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FEBRUĀRIS (83)- 2013 

Augošas draudzes pazīmes! 

Katram cilvēkam var būt tikai viens no trijiem 
pasaules uzskatiem. Visi šie uzskati atspoguļojas 
stāstā par žēlsirdīgo samarieti. Lk.10:25-37 

      Pirmā ir laupītāja attieksme. Laupītājs saka- 
tas, kas ir tavs, būs mans. Tas ir sātana pasaules 
uzskats. Tā sākas kari pasaulē un arī mājas 
virtuvē. Jēzus saka, ka sātans ir nācis, lai laupītu 
un nogalinātu!  

Mk.9:22 Un daudzk ārt vi ņš to ir iemetis gan 
ugun ī, gan ūden ī, lai to nogalin ātu; bet, ja Tu 
ko sp ēj, tad pal īdzi mums, apž ēlojies par 
mums."   

Jņ.10:10 Zaglis n āk vien īgi, lai zagtu, nokautu 
un nomait ātu. Es esmu n ācis, lai tiem b ūtu 
dzīvība un p ārpiln ība.  

Mēs to jau zinām, kā stipras varas nāk, lai 
nozagtu ticību. 

     Otrs ir tempļa kalps, levīts, kas pagāja garām 
laupītāju apzagtajam cilvēkam un teica: „Kas 
mums par daļu, vai viņš ir katolis, baptists, vai 
luterānis.” Ir tūkstošiem iemeslu, kāpēc paiet 
garām. Ar mums viss kārtībā, mūsu draudzē viss 
kārtībā, Latvijā viss kārtībā. Un kāpēc, lai mēs 
uztrauktos par kristiešiem kaut kur Ziemeļkorejā 
vai Saūda Arābijā? Tā ir visbīstamākā situācija, 
kādā kristietis var atrasties. Jo tā ir reliģija, nevis 
kristietība. 

     Ja Dievs būtu reliģiozs, mēs visi nonāktu ellē. 
Ja Dievs būtu teicis: ”Jēzus Kristus ir tikai Mans 
Dēls, es paturēšu Viņu šeit!” Kur gan mēs dotos, 
ja Gaisma nebūtu nākusi pasaulē? Ja Dievs 
teiktu: „Svētais Gars ir Mans un Es Viņu paturēšu 
šeit”, jūs nekad nevarētu nākt pie ticības Kristum. 

     Bet Dievs nav reliģiozs, Dievs mīl dot. Dieva 
pasaules uzskats ir – kas ir mans, ir arī tavs. Kad 
Jēzus nāk, Viņš ir kā žēlsirdīgais samarietis. Viņš 
dod piedošanu par grēkiem, nākotni, dzīves jēgu. 
Mēs nevaram būt par svētību, ja esam tikai 
reliģiozi! Ja vēlamies būt par svētību, mums ir 
jādod. Kad satiekat kādu cilvēku, kas nepazīst 
Jēzu, svētījiet šo cilvēku. Esiet kā Galilejas 
ezers, kurš saņem ūdeni no ziemeļiem un atdod 

to tālāk uz Jardānes upi. Neesiet kā Nāves jūra, 
kas tikai saņem un neko nedod tālāk. 

     Mums ir Dieva Valstības identitāte. Galvenā 
vēsts, ko Jēzus sludināja, bija Dieva Valstība. 
Viņš neteica: „Ejiet un dibiniet luterāņu 
draudzes.” Pat ne baptistu draudzes, lai cik arī 
tās nebūtu labas. Viņš teica: „Sludiniet Dieva 
Valstību, parādiet cilvēkiem, kā tā izskatās. 
Aiciniet cilvēkus Dieva Valstībā.” Mums ir 
nepieciešamas draudzes, bet galvenā identitāte, 
ja vēlamies būt par svētību citiem, ir Dieva 
Valstības identitāte. 

     Esam vairāk kārt domājuši par draudzes 
veselīgām rakstura īpašībām. Par tādām 
īpašībām, kuras raksturo augošu un veselīgu 
draudzi – Kristus Miesu.  

