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• Jūnijā notikušajā padomes sēdē uz sarunu tika aicināti kristību kandidāti Uldis Strēlis, Krista Šenfelde 
un Antons Karabauskis. Apsveicam ar izdarīto izvēli!  

• 18. jūlijā Cēsīs notiek LBDS kongress. Padome uz kongresu izvirzīja delegātus Estellu Gulbi un Mārci 
Zīvertu. 

• Tika pārrunātas vasaras nometņu vajadzības un problēmas. Vajadzīgi palīgi gan pusaudžu nometnē 
gan Vasaras Bībeles Skolā bērniem. 

• Joprojām aktuāls ir jautājums par LBDS Dziesmu svētkiem Cēsīs, vēl var pieteikties … transporta 
jautājums tiks atrisināts. 
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Dienu un nakti mēs skandinām: "Kungs, lai notiek tava griba." Bet tad, kad Dieva griba patiešām notiek, 

mēs esam nikni un mums tā ne mazākajā mērā nešķiet patīkama. Ir labi, ja mūsu griba kļūst par Dieva gribu, 

bet cik daudz labāk būtu, ja Dieva griba kļūtu par mūsējo!  

            /M.Eckhart/ 

 
- Hallo, labdien! Vai es varu runāt ar Dievu? 
- Labdien! Savienoju! 
- Labdien, Mana mīļā dvēsele! Es tevi uzmanīgi 
klausos! 
- Dievs, tūlīt būs Jaunais gads. Es Tevi lūdzu, izpildi 
manas vēlēšanās! 
- Protams, mīļā, visu, ko vien vēlies! Tikai no 
sākuma es tevi savienošu ar vēlēšanās izpildes 
daļu: mēģini saprast, kādas kļūdas tu iepriekš 
pieļāvi, izsakot vēlēšanos! 
… Metāliska balss klausulē: "Pagaidiet, lūdzu, tūlīt 
savienosim ar vēlēšanās izpildes daļu"… Gaidu… 
- Sveicināti! Ko jūs vēlējāties uzzināt? 
- Labdien! Mani pie jums atsūtīja Dievs, Viņš teica, 
ka, pirms izsaku jaunas vēlēšanās, man vajadzētu 
noklausīties iepriekšējās. 
- Sapratu, minūtīti… Lūk! Visas dvēseles vēlēšanās. 
Klausāties? 
- Jā, uzmanīgi. 
- Sāksim ar iepriekšējo gadu: 
1) Apnika šis darbs! (izpildīts: "darbs apnicis!") 
2) Vīrs nepievērš uzmanību! (izpildīts: "nepievērš 
uzmanību!") 
3) Ak, man vajadzētu nedaudz naudas! (izpildīts: 
naudas ir nedaudz!) 
4) Manas draudzenes ir muļķes! (izpildīts: viņas ir 
muļķes!) 

 
5) Kaut man būtu kaut kāds dzīvoklītis! (izpildīts: 
10. stāvā, zem paša jumta, kurš tek. Prasīja "kaut 
kādu dzīvoklīti") 
6) Kaut man būtu kaut maza mašīnīte! (izpildīts: 
aizvēsturisks "zaporožecs") 
7) Ak, kaut būtu atvaļinājums, kaut kur tiktu 
vismaz… (izpildīts: pie vīramātes uz laukiem, kurai 
kā reiz darbaspēks vajadzīgs) 
8) Nu kas tas ir, neviens ziedus nedāvina (izpildīts: 
nedāvina!) 
Turpināt? Šeit aptuveni gadu var lasīt… 
- Nē, es visu sapratu!!! Pāradresējiet manu zvanu 
Radītājam, lūdzu! 
- Dievs, es visu sapratu! Es sekošu līdzi savām 
domām, pat mazākajām!!! Es lūdzu Tevi vienmēr 
sūtīt man pozitīvas domas! Es lūdzu Tevi palīdzēt 
man saprast, ka tu man vienmēr palīdzi un visu 
izpildi! Bet tagad es gribu rūpīgi apdomāties… Es 
varu piezvanīt vēlāk? 
… smiekli klausulē… 
- Protams, dārgā! Kad vien vēlies! 
P.S. Savās lūgšanās nežēlojies Dievam, ka tev viss 

ir slikti. 

