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Novembris (104) – 2014 

Būtu vērtīgi Latvijā pārņemt daudzu citu valstu pieredzi un novembra pirmo svētdienu draudzēs 
svinēt kā Bāreņu svētdienu. Bāreņu svētdiena ir iniciatīva, kas pašlaik apvieno kristiešus 52 valstīs visā 
pasaulē. Tās mērķis ir mācīt draudzēm, kā kalpot bāreņiem un kā atbalstīt tos, kuri kalpo viņiem. 

Bāreņu svētdiena ir īpaša iespēja draudžu dievkalpojumos sludināt Bībeles mācību par adopciju (arī mūsu 
adopciju Dieva ģimenē) un Dieva skatījumu uz bāreņiem un rūpēm par viņiem, kā arī sniegt draudzei 
aktuālu informāciju par šo tēmu Latvijas un pasaules kontekstā. 

Pašlaik Latvijā bērnunamos atrodas 1854 bērni, kuri ilgojas pēc ģimenes, un Bāreņu svētdiena ir garīga un 
praktiska iespēja kristiešiem visā Latvijā atsaukties bibliskajam aicinājumam rūpēties par bāreņiem. Ne visi 
kļūs un var kļūt par adoptētājiem, bet katrs var atbalstīt, aizlūgt, ziedot, mīlēt, vairāk saprast un apzināties. 

Ko jūs varat darīt? 
- lūgt par bāreņiem, 
- lūgt par cilvēkiem, kuri vēlas uzņemt bāreņus savā ģimenē, 
- organizēt Bībeles studijas par bāreņu tēmu un ar to saistītiem jautājumiem, 
- atbalstīt ģimenes, kas uzņēmušās rūpes par bāreņiem, 
- organizēt nometnes bērnunama bērniem un īstenot citas iniciatīvas, 
- iedziļināties un vairāk saprast, kas šajā jomā būtu darāms jūsu apkārtnē, 
- kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptēt - dāvāt kādam bērnam ģimeni. 

 
Šai iniciatīvai esam aicinājuši pievienoties arī Romas Katoļu baznīcu, Latvijas Evaņģēliski luterisko 
baznīcu, Latvijas Pareizticīgo baznīcu, kā arī citas kristīgās konfesijas un draudzes Latvijā. 

Cerot uz izpratni, Pēteris Sproģis, LBDS bīskaps. 
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Pagājušajā nedēļas nogalē Rāmavas muižā notika Svētdienskolotāju rudens mācību - atpūtas nometne 
"Māci mūs". 

Paldies katram, kas darīja visu, lai paši varētu būt nometnē. 
Paldies katram, kas darīja visu, lai pati nometne varētu būt. 
Paldies katram, kas lūdza un atbalstīja. 
Paldies Dievam, kas bija ar visiem, visā, visos! 

Ja nebijāt nometnē, atskatu par to varēsiet gūt novembra "Baptistu Vēstnesī", kā arī drīzumā LBDS 
Svētdienskolu apvienības Facebook lapā. 

Šeit - nometnes dalībnieces Ināras apkopojums piedzīvotajam, kas pēdējā dienā tika ierakstīts dzejas 
rindās. 

Māci mūs... 
Māci mūs, Jēzu, pa kalnu kāpt, 
Māci mūs ik dienu pēc Tevis slāpt, 
Māci mūs ilgoties būt, kur Tu esi, 
Jo Tu visas mūsējās nastas nesis. 
Māci mūs, Jēzu, grūtības pārvarēt, 
Māci mūs lūgt Tevi palīdzēt, 
Māci mūs redzēt, kur Tu esi, 
Jo Tu Tas esi, Kurš mūs nesi. 
Māci mūs atrast pareizo pieturu, 
Māci mūs doties Tavā virzienā, 

Māci mūs durvju rokturi satvert 
Un ar spēku Tavas muižas durvis atvērt. 
Māci mūs pieņemt dāvanas Tavas, 
Māci mūs pateikties ar rokām savām, 
Māci mūs dziedāt ar dvēseli rimtu, 
Māci mūs dejot sirdspukstu ritmā. 
Māci mūs priecāties par katru krāsu, 
Māci mūs mīlēt savu tuvāko māsu, 
Māci mūs nokrist uz ceļiem un tupēt, 
Māci mūs klausīties, runāt un klusēt.
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Kādi no mūsu draudzes gājputnu svētdienā tika sveikti, uzsākot mācības skolā. Tie nebija bērni un 
viņi nemācās parastā skolā… Kas ir “BPI Timoteja skola”? Tā ir divgadīga apmācības programma 
cilvēkiem, kas draudzē vai arī ārpus draudzes kalpo bērniem vai arī saņēmuši aicinājumu šādu kalpošanu 
uzsākt. Programma ir daļa no Baltijas Pastorālā institūta apmācības un tiek veidota sadarbībā ar LBDS 
Svētdienskolu apvienību. 