1. DRAUDZE PASLUDINA BĪBELES VĀRDU. 

Nav liberālas draudzes, kas augtu. Eiropā sātans 
ir radījis jaunu kārdinājumu. Viņš saka, ka Bībele 
ir patiesība tikai tiem cilvēkiem, kas dzīvoja 
Jēzus laikā. Tikai viens no veidiem, kā sātans 
uzbrūk ticībai. Augoša draudze visas savas 
aktivitātes balsta uz Bībeli. Dievs Bībelē ir runājis 
vienreiz par visiem laikiem. 

2. DRAUDZE LŪDZ. 

Lūgšana var notikt lielās grupās, mājas grupās 
vai individuāli. Lūgšanas forma nav noteicošā. 
Svarīgi, lai ir nemitīga lūgšana par pazudušo 
dvēseļu glābšanu. Nav draudzes, kas augtu un 
tajās nebūtu daudz lūgšanu. 

3.DRAUDZE VĒLAS DZIRDĒT DIEVA BALSI. 

Esmu pārliecināts, ka daudzi cilvēki neapmeklē 
draudzi, jo viņi tur nedzird Dieva balsi. Viņi tur 
dzird tikai mācītāja balsi. Atmoda sākas ar katru 
cilvēku, kurš sadzird Dieva balsi savā dzīvē. Tad 
viņam ir izvēle – vai nu skriet projām, vai arī 
skriet pie Jēzus! Un šī izvēle ietekmēs viņa dzīvi. 
Vai jūs ilgojaties dzirdēt Dieva balsi?  

  Bija kāda kuģu piestātne. Tur būvēja jaunu 
kruīzu kuģi un meklēja cilvēku, kas strādātu ar 
radio sakariem. Apmēram 20 cilvēki bija atnākuši 
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uz darba interviju, bet viens nokavējās. Tad 
novēlojies pretendents piepeši piecēlās, pagāja 
garām pārējiem cilvēkiem un iegāja menedžera 
kabinetā. Iznācis ārā, viņš paziņoja: „es dabūju 
darbu!” Pārējie, pat netikuši līdz intervijai, iebilda: 
„Nē, mēs bijām rindā pirms tevis!” „Jā, bet 
pamēģiniet nedaudz apklust,” viņš ieteica. 
Iestājās klusums un varēja saklausīt paziņojumu, 
kas tika raidīts Morzes kodā: „Ja dzirdat šo ziņu, 
ienāciet kabinetā un jūs dabūsiet darbu.” Izrādās, 
viņš bija vienīgais, kas bija klausījies. Latvija ir 
pilna ar balsīm, pilna ar ziņām un reklāmām. Ir 
jāapklust un jāieklausās Dieva balsī. Tas izmaina 
dzīvi. Tas arī izmaina draudzes, kas grib dzirdēt 
Dieva balsi. 

4.DRAUDZE ATSPOGUĻO DIEVA VALST ĪBU, 
KAS NAV DIEVA VALST ĪBĀ. 

Vai cilvēki redz, ka jūsu dzīve ir mainījusies? 
Nevēlamam cilvēkam sakiet: „Mans draugs, kā 
es varu lūgt par tevi?” PSRS 60. gados kāds 
baptistu mācītājs bija cietumā un sargs viņu visu 
laiku pazemoja. Bija Ziemassvētku laiks. Mācītājs 
saņēma sūtījumu no Šveices, lielu šokolādes 
kasti. Viņš jau taisījās to atvērt, kad Svētais Gars 
viņu uzrunāja: „Atdod to sargam.” Viņš pasauca 
sargu un teica: „Šodien ir mana Glābēja 
dzimšanas diena. Tev ir bērni. Priecīgus 
Ziemassvētkus tava ģimenei!” Sargs bija ļoti 
apjucis, paņēma kasti un aiznesa to uz mājām. 
Pāris nedēļas vēlāk sargs jautāja mācītājam – 
kāpēc viņš tā rīkojies? Mācītāja atbilde bija: „Tas 
Jēzus dēļ. Esmu ļoti daudz saņēmis, un kas ir 
mans ir arī tavs.” Tāds bija viņa pasaules 
uzskats. Sargs kļuva par kristieti. Viņš bija 
redzējis Dieva valstību. Arī jūs esiet aicināti to 
parādīt. 

5.DRAUDZES PAMATS IR TIKAI UN VIEN ĪGI 
JĒZUS. 

