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Kā būtu, ja pamostoties no rīta,
tev būtu tikai tas, par ko tu iepriekšējā vakarā pateicies Dievam?
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Dieva Vārds Kalētos
Dieva Vārds caur mūziku, personīgiem
stāstiem par Dievu un Evaņģēlijā skan Kalētos. Šā
gada 15.martā sešos vakarā Kalētu Tautas namā
notika kristīgās mūzikas koncerts ar Dieva
pielūgsmi. Sadarbībā ar Rīgas Vīlandes baptistu
draudzes mūziķu grupu un Kalētu skolu, Tautas
namu un aktīvu komandu no Priekules varējām
piedzīvot brīnišķīgu un vētrainu notikumu.
Ironiski, taču tajā vakarā Kurzemē un citās vietās
Latvijā bija spēcīgs vējš. Arī Kalētos tika nogāzti
vairāki koki un elektrība vairākas reizes pārstāja
“šansēt”.
Tas vakars Kalētos trim jauniem cilvēkiem
bija nozīmīgs brīdis, jo viņi izdarīja svarīgu
lēmumu savā dzīvē, proti, pieņēma Jēzu Kristu kā
savu personīgo Glābēju. Viņi piedzīvoja brīdi, kad
Jēzus kļuva par Viņu Pestītāju caur grēku nožēlu.
Tas ir labākais, kas ar cilvēku var notikt šajā dzīvē
– iepazīt Dieva Dēlu caur personīgu piedzīvojumu
un kļūt par Viņa bērnu.
Kalētos ir daudz cilvēku, kuriem Jēzus ir
vajadzīgs. Kalētos ir nepieciešami pārliecināti
kristieši, kuri palīdz cilvēkiem iepazīties ar Jēzu
Kristu. Parasti vislabāk tas notiek, kad kristieši
izvēlas draudzēties ar tiem, kuri Kristu nepazīst un
palīdz iepazīties ar Viņu caur savu dzīves piemēru.

Cilvēkiem ir jāredz, kā tu tici, kā tu piedzīvo grūtus
brīžus un ticībā izej tiem cauri. Šodienas cilvēki
ļoti grib redzēt praktisku piemēru, kā sekot
Kristum un ko dod ticība Kristum. No tava dzīves
piemēra cilvēki, kuri nepazīst Kristu, izdarīs
secinājumus vai izvēli. Tāpēc, mīļais draugs, tu esi
ļoti svarīgs šajā uzdevumā ne tikai Kalētos, bet arī
Priekulē. Parādi cilvēkiem, ka tam, kam tu tici, tu
arī patiesi uzticies. Parādi cilvēkiem, ka tu arī
kļūdies un neslēp savas kļūdas. Cilvēkiem kā
Kalētos, tā Priekulē ir jāredz, ka kristieši nemelo
par savu vājumu un neizdošanos, ka viņi nav
perfekti. Mums visiem ir vajadzīgs Kristus.
Es tevi aicinu: lūdz par Kalētiem, lai tur
izveidojas pastāvīga draudze un ka tur ir kristieši,
spējīgi citus vest pie Glābēja – Kristus. Lūdz par
mājas grupu Kalētos, lai katru nedēļu tur dzīvojošie
kristieši var sanākt kopā un mācīties Dieva Vārdu.
Lūdz, lai Kalētos izveidojas svētdienskola, darbs
ar māmiņām, jauniešiem, un regulāri katru nedēļu
notiek sapulcēšanās reizes. Iedrošinu jūs ar Pāvila
vārdiem no Jaunās Derības pirmās vēstules
Korintiešiem 15. nodaļas 58. panta “Tad nu,
mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi,
pilnīgāki Tā Kunga darbā vienmēr, zinādami,
ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.”
Mārcis

KĀPĒC SAREŽĢĪT DZĪVI?
PADARI LIETAS VIENKĀRŠĀKAS:
Ilgojies pēc kāda? …........................ Piezvani.
Gribi satikt kādu? …....................... Uzaicini ciemos.
Gribi, lai tevi saprot? ….................. Paskaidro.
Radušies jautājumi? ….................... Pajautā.
Kaut kas nepatīk? …........................ Pasaki to.
Kaut kas patīk? …............................ Norādi uz to.
Gribi kaut ko? ….............................. Lūdz pēc tā.
Mīli kādu? …..................................... Pasaki to.
Mums ir tikai viena dzīve. Nesarežģī lietas. Lai tas tev vienkārši izdodas.