Timoteja skola šogad septembrī uzņēma apmācībām 2. grupu. Arī man ir iespēja būt šajā grupā un 
man par to ir liels prieks. Mēs esam 20 meitenes un 2 puiši. Esam no dažādām Latvijas vietām - Rīgas, 
Jūrmalas, Ogres, Talsiem, Cēsīm, Priekules, Vaiņodes, Krotes, Ventspils un pat no Rēzeknes. Mācības 
notiek Rīgā vienu reizi mēnesī, bet pārējo laiku mācāmies mājās. Tā ir iespēja mums, kas esam Jēzus Kristus  
atzīti par uzticamiem kalpošanai, lai mācītos, apgūtu, ieraudzītu kaut ko jaunu. Lai Dieva doto dāvanu - 
strādāt ar bērniem - papildinātu ar zināšanām par Dieva vārdu, kā novadīt nodarbību bērniem patīkamā un 
saprotamā veidā. Un tai pašā laikā pats svarīgākais, lai bērni ar vien vairāk un ar prieku vēlētos uzzināt par 
evanģēliju, Dievu un viņa darbiem, un to, kādā veidā un kur Dievs ir redzams un kā viņš darbojas mūsu 
dzīvēs un ikdienā. Kā līdzināties Kristum ne tikai svētdienās, bet arī ikdienā. Saprotu ka viegli nebūs, bet 
esmu pateicīga tam, kas darījis mani spēcīgu - Jēzum Kristum, vēl jo vairāk, ja tā ir Dieva dāvana, tad man 
atliek to izkopt. Noliegt to vai izturēties pret to vienaldzīgi būtu nenopietna attieksme, pat grēks pret Dievu, 
pret savu draudzi, pret bērniem, ņemot vērā Dieva vārdu, kurā saprotami pateikts, kas mums kā kristiešiem 

jādara: „Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, to 
mēs stāstīsim viņu  pēcnācējiem: Tā Kunga slavenos darbus un Viņa spēku, un Viņa brīnumus, ko viņš ir 
darījis.’’Ps.78:3-4 
 

Arī ko jāstāsta: „Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izraēlā, Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka 
tā mācām viņu bērniem’’ Ps.78:5 
 

Kāpēc to darīt:  „lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī 
saviem bērniem,’’ Ps.78:6 
 

Kādam mērķim: „ lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu Viņa pavēles,’’ 
Ps.78:7 
 

Ticu ka šī ir iespēja mācīties, kā draudzībā un sadarbībā veidot ceļu uz bērna sirdi. Paldies draudzei par šo 
iespēju mācīties un paldies, ka neesat vienaldzīgi pret savu nākotni. Jo bērni ir mūsu nākotne, mūsu draudzes 
turpinājums un jo vairāk mēs viņos ieliksim, jo stiprāki pamati būs mūsu draudzei.  /Mārīte/   
          
Labdien draudze, gribu jums pastāstīt par pirmajiem iespaidiem Timoteja skolā. Tas ir kaut kas jauns manā 
dzīvē. Līdz šim es darbojos tikai ar pieaugušajiem, bet Dievs deva iespēju ieraudzīt, ka bērni ir tikpat svarīgi 
kā pieaugušie. Balstoties uz rakstu vietu Mateja 18:1-5 es saprotu, ka jāsāk ir ar bērniem, jo viņi ir tie, kas 
nāks un kalpos Dievam un ja mēs viņus nepamācīsim un nestāstīsim, tad draudzei nebūs nākotnes. Ļoti 
svarīgi ir, lai bērni iepazīst Dievu, lai viņi viņu iemīl. Tāpēc ir svarīgi draudzē veidot vidi, kur bērni varētu 
justies pieņemti un svarīgi. Tas nekas, ka viņi ir mazi, bet viņi arī jau var sākt kalpot draudzē, palīdzot mazos 
darbiņos. Tāpēc, draudze, gribu tevi aicināt būt pacietīgai pret mazajiem bērniem un palīdzēt viņiem augt 
Dieva gudrībā.  

