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Bībele un Tavs maks
Dr. Andrē G. Panasjuks
Dievam un mantai.” (Lūk.ev. 16:13). Veids, kā mēs
pārvaldām savu naudu, pozicionē mūs garīgi.
Labs piemērs atrodams Mateja evaņģēlija
25. nodaļā (31-46). Runājot ar saviem sekotājiem,
Jēzus apraksta, kā Viņš atšķirs avis no āžiem.
Protams, gan vieni, gan otri ir pārliecināti, ka nonāks
Debesu valstībā. Jēzus uzsver, ka viņu rīcība (saistībā
ar finansēm) ir pierādījums tam, kam viņi patiešām
tic.
Mēs ticam, ka katrs, kurš nokļūs Debesu
valstībā, iemantos to, savas ticības un Dieva
žēlastības dēļ. Galvenais šajā stāstā tomēr ir tas, ka
Jēzus par svarīgu uzskata arī rīcību tādā mūsu
dzīves apslēptā sfērā kā finanses. Šis ir ļoti svarīgs
Bībelē pausts finanšu koncepts: veids, kā mēs
pārvaldām lietas, kas mums pieder (mazas vai lielas),
ir iekšējā garīgā stāvokļa ārēja izpausme.
Mūsdienās Jēzus jautājums būtu šāds: „Kad
esbiju izsalcis, vai tu mani pabaroji? Kad man slāpa,
vai tu padzirdīji mani? Kad es ierados tavā zemē kā
imigrants, vai tu piedāvāji man savu pajumti, kamēr
es atrodu darbu un dzīvesvietu? Kad man nebija
apģērba, vai tu mani apģērbi? ? Kad es biju slims vai
cietumā, vai tu ziedoji kaut vienu no savām
brīvdienām, lai mani apciemotu?”
Visi šie jautājumi ir saistīti ar finansēm.
Kristieša dzīve, kurš izkopj savu izpratni, kā dzīvot
saskaņā ar Rakstiem ne tikai svētdienās, tiek
piepildīta ar šādām auglīgām sabiedriskām,
morālām un garīgām vērtībām. Bībelei ir daudz
kopīga ar mūsu kabatu… Daudz vairāk nekā tikai tās
izmērs.

“Labi, labi, neuzbrūc man ar Bībeli! Lai nu
Dievs paliek baznīcā, draugs, mēs tagad runājam
par biznesu!”
Cik bieži gan mums nākas dzirdēt šādus
izteicienus? Vai kas tāds kādreiz ir sacīts arī jums?
Daudziem no mums nav viegli savienot Dieva
Vārdu ar mūsu finansēm. Pat dažiem Kristus
sekotājiem vienīgā saistība Bībelei ar kabatu ir tās
izmērs – vai pirmā (t.i., Bībele) ir pietiekami
maza, lai ietilptu otrajā (t.i., kabatā)!
Taču par mūsu finansēm Bībelē ir sacīts
daudz. Pārfrāzējot R. C. Spraula rakstīto grāmatā
„Meklējot cieņu” (R. C. Sproul. In Search of
Dignity), mūsu sociālo vērtību modelis ir tas, kas
nosaka veidu, kā mēs rīkojamies ar mums
piederošām lietām.
Tagad palūkosimies uz šādu likumsakarību
secību: mūsu sociālās vērtības nosaka tas, kā mēs
izprotam apkārtējo pasauli; savukārt to, kā mēs
izprotam pasauli, nosaka mūsu morālās vērtības;
visbeidzot – mūsu morālās vērtības nosaka tas –
ticam vai nē, ka eksistē Dievs un Viņa ieceltā lietu
kārtība. Vai redzat sakarību? Mūsu ticība ir cieši
saistīta ar mūsu maku, padarot Bībeli par mūsu
finanšu būtiskāko rokasgrāmatu! Bībele nepasaka
mums priekšā, cik daudz ieguldīt krājkontā un cik –
akciju tirgū, bet tā mums sniedz lieliskus principus,
kā rīkoties ar mūsu finansēm, tostarp īstermiņa,
vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem.
Tas pats Dieva Vārds, kas sākotnēji mūs
konfrontē ar nepieciešamību pieņemt Jēzu Kristu
par savu Kungu, konfrontē mūs arī ar mūsu mantu,
tādejādi veicot mūsu lojalitātes pirmo pārbaudi:
„Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar
kalpot diviem kungiem (..). Jūs nevarat kalpot