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8.martā Liepājā Pāvila baptistu draudzes baznīcā notika reģionālā konference, kuras moto bija :
„Piedalies – mācies – mainies”.
Šo pasākumu atklāja LBDS bīskaps P.Sproģis ar tēmu „Kā labāk varam vadīt savu draudzi?”
1. Balstoties uz kristocentrismu – neizvirzīt personālijas.
2. Misionāli – uz āru vērsti. Mēs esam, lai kalpotu pasaulei. Jo Dievs pirmais ir misionāls. Mums ir
jāpārdomā, kāda ir mūsu kalpošana, vai šī vieta – Priekule – par to noskumtu, ja baznīca beidz pastāvēt?
3. Pavairoties spēja. Svētdienskola, jauniešu darbs. Un kāds ir mūsu katra redzējums. Vai tev tas ir?
Nepazaudēt šo fokusu – kā Kristus man palīdz ikdienā, – jo dzīves rutīnā mēs šo fokusu varam pazaudēt,
tādēļ vienmēr ir jāatjauno savs solījums. Kristus nāca, lai atjaunotu grēciniekus. Kristus sapnis bija krusts caur
sāpēm – glābšana. Nepaliksim vienaldzīgi, lai pasaule varētu izskatīties labāka.
K.Šterna lekcija „Pasludināsim evaņģēliju kopā”.
Evaņģēlijs ir spēks un spēj izmainīt mūsu sirdis. Dievs spēj lietot mūs tādus, kādi esam, lai pasludinātu
evaņģēliju. Ja esi piesātināts ar labo vēst, ir ļoti dabīgi runāt par Kristu.
1. Attiecību veidošana;
2. Klausīties – pasludināt;
3. Ar kādu nolūku veidojam attiecības.
Centīsimies iztikt bez moralizēšanas, jo tad mēs esam kā tiesneši. Arī mūsu katra dzīve, raksturs var būt kā
šķērslis, lai pasludinātu Kristu. Mums jāmācās klausīties. Ļoti interesantu piemēru no savas dzīves pastāstīja
Pitraga draudzes mācītājs Nauris. Pie viņa ģimenē bija pieteikušies ciemiņi, bet viņam bija satraukums, ka
māja nav tādā kārtībā, lai uzņemtu ciemiņus, bet tad viņš pēkšņi saprata, ka viņiem jāveido attiecības, un tā šī
tikšanās kļuva par ļoti jauku iespēju arī ciemiņiem iesaistīties, palīdzot mājas sakopšanā un arī kalpojot
evaņģēlija vēsts pasludināšanai.
I.Hiršs „Lūgšana kā noslēpums”
Kas ir lūgšana? Tas ir sauciens uz Dievu. Kontakti ar dievišķo pasauli. Lūgt, ielaist Jēzu sevī, tas ir dievišķs
process, ko Dievs mums ir dāvinājis. Bet cilvēkam ir daudzi „ kāpēc?”: Kāpēc Dievs kavējas? u.c. Sātans
pieliek daudz pūļu, lai izšaubītu mūsu lūgšanas. Lūgšana nav nepārtraukta runāšana. Tā ir arī klausīšanās,
kamēr runā Dievs. Tas ir ticības skatiens uz Kristu. Ja es nesaņemu, ko lūdzu, tad mana ticība ir par vāju.
Mt.21:22. Lūgšanas atbilde nav atkarība, no tā, cik stipra lūgšana, bet no manas ticības un bezspēcības. Bet
mēs gribam ar savu lūgšanu komandēt Dievu. Bet ieliksim savas vajadzības Jēzus rokās. Dziļākais lūgšanas
noslēpums - lūgt Jēzus vārdā. Lūdzot savā vārdā, nav pieejas Dievam; jālūdz Jēzus upura vārdā. Varens spēks
ir mūsu rokās, tā ir galvenā kalpošana – lūgšana. Visvērtīgākais, ko mēs varam atstāt saviem bērniem,
mazbērniem – mūsu lūgšanas un nevis manta. Lūgšanu dzīve ir jākopj. Ja kaut kas traucē lūgšanu
piepildījumu, tad katram kristietim ir laiks gavēšanai. Māci, Kungs, mums lūgt. Mt.6.: neizrādieties,
nepļāpājiet.
Kāpēc būtu jālūdz vispār? Vai Dievs nezina manas problēmas? Bet lūgšana nav prasība, tā ir savienošanās ar
Dievu. Dieva mīlestība tiek kā labajiem, tā ļaunajiem, bet to, kas saistīts ar svēttapšanu, bez lūgšanas nevaram
sasniegt.
V.Šulcs „Mūsu draudzei ir nauda”
Kad piedzīvoju 50 tūkstošu parādu, tajā brīdī Dievs mainīja manu sirdi no taupīga kļūt par devēju. Tad, kad es
savā lūgšanā pusi no saviem ienākumiem piedāvāju Dievam, tas manā dzīvē bija svētīgākais gads
(dāvinājumi, ziedojumi u.c.). Dievam naudas netrūkst.
Bija iespēja kādam cilvēkam atrast sponsoru, bet, nedēļu strādājot ar šo cilvēku, sponsors no viņa atteicās, jo
šajā cilvēkā valdīja pesimisms, žēlošanās ar raudāšanu, sūdzēšanos. Priecīgu devēju Dievs mīl. Viņš redz
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manu sirdi. Es zinu – Dievs, Tu mani neesi nekad atstājis. Dievam svarīga mūsu attieksme. Ja Kristus nav
Kungs par tavu mantu un naudu, tad Kristus nav tavs Kungs. Kas skopi sēj – skopi pļaus.
Kāda sieviete vēlējās ziedot 300 dolārus – šī nauda bija kādus gadus aizmirsta glabājusies vasaras mājā. Tā
viņa saprata, ka šo atrasto naudu jāziedo labdarībai, bet ar piebildi – vairāk nekad mēs neziedosim. Bet kā
Dievs maina šīs sievietes domas, tad kad viņa saņem ļoti daudzus paldies un pateicības vēstules! Viņas darbu
ziedošanā turpina tālāk viņas meita. Lektors pieminēja arī kādu savu draugu no Norvēģijas, kurš paņem
kredītu bankā, lai ziedotu labdarībai. Tādējādi viņa dzīvei ir mērķis – tagad man ir jādomā arī par citiem, ne
tikai par sevi.
P.Sproģis ”Padod tālāk, ko esi saņēmis”
Mācīšanās visas dzīves garumaā. Regulāras attiecības. Arī pensionārs var būt aktīvs, nevis iesīkstēties
kritizēšanā, vientulībā. Ļoti svarīgi ir padomāt par savu mentoru, kuram mēs varam uzticēties un jebkādā
situācijā ar viņu komunicēt. Kalpošanā ir šādi galvenie iemesli kalpošanas krišanā: finanses, vara,
augstprātība, lepnums, stagnācija. Šīs iezīmes ir saistītas ar raksturu – tās iznīcina kalpošanu.
Kā arī tu vari kļūt par mentoru? Klausies, uzdod jautājumus, ļauj visiem runāt, uzklausi cilvēkus, neesi
augstprātīgs, atbalstām viens otru. Mums visiem ir ko no citiem ņemt.
E.Mažis „Kā atraisīt konflikta mezglu?”
Draudze ir specifiska vienība – brīvprātīga organizācija. Draudzē ir dažādu paaudžu cilvēki, kuri arī ir ar
atšķirīgiem uzstādījumiem un viedokļiem. Vienmēr ir kāds, kam kaut kas nepatiks un kas nebūs apmierināts
un gribēs kaut ko mainīt: ja nebūs maiņas – es eju projām. Arī draudzes mācītāja un draudzes priekšnieka
attiecībās var izraisīties konflikts, var būt divu viedokļu atšķirības. Ir cilvēki, kuri grib, lai gar viņiem čubinās,
bet ja neviens tā nerīkojas, kā es vēlos – ir konflikts.
Konfliktā nekad nav viena uzvarētāja. Tad, kad ir saspīlējums, nespējam sevi savaldīt.
Kā risināt konfliktu?
1. Iepazīsti sevi.
2. Iegūsti informāciju.
3. Neesi pārsteidzīgs.
4. Novērtē konfliktā iesaistītos cilvēkus – vai viņi ir hroniski konfliktu radītāji.
5. Kāda ir konflikta emocionālā temperatūra.
Labāk patiesība mīlestībā. 1.Mozus13:8-12; Ap.d.15:36-41
Svētīga ir lūgšana par konflikta situāciju, lai sevi sagatavotu – vai es esmu gatavs paskatīties spogulī.
Konfliktu nerisinot, tas pats neatrisinās. Ir vajadzīgas idejas, kā mācīties konfliktu risināt neiznīcinošā veidā :
svarīgi ir būt gatavam piedot.
Mans rezumē: klausoties visas šīs lekcijas, tās radīja manī iedvesmu pārdomāt konkrēti par sevi –
lūgšanām, ticību un paļāvību uz Kristu, kā es komunicēju ar cilvēkiem, cik es ziedoju laiku cilvēkiem, stāstot
par evaņģēlija vēsti. Esmu sapratusi, ka katra svētruna dievkalpojumā un piedalīšanās šādās tikšanās reizēs
ļauj atkal no jauna pieaugt kalpošanā un liek vienmēr lūgt Dievam pēc vadības, lūgt atbrīvot sevi no visa
liekā sevī, kas ir Dieva bērnam nederīgs. Kungs, Tu esi teicis: ”Redzi, es visu daru jaunu”. Dari šo darbu arī
pie manis. Āmen.
Ingrīda
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Vai piekrīti apgalvojumam: „Ja Kristus nav Kungs pār tavu naudu un mantu, tad viņš nav tavs Kungs” ?
Vai iespējams par vienu ziedojumu pateikt PALDIES 7 reizes tā, lai tas būtu no sirds un patiesi?

3

BPI DIENVIDKURZEMES ZIEMAS DRAFTS PURMSĀTOS
No 17.-19.martam Purmsātos risinājās Baltijas Pastorālā Institūta organizēta apmācība / nometne „BPI
Dienvidkurzemes Ziemas Drafts” puišiem vecumā no 14 līdz 20 gadiem ar moto: „Mēs nemeklējam pareizos,
bet aicinātos. Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs
nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet grib būt sūtīti!” Dienvidkurzemes Ziemas drafts bija par vīrišķību,
un tā mērķis - palīdzēt puišiem gūt labāku izpratni par Evaņģēliju un to, ko Bībele māca, kā pastāvēt
mūsdienu sabiedrībā kā Dieva vīriem. Jaunieši Draftā mācījās pilnveidot raksturu un spēju darboties
komandā, mācījās sekot Kristum kā paraugam, saprast savu aicinājumu un labāk sagatavoties kalpošanai.
Kopā bijām 17 vīri, kas bija gatavi atdot no sevis visu.
Aigars Dzērvēns: Vislabāk no Ziemas drafta man patika tas, ka džeki bija gatavi atdot visus 100% pat tad, kad
tas bija grūti. Protams, vēl ļoti svarīgi bija tas, ka mēs varējām džekiem pastāstīt, kāda ir vīriešu identitāte!
Personīgi man liels pārbaudījums bija nakts pārgājiens. Drafta laikā Dievs man atgādināja par apsolījumiem,
ko biju devis Dievam un nedaudz piemirsis. Bet tagad zinu, ka Dievs grib to labāko priekš mums!
Gregors Mažis: Ziemas draftā man bija iespēja piedalīties kā slavēšanas vadītājam un palīgvadītājam. Biju ļoti
pārsteigts par jauno vīru pašaizliedzīgo rīcību dažādās situācijās un stingro raksturu. Vīri, kuri nometnes
sākumā bija mazliet nobijušies un satraukti, nometnes beigās mājās aizbrauca Svētā Gara piepildīti un ar
mērķi. Es lepojos, ka mūsu draudzēs ir vīri, kuri vēlas uzņemties atbildību un rīkoties, kad Dievs uzrunā.
Valters Siksna: Uzskatu, ka Ziemas drafts bija izdevies, džeki atdeva no sevis visu un izdarīja līdz galam.
Tiešām lepojos ar Dienvidkurzemes džekiem! Tieši viņi būs tie, kas vēlāk vadīs draudzes un savas ģimenes.
Andrejs Goloborodko: Man patika tas, ka BPI Drafta trešā līmeņa absolvents (Valters Siksna no Priekules
baptistu draudzes) varēja pats savākt komandu un noorganizēt Ziemas Draftu, un vienīgais, ko man vajadzēja
darīt, bija piedalīties.
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Nedomā, ka misijas laukā tu būsi efektīvāks nekā savā dzimtajā pilsētā.
Tik tiešām, tu redzēsi, ka tur ir tūkstošreiz grūtāk.
/I.Thomas/
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Gatavojoties bērnu Dziesmu dienai 1.maijā Rīgā, kā arī svinot šo dienu kopā ar bērniem no visas
Latvijas, Dieva vārds nokļūs dziļi mūsu sirdīs. Svētku koncertā izdzīvosim, kā Dieva vārds ir kā ceļa zīmes
mūsu dzīvē - norādot, brīdinot, aizliedzot, dodot rīkojumus, esot kā virziena rādītājs un sniedzot informāciju.