Un nobeigumā es gribu pateikt lielu paldies, ka jūs mani atbalstat un devāt iespēju mācīties „Timoteja 
skolā.” Tas dod man iespēju apgūt zināšanas un iepazīt jaunus cilvēkus. Man ļoti patīk pasniedzēji, kuri 
pavēra man citu skatījumu uz Dievu un uz cilvēkiem, es pateicos Dievam par šo iespēju. Tas ir skaisti, ka 
Dievs mūs ir radījis tik dažādus, bet mēs visi varam kalpot Viņam par godu. Paldies! /Inga Sisene/  
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PAR SIENĀZI UN MONĒTĀM 
 

Reiz pa Ņujorkas centru pastaigājās indiānis ar savu draugu. Tuvojās dienas vidus, 
Manhetenā bija cilvēku ka biezs, pīpināja mašīnas, ik pa brīdim iegaudojās sirēnas. 
Pēkšņi indiānis teica: 
-  Es dzirdu sienāzi. 
-  Ko? Tev rādās! Šajā troksnī tas nav iespējams, - teica draugs. 
-  Un tomēr es dzirdu. 

Indiānis ieklausījās vēlreiz, tad devās pāri laukumam - tur atradās lieli podi ar dekoratīvajiem krūmiem. Viņš 
atlieca zarus, un tiešām - zem tiem sēdēja sienāzis. 
-  Neticami! - iesaucās draugs. - Tev laikam ir absolūti izcila dzirde. 
-  Nē, man ir parasta dzirde, - atbildēja indiānis. - Vienkārši visu nosaka tas, kurās skaņās tu ieklausies. 
-  Un tomēr tas nav iespējams! - teica draugs. - Es nekad šajā troksnī nedzirdētu sienāzi. 
-  Protams, ne. Un es tev parādīšu, kāpēc. 
Viņš izvilka no kabatas sauju ar sīknaudu un meta monētas pret trotuāru. Un, neraugoties uz ielas troksni, 
gandrīz visi cilvēki apmēram piecu metru rādiusā pagriezās monētu skaņas virzienā. 
-  Tagad saprati, par ko es runāju? Viss atkarīgs no tā, kurās skaņās tu ieklausies. 
 
������������������������������������������������ 
 

� 7. un 8. novembrī Rīgā notiks Global Leadership Summit (GLS) konference, kas visdažādāko 
jomu vadītājiem – bet jo īpaši draudžu vadītājiem – piedāvā lielisku iespēju mācīties no pasaules 
izcilākajiem līderiem, iegūstot jaunu motivāciju savam darbam un kalpošanai. 

GLS konference Latvijā notiek jau ceturto gadu – un katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik 
nozīmīgs viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais. Draudžu vadītāji kļūst mērķtiecīgāki savā kalpošanā, 
mācītāji iegūst jaunu motivāciju sludināšanai, uzņēmumu un organizāciju vadītāji arvien vairāk apzinās savu 
atbildību gan Dieva, gan apkārtējās sabiedrības priekšā. Atsauksmes pat liecina, ka daudziem konference ir 
palīdzējusi uzņemties atbildību gan par savu ģimeni, gan par savu personisko izaugsmi. 

GLS konferences šogad notiek jau vairāk kā 100 valstīs pasaulē, un starptautiskā GLS kustība šogad svin 
savu 20. jubileju. Tādēļ vēlamies uz 2014. gada konferenci aicināt pēc iespējas plašāku Latvijas baznīcu un 
draudžu pārstāvju loku. Piedalīšanās GLS ir ieguvums ikvienai draudzei - to var apliecināt draudzes, kas 
savas komandas arvien lielākā skaitā sūta uz konferenci katru gadu. 

GLS dibinātājs Bils Haibelss ir sacījis, ka vienīgā cerība šai pasaulei ir vietējā draudze, ja tā darbojas pareizi, 
saskaņā ar Dieva doto misiju draudzei. Ja tas tā patiešām ir – tad cik gan svarīgi ir to apzināties pašām 

draudzēm. Lai kopā ar Kristu mums ikvienam izdodas pildīt mūsu misiju šajā pasaulē! 
Sirsnībā - Pēteris Sproģis 

 
 

� 18.novembrī  - valsts svētkos pēc svētku salūta būsim kopā arī ekumēniskajā svētbrīdīluterāņu 
baznīcā. 
 