Vēsts ir ļoti skaidra – tikai Jēzus var mūs glābt. 
Kad cilvēki tev jautā – kas tik īpašs ir Jēzū, kāda 
ir atšķirība starp Jēzu un pārējiem – tad, lūk, 
dažas atbildes. Jēzus pats nolēma, kad Viņš 
piedzims, neviens cits šādu lēmumu savā dzīvē 
nav pieņēmis. Jēzus izvēlējās savu māti, neviens 
cits to pats nav darījis. Jēzus izvēlējās, kur Viņš 
piedzims. Tu neizvēlējies savu piedzimšanu 
vietu, arī Buda un Muhameds nepieņēma šo 
lēmumu savā dzīvē. Paraugies uz Jēzus dzīves 
beigām. Visi pārējie, kas nomira, uzreiz arī 
atstāja šo pasauli. Jēzus atstāja šo pasauli 40 

dienas pēc Savas miršanas. Jēzus ir vienīgais, 
kurš atstāja tukšu kapu aiz Sevis. Visi pārēji ir 
savos kapos. Jēzus ir pilnīgi unikāls. 

6. DRAUDZE IR Ž ĒLSIRDĪGA PRET 
GRĒCINIEKIEM.  

Ir kāds grūts jautājums, kuru uzdodot labprāt 
vairs nepieminētu. Taču jautājums ir: Vai mēs 
esam žēlsirdīgi pret tiem, kas ienīst Jēzu? Vai 
mana dzīve ir citādāka nekā viņu dzīve? Vai tu 
atspoguļo žēlastību? Tu vari runāt par žēlastību, 
bet zīme, ka saprotam žēlastību, ir tā, ka mēs 
kļūstam žēlastības piepildīti. Tas ir tavs 
izaicinājums, ja vēlies būt par svētību. 

1.Kor.9:19 Jo, neb ūdams atkar īgs ne no 
viena, es br īvpr ātīgi paliku visiem par kalpu, 
lai pēc iesp ējas daudzus mantotu.  

Ef.4:32 Bet esiet cits pret citu laipni un 
žēlsird īgi; piedodiet cits citam, k ā arī Dievs 
Krist ū jums ir piedevis. 

1.Pēt.3:8,9 Bet beidzot esiet visi vienpr ātīgi, 
līdzciet īgi, br ālīgi, žēlsird īgi, pazem īgi, 9 
neatmaks ādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus 
ar zaimiem, turpretim sv ētījiet, jo uz to j ūs 
esat aicin āti, lai j ūs iemantotu sv ētību.   

7.DRAUDZE BRĪDINA CILV ĒKUS PAR TIESAS 
DIENU. 

Tu tici un saki, ka pienāks diena, kad visi cilvēki 
stāvēs Svētā Dieva priekšā – gatavojies tam. Tu 
nevari skatīties kā cilvēki iet nāvē, un neteikt, ka 
tuvojas Tiesas diena. Galvenais rādītājs nav 
cilvēku skaits draudzē, bet gan tas, lai pēc 
iespējas vairāk cilvēku būtu gatavi satikties ar 
Svēto Dievu un lai pirms sastapšanās ar Dievu 
viņi būtu uzticējušies Jēzum. 

Mt.11:24 Bet  Es jums saku: Sodomas zemei 
būs viegl āk tiesas dien ā nekā tev."   

Mt.12:36 Bet Es jums saku: par ikkatru velt īgu 
vārdu, ko cilv ēki run ās, tiem b ūs jāatbild 
tiesas dien ā;  

1.Kor.3:13 katra darbs tiks redzams: tiesas 
diena to atkl ās, jo t ā parādīsies ar uguni, un, 
kāds, kura darbs ir, to uguns p ārbaud īs.  

Ebr.9:27-28 Un, kā cilv ēkiem nolemts vienreiz 
mirt, bet p ēc tam tiesa, t ā arī Kristus, vienreiz 
upur ēts daudzu cilv ēku gr ēkus at ņemt 
neatkar īgi no gr ēka, tiks otrreiz redzams par 
pest īšanu tiem, kas Vi ņu gaida.  
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8.DRAUDZE DARA CILV ĒKUS AKT ĪVUS. 

