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Oktobris (103) – 2014 

DRAUDZI NECEĻ CILVĒKIEM. DRAUDZI CEĻ AR CILVĒKIEM. 

Kalētu ārmisijas ziņas 

Draudzes misija ir evaņģelizācija un māceklība – šo uzdevumu, Lielo misiju mums ir atstājis pats 
Jēzus Mateja evaņģēlija 28. nodaļā:19-20.  

Pasaulē ir daudz cilvēku izvirzītu misiju – 
Neiespējamā misija aktierim Tomam Krūzam, 
Iespējamā misija skolām un līderiem, militārā 
misija Irākā un citur ..., tomēr Jēzus Kristus 
mums atstātā Lielā misija, kas nav cilvēku 
izdomāta, bet gan Dieva iedota, ir - mēs tam 
ticam un zinām - mūsu lielākais uzdevums šajā 
pasaulē.  

Dievs ir ielicis mūsu draudzes cilvēku 
sirdīs vīziju jeb redzējumu par to, kā šo Lielo 
misiju piepildīt Priekules novadā.  Mēs lūdzam, 

ka mūsu draudze degtu par to, lai apkārtējo 
cilvēku dvēseles tiku mantotas Kristum. Katru 
nedēļu lūgšanas stundās tiek lūgts par par 
Kalētiem un lai Dieva spēkā tiktu piepildīta 
Kalētu vīzija – ka tur iesāktos aktīvs 
svētdienskolas darbs, pusaudžu un jauniešu 
grupu tikšanās, par darbu ar ģimenēm, par 
kalētniekiem, kas savas sirdis nodotu Kristum un 
mācekļotu citus. Ka daudzi, jo daudzi ļaudis 
Kalētos iegūtu personīgas attiecības ar Kristu. Un 
vēl, un vēl...  

 

Kāpēc Kalēti? 

Kalēti mūsu draudzes ļaužu sirdīs bijuši 
jau ļoti sen. Jau daudzus gadus – vairāk kā  
piecpadsmit gadus - Priekules baptistu draudze 
brauc tur kalpot, reizi mēnesī noturot 
dievkalpojumus ticības biedriem Kalētos, kur vēl 
joprojām nav savas draudzes. Iespējams, ka 
došanās uz Kalētu dievkalpojumu kādu reizi ir 
bijis pārbaudījums mūsu uzticībai, izturībai, 
paļāvībai uz Dievu. Varbūt kādreiz ir bijis 
pagurums. Taču mūsu darbs Dieva druvā nevienu 
brīdi nav bijis velts! Lai atceramies, ka Kalētu 
Linda tieši šajos Priekules baptistu draudzes 
noturētajos dievkalpojumos un tur organizētajā 
svētdienskolā savulaik caur mūsu Rasmiņu 
iepazina Dievu. Šobrīd Linda kopā ar savu vīru 
Kristapu un vēl citiem Kalētu kodolkomandā deg 
par Kalētiem, par Kalētu vīziju.  

Mēs esam saredzējuši Kalētus kā Dieva 
mums joprojām norādīto darba lauku ar Viņa 
aicinājumu sākt darboties Kalētos daudz aktīvāk 
nekā līdz šim. Mūsu mērķis nav Priekules 
draudzes aktīvo darbību pārnest uz Kalētiem, nē, 

nepavisam nē. Mēs Kalētus saredzam kā vietu, 
kur kādu laiku ir nepieciešams mūsu aktīvs darbs 
un pastāvīgas lūgšanas. Mēs neķersim zivi 
kalētnieku vietā, mēs ar Dieva palīdzību ceram 
kalētnieku kodolkomandai iemācīt, parādīt, kā 
lietot makšķeri, lai zivis viņi sāktu ķert paši, lai 
paši kļūtu par cilvēku zvejniekiem. Vēlamies 
draudzi informēt, ka jau notiek un turpinās aktīvs 
darbs pie Kalētu kodolkomandas - Lindas un 
Kristapa - mācekļošanas, kuri savukārt jau 
mācekļo tālāk citus kalētniekus – Emīlu, mazo 
Lindu, Lauru. Kalētu kodolkomanda brauc arī 
mācīties par draudžu dibināšanu M4 mācībās 
Rīgā. Pateicība Dievam, ka mūsu mācekļi pieaug 
un jau mācekļo tālāk citus!  

Lūgsim, lai Dievs viņiem dod savu spēku, 
iedrošinājumu, lai atveras sirdis Kristus vēstij un 
kalpošanai Kalētos. Lai paplašinās darba lauks 
un rodas jauni mācekļi – arī Kalētu pagasta 
Ozolu ciemā, Gramzdas pagastā, Aizvīķu 
pagastā, Purmsātos un visur citur. 

 
Jauniešu vakari Kalētos 

Dievs ir atbildējis uz mūsu lūgšanām par darbu ar jauniešiem 
Kalētos! Sākot no 26. septembra katru piektdienu plkst. 
19.00 Kalētu jauniešu centrā jauniešiem vecumā no 14 
gadiem notiek Alfa vakari - brīvā un draudzīgā atmosfērā ar 
našķiem, mūziku, ar iepazīšanās un komandu spēlēm, 
sarunām par Dievu, kristietību un dzīves vērtībām. Šos 
jauniešu vakarus vada Kalētu Kristaps un Linda. Pirmajā 



nodarbībā 26. septembrī bija 22 jaunieši. Slava Dievam par tik lielo apmeklētāju skaitu jau pirmajā 
vakarā! Jauniešu vakarā klausījāmies Kristapa liecību, Lindas stāstītos dzīves piemērus un runājām par to, 
vai kristietība ir garlaicīga. Nu nē, kristietība rullē, ja tā var izteikties jauniešiem saprotamā valodā!   
 Jaunieši līdzdalīja arī aizlūgšanu vajadzības – par mācībām, par praksi. Ļoti atvērti, zināt griboši 
jaunieši ir Kalētos! Vienkārši sakot, Dievs valda! Dievs atbild uz lūgšanām un svētī kalpošanu!  
 
 Dievs atver vēl arī citas durvis, norādot 
mums uz nākošajām kalpošanas vajadzībām 
Kalētos, reizē arī izredzēdams palīgus – kādas no 
mammām jauniešiem, kas ieradās uz pirmo 
nodarbību Kalētos, ļoti vēlas kalpot, palīdzēt pie 
kādām aktivitātēm bērniem un jauniešiem. Tajā 
pašā reizē šīs mammas, šķiet, alkst arī pēc kādām 
tikšanās reizēm sievietēm, kur arī mēs kā draudze 
varam izvērst kalpošanu, veidojot tikšanās grupu 
Kalētu sievietēm – līdzīgu Māmiņskolai Priekulē, 
kādas no šīm sievietēm mācekļojot, līdz viņas 
iegūst personiskas attiecības ar Kristu un var 
patstāvīgi vadīt šādas tikšanās reizes. Es teiktu, 

ka Dievs ar šo neseno piemēru par palīdzēt 
gatavajām mammām mums, draudzei, parāda – 
redziet, pļaujamā Kalētos ir daudz, vajadzīgi 
pļāvēji!  
 Lūdziet par svētdienskolas izveidošanu 
Kalētos, svētdienskolotājiem Kalētos, iespējamu 
Vasaras Bībeles skolu! Lūdziet par Kalētu 
sieviešu tikšanās reizēm, kurās sievietes 
palīdzētu  viena otrai savstarpēji pieaugt Kristū, 
kļūt par Kristus gaismu savā ģimenē, darbā, 
apkārtnē.  
 Lūdziet par pļāvējiem! Palīgus un daļu no 
mērķauditorijas Dievs jau ir izraudzījis!  
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Pārskats par ASV draugu misijas nedēļu kopā ar Priekules baptistu draudzi 