� 29. novembrī plkst. 9.30 Pestīšanas Tempļa baptistu draudzes telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 117,esat 
aicināti piedalīties seminārā „Pasniegsim roku!” 

Seminārs tiek rīkots ar mērķi informēt par cilvēku ar invaliditāti situāciju Latvijā un motivēt kristīgās 
draudzes apzināt savā apkārtnē dzīvojošos cilvēkus ar invaliditāti, lai palīdzētu uzlabot viņu dzīves kvalitāti 
un pastāstītu par Jēzu Kristu. 

Par savu piedalīšanos lūdzam paziņot rakstiski uz e-pastu sanitabrige@inbox.lv līdz š.g. 15. nov. 
Organizators: Rīgas Pestīšanas Tempļa baptistu draudze sadarbībā ar organizācijas „Jaunatne ar misiju” 
kalpošanas nozari Wings for Wheels. 

� 29. novembrī esam aicināti uz draudzes labdarības tirdziņu Priekules kultūras namā. Lai tas varētu 
notikt, esam aicināti domāt, veidot, meklēt, darināt jaukas lietas, kuras nest pārdošanai. Par saziedotajiem 
līdzekļiem Ziemassvētkos tiks iepriecinātas kādas grūtdieņu ģimenes.  



4 

 

������������������������������������������������� 

Atzinība par iniciatīvu un saturīga brīvā laika organizēšanas iespējām jauniešiem 

17. oktobrī Cīravas kultūras namā biedrība “ 
Liepājas rajona partnerība” rīkoja gadskārtējo 
konferenci  “Dzīves kvalitātes uzlabošana 
cilvēkiem laukos”, kurā piedalījās Aizputes, 
Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, 
Rucavas un Vaiņodes novadu pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas un biedrības, kā arī 
privātās iniciatīvas grupas. Bija izvirzītas 
nominācijās dažādās rīcības sadaļās  - tūrisms, 
uzņēmējdarbība, jauniešu iniciatīva u.c., un katrā 
rīcības sadaļā viena nominācija saņēma balvu 
“Iniciatīva 2014”.   

Patiesu atzinību konferencē izpelnījās Priekules 
Baptistu draudzes jauniešu atbalsta komanda, kuri 
saņēma balvu par radošo iniciatīvu un saturīga 
brīvā laika organizēšanas iespējām jauniešiem 
Zentas Svaras vadībā. Paskaidrosim, ka šī gada 
vasarā dažādu komandu sastāvā tika organizētas 

vairākas aktivitātes bērniem un jauniešiem – 
Vasaras Bībeles skola, laivu ekspedīcija Tēvi un 
dēli, un pusaudžu pārgājiens un nometne 
Jūrmalciemā, ko projekta veidā draudze iesniedza 
Priekules  novada pašvaldībai.  Prieks, ka Jēzus 
Lielās Pavēles pildīšanai – bērnu  un jauniešu 
mācekļošanai caur dažādām vasaras aktivitātēm, 
saņēmām pozitīvu novērtējumu un finansiālo 
atbalstu no novada pašvaldības, kā arī atzinību 
bijušā Liepājas rajona mērogā, par ko jaunieši un 
atbalsta komanda saņēma balvu kā labākā 
nominācija savā rīcības grupā. 

Iedrošinām jauniešus, bērnus, kā arī citus 
kalpotājus turpināt darboties Dieva Valstības 
darbā un turpināt„Dieva žēlsirdības vārdā nodot 

sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu 

upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana” (Pāvila 
vēstule romiešiem 12:1). 
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Par jauniešu vadību un mācekļošanu 

Draudzes jauniešu kalpošanas vadītājam Valteram 
septembrī bija iespēja piedalīties pasaules 
organizācijas JosiahVenture jauniešu vadītāju 
konferencē Čehijā, netālu no Ostravas, 
Malenovicesviesnīcā kalnos. Kopā šajā 
konferencē piedalījās 280 dalībnieki no 13 
centrālās un Austrumeiropas valstīm. Piecu dienu 
laikā jauniešu vadītāji un kalpotāji mācījās, tika 
mācekļoti un mācekļoja citus, bija sadraudzībā un 
iedrošināja viens otru, studēja Kristus dzīves 
piemēru par to, kā mācekļot citus, kuri savukārt 
tālāk mācekļos citus, kuri atkal mācekļos citus utt.  
Šogad organizācijai Josiah Venture palika 20 gadi 

un konferencē notika arī 20 gadu jubilejas 
svinības. 