Katram cilvēkam ir misija. Katram ir dāvana, ko 
viņš var lietot Dieva Valstības labā, tādejādi 
kļūstot par aktīvu Dieva miesas daļu. 

9.DRAUDZE IR ATV ĒRTA SVĒTĀ GARA 
DARBAM. 

Tev ir nepieciešams, lai Svētais Gars vadītu. 
Svētais Gars vēlas tevi darīt gatavu sajust un 
saprast Dieva žēlastību pret tevi pašu. Garīgās 
atjaunošanās pamatā nav tas, ka es kļūstu par 
kaut ko vairāk, bet tās galvenā iezīme ir tā, ka 
Dievs labāk izmanto mani, lai svētītu citus. 
Galvenā atjaunošanās zīme nav tā, ka paceļam 
rokas lūgšanā, bet gan tā, ka pasniedzam tukšas 
rokas pretī Viņam un jautājam – te ir mana roka, 
kā es varu kalpot? Tā ir patiesa garīgas 
atjaunotnes zīme. 

10. DRAUDZE SAGAIDA LIELAS LIETAS NO 
DIEVA. 

Tu gaidi, ka Dievs ir liels un dara lielas lietas. Tu 
mudini cilvēkus būt atvērtiem, lai viņi var 
atspoguļot Jēzus Kristus mīlestību cilvēkiem, kas 
staigā tumsībā.  

Šīs ir augošas draudzes pazīmes. Ne vienīgās, 
taču pamatā – jā, ir augošas draudzes pazīmes. 
Es ilgojos pēc šīm visām pazīmēm draudzē. Es 
vēlos kopā ar tevi, draudze, to piedzīvot. Es jau 
esmu piedzīvojis pārmaiņas savā dzīvē un 
nedomāju apstāties, jo Jēzus neapstājās. Jēzus 
mūs vada tālāk. Viņš piepilda Savu misiju katru 
dienu caur tiem, kas Viņu mīl. Tik daudzi vēl nav 
dzirdējuši glābjošo vēsti par Jēzu Kristu. Atzīsties 
savā vājumā, nespēkā. Nožēlo grēkus un seko 
Kristum. Viņš tevi pārmainīs. Viņš jau tevi ir 
pārmainījis.  

     Svētīgu tavu garīgo dzīves ceļojumu kopā ar 
draudzi! 

Jūsu Mārcis 
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Maza cilv ēka vakara l ūgšana 
 
- Dieviņ! Tu esi tik liels un labs! 
Tev elko ņi stipri un gari; 
kad dien ā tos sniedzi caur m ākoņiem, 
tu visus noglaud īt vari –  
un visgar āko liepu pagalm ā, 
un st ārķi, un Janku, un mani ar ī. 
Dieviņ, man tagad nu miedzi ņš nāk, 
jau circen īts kr āsn ī kaļ gurden āk - - 
Kad aizmigšu – b ūsi tik labs tak, vai n ē? –  
man dārzā zem ābeles, dob ītē, 
tur, kur tas iespraustais kadi ķīts, 
viens cukurzirn īts iest ādīts. 
Un, kam ēr es pats b ūšu apg ūlies,  
viņš grib ēs uzd īgt un paaugties... 
Bet zeme tik cieta, un vi ņam varb ūt 
būs zaļo galvi ņu pacelt gr ūt, 
tad vi ņam gan, dievi ņ, tu piepal īdz!... 
Bet zaķis ja atn āk, tad nelaid to kl āt! 
Rīt gribu ko labu Tev izdom āt... 
Kā veļas nu miedzi ņš, m īksts, smarž īgs un balts... 
Tik saki v ēl viņam, lai aug labi salds! 
                           /F.Bārda/ 

 

Sveiks, mazais sportist! 
Ja tev patīk aktīvi kustēties un sportot, 
tad esi mīļi aicināts uz Ventspili! 
16.februāris ir diena, kad varēsi to visu 
aktīvi darīt! Varēsi būt kopā ar citiem 
bērniem no citām svētdienas skolām 
Latvijā, sportot, priecāties un sniegt 
prieku citiem! Ja gribi piedalīties, tad 
pierunā savu svētdienas skolas vadītāju, 
lai viņš atbalsta šo pasākumu! 