Tās ir arī zīmes, kas palīdz nenomaldīties, bet, ja esi nomaldījies, atrast ceļu atpakaļ. To uzskatāmi
piedzīvosim, līdzdzīvojot mūziklā "Pazudis - atrasts" notiekošajam.
Bet, pirms tiekamies 1. maijā, vēl šis un tas izdarāms!
- Jāapgūst repertuārs! - Jāsagatavo mājas darbs! Katras draudzes svētdienskola vai bērnu grupa, kas
piedalās Dziesmu un mūzikas dienā, aicināta sagatavot skaisti noformētu plakātu ar kādu no Bībeles pantiem.
Pasākuma laikā plakāti tiks izlozēti, un bērni varēs doties mājup ar dāvanu no kādas citas draudzes
svētdienskolas.
- Jāaizlūdz! Aizlūdziet draudzēs un svētdienskolās - gan par sagatavošanās laiku, gan par tām stundām, kad
visi būsim kopā, par piemērotiem laika apstākļiem un finansēm, par organizētājiem un dalībniekiem, par
iespēju uzrunāt arī tos bērnus, kas ikdienā svētdienskolu neapmeklē un Dievu nepazīst.
Lai svētīgs laiks katram savā draudzē un 1. maijā, kopā esot!
LBDS Svētdienskolu apvienības padomes vārdā, Estere Roze
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Sieviešu kalpošanas apvienības plāni vasarai
•
•
•

•

24. maijs - Labo darbu diena Ventspilī.
25.- 29. jūnijs - Nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu atbalstītājiem Pelčos.
2014. gada 25.jūlija līdz 27.jūlijam Siguldā, Laurenču hostelī Sieviešu apvienības organizētā nometne
dažādu paaudžu sievietēm ''Atklāj nozīmīgo!'' Tiek aicinātas kopā dažādu paaudžu sievietes (meitas,
mātes, vecāsmātes, kā arī sievietes, kurām nav bērnu). 150 dalībnieku. Dalības maksa 50 euro.
Novembrī – intensīvā apmācība sievietēm, topošajām un esošajām garīgajām vadītājām. Sadarbībā ar
ENTRUST misiju ASV.
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2014. gada augusta beigās jau 10. reizi Ogrē tiks rīkoti Bībeles svētki. Šogad aprit 320 gadi kopš
Bībele iztulkota latviešu valodā. Bībeles svētku mērķis ir atgādināt par šīs Grāmatas unikalitāti un ietekmi uz
cilvēces kultūras attīstību un iepazīstināt ar Bībeles galveno vēsti. Jubilejas reizē īpaši tiek domāts par svētku
programmu. Bībeles svētku atklāšanas koncerts notiks svētdien, 24. augustā, un koncerta mākslinieciskais
vadītājs būs komponists Ēriks Ešenvalds. Koncerta programmu vadīs aktrise Ieva Aniņa un televīzijas
raidījumu vadītājs Kristaps Tālbergs. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solisti un Ogres novada
kori. Bībeles svētku organizatoriskā komiteja aicina pieteikties draudžu korus, kuri vēlas kuplināt Ogres
Bībeles svētku atklāšanas koncerta kopkori un pagodināt Dievu ar savu līdzdalību.
Bībeles svētku organizatoriskās komitejas vārdā, Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs
Dainis Pandars
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NOPIRKT LAIMI
Kāds cilvēks uzzina, ka ir tāds veikals, kur tirgojas pats Dievs. Viņš veic garu ceļu, kamēr nokļūst šajā
veikalā. Un tiešām - aiz letes stāv Dievs.
- Ko šeit var nopirkt? - cilvēks jautā.
- Pie manis var nopirkt visu, - skan atbilde.
- Tādā gadījumā man, lūdzu, laimi, veselību, panākumus, mīlestību un daudz naudas.
- Labi, - atbild Dievs un dodas veikala dziļumā.
Pēc mirkļa viņš atnes piecas pavisam mazas kastītes.
- Un tas ir viss? - cilvēks vīlies jautā.
- Jā, tas ir viss, - Dievs atbild. - Vai tad tu nezināji, ka manā veikalā var nopirkt tikai sēklas?