I. Ievads – kāpēc mums jārunā par naudu?
1. Garīgie iemesli
kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš
vienam pieķersies unotru atmetīs. Jūs nevarat kalpot
A. Tam, kā mēs rīkojamies ar naudu, ir liela ietekme
Dievam un mantai.” (Mat.ev. 6:24).
uz mūsu un Kristus attiecību dziļumu. „Ja jūs neesat
bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums
C. Veids, kā mēs rīkojamies ar mūsu finansēm, ir
uzticēs patieso?” (Lūk.ev. 16:11).
mūsu iekšējā garīgā stāvokļa rādītājs. „Kas
vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās
B. Nauda ir galvenais Kristus sāncensis mūsu dzīves
ir uzticams, un, kas vismazākā lietā ir netaisns, tas
pārvaldīšanā. „Neviens nevar kalpot diviem
arī lielās lietās ir netaisns” (Lūk.ev. 16:10).
1

II. Dieva un mūsu atbildība par naudu
1. Dieva atbildība
A. Dievs ir visa Īpašnieks. „Tam Kungam pieder zeme
un viss, kas to piepilda,zemes virsus un viss, kas uz tā
dzīvo.” (Ps. 24:1).

2. Mūsu atbildība par naudu
A. Mēs esam Dieva īpašumu pārvaldnieki.
(Pārvaldnieks ir citam piederoša īpašuma
apsaimniekotājs.) (Ps. 8:5-8)

B. Dievs visu vada. „Visu, ko Tas Kungs grib, to Viņš
izdara debesīs un virs zemes.” (Ps. 135:6).

B. Mums jābūt uzticamiem Dieva mums doto
resursu apsaimniekotājiem. „No
namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu
uzticami.” (1.Kor. 4:2).

C. Dievs gādā par mums. „Mans Dievs apmierinās
katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās
bagātības Kristū Jēzū.” (Fil. 4:19).

III. Darbs
1. Dievs radīja darbu mūsu labumam. „Un
Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes
dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.” (1.Moz. 2:15).
Tas Kungs radīja darbu mūsu labumam Ēdenes dārza
bezgrēcīgajā vidē.
2. Darbs Bībeles perspektīvā.
A. Darbs ir nepieciešams. „Sešas dienas tev
jāstrādā.” (2.Moz. 34:21). „Ja kas negrib strādāt,
tam arī nebūs ēst.” (2.Tes. 3:10).
B. Darbs veido raksturu. „Čakla roka [labs
strādnieks] valdīs, bet rokai, kas
gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi.” (Sal.
Pam. 12:24).
C. Mēs strādājam Kristum. „Visu ko darāt, darait no
sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem. (..) Jūs jau
kalpojat savam Kungam – Kristum” (Kol. 3:23-24).

C. Mums jābūt uzticamiem Svēto Rakstu mācībai.
(2.Tim. 3:16)

4. Kādi ir mūsu pienākumi attiecībā pret
darbu.
A. Mums jāstrādā centīgi. „Visu, ko tava roka spēj ar
taviem spēkiem veikt, to dari.” (Sal. Māc. 9:10).
“Čakls cilvēks kļūst bagāts.” (Sal. pam. 12:27). “Kas
laisks savā darbā, ir brālis tam, kas pats izšķiež savu
mantu.” (Sal. pam. 18:9). “(..) esam dienām naktīm
grūti strādājuši un pūlējušies, lai nevienam no jums
nebūtu par apgrūtinājumu;(..) lai jums būtu par
paraugu, ka jūs mums varētu sekot.” (2.Tes. 3:8-9).
B. Mums nav jāpārstrādājas. „Sešas dienas tev
jāstrādā, bet septītajā dienā tev jābūt mierā, arī
aramā un pļaujamā laikā tev jāietur miers.”
(2.Moz. 34:21).
C. Mums jābūt godīgiem. „Jums nebūs zagt un nebūs
melot, nedz krāpt savu tuvāku.” (3.Moz. 19:11).

3. Ko mums Dievs dod saistībā ar darbu.
A. Dievs mums dod darba prasmes. „Un visi
prasmīgie vīri, kuriem Tas Kungs bija devis gudrību
un māku veikt jebkuru darbu (..)” (2.Moz. 36:1).