Sacensības notiks vecuma grupā no 9 
līdz 12 gadiem. Protams, ja kāds mazāks 
ļooooti grib piedalīties, tad uz priekšu. Ja 
kāds lielāks grib piedalīties, tad gaidīsim 
ziņu, lai iekļautu tiesnešu un palīgu 
komandā. 

Tātad, 16.februar ī esi m īļi gaid īts uz 
basketbola, tautas bumbas un stafešu 
sacens ībām Ventspil ī!  
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Mīļās sievietes – m āsas vis ā Latvij ā! 

Ir iesācies jauns gads – kur katra sekunde, minūte un diena ir Dieva žēlastības dota. Kāda šajā 
gadā būs mūsu dzīve un kalpošana? 

Cilvēkiem ir tieksme domāt un plānot, un, tas nav slikti. Tomēr jāpatur prātā, ka Dievs mūsu plānos 
var ieviest savas korekcijas.  

„Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet ja esam spējīgi, 
 tad tas ir no Dieva” (2. Kor. 3:5) 

Vēlu šajā rūpju piepildītajā steigā norimt un rast laiku ikdienas lūgšanām, ieklausoties mūsu Kunga 
Jēzus Kristus balsī, sadzirdot Viņa plānus mūsu dzīvēm! 

 

LBDS SKA 2013. gada moto:  „L ūdziet bez mit ēšanās Dievu” (1. Tes 5:17) 

Šogad LBDS vadība aicina visas nozares vēl ciešāk nekā līdz šim iesaistīties kopdarba 
pasākumos. Tas ir ļoti vajadzīgi un svarīgi, bet, protams, prasa daudz vairāk laika no mūsu apvienības 
darbiniecēm. Tādēļ turpmāk SKA aktivitātes atšķirsies no iepriekšējiem gadiem, jo būs vairāk orientētas 
uz praktisko kalpošanu - kristocentriski un misionāli. Uz to aicinām arī jūs visas gan kopdarbā, gan 
atsevišķi savās dzīves vietās. 

• LBDS SKA kongress „L ūdziet bez mit ēšanās Dievu” 16. mart ā plkst.10  
Rīgā, Savienības namā. 

Esiet aktīvas un atsaucīgas: 
Lūdzu, iesniedziet savus ierosinājumus LBDS SKA vadītājas un padomes locekļu kandidātēm.  
Aicin ājums m āsu pulci ņiem, jauno m āmiņu un cit ām sieviešu grup ām draudz ēs: lūdzu, izvirziet 

un piesakiet deleg ātus (no piec ām māsām vienu) un viesus (bez ierobežojuma) kongresam l īdz 1. 
martam. 

• 18. maijā Ventspil ī labdar ības diena  

Plānojam organizēt dažādas aktivitātes visas dienas garumā, lai iegūtu līdzekļus nometnes 
organizēšanai bērniem ar īpašām vajadzībām, kura, kā ierasts, notiks Pelčos. 

Mums tiek dāvāta iespēja piedalīties šajā pasākumā ziedojot savus rokdarbus, iegādājoties citu 
darinājumus, esot sadraudzībā un klausoties dziesmas, dzejas, liecības. Dievnama durvis šajā dienā būs 
atvērtas ikvienam interesantam, labvēlim un garāmgājējam.  

Aicinām visus garajos ziemas vakaros darināt rokdarbus, kurus ziedot šim pasākumam. 

• SKA reģionālās konferences  pirmajā pusgadā atseviš ķi nenotiks . Tomēr būs brīnišķīga iespēja 
piedalīties LBDS r īkotaj ā reģionālajā konferencē 23. mart ā Liepājā, kur ā tiks paredzēts laiks katrai 
nozarei atsevišķi. To varēsim izmantot, lai ar  reģiona vadītājām pārrunātu  SKA aktualitātes. 

Rakstīsim savas dzīves plānus ar zīmuli, ļausim Dievam dzēst un pielabot tos. Lūgsim Dieva Gara vadību. 

 

Kristus mīlestībā LBDS SKA vadītāja Elita Lapiņa 
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Īpaša vēsts  

Ruta ieskatījās pastkastītē. Bija pienākusi 
vēstule. Viņa to izņēma un pārbaudīja, kam 
vēstule adresēta. Ruta atvēra aploksni un izlasīja 
vēstuli: „Mīļā Ruta, sestdienas pēcpusdienā būšu 
Tavā apkaimē, vēlos Tevi satikt. Vienmēr Tevi 
mīlot, Dievs.”  

