Katru dienu izdari ko tādu, kas dara tevi laimīgu,
līdz tas kļūst par ieradumu...
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Jaunam gadam sākoties, cilvēki viens otram saka novēlējumu: „Es tev novēlu, lai Jaunajā gadā tu paliktu
vēl par gadu jaunāks”. Labs novēlējums, paldies! Būtu jau labi, bet tā nav patiesība – es negribu liekulīgus,
melīgus vēlējumus savai nākotnei. Ir taču tāpat skaidrs, ka katru gadu mēs paliekam vecāki. Mēs nevaram
apstāties un stāvēt uz vietas, lai paliktu mūžīgi jauni. Vēl jo mazāk mēs varam, lai kā arī gribētu, atgriezties
atpakaļ laikā un palikt jaunāki. Atgriezties bērnībā – tajā brīnišķīgajā zemē, kurā valda prieks, bezrūpība, laime!
„Ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, neredzēt jums Dieva valstības” – tā saka Jēzus Kristus, mūsu
Kungs un Pestītājs. Tātad tomēr ir iespējama atgriešanās – no vecuma atpakaļ uz jaunību, uz laimīgo bērnību?
Jā, tā ir atgriešanās pie Dieva. Tā ir citādāka – tā nav laika rata pagriešana uz otru pusi. Tas ir pavērsiens, kas
notiek ar mums šeit laikā. Tā ir principiāli cita ceļa uzņemšana uz gala punktu tur mūžībā: kā pazuduši bērni mēs
nākam atpakaļ pie mūsu debesu Tēva – cauri šim laikam, gadu mijām, priekiem un bēdām, grūtībām un cīņām,
ieguvumiem un zaudējumiem, cauri grēkam, pasaulei – cauri nāvei pretim mūžīgai dzīvei.

1.vēstule Korintiešiem 13.nodaļa
Ziemassvētku stilā
Ja es izdaiļoju savu māju ar egļu zariem, krāsainām spuldzītēm,
bet neesmu sapratusi Ziemassvētku nozīmi,
tad neesmu nekas cits kā
dekorators.

Ja es no rīta līdz vakaram rosos virtuvē gatavojot kūkas un
citus izsmalcinātus cienastus, klāju svētku galdu un aicinu viesus pie tā,
bet manā sirdī nav prieka par Jēzus piedzimšanu,
tad es neesmu nekas cits kā
pavārs.

Ja es caurām dienām strādāju labdarības iestādē, dziedu dziesmas
veco ļaužu pansionātā un savus iekrājumus ziedoju labdarības mērķiem,
bet man pietrūkst mīlestības,
tad tam visam ir maza vērtība.
Ja es pušķoju eglīti ar spožām zvaigznītēm un eņģelīšiem,
piedalos daudzos svētkos, dziedu korī,
bet neesmu pieņēmusi Jēzu savā sirdī,
tad neesmu sapratusi galveno Ziemsvētku vēsti.

Mīlestība liek pārtraukt rosību virtuvē, lai samīļotu bērnus.
Mīlestība liek pamest dzīvokļa izdaiļošanu, lai noskūpstītu vīru.
Mīlestība ir draudzīga, neskatoties uz stresu un laika trūkumu.
Mīlestība neskauž par skaisto kaimiņa māju.
Mīlestība pacieš bērnus, kad tie maisās pa kājām,
tā ir pateicīga, ka viņi ir un kustās.

Mīlestība dod ne tikai tiem, kuri var dot pretī.
Tieši otrādi, ar lielu prieku tā apdāvina tos, kuriem nav nekā, ko dot.
Mīlestība visu pacieš, visu apklāj, cisu cer, visu panes.
Mīlestība nekad nebeidzas.