Šā rudens ASV draugu misijas galvenais akcents būs uz misiju Kalētos, jo arī draugi 
makgregorieši ir iedegušies par to, lai Kalētos notiktu aktīva mācekļošana, un tur viņi ir gatavi mums 
palīdzēt. Tāpēc jau nākošnedēļ Kalētos sadarbībā ar Makgregora baptistu draudzes misijas komandu 7 
cilvēku sastāvā ir paredzēti vairāki pasākumi, tai skaitā arī sadraudzības pasākumi Priekulē: 
 

Trešdiena, 8. oktobris  

Komandas ierašanās un iekārtošanās Priekulē. 
 

Ceturtdiena, 9. oktobris  

10.00 Māmiņskola tiekas ar ASV māsām Priekulē. Ņemsim līdzi groziņu! Aicinātas jaunās, arī 
pieredzējušākās sievietes, arī kas neesat māmiņas. Būs sarunas par sievietes sirdi, Dievam visu mūsu sirdis 
ir dārgas. Sagatavojiet jautājumus ASV māsām, uzklausīsim arī kristīgās psiholoģes un padomdevējas 
Beverlijas Česnatas ieteikumus. Kortnija, Semija tikmēr darbojas ar atnākušajiem bērniem. 
14.00 Māmiņskola un ASV māsas Kalētos tiekas ar audžumammām un bērniem.  
 

Piektdiena, 10.oktobris 

Ekskursija un ciemošanās Kalētos, iepazīšanās ar Kalētiem, sarunas ar kalētniekiem. 
16.00 Sadraudzība ar kalētniekiem Tautas namā - pankūku degustācija, stāsti par Floridu, sarunas. 
Aiciniet savus draugus un radus no Kalētiem! 
 

Sestdiena, 11. oktobris 

10.00 Sievu brokastis baznīcā ar ASV māsām. Ņemsim līdzi groziņu! Aicinātas visas sievietes, kopsim 
sadraudzību ar Amerikas māsām Kristū. Sagatavojiet jautājumus ASV māsām, uzklausīsim arī kristīgās 
psiholoģes Beverlijas Česnatas ieteikumus.  
10.00 Vīru ekskursija uz Liepāju, Jūrmalciemu. Aktivitātes pie Ivara Jūrmalciemā. Izbraukšana no 
viesu nama „Mūsmājas”.  
19.00 Pāru vakars Kalētu Tautas namā ar Stīvu & Beverliju. Informējiet un aiciniet radu un draugu 
pārus un ģimenes Kalētos uz šo pasākumu! 
19.00 Pāru vakars Priekulē viesu nama zālē. Dens un Blanša dalīsies savas 42 gadu ilgās laulības 
noslēpumos. Aicināti pāri – gan kas jau piedalījušies Dena un Blanšas vadītā seminārā, gan tie, kas par 
viņiem dzirdējuši tikai pēc nostāstiem. Būs interesanti un mīļi! Ierobežotās vietas dēļ vēlams pieteikties 
pie Kristīnes (tel. 2633 5263). 
 



Svētdiena, 12. oktobris 

11.00 Dievkalpojums Priekules baznīcā, mācītāja Dena svētruna. Svētdienskola ar ASV draugiem. 
Nāciet paši un aiciniet līdzi draugus, kaimiņus! 
15.00 Dievkalpojums Kalētos, svētdienskola ar ASV draugiem. Pēc dievkalpojuma – uzkodas, 
sadraudzība, atvadas. Brauksim līdzi, atbalstīsim ticības biedrus Kalētos! 
19.00 Sadraudzība un atvadas Priekules baznīcā no ASV draugiem. Nāciet, nesiet līdzi sveicienus! 
  