Trīcošām rokām viņa nolika vēstuli uz galda. 
Kādēļ Dievs vēlētos viņu apciemot? Viņa nebūt 
nav īpaša. 

Tad meitene atcerējās, ka viņai nav nekā, ar ko 
Dievu pacienāt. Pieliekamais bija pilnīgi tukšs. 

- Ak vai! Ko lai lieku galdā? Man jādodas uz 
veikalu un jānopērk kaut kas vakariņām. 

Meitene paņēma maku. Tajā bija palikuši tikai 
pieci dolāri. 

- Labi, nopirkšu kaut maizi un desiņas. 

Tad viņa uzvilka mēteli un aizsteidzās. Rutas 
nopirka klaipu maizes, puskilogramu tītara 
šķiņķa un paciņu piena. Nu līdz pirmdienai bija 
jāiztiek ar nieka divpadsmit centiem. 

Mājupceļā meitene priecājās par savu pieticīgo 
pirkumu. 

- Jaunkundz, vai varat mums palīdzēt? 

Ruta bija tā aizrāvusies ar vakariņu plāniem, ka 
nepamanīja uz ietves stāvam divus cieši kopā 
saspiedušos cilvēkus – skrandās tērptu sievieti 
un vīrieti. 

- Jaunkundz, esmu bez darba; abi ar sievu jau 
kādu laiku dzīvojam uz ielas, esam nosaluši 
un loti izsalkuši. Mēs būtu ārkārtīgi priecīgi, 
ja jūs palīdzētu. 

Ruta aplūkoja lūdzējus: tie bija netīri un 
smirdēja. Meitene nodomāja, ka viņi būtu 
varējuši atrast kādu darbiņu, ja patiesi to vēlētos. 

- Kungs, es labprāt jums palīdzētu, taču arī 
pati esmu trūcīga. Mazliet maizes un šķiņķa 
ir viss, kas man ir, bet šovakar man jāuzņem 
kāds īpašs viesis. Biju nolēmusi viņu 
pacienāt. 

- Saprotu. Paldies par to pašu. 

Vīrietis aplika roku ap sievietes pleciem, un abi 
turpināja ceļu. 

Meitene vēroja viņus aizejam, un sirds tai 
žēlumā sažņaudzās. 

- Kungs, pagaidiet! – Ruta iesaucās, 
sniegdama vīrietim iepirkumu maisiņu. – 
Lūdzu, ņemiet šo pārtiku. Pacienāšu savu 
viesi ar kaut ko citu. 

- Paldies! Liels paldies, jaunkundz! 

- Jā, paldies, - sacīja svešiniece, un Ruta 
manīja, ka sieviete aukstumā trīc. 

- Un ņemiet šo mēteli! Man mājās ir vēl viens, 
- meitene teica, aplikdama sievietei ap 
pleciem savu mēteli. 

Ruta atgriezās mājās smaidīga, bez mēteļa un 
pārtikas, ko piedāvāt viesim. Tomēr tuvojoties 
durvīm, meitene noskuma, jo nu vairs nebija 
nekā, ko likt galdā Dievam. 

Slēdzot durvis, Ruta pamanīja, ka pastkastītē ir 
vēl viena aploksne. 

- Cik dīvaini! Pastnieks nemēdz nākt divreiz 
dienā. 

Viņa atvēra vēstuli un lasīja: „ Mīļā Ruta, bija 
jauki Tevi atkal sastapt. Liels paldies par ēdienu 
un glīto mēteli. Mana mīlestība Tevi pavadīs 
mūžam. Dievs.”  

                                         /Nezināms autors/ 

 

Reizēm ir grūti ieraudzīt Dievu sīkumos ap mums vai cilvēkos, kas nešķiet patīkami. Tomēr Dievs 
vēlas, lai Viņu sastopam TUR – ikdienas sīkumos, kas radīti tieši mums! 

� � � � � � � � � � � � � � 



 6

 Īss pārskats par mūsu draudzes ziedojumu izlietojumu: 

 Kopā 2012. gadā saņemti ziedojumi 13461 Ls apmērā, kas ietver : 

- anonīmi ziedojumi ( kolektes)  12122.-  
- privātpersonu ziedojumi     130.-  
- juridisko personu ziedojumus     1209.-     

2012.gada izdevumi – 13347.66 Ls – tos sastāda: 
- algas     4680.17 
- sociālie maksājumi   1902.14 
- iedzīvotāju ienākumu nodoklis    144.27 
- izdevumi svētdienas skolai    188.67 
- transporta izdevumi   1556.28 
- Iemaksas LBDS     570.- 
- bankas pakalpojumi       86.90 

 - komunālie maksājumi               1347.- 
- ugunsdrošības signaliz.apkope   231.39 
- kancelejas preces       61.88 
- pārtika      184.77 
- remonta materiāli   1746.94 
- pamatlīdzekļi        14.77 
- dažādi izdevumi     632.48 

 

 

Dievs v ērtē to, ko m ēs dodam, p ēc tā, ko m ēs paturam sev. 
/G.Muller/ 

� � � � � � � � � � � � � � 

Dzimšanas dienu svin! 
 
  3.o2. - Līvija Burve  
  5.o2. - Inese Vilkavecka – 20 gadu jubileja 
  8.o2. – Filips Baumanis 
11.o2. - Ilga Rozentāle 

         13.o2. – Viktors Krivoručkovs  
15.o2. - Zanda Briķe 
22.o2. - Daiva Šterna  
24.o2. - Dzintars Liekniņš  
24.o2. - Ivars Roga 
24.o2. - Rasma Ziemele 

 

Kad bērnam dod visu, ko viņš vēlas un neliek neko gaidīt, tad vecāki būtībā nolaupa viņam svētību. 
Mēs esam radīti Dieva līdzībā un Dievam patīk gaidīt. Viņš gaidīja līdz laika piepildījumam, pirms sūtīja 

Savu Dēlu. Kāpēc Viņš nesūtīja Savu Dēlu tajā brīdī, kad Ādams un Ieva krita grēkā?  
Gaidīšana pievieno visaugstāko prieku un labumu Dēla dāvanai.  

Vēl šodien Dievs sūta Savu Dēlu cilvēku sirdīs tad, kad ir pareizais laiks.  
Gaidi ticībā uz sava bērna vai vīra pestīšanu,  

vai paša personīgo brīvību! 
/M.Velss/ 

� � � � � � � � � � � � � � 

Vai jūs kādreiz esiet brīnījušies par baloža 
savādo gaitu? Balodis neredz, kur iet. Tā acis 
nespēj sekot kustībām, putnam ir nepieciešams 
izstiept savu galvu ik pēc soļa, lai redzētu ceļu. 
Tāpēc balodis izskatās tik neveikls – galva uz 
priekšu, solis, galva atpakaļ, solis... 

Arī mūsu garīgajā dzīvē pastāv šāda 
problēma: mums ir grūti kaut ko saredzēt, kamēr 
ejam. Mums nepieciešams apstāties ik pēc soļa, 
lai sekotu Vārdam un Dieva norādēm. Tas 
nenozīmē, ka mums būtu jālūdz par katru sīkumu, 
jo Dievs zin, kas mums ir vajadzīgs. Bet, protams, 

mūsu ceļu ar Dievu nepieciešams veikt ar 
lūgšanām, apstāšanās paraugs dod iespēju 
mums saredzēt visu daudz skaidrāk pirms tiek 
sperts solis. 

Lasot Daniela 6:1-23, mums tiek atklāta 
Daniela lūgšana, kurai bija būtiska nozīme viņa 
dzīves ceļā ar Dievu. Viņš saprata, ka tā ir droša 
garīgās sekošanas būtība, ko mēs nevaram veikt 
bez apstāšanās. 

 Bet kā ir ar mums? Mēs varam mācīties no 
baloža:” Labs izskats” nav tik svarīgs kā „laba 
redzēšana”.    /M.R.de Haan/ 

� � � � � � � � � � � � � �

Ja tu dod to, kas tev nav 

vajadz īgs, 

to nevar īsti saukt par došanu. 

 
/Māte Terēze/ 

 

Paldies avīzes veidotājiem!  

zentasvara50@inbox.lv 
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