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•

Laiks gatavoties Līvānu draudžu dienām! No 2.-4.augustam kristiešu „desants” Līvānos. Vai esi
pieteicies? Vai esi gatavs piedalīties kādā kalpošanā? Viena no iespējām ir – lūgšanas un aizlūgšanas...

•

LBDS draudžu dziedātāju apvienotais koris kalpos svētdien, 4.augustā dievkalpojumā pl.12.oo

•

15.-16.jūlijā pie mums ciemosies K.Poters ar semināriem par laulības stiprināšanu. Jauniešiem un
pusaudžiem būs sarunas par laulātā drauga sagaidīšanu.

•

19.-21.jūlijs mūsu draudzes dienas ar moto ”Kristus misija pasaulē”. Ciemos būs īpašs cilvēks –
misionāre Kristīne Ēce.

•

26.-28.jūlijs – laiks vīriem – notiks Tēvu un dēlu ekspedīcija ar laivām pa Bārtas upi. Vai esi
pieteicies?

•

20.-24.augusts - VBS. Vasaras Bībeles skola ir klāt! Bērni, vecumā no 5-12 gadiem piecas dienas
varēs vadīt rosīgā darbībā „Seglu Ridža rančo”. Šis rančo ir vieta, kur bērni varēs uzzināt atbildes uz
dažādiem jautājumiem par Dieva Vārdu. Šajās dienās, šajā rančo bērni varēs viesoties dažādos rančo
nostūros, kā Pielūgsmes centrs – Fermā, Bībeles studija – uz lauka, Rokdarbi – Zirgu stallī, Mūzika – pie
ugunskura, varēs atpūsties pie aukstajiem Mustangu kalniem, kā arī našķoties pie lielā grila ☺

Lūgšana par bērniem
Lai viņi iepazītu Jēzu Kristu kā Pestītāju. /Ps.63:2; 2.Tim.3:15/
Lai viņiem būtu naids pret grēku. /Ps.97:10/
Lai viņi apzinātos, ka visam ir konsekvences, labam – labs, ļaunam – ļaunas. /Ps119:71/
Lai viņi būtu aizsargāti no ļaunā katrā dzīve jomā. /Jāņa ev.17:15/
Lai viņi respektētu tos, kas ir autoritātes pār viņiem. /Rom.13:1/
Lai viņiem būtu atbildības sajūta pret citiem cilvēkiem. /Dan.6:3/
Lai viņi izvēlētos labus draugus un lai būtu pasargāti no sliktiem draugiem. /Sal.pam.1:10-11/
Lai viņi tiktu pasargāti no nepareiziem dzīvesbiedriem un sagaidītu savu īsto dzīvesbiedru./1.Kor.6:14-17;
1.Kor.15: 33/
Lai viņi un arī tie, ko viņi apprecēs, paliktu šķīsti līdz laulībām. /1.Kor.6:18-20/
Lai viņi iemācītos pilnīgi pakļauties Dievam un aktīvi stāties pretī sātanam visos apstākļos. /Jēk.4:7/
Lai viņu sirds būtu nedalīta, gribot sevi nodot Kristum. /Rom.12:1-2/

Cerība nepamet kaunā
Kad izlēmu aiziet no darba, daudzi brīnījās, bet
kā tad man turpmāk būs ar ienākumiem? Vai es
neesmu rīkojusies bezatbildīgi? Un daudzi arī
izteica spriedumus, kas manu sirdi ļoti sāpināja.
Bet iespējams daudzi arī neredzēja, cik ļoti es biju
nodevusies darbam, ka tas bija kļuvis mans Elku
dievs. Dieva vārds saka, ka es nevaru kalpot
diviem kungiem. Vai nu es vienu ienīdīšu un otru
mīlēšu, vai nu vienam pieķeršos un otru atmetīšu;