Pirmdiena, 13. oktobris 

9.00 ASV viesu došanās uz Rīgu, lai pēc tam dotos uz savām mājām Fortmaijersā, Floridas štatā. Iespēja 
īsi atvadīties 8.30 pie viesu nama. 
 

Draugi no Amerikas piedalīsies arī citos pasākumos – 
būs tikšanās un aizlūgšana par Kalētu kodolkomandu, 
tikšanās ar Priekules uzņēmēju kluba vadību, tikšanās 
Gramzdā, pusaudžu un jauniešu tikšanās Priekulē un 
Kalētos u.c.  

Aicinām jūs aizlūgt par kalpošanas darbu šajā misijas 
nedēļā, par kalpotājiem, lai rodas jauni mācekļi, lai šajos 
pasākumos ļaudis atrod Kristu! Lai paši iegūstam 
stiprinājumu no Dieva! Lai ar savu ikdienas darbu, dzīvi 
un kalpošanu pienesam slavu Dievam!  

 Attēlā: 1. rindā no kreisās: Kortnija Glika, Samanta jeb 
Semija Kohrana, Blanša Allena. 2. rindā no kreisās: 
Beverlija Česnata, Stīvs Česnats, Tims Kohrans, mācītājs 
Dens Allens. 
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� Ziņa svētdienskolotājiem 

Mācekļi dienu no dienas bija kopā ar Jēzu, viņiem bija iespēja uzdot visdažādākos jautājumus. Tomēr 
tikai par vienu lietu viņi Jēzum sacīja: „Māci mūs”. Lūgšana. Par to arī šī gada svētdienskolotāju  mācību-
atpūtas nometnē 17. – 19. oktobrī Rāmavas muižā. Programmā lekcijas, pielūgsmes un liecību vakars, 
lūgšanu pastaigas, interešu grupas, dievkalpojums, tikšanās grupās, atpūta, ļoti garšīgas maltītes un daudz, 
daudz ideju turpmākajai kalpošanai! 

Sākums piektdien, 17. oktobrī 19:00, noslēgums – svētdien, 19. oktobrī 14:00. 

Pieteikšanās līdz 10. oktobrim, vai arī kamēr pieejamas vietas. Pieteikšanās e-forma – https://www.e-
formas.lv/f/TCY293XGkENdXMvi. Papildus informācija – 26091697 vai 29110770. 

� 19.oktobrī svinēsim Pļaujas svētkus. Rudens veltes pēc pateicības dievkalpojuma iepriecinās 
audžuģimenes. 

� VADĪTĀJU KONFERENCE “THE GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT”  
 Rīgā 7.un 8. novembrī  

The Global Leadership Summit (GLS) ir starptautiska kustība, kas mobilizē pasaules līmeņa vadības 
speciālistus GLS Vadītāju konferencē, lai apmācītu katru, kas sevi apzinās kā vadītāju. 

� 1.novembris - Sieviešu lūgšanas diena Liepājā Ciānas draudzē 

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

Gatavosimies draudzes labdarības tirdziņam 29. novembrī  

Par pagājušā gada Ziemassvētku labdarības tirdziņā savāktajiem un saziedotajiem ~850 EUR 
draudze iepriecināja 10 mazturīgas Priekules novada ģimenes (gan malkas, gan bērnu gultu iegādei, gan 
skolas brīvpusdienām).  