Valters par konferenci Čehijā: „Tas bija ļoti 
vērtīgi! Iemācījos tik daudz jaunu lietu, ko varu 
mācīt komandai un ko varu pats izdzīvot ikdienā. 
Mēs mācījāmies no jauna mācību materiāla 
jauniešiem „Walk 2/6” - tas ir no 1. Jāņa vēstules 
2:6 „Kas teicas paliekam Viņā (t.i., Jēzū), tam 
pienākas arī pašam tā dzīvot, kā Viņš (Jēzus) ir 
dzīvojis.” 

Konferencē Čehijā es biju kopā ar jauniešu 
vadītāju komandu no Kurzemes un Jauniešu 
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Vadītāju skolas vadītājiem. Interesanti, ka mēs 
uzvarējām volejbolā un ieguvām pirmo vietu un 
ceļojošo kausu! Tiešām tas bija ļoti izdevies laiks!  

Konferencē atkārtojām, kāda ir jauniešu misija, 
kādai ir jābūt komandai, un vēlreiz sapratām, ka 
mums ir jāveido mācekļi! Lielākais nometnes 
atgādinājums jauniešu vadītājiem un pārējiem 
klātesošajiem: Staigāt, kā Jēzus staigāja, 
mācekļot, kā Jēzus mācekļoja.”  

Organizācija Josiah Venture (JV) Latvijā ir 
pazīstama ar nosaukumu Jauniešu Virzība (JV), un 

arī Jauniešu Vadītāju skola, kurā Valters ar 
jauniešiem vairākas reizes gadā mācās, lai vēl 
vairāk augtu un saprastu, ko mēs varam darīt 
savādāk savā pilsētā un novadā, un realizēt to, ko 
Dievs vēlas jauniešu kalpošanā, ir daļa no Josiah 
Venture organizācijas. Organizācija JV rīko 
dažādas nometnes, tai skaitā angļu valodas 
nometnes. Vasarā Valteram bija iespēja būt par 
daļu no angļu valodas nometnes Pelčos un redzēt, 
kā Dievs darbojas caur šo nometni un ka 
četrpadsmit jaunieši tur pieņēma Jēzu savā sirdī.
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Salamana pamācībās ir teiks: Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss nosliecas manai 

runai pretī! Lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka; saglabā tos savā sirdī! Jo tie ir dzīvība tiem, 

kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina (Sal.pam.4:20-22) 

Kādā pēcpusdienā pēc darba biju ļoti nogurusi un, 
aizejot gulēt, pēkšņi pamodos no karstuma drudža, 
likās, ka degu liesmās līdz pat kauliem. Nebija ilgi 
jāgaida, kad kļuva pavisam slikti un varēju 
prognozēt, ka nakti pavadīšu nevis siltajā mīkstajā 
gultā, bet gan porcelāna trauka apskāvienos. Vienā 
brīdī jutos tik pamesta, viena un bezpalīdzīga. Pat 
kļuva ļoti, ļoti bail. Vienīgā doma bija, ka velns 
staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas 
varētu aprīt (1.Pēt.5:8). Es nezinu kā rīkotos, ja 
nepazītu Dievu, noteikti man būtu diezgan 
bagātīgs medikamentu skapītis dažādiem 
gadījumiem. Šajā reizē man mājās nebija nevienas 
tabletes vai sīrupa, kas varētu remdēt sliktu dūšu. 
Vienīgais sīrups / tablete, ko es varēju iedomāties, 
kas patiešām palīdzētu, bija Dieva vārds. 

Vēru vaļā rakstu vietas, vienu pēc otras, līdz 
ieslīgu dziļā un mierīgā miegā. 

Nākamo dienu, protams, bija jāpavada mājās. Cik 
spēju, paziņoju darbiniekiem un klientiem, ar 
kuriem tajā dienā bija norunātas tikšanās vai 
telefonsarunas, ka nebūšu īsti pieejama un spējīga 
kvalitatīvi strādāt. Spēka nebija, ar īsām 
pamošanās reizēm, nogulēju dziļā miegā gandrīz 
visu nākamo diennakti. 