Cerība nepamet kaunā! Tā saka Dieva vārds.
Dažkārt gan šķiet, ka esmu tāds kā „trešais tēva
dēls” – „muļķītis”, jo dzīvoju absolūtā paļāvībā un
cerībā uz Dievu. Ikdienas mostos un saku paldies
Dievam par dzīvību, vairāk jau man arī nevajag, es
esmu dzīva un tas ir ļoti daudz, jo tas nozīmē, ka
Dieva žēlastība ir vairāk nekā es to spēju saprast.
Viņš man dāvina katru jaunu dienu, ko izdzīvot,
kur iekļūt piedzīvojumos, kur atrast Dieva
brīnumus.
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es nevaru kalpot Dievam un mantai. (Mat.6:24;
Lk.16:13) Es negribēju kalpot darbam.
Dažas dienas pirms aiziešanas no darba,
Dievam teicu, Tu redzi manu situāciju, Tu zini
manus ienākumus, Tu zini, ka rēķini ir lielāki nekā
mana alga, palīdzēsi nokārtot?
Lai ko arī teica draugi, lai ko domāja kolēģi, es
ticēju, ka Dievs man visu sakārtos.
Dienā, ka aizvēru aiz sevis nu jau bijušās darba
vietas durvis, mani pieņēma citā darbā, kur mani
ienākumi bija divkārt tik lieli kā bija līdz šim un
darba laiks vien dažas stundas dienā.
Daudzi neticēja, ka kaut kas tāds ir iespējams.
Es arī dažkārt domāju, ka sapņoju un tā nav
realitāte, un ka tas viss drīz beigsies, jo tā tiešām
arī bija paredzēts. Jaunais darbs man bija vien uz
dažiem mēnešiem. Bet Dieva vārds saka, esiet par
visu pateicīgi un baudiet šo dienu, ko Tas Kungs
jums ir devis, un nezūdieties par rītdienu, jo.... Un
to taču mēs visi ļoti labi zinām.
Un es izbaudīju savus jaunos pienākumus, un
protams, arī jaunos ienākumus, jo par tiem varēju
realizēt kādu jau sen lolotu ieceri... Cerība nepamet
kaunā.
Kad pienāca it kā darba beigšanas termiņš, to
man vadība vēlreiz un vēlreiz no jauna pagarināja
„aizbildinoties”, ka es viņiem esmu pārāk laba, lai
palaistu vaļā. Savā ziņā ļoti mīļi, bet es tajā
situācijā redzēju daudz vairāk. Redzēju, cik es
svarīga esmu Dievam. Un Dievs deva man šo
nepilnas slodzes darbiņu un pilnīgi noteiktu Viņa
laiku, jo es iemācījos nekalpot darbam. Šajā laikā
es iemācījos vairāk mīlēt sevi un savus tuvākos
cilvēkus. Dievs piepildīja ar tik daudz mīlestību, ka
kādi daži ārkārtīgi nemīlami, man nemīlami
cilvēki, kļuva man mīļi, jo kad sirds ir pilna ar
Dieva mīlestību, to nav iespējams paturēt sevī, tā
vienkārši izplūst caur visām porām. Un Dieva
mīlestība šajā laikā sakārtoja ļoti daudz manā
dzīvē.

Un brīdī, kad jaunajā darbā nostrādātais laiks
bija beidzies, mani jau sagaidīja atkal jaunas
iespējas, par kurām bija parūpējies mans Debesu
Tētis.
Cerība nepamet kaunā. Lai arī velns mani ir
mocījis un spiedis skatīties tikai uz savām spējām
un iespējām, es tomēr izvēlos turēties pie cerības
uz Dievu. Un Dievs pagodinās ar Saviem brīnumu
darbiem manā dzīvē, lai es to dalītu tālāk, lai
draugi, kam ir vājuma brīži, piezvanītu un
pajautātu „Bet kā Tev tas sanāk?” Jo cilvēki redz,
kā Dievs izlej savas svētības.
Man ļoti patīk kā Apustulis Pāvils ir teicis, ka
labāk ir lielīties ar savu nespēku, jo mums pietiek
ar Dieva žēlastību (2.Kor.12:9). Arī es varu
liecināt, ka notikumi manā dzīvē nav mani nopelni.
Mani darbi nav manas spējas un iespējas, tie ir
Dieva žēlastība, tā ir piepildīta cerība, kas nepamet
kaunā.
Es ticu par savu draugu un ģimenes locekļu
glābšanu, kuri kaut kādā veidā ir ļāvuši velnam
aptumšot prātu un novērsuši savu skatu no Dieva
un atkal es varu piedzīvot Dieva brīnumu darbus,
kad Viņš parāda Savu mīlestību šiem maniem
mīļajiem cilvēkiem viņiem saprotamā veidā. Un es
negaidu, ka manu mīļo cilvēku glābšana notiks
vienā stundā, bet es ceru uz Dievu, un Dievs
darbojas.
Reiz kādā sarunā, māsa Kristū sacīja: „Tu esi kā
kāpu puķīte, kur Tevi iestāda, tur tu arī audz, pacel
galvu uz debesīm un audz, vienalga vai smilts zem
Tavām saknēm vai melna zeme.” Es nekad tā
nebiju iedomājusies sevi salīdzināt ar kāpu puķīti,
bet šis jau atkal ir kompliments Dievam, jo caur
ikdienas notikumiem, Viņš katru savu bērnu
audzina tā, lai mūsu dvēseles tiecas pēc Dieva, jo
no Viņa nāk mums cerība, kas nepamet kaunā
(Ps.62:6, Ps.146:5, Rom.5:5).
Estella

Sveicam dzimšanas dienā!
2.07. - Aigars Kātiņš
3.07. - Gunvaldis Ķeris
6.07. - Dace Birkmane
7.07. - Rita Inne
8.07. - Voldemārs Mūrnieks

9.07. - Gunārs Baumanis
19.07. - Artūrs Baumanis – 50 gadu jubileja
27.07. – Inta Matute
29.07. - Mārtiņš Einis
30.07. – Zane Okoro-Osagie

Es uzticu Dievam visu savu dzīvi, jo galu galā Viņš taču ir tas, kurš man to ir devis.
/Nezināms/
Sūtiet labas ziņas uz e-pastu: zentasvara50@inbox.lv
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