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Dena un Blanšas ciemošanās Kalētos
2014. gada 1. janvārī Dens un Blanša Aleni no ASV Floridas, ar Priekules baptistu draudzes
starpniecību ciemojās arī pie mums - Kalētuu pagasta „Liepniekos”. Mums palika ļoti labs iespaids un daudz
pozitīvu emociju. Dens un Blanša dalījās ar savu dzīves pieredzi un pastāstīja par kalpošanas darbu ASV, kā
arī mēs iepazīstinājām
epazīstinājām nedaudz ar sevi. Mums bija patiess prieks uzņemt Mārci, Denu un Blanšu Kalētos, būt
sadraudzībā. Mūsuprāt, tas bija iedvesmojošs solis, lai iesaistītos kalpošanas darbā Kalētos. Mēs nācām pie
atziņas, ka valoda nav šķērslis, lai veidotu attiecības, ja centrā ir Kristus. Pateicamies Priekules baptistu
draudzei par atbalstu
tbalstu un iedvesmošanu un ceram arī uz turpmāku sadarbību gan ar draugiem Priekulē, gan
ASV. Ir patiess prieks sajust, ka Kristus ģimene ir liela un mēs katrs esam maza, bet Dievam nozīmīga daļa no
tās, un ka mums brāļi un māsas ne tikai Kalētos, Priekulē vai Liepājā, bet visā pasaulē,
pasaulē un kopā mēs varam
veikt Kristus doto uzdevumu – darīt par mācekļiem visas tautas.
Linda un Kristaps Kalētos
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Sveicam dzimšanas dienā!
2.04. – Dagnija Zīverte
3.04. – Liena Ašme
4.04. – Ilze Gūža
6.04. – Dzidra Baumane – 75 gadu jubileja
12.04. – Ilma Kadiķe
14.04. – Nauris Jaunzems
15.04. – Guntars Ķeris
16.04. – Vija Sedola

19.04. – Laimdota Brūna – 35 gadu jubileja
21.04. – Visvaldis Goldmanis
26.04. – Ieva Bruže
26.04. – Aiga Roga
28.04. – Aleksandra Bruže
29.04. – Rasma Plāciņa
30.04. – Valters Siksna
30.04. – Jānis Svars

Es neesmu zaudējis ticību Dievam. Reizēm es dusmojos uz Viņu un protestēju.
Un dažkārt tieši caur to es nonāku tuvākās attiecībās ar Viņu.
/E.Wiesel/
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Bībeles lasīšanas plāns aprīlī
16. Lk. 17:11-37; Ps. 46
17. Lk. 18:1-30; Ps. 47
18. Lk.18:31-42 un 19:1--10; Sal.pam.10:1-10
19. Lk. 19:11-44;
44; Ps. 48:1-8
48:1
20. Lk. 19:45-48
48 un 20:1-26;
20:1
Ps. 48:9-15
21. Lk. 20:27-47
47 un 21:1-4;
21:1 Ps. 49
22. Lk. 21:5-38;
38; Sal. pam. 10:11-20
10:11
23. Lk. 22:1-38;
38; Ps. 50:1-15
50:1
24. Lk. 22:39-62;
62; Ps. 50:16-23
50:16
25. Lk. 22:63-71
71 un 23:1-25;
23:1
Ps. 51:1-9
26. Lk. 23:26-56;
56; Sal. pam. 10:21-30
10:21
27. Lk. 24:1-35;
35; Ps. 51:10-21
51:10
28. Lk. 24:36-53;
53; Ps. 52
29. Jņ.1:1-28; Ps.53
Sal.pam.10:31
un 11:1-8
30. Jņ.1:29-51; Sal.pam.10:31-32

1. Lk. 8:40-53 un 9:1-9; Ps. 40:1-8
2. Lk. 9:10-27; Sal. pam. 8:22-31
3. Lk. 9:28-56; Ps. 40:9-18
4. Lk. 9:57-62 un 10:1-24; Ps. 41:1-66
5 . Lk. 10:25-42 un 11:1-4; Ps. 41:7-14
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6 . Lk. 11:5-32; Sal. pam. 8:32-36
7. Lk. 11:33-54; Ps. 42:1-6
8. Lk. 12:1-34; Ps. 42:7-12
9. Lk. 12:35-59; Ps. 43
10. Lk. 13:1-30; Sal. pam. 9:1-12
11. Lk. 13:31-35 un 14-1-14;
14; Ps. 44:1-12
44:1
12. Lk. 14:15-35; Ps. 44:13-27
13. Lk. 15:1-32; Ps. 45:1-9
14. Lk. 16:1-18; Sal. pam. 9:13-18
10; Ps. 45:10-18
45:10
15. Lk. 16:19-31 un 17:1-10;

Paldies palīgiem! Sūtiet labas ziņas zentasvara50@inbox.lv
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