Dāvanas aizmirsīsies, eglīte nobirs, kūkas tiks apēstas.
Bet Dieva Ziemassvētku Dāvana Jēzus Kristus personā paliek mūžīgi!
/tulk.no krievu val.M.Celmiņa/




21.janvārī – svētdienskolotāju konference
4.februārī – LBDS reģionālā tikšanās Liepājā
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Stāsts pārdomām

Kamēr vīrietis pulēja savu mašīnu, viņa 4 gadus vecais dēlēns paņēma akmeni un ievilka švīkas
mašīnas sānā. Dusmās vīrietis paņēma puisēna roku un sita pa to vairākas reizes, neaptverot, ka sit ar
uzgriežņa atslēgu.
Slimnīcā zēnam nācās zaudēt pirkstus, sakarā ar neskaitāmajiem lūzumiem. Kad bērns
ieraudzīja savu tēvu, ar sāpju pilnām acīm viņš jautāja: “Tēt, kad mani pirkstiņi ataugs?”
Vīrietis bija tik sāpināts, ka nespēja parunāt. Viņš aizgāja atpakaļ uz savu mašīnu un nikni to
spārdīja vairākas reizes. Sašutis pats par savu rīcību…, sēžot mašīnā viņš skatījās uz ievilktajām
švīkām. Dēlēns bija uzrakstījis: “Mīlu tevi tēti!”
Nākošajā dienā vīrietis izdarīja pašnāvību.
Dusmām un Mīlestībai nav ierobežojumu. Izvēlies pēdējo, lai iegūtu skaistu, mīļu dzīvi, un
atceries šo: Lietas ir, lai tās lietotu un cilvēki, lai tos mīlētu. Šodienas pasaules problēma ir, ka
cilvēki tiek lietoti un lietas mīlētas.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Šo gadu sākot, kā redzat, ir cita veida Bībeles
lasīšanas plāns.

Dzimšanas dienu svin!

6.01. - Rita Ķere
6.01. - Inga Vadone
8.01. - Inga Sisene – 40 gadu jubileja
9.01. - Rosvita Blūma – 85 gadu jubileja
12.01. - Silvija Meniķe
13.01. - Gunta Judkauska
15.01. - Modris Baumanis
15.01. - Inese Spēka – 40 gadu jubileja
16.01. - Iveta Dirnēna - 40 gadu jubileja
22.01. - Tālivaldis Ķeris
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Dzīves jēga

Viņš stāvēja uz tilta un lūkojās straujajā ūdenī. Viņam viss bija apnicis un noriebies. Kaut bija
jauns, viņš dzīvei nesaskatīja nekādas jēgas. Viņš bija nolēmis šeit to visu izbeigt un pārtraukt
bezjēdzīgo dzīvi. Viņš lūkojās ūdenī, un viņa pleci saspringa. Viņš vēlējās uz šī tilta sadedzināt «visus
tiltus», bet pēkšņi saklausīja: «Labvakar!». Pārsteigts viņš pagriezās un ieraudzīja nepazīstamu vīrieti.
Vīrietis lūdza, lai viņš atdod naudu, jo viņam taču vairāk to nevajadzēs. Apjukumā viņš sāka taustīties
pa kabatām, lai atrastu maku. Vīrietis, kurš iztraucēja viņa nodomu, sāka stāstīt par bāreņiem, kas
dzīvojot tepat netālu, lai viņš aiznesot naudu tiem.
Un viņš pat nesaprata, kā bija piekritis, bet attapās, ejot pie bāreņiem. Viņš aizies, atdos naudu
un noteikti atgriezīsies uz tilta. Jo vairāk viņš attālinājās no tilta, jo staltāk izslējās, solis palika stingrāks,
un notirpušie pirksti spēcīgi turēja laikraksta gabaliņu, uz kura bija rakstīta bāreņu adrese. Bāreņu,
kuriem viņa nauda būs pēdējais glābiņš un izredzes.
Un, atradis bāreņus, iedevis tiem naudu, saprata, ka vairs uz tilta neatgriezīsies nekad, jo viņš
kādam ir vajadzīgs. Tāda arī ir dzīves jēga – kalpot citiem.
/tikainesakinevienam.lv/
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Meitene sūta vecākiem Ziemsvētku apsveikumu un raksta uz kartiņas:
"Mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls! (Jesajs 9,5)"
Bet mamma šausmās - pa kuru laiku, tik ātri!? Un tik liels - 9,5 kg!?
Un kāpēc tādu jocīgu vārdu ielika - Jesajs!???