D. Mums jāgodā savi darba devēji. „Kalpi
[darbinieki], paklausiet saviem kungiem [darba
devējiem] visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem,
bet arī ļaunajiem.” (1.Pēt. 2:18).

B. Dievs dāvā veiksmi. „Tas Kungs bija ar Jāzepu un
visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. Kad viņa
īpašnieks redzēja, ka Tas Kungs bija ar viņu un ka
visam, ko vien tas darīja, Tas Kungs lika viņa rokās
labi izdoties.” (1.Moz. 39:2-3).

E. Mums jāgodā nevis jānomelno savi darba kolēģi.
„Nenopaļā kalpu [darbinieku] viņa
kunga [darba devēja] priekšā, lai viņš tevi nenolād.”

C. Dievs dāvā panākumus un izaugsmi. „Ne no
rītiem, ne no vakariem un ne no tuksneša kalniem
nāk palīdzība, bet Dievs ir visu lietu izspriedējs: vienu
Viņš pazemo, otru Viņš paaugstina.” (Ps. 75:7-8).

Pavaicā sev:
„Vai esmu uzticams īpašumu pārvaldnieks?”
No materiāla: Crown Financial Ministries sagatavoja
M.Zīverts

(Turpinājums sekos nākamajos numuros)
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Par grēku
/Stīvens L. Pogs/
VID saņēma šādu anonīmu vēstuli:
"Kungi!
Nosūtu jums čeku par 150 dolāriem. Pagājušajā gadā es nedaudz krāpos ar nodokļiem un kopš tā laika
nevaru mierīgi gulēt. Ja man joprojām būs problēmas iemigt, nosūtīšu arī pārējo."
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Ikviens no mums vēlas sajust, ka viņam ir piedots. Jautājums tikai: no kurienes nāk šī piedošana?
Ja esi kristietis, tavi grēki ir piedoti. Cerams, ka Bībele ir tevi par to pārliecinājusi. Bet kāda ir tava reakcija uz to?
Kāds mans draugs, kurš nodarbojas ar kristīgo padomdošanu, teica: "Ir kristieši, kas netic, ka ir grēkojuši; un citi,
kas netic, ka viņiem ir piedots."
Kas ir grēks
Ernests Hemingvejs kādreiz teica: "Ja tu rīkojies morāli pareizi, tev ir laba sajūta; ja rīkojies morāli
nepareizi, tu jūties slikti." Tas ir ļoti izplatīts uzskats par grēku – daudzi pēc tā vadās. Taču tas nav biblisks
skatījums. Balstoties uz Bībeli, grēks ir viss, kas nesaskan ar Dieva gribu.
Cik lielu nozīmi Dievs piešķir grēkam? Viņš to necieš. "Tavas acis ir pārāk šķīstas, lai Tu varētu skatīt
ļaunumu, un varas darbus Tu arī nevari uzlūkot." (Habakuka grāmata 1:13a) "Dievs ir gaisma un Viņā nav nekādas
tumsības." (Jāņa 1. vēstule 1:5a)
Tas varētu šķist nesvarīgi. Vai tad Jēzus jau nav samaksājis par visiem grēkiem? Kādēļ jāsatraucas par
grēkiem, ja Dievs tevi mīl un piedāvā brīnišķīgu plānu tavai dzīvei? Varbūt tev vajadzētu grēku uztvert kā kļūdas –
sava veida neveiksmes?
Taču Dieva viedoklis par grēku ir pilnīgi citāds. Viena grēka dēļ Ādams un Ieva tika izraidīti no paradīzes.
Grēka dēļ Noa dzīves laikā Dievs sūtīja zemei plūdus. Netiklības dēļ, kas valdīja Sodomā un Gomorā, Viņš tās
iznīcināja ar uguni. Grēka dēļ Isrāela bērniem nācās klīst pa tuksnesi 40 gadus.
Dievs ienīst grēku. Taču mēs grēkojot jūtamies labi. Līdzīgi kā Ādams un Ieva, mēs domājam, ka varam
pazīt ļaunumu un tomēr stāvēt tam pretī. Taču mēs neesam tādi kā Dievs. Dievs zina, ka ļaunums eksistē, taču
Dievs nav ļauns un nepadodas ļaunumam. Bet mūs ļaunums pievelk un mēs tam padodamies.
Vainīgā puse
Ikreiz, kad tu grēko, Dieva Gars tevī skumst. Reizēm Viņš tev liek justies vainīgam. Grēkojot tu izvēlies
dzīvot neatkarīgi no Dieva gribas. Dievs tevi tādēļ neienīst. Viņš joprojām tevi mīl. Bet tas Viņu apbēdina: "Un
neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai." (Efeziešiem 4:30) Lai saprastu, kā
grēks tevi ietekmē, pavērosim, kāda ir atšķirība starp attiecībām ar Dievu un sadraudzību ar Dievu.
Kad tu kļuvi par kristieti, kāda bija atbildības nasta, ko šajā procesā uzņēmās Dievs un tu:
Attiecības ar Dievu
*Tās sākās brīdī, kad tu pieņēmi Kristu.
(Jāņa evaņģēlijs 1:12)

Sadraudzība ar Dievu
*Tā sākās brīdī, kad tu pieņēmi Kristu.
(Kolosiešiem 2:6)

*Mūžīgas (Pētera 1. vēstule 1:3–4)

*Var tikt traucēta.
(Psalms 32:3–5)

*Tās uztur vienīgi Dievs.
(Jāņa evaņģēlijs 10:27–29)

*Daļēji to uzturi tu.
(Jāņa 1. vēstule 1:9)

*Nekad nemainās. (Ebrejiem 13:5)
Jāņa evaņģēlijs 1 :12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem
Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic
Viņa Vārdam.
Pētera 1. vēstule 1:3 Slavēts lai ir Dievs, mūsu
Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas Savā lielajā žēlastībā
mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus
augšāmcelšanos
no
miroņiem,
neiznīcīgam,
neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir
uzglabāts debesīs jums.
Jāņa evaņģēlijs 10:27-29 Manas avis dzird Manu
balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām
dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā,
un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs,
kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens
neko nevar izraut no Tēva rokas.
Vēstule ebrejiem 13:5... jo Viņš pats ir sacījis: Es
tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.

*Mainās tev grēkojot. (Psalms 66:18)
Pāvila vēstule kolosiešiem 2:6 Tad nu Kristu
Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā.
Psalms 32:3-5 Kamēr es klusēju, mani kauli
panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava roka
smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks
izkalta kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos Tev
savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju:
"Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!" Un
Tu piedevi man manu grēka vainu.
Jāņa 1. vēstule 1:9 Ja atzīstamies savos grēkos,
tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod
grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.
Psalms 66:18 Ja es netaisnību turētu savā sirdī,
tad Tas Kungs, Visuvarenais, mani nebūtu
uzklausījis.
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Grēks neietekmē tavas mūžīgās attiecības ar Dievu – tās tika izveidotas brīdī, kad tu uzticējies Kristus
nopelnam, kurš samaksāja par Taviem grēkiem. Kristus nomira par visiem taviem pagātnes, tagadnes un nākotnes
grēkiem. Tajā laikā visa tava dzīve bija nākotnē. Tu uzticējies Jēzum, tādēļ tev ir pilnībā piedots. Tavas attiecības ar
Dievu ir drošas.
Taču grēks atstāj iespaidu uz sadraudzību ar Dievu. (Sadraudzība ir tavs ikdienas kontakts ar Dievu). Grēks
iespaido saikni ar Dievu un to, cik piemērots esi, lai īstenotu Viņa gribu. Grēks aizmiglo tavu skatu uz lietām, kam
Kristus grib pievērst tavu uzmanību.
Psalmā 32:3 – 5 ir teikts: "Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava
roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos Tev savos
grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju: «Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!» Un Tu piedevi man
manu grēka vainu."
Tā ir pareizā reakcija uz grēku. Viņš nenoliedza grēku. Viņš nemocījās ap to. Viņš to nožēloja.
Grēka atziņa un nožēla
Ko nozīmē atzīties savos grēkos un tos nožēlot? Pirmkārt, atzīt - nozīmē piekrist Dievam. Viņš jau zina, ka
esi grēkojis, tā ka nav jēgas to slēpt! "Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums
piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības." (Jāņa 1. vēstule 1:9)
Tas nenozīmē ubagot Dieva piedošanu. Kristus jau ir samaksājis sodu par visiem mūsu grēkiem un brīdī,
kad nožēlojam, mēs automātiski saņemam Dieva piedošanu. Iemesls, kādēļ Dievs var piedot tajā pašā brīdī, ir
Kristus nāve pie krusta, nevis pazemības vai nožēlas dziļums.
Atgriešanās nozīmē rīcības maiņu. Tas nozīmē piekrist Dievam, ka esi rīkojies aplami un apliecināt, ka