Taču tajās īsajās pamošanās reizēs ļoti, ļoti 
gribējās ko spirdzinošu. Ne ēst, ne dzert, bet kaut 
ko, kas būtu svaigs un spirdzinošs. Acis un galva 
ļoti sāpēja un rokas necēlās, lai atvērtu Bībeli. Bet 
sirdī skanēja, ka Dieva vārds ir zāles visai miesai, 
kas dziedina. Tajā brīdī atskanēja telefona zvans 
un man nepavisam vairs negribējās atbildēt, pat 
padomāju, ka atzvanīšu nākamajā dienā un 

paskaidrošu, kādēļ šodien ignorēju zvanus, bet 
tomēr pacēlu klausuli un dzirdēju norūpējušos 
klienta balsi: "Vai Tev ir slikti? Vai Tev kaut kur 
spiež, sāp? Vai Tev ir bail? Pagaidi! Neliec nost 
klausuli!" Es vēl nodomāju, nu kādēļ mani 
jāspīdzina, ja reiz pateicu, ka jūtos pavisam 
nevesela un man ir slikti. Tiešām, tiešām slikti. 
Bet turpināju klausīties, kā klausulē, otrā galā 
notiek kaut kāda čabināšanās...: "Esiņ! Tu vēl tur? 
Neko nesaki, tikai klausies!" Un es dzirdu, 
uzņēmējs, kuram tajā brīdī būtu jāražo sava 
produkcija un jāsteidzas to realizēt, kam es esmu 
vienkāršs grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs, 
skaļā balsī man telefonā lasa 18. Psalmu. "Nu kā 
Tev, siltāk paliek?" Tiešām arī siltāk bija kļuvis. 
Tālāk sekoja vēl rakstu vietas no dažādām Psalmu 
grāmatām, 27. nodaļa bija viena no tām. Un 
noslēgumā svētības vārdi no 5. Mozus grāmatas 
28. Nodaļas par to, kas notiks, ja klausīšu sava 
Kunga baušļiem. Es neatceros visas rakstu vietas, 
jo slimības brīdī biju pārāk vāja tās pierakstīt un 
iegaumēt. Bet Svētais Gars kādas nianses 
atgādināja. Un cauri dienai, pamostoties un 
aizmiegot, es dzirdēju sirdī tos vārdus, kas ir zāles 
visai manai miesai, kas dziedina. 

Tā bija labākā, pazemīgākā un novērtējamākā 
kalpošana no šī uzņēmēja puses. Viņš mirklī 
atstāja visu darba procesu, lai lasītu Bībeli kādam, 
kurš ir sasirdzis, t.i., man. Šodien es klausos viņa 
stāstītajā, cik pēdējā mēneša laikā viņa darbs ir 
nesis augļus un, salīdzinot ar pagājušā gada 
oktobri, to ir daudz, daudz vairāk. Cik viņa darba 
ikdiena ir kļuvusi mierīgāka un paļāvības pilnāka. 
Es ticu, ka viņa alga, ko Dievs ir sagatavojis 



 

viņam debesīs, jau tiek dota tagad par nesavtīgo 
sirds attieksmi un rūpēm par savu tuvāko.

Man šis pārdzīvojums un piedzīvojums ļoti liek 
padomāt, cik svarīgi ir nekautrēties un lūgt ticības 
brāļiem un māsām palīdzību, izteikt lūgšanu 
vajadzības. Nedomāt, ka izteikta lūgšanu 
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Bībeles lasīšanas plāns novembrī

1. Ebr. 3; Ps. 119:137-144 

2. Ebr. 4:1-13; Ps. 119:145-152 

3. Ebr. 4:14-16 un 5:1-10; Ps. 119:153-160

4. Ebr. 5:11-14 un 6:1-12; Sal. pam. 26:23

5. Ebr. 6:13-19 un 7:1-10; Ps. 119:161-168

6. Ebr. 7:11-28; Ps. 119:169-176 

7. Ebr. 8; Ps. 120 

8. Ebr. 9:1-15; Sal. pam. 27:5-14 

9. Ebr. 9:16-28; Ps. 121 

10. Ebr. 10:1-18; Ps. 122 

11. Ebr. 10:19-39; Ps. 123 

12. Ebr. 11:1-16; Sal. pam. 27:15-22 

13. Ebr. 11:17-40; Ps. 124 

14. Ebr. 12:1-13; Ps. 125 

15. Ebr. 12:14-29; Ps. 126 
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Sveicam mazo puisēnu ar ierašanos, Lolitu un Uldi
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Sveicam dzimšanas dienā! 