Arī šajā gadā rīkosim labdarības tirdziņu ar līdzīgu mērķi – palīdzēt tiem, kam svētku laikā ir 
visgrūtāk, - sestdien, 29. novembrī, mūsu draudzes labdarības tirdziņam ir rezervētas telpas Priekules 
kultūras namā. Tāpēc aicinām labos rūķīšus sākt darināt lietas tirdziņam - Ziemassvētku kartiņas, 
rotājumus, dāvanu maisiņus un dažādus citus roku darinājumus. Novembrī kā iepriekšējos gados lūgsim 
palīgā čaklos rūķīšus Adventa vainagu darināšanai, jo pēc tiem ir tik liels pieprasījums, ka pagājušajā gada 
tirdziņā to pat nespējām apmierināt. Aicinām vākt arī materiālus – gliemežvākus, čiekurus, citus dabas 
materiālus, kas vēl pieejami, darināt vainagu pamatnes no siena vai avīzēm. Varbūt kāda rīcībā ir dzija, 
auduma gabali, pogas, citi materiāli, kas nav vajadzīgi, bet darinot lietas tirdziņam, var noderēt (Nododiet, 
lūdzu, Aigai). Būs iespēja kalpot arī ar kulinārijas gardumiem, tirdziņu telpu iekārtošanu, kalpošanu 
tirdziņa laikā pie galdiem u.c. 

Mateja 25:40 „Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no 
šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” 
 

Sveicam, sveicam ! 

  1.10. – Aigars Dārznieks  
  4.10. – Mirdza Saule – 85 gadu jubileja 
  5.10. - Sarma Cērpa  
  5.10. – Gita Ķere  
12.10. – Kristaps Brancis 
18.10. – Elīna Roga 

26.10. – Ilmārs Arājs 
26.10. – Svetlana Šildere 
26.10. – Judīte Šlionska 
29.10. – Sintija Konkoļa 
30.10. – Dzintra Liekniņa 

Tev nav jāatrod spēks, lai noliktu sevi pie Jēzus kājām. Tu jau esi Viņa rokās. 

/K.Crandall/ 

Priecājamies par mazajiem puisēniem, 

ko Dievs dāvinājies vecākiem: 

Gitai un Gunvaldim,  

Dagnijai un Mārcim! 

 

Bībeles lasīšanas plāns oktobrī 

1. Fil. 2:12-30; Ps. 115:12-18 

2. Fil. 3 un 4:1; Ps. 116:1-11 

3.  Fil. 4:2-23; Sal. pam. 24:5-14 

4.  Kol. 1:1-23; Ps. 116:12-19 

5. Kol. 1:24-29 un 2:1-5; Ps. 117 

6.  Kol. 2:6-23; Ps. 118:1-16 

7.  Kol. 3 un 4:1; Sal. pam. 24:15-22 

8. Kol. 4:2-18; Ps. 118:17-29 

9. 1. Tes. 1 un 2:1-16; Ps. 119:1-8 

10. 1. Tes. 2:17-19 un 3; Ps. 119:9-16 

11. 1. Tes. 4; Sal. pam. 24:23-34 

12. 1. Tes. 5; Ps. 119:17-24 

13. 2. Tes. 1; Ps. 119:25-32 

14. 2. Tes. 2; Ps. 119:33-40 

15. 2. Tes. 3; Sal. pam. 25:1-10 

16. 1. Tim. 1; Ps. 119:41-48 

17. 1. Tim. 2; Ps. 119:49-56 

18. 1. Tim. 3; Ps. 119:57-64 

19.  1. Tim. 4; Sal. pam. 25:11-20 

20.  1. Tim. 5 un 6:1-2; Ps. 119:65-72 

21. 1. Tim. 6:3-21; Ps. 119:73-80 

22.  2. Tim. 1; Ps. 119:81-88 

23. 2. Tim. 2; Sal. pam. 25:21-28 un 26:1-2 

24. 2. Tim. 3; Ps. 119:89-96 

25.  2. Tim. 4; Ps. 119:97-104 

26. Tit. 1; Ps. 119:105-112 

27. Tit. 2; Sal. pam. 26:3-12 

28.  Tit. 3; Ps. 119:113-120 

29.  Filem. 1; Ps. 119:121-128 

30.  Ebr. 1; Ps. 119:129-136 

31.  Ebr. 2; Sal. pam. 26:13-22 

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

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

      Reģ.nr.90000159161 

      SWEDBANKA 

      Konts LV61HABA0551032019880 

      BIC kods HABALV 22 

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

 


