jo tie savā starpā bija 
sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais. Un Viņš apsēdies atsauca tos divpadsmit un tiem saka: "Ja kas grib 
būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.”     (Marka 9:35) 



Jēzus tos pasauca un saka tiem: "Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un 
viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu 
sulainis. Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai 
Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem.”  

(Marka 10:42-45) 
 

Lepnums prieku gūst vienīgi no tā, kas ir vairāk, vai labāk nekā citam. Salīdzināšana ir tā, kas liek 
mums justies lepniem, kas rada pārākuma izjūtu un prieku par to. Kad salīdzināšanas iemesls ir pārvarēts, 
pārvarēta tiek arī lepnība.       (Klaivs Steiplss Lūiss) 
 

Turpinot salīdzināšanas tēmu ir kāda 
salīdzināšana, caur kuru sātans var izpostīt ne 
tikai cilvēka ticību, bet arī dzīvi. Tā ir sevis 
salīdzināšana ar citiem cilvēkiem. Mēs redzam, 
ka otrs ir skaistāks, veiksmīgāks, gudrāks, ātrāks, 
viņam vairāk pieder, viņam ir vairāk draugu, 
viņš kalpo labāk, vairāk iesaistās draudzē, un pat 
tic viņš stiprāk un labāk nekā es. Bet tas ir sātana 
slazds. Ja mēs to neatpazīstam, tad iekrītam tajā. 
Un tad mūsu dzīve pārvēršas par kompleksos 
slēptu tiekšanos pēc tā, kas ir otram, pavisam 
aizēnojot to vienīgo, pēc kā mums patiesībā ir 
jātiecas, un tas ir Jēzus. Jēzus mani aicināja sekot 
Viņam, nevis cilvēkiem. 

Mūsdienu pasaulē aizvien grūtāk ir pieņemt un 
mīlēt sevi un savu dzīvi tādu, kā tā ir. Apkārt 
esošā informācija to vien mudina, kā kaut ko 
mainīt, jo savādāk mēs nebūsim laimīgi. Īstā 
laime nav tajā, kāds ir otrs, vai kas viņam pieder. 
Īstā laime ir atrodama vienīgi Jēzū, kurš palīdz 
mums ieraudzīt to, cik brīnišķīgus viņš katru no 
mums ir radījis. Viņš palīdz soli pa solītim iet 
tuvāk tam, lai mēs iemīlētu un pieņemtu sevi, lai 
saprastu, ka vienmēr būs cilvēki, kas kaut ko 
darīs labāk nekā es, bet neviens, neviens nav 
tāds, kā es un neviens nevar izdarīt lietas tieši tā 
kā es. Dievs radīja mani oriģinālu, unikālu, tikai 
vienā eksemplārā. Un tieši man viņš ir paredzējis 
uzdevumu, kuru veikt nevar neviens cits.  

 
Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.  

(Psalms 139:14) 

Katrs lai pārbauda pats savus darbus. Tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu, jo 
katram jānes sava nasta.      (Galatiešiem 6:4) 
 

Pēteris varēja domāt, kas gan es esmu salīdzinājumā ar misteru Uzticību (Jāni). Bet Jēzus 
izskaidro šo jautājumu. Jānis ir atbildīgs par Jāni un Pēteris ir atbildīgs par Pēteri. Un katram ir dota tikai 
viena komanda, kas jāievēro: “seko Man!”  

Pārstāj salīdzināt sevi ar citiem, salīdzini sevi ar Jēzu, jo Tu seko Jēzum, nevis cilvēkiem.  
 

Mīļais Dievs, palīdzi man Ieraudzīt un iemīlēt sevi tā, kā Tu mani redz un mīli, lai es varētu iet, un 
ar šo jauniepazīto mīlestību mīlēt citus, kā sevi pašu. Lai es iemācītos, pieņemt sevi - nesalīdzinot sevi ar 
citiem. Palīdzi man no sirds saprast, ka man jāseko Tev, nevis citiem, jo ceļa galā man būs jāatbild par 
sevi, nevis par otru. Paldies, ka Tu esi mani tik brīnišķīgu radījis un paldies par to īpašo un vienreizēji 
skaisto dzīvi, kuru Tu man esi devis. Āmen.  
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Sveicam dzimšanas dienā! 

1.03. - Sabīne Ilaķe – 25 
5.03. - Aija Muceniece 
6.03. - Gunta Baumane 
6.03. - Vanesa Nellija Salna 
9.03. - Elmars Pencis 
10.03. - Māris Svars – 60 
12.03. - Iveta Tuskena 

14.03. - Rita Graikste 
17.03. - Ērika Šildere 
21.03. – Kaspars Ķuda 
21.03. - Uldis Šneiders 
22.03. - Inga Ķere 
22.03. - Lolita Šneidere – 40 
25.03. - Krista Ramanauska - 30 

 
Kad mīlestībā izstiepjam roku pret savu tuvāko, mūsu dzīvi piepilda prieks! 

 
zentasvara50@inbox.lv 