 4.11. – Zenta Sisene 
 5.11. – Alma Gūža  
14.11. – Inese Dombrovska 
21.11. – Zelma Kuka 
25.11. – Liene (Freiberga) Dewey – 40 gadu jubileja
30.11. – Ingrīda Šeflere 
 

Ja kādam ir vēlēšanās ziedot draudzes darbam un izmantot internetbanku, tad iegaumējiet šo:

 

Draudzes rekvizīti: Priekules baptistu draudze, Zāļu iela 12, Priekule, LV
        Reģ. nr. 90000159161

                    SWEDBANKA 
                    Konts LV61HABA0551032019880
                    BIC kods HABALV 22

Pateicība Dievam un šis avīzītes tapšanas palīgiem. 
zentasvara50@inbox.lv     mob.t.26801575 

viņam debesīs, jau tiek dota tagad par nesavtīgo 
sirds attieksmi un rūpēm par savu tuvāko. 

ums un piedzīvojums ļoti liek 
padomāt, cik svarīgi ir nekautrēties un lūgt ticības 
brāļiem un māsām palīdzību, izteikt lūgšanu 
vajadzības. Nedomāt, ka izteikta lūgšanu 

vajadzība ir mans savtīgs nolūks. Varbūt kādā 
brīdī lūgšanu vajadzība tiešām ir kāda man
vajadzību apmierināšana, taču tiem, kuri lūdz, tā ir 
ticības cīņa, tas ir arī ceļš Dieva svētībām viņu 
sirdīm un dzīvēm. 
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Bībeles lasīšanas plāns novembrī 

160 

12; Sal. pam. 26:23-28 un 27:1-4 

168 

16. Ebr. 13; Sal. pam. 27:23-27 un 28:1

17. Jēk. 1; Ps. 127 

18 Jēk. 2; Ps. 128 

19. Jēk. 3; Ps. 129 

20. Jēk. 4; Sal. pam. 28:7-17 

21. Jēk. 5; Ps. 130 

22. 1. Pēt. 1 un 2:1-3; Ps. 131

23. 1. Pēt. 2:4-45; Ps. 132 

24. 1. Pēt. 3; Sal. pam. 28:18

25. 1. Pēt. 4; Ps. 133 

26. 1. Pēt. 5; Ps. 134 

27. 2. Pēt. 1; Ps. 135:1-12 

28. 2. Pēt. 2; Sal. pam. 29:1-9

29. 2. Pēt. 3; Ps. 135:13-21 

30. 1. Jņ. 1 un 2:1-11; Ps. 136:1
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Lolitu un Uldi, un lielos brāļus un māsas! 
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40 gadu jubileja 

Ja kādam ir vēlēšanās ziedot draudzes darbam un izmantot internetbanku, tad iegaumējiet šo:

Draudzes rekvizīti: Priekules baptistu draudze, Zāļu iela 12, Priekule, LV-3434 
90000159161 

Konts LV61HABA0551032019880 
BIC kods HABALV 22 

 

Tas, cik tālu jūs dzīvē tiksiet, atkarīgs no tā, 

cik maigs jūs būsiet pret bērniem,

cik līdzjūtīgs pret veciem ļaudīm, cik 

saprotošs pret censoņiem un iecietīgs pret 

vājajiem un stiprajiem, jo kādu dienu jūs 

pats būsiet kā viņi.

/G.W.Carver/

6 

vajadzība ir mans savtīgs nolūks. Varbūt kādā 
brīdī lūgšanu vajadzība tiešām ir kāda manu 
vajadzību apmierināšana, taču tiem, kuri lūdz, tā ir 
ticības cīņa, tas ir arī ceļš Dieva svētībām viņu 

Mīlestībā – Estella 
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27 un 28:1-6 

 

3; Ps. 131 

24. 1. Pēt. 3; Sal. pam. 28:18-28 

9 

11; Ps. 136:1-12 
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Ja kādam ir vēlēšanās ziedot draudzes darbam un izmantot internetbanku, tad iegaumējiet šo: 

Tas, cik tālu jūs dzīvē tiksiet, atkarīgs no tā, 

cik maigs jūs būsiet pret bērniem,  

cik līdzjūtīgs pret veciem ļaudīm, cik 

saprotošs pret censoņiem un iecietīgs pret 

vājajiem un stiprajiem, jo kādu dienu jūs 

pats būsiet kā viņi.  
/G.W.Carver/ 