nevēlies to atkārtot.
Bet es joprojām jūtos vainīgs!
Dažreiz tu jūties vainīgs arī pēc tam, kad esi atzinis savu grēku. Varbūt tas liekas īpaši garīgi nicināt sevi
tādēļ, ka esi izdarījis kaut ko tik briesmīgu un domāt, ka Dievs būs apmierināts tad, ja spēsi pietiekami pazemoties.
Taču Dievs nemaz to nevēlas. Daļa no grēku nožēlas ir pateicība Dievam, ka Kristus dēļ visi mūsu grēki ir piedoti.
Balstoties uz to, Dievs saka: "Es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu." (Vēstule ebrejiem
8:12) Pateicība prasa ticību, jo tu atsaucies uz to, ko par tevi saka Dieva Vārds, nevis tam, ko jūti. Sevis nicināšana
pievērš tavu uzmanību grēkam un novērš no Kristus un Viņa piedošanas.
Reizēm mēs sajaucam kārdinājumu ar grēku. Ikviens no mums tiek kārdināts. Arī Jēzus to piedzīvoja... bet
Viņš nepadevās kārdinājumam. Viņš negrēkoja. Ja jūties kārdināts, nešausti sevi. Tu vari pieņemt apzinātu
lēmumu nenodoties kārdinošām domām un lūgt Dievam spēku izvairīties no grēka. Taču tev nav jājūtas vainīgam.
Varens pants, ko vari iegaumēt un atsaukt atmiņā kārdinājumu brīžos, ir Pāvila 1. vēstule korintiešiem 10:13.
Pāvila 1. vēstule korintiešiem 10:13
Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu
spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.
Dievs ir pilnībā piedevis tev visus grēkus. "Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas
pazudināšanas." (Pāvila vēstule romiešiem 8:1) Viņš nepiemin tavas kļūdas un grēkus un tos nenosoda, tādēļ arī
tev tas nav jādara. Dievs saka: "Un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu." (Vēstule ebrejiem 10:17)
Vainas mākonis ir izplēnējis! Pieņem Dieva pilnīgo piedošanu.
"Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības." (Pāvila vēstule
romiešiem 8:2) Kristieša dzīve ir dzīve brīvībā: brīvībā no vainas apziņas un brīvībā dzīvot tā, kā vēlas Dievs. Tas
ir vienīgais dzīvesveids, kas sniedz absolūtu piepildījumu. Tas ir izaugsmes ceļš – kļūstot līdzīgākam Kristum un
atspoguļojot Kristu. Izaugsmei ir vajadzīgs laiks!
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Kad pasaulē viss tik mainīgs, nozīmīgāk nekā jebkad citkārt zināt, kas ir nemainīgs. 2016. gada bērnu
Dziesmu dienas dziesmas to atgādina – Dievs jau kopš iesākuma ir pasaules un katra mūsu Radītājs, Viņš dara
diženas lietas, Viņš ir drošs patvērums un stiprs Dievs. Mēs katrs esam zars pie Viņa – vīnakoka, Viņš ir vislabākais
Tētis, Dievs, kas ir lielāks par jebko citu šinī pasaulē! Viņš ir devis Jēzu, kas visu Sevi atdevis, lai mēs saņemtu
žēlastību. Pietiek piesaukt Jēzus vārdu, lai mēs tiktu glābti, jo pie krusta ir viss paveikts, lai mēs saņemtu
piedošanu. Par to mēs vēlamies pateikties Dievam! Par to dzied mūsu dvēseles Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē,
Latgalē – visa Latvija slavē to Kungu!
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Lai Viņu – nemainīgo Dievu, slavē bērni arī svētdienskolās. Lai skan viņu balsis un dzied dvēseles! Lai atkal un atkal
piedzīvojam – Dievs ir nemainīgs!
Dziesmu dienas koncerts - piedalās bērni no visiem Latvijas novadiem, bērnu kopkoris vairāku simtu dalībnieku
sastāvā, bērnu orķestris "Būsim kopā", īpaši viesi.
Bērniem, kas piedalās Dziesmu dienas programmā, dienas kārtība šāda:
ierašanās no 10:00.
11:00 mēģinājums.
13:00 pusdienas, radošas aktivitātes telpās un pagalmā.
15:00 koncerts.
Dalības maksa - 2 EUR.
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Bībeles lasījumi aprīlī
1. Est. 4; Lk. 8:40-53 & 9:1-9
2. Est. 5; Lk. 9:10-27
3. Est. 6; Lk. 9:28-56
4. Est. 7; Lk. 9:57-62 & 10:1-24
5. Est. 8; Lk. 10:25-42 & 11:1-4
6. Est. 9-10; Lk. 11:5-32
7. Jes. 1; Lk. 11:33-54
8. Jes. 2; Lk. 12:1-34
9. Jes. 3-4; Lk. 12:35-59
10. Jes. 5; Lk. 13:1-30

11. Jes. 6; Lk. 13:31-35 & 14-1-14
12. Jes. 7-8; Lk. 14:15-35
13. Jes. 9:1-7; Lk. 15:1-32
14. Jes. 9:8-10:34; Lk. 16:1-18
15. Jes. 11-12; Lk. 16:19-31 & 17:1-10
16. Jes. 13-14; Lk. 17:11-37
17. Jes. 15-16; Lk. 18:1-30
18. Jes. 17-18; Lk. 18:31-42 & 19:1-10
19. Jes. 19-20; Lk. 19:11-44
20. Jes. 21; Lk. 19:45-48 & 20:1-26

21. Jes. 22; Lk. 20:27-47 & 21:1-4
22. Jes. 23; Lk. 21:5-38
23. Jes. 24; Lk. 22:1-38
24. Jes. 25; Lk. 22:39-62
25. Jes. 26-27; Lk. 22:63-71 & 23:1-25
26. Jes. 28; Lk. 23:26-56
27. Jes. 29:1-30:17; Lk. 24:1-35
28. Jes. 30:18-32:20; Lk. 24:36-53
29. Jes. 33-34; Jņ. 1:1-28
30. Jes. 35; Jņ. 1:29-51
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☺☺☺
Mācītājs, vēlēdamies uzzināt, kā svētdienas skolas bērniem veicas ar mācībām, paaicināja pie sevis mazo
Jēkabu.
Viņš uzdeva tam dažus ar Bībeles stāstiem saistītus jautājumus. Un viens no tiem bija šāds: “Jēkab, saki
man lūdzu, kurš sagrāva Jērikas mūrus?” Un viņš atbildēja: “Mācītāj, es patiešām to nezinu, bet vienu es zinu gan
– es to neizdarīju!”
Mācītājs par šādu atbildi bija pagalam satriekts. Tas viņam nedeva mieru un viņš izstāstīja to kādam
draudzes darbiniekam. Šis cilvēks, to noklausījies, brīdi padomāja un teica: “Klausieties, mācītāj, ko jums teikšu. Es
patiešām labi pazīstu šo zēnu un viņa ģimeni. Ja viņš sacīja, ka viņš to nav darījis, tad varat būt drošs, ka tā arī ir.
Labāk aizmirsīsim šo starpgadījumu un no baznīcas fondiem šos mūrus atjaunosim.”
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Cilvēki redz Dievu katru dienu, tie tikai neatpazīst Viņu.
/P.Bailey/
Sveicam dzimšanas dienā!
2.04. - Dagnija Zīverte
3.04. - Liena Ašme – 40 gadu jubileja
4.04. - Ilze Gūža
6.04. - Dzidra Bitīte Baumane
6.04. – Birute Karabauska
12.04. - Ilma Kadiķe
12.04. - Rebeka Zīverte – 15 gadu jubileja
14.04. - Nauris Jaunzems
15.04. - Guntars Ķeris – 35 gadu jubileja
16.04. - Vija Sedola

19.04. - Laimdota Brūna
21.04. - Visvaldis Goldmanis – 60 gadu jubileja
25.04. - Kristīne Pudža
26.04. - Aiga Roga – 45 gadu jubileja
26.04. - Ieva Ziemele
28.04. - Aleksandra Bruže
29.04. - Rasma Plāciņa
30.04. - Valters Siksna – 20 gadu jubileja
30.04. – Jānis Svars
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Paldies visiem, kas piedalījās avīzes tapšanā!
zentasvara50@inbox.lv