Jēzus par visu ir padomājis un visu nodrošinājis. 
Mums vienkārši jātic un ticībā jāpieņem tas, ko 
Dievs caur savu žēlastību mums ir dāvājis. Jeremija 
33:2-3 

 No interneta resursiem  



Dieva pierādījumi 

Kristiešiem tiek jautāts: „Kur tad ir jūsu Dievs? Kāpēc jūs gribat, lai es ticu kaut kam, kas neeksistē? Pierādi, 

ka Dievs ir!” Un kristietis bieži vien atbild: „Tev vienkārši jātic un tas ir viss!” Jo pats nemaz nezina, kāpēc tic. 

Atvainojiet... mamma lika? Viena tante teica? Draugs aizveda uz baznīcu, un tur kāds sabiedēja ar mūžīgām 

elles mokām. Nu nē... Tas nav nopietns iemesls, uz kā balstīt savu ticību!  

Bībelē rakstīts, ka tā vēsta patiesību. Kā mēs varam par to pārliecināties? Lai spētu ticēt, vajadzīgi vismaz 

daži taustāmi fakti. Es esmu loģisks cilvēks un neticu tikai tāpēc, ka mācītājs tā teica. Man vajag 

pierādījumus no drošiem avotiem vai vēl labāk - zinātniskus faktus un arheoloģisku izrakumu rezultātus. 

Un tomēr es ticu Bībelē rakstītajam un ticu Dievam, jo īstenībā pierādījumu ir vairāk nekā pietiekoši. Nevajag 

tikai būt slinkam un jāpameklē. Protams, ja kāds jau no paša sākuma būs skeptiski noskaņots, viņu 

pārliecināt nebūs iespējams. Ja kāds būs kritiski noskaņots, noteikti atradīs, ko nokritizēt... Bet atcerieties, ka 

prāts tāpat kā izpletnis darbojas tikai atvērtā veidā.     Sanda /interneta materiāli/ 
…………………………………………………………………………………. 

Dabas brīnumi  

Lai arī Dievs nav atklājis sevi mūsu maņām – jo mēs 
nespējam Viņu ne saskatīt, ne sadzirdēt nedz arī 
Viņam pieskarties – tomēr Viņš nav mūs pametis 
apjukuma tumsā, šauboties par Viņa eksistenci, 
pierādījumu trūkuma dēļ. Bībelē rakstīts: 
"Dievs Sevi nav pametis neapliecinātu."  
(Apustuļu darbi 14:15-17) 
"Bet prasi dzīvniekiem, tie tevi pamācīs, un debesu 
putniem, tie tev pavēstīs..." (Ījaba 12:7-10) 
Dievs nekad neprasa no mums, lai ticētu bez 
pietiekošiem pierādījumiem, uz kā balstīt savu 

ticību. Viņa raksturs un Viņa Vārda patiesums ir 
pierādīts ar liecību, kas uzrunā mūsu prātu un šī 
liecība ir bagātīga. 
Kādi Dieva esamības pierādījumi mums ir pieejami 
un kur tos meklēt? Pierādījumi pieejami ikkatram, 
kas ir gatavs atvērt savas acis, ausis un prātu.  
Mums visapkārt, gan uz zemes, gan jūrā, gan 
debesīs ir rodamas neskaitāmas liecības par kārtību, 
skaistumu, precizitāti un inteliģentas Būtnes 
projektu. Rodas jautājums – vai šie dabas brīnumi 
varēja rasties paši no sevis? 

………………………………………………………………………………… 
Zirnekļa tīkls  

Mums visiem labi pazīstamais zirneklis ir īsts 
dzīvnieku pasaules amatnieks-profesionālis. 
Zirneklis ir augstākās pakāpes inženieris ne tikai uz 
zemes bet arī ūdenī. Parastā, sauszemes zirnekļa 
tīklā vērojamas virtuoza meistara veidota būve, 
kurā atspoguļojas perfekta kārtība. 
Zirnekļa tīkls, lai tas būtu liels vai mazs ir sarežģītas 
ģeometriskas precizitātes brīnums, kam piemīt 
pārsteidzoša stiepes izturība. 
Ne tik plaši pazīstamais ūdens zirneklis savu māju 
būvē zem ūdens. Zirneklim jāpielieto īpašas spējas,  
 

 
lai radītu sev dzīvošanai piemērotu māju nedabiskā 
vidē. 
Vispirms viņš zem ūdens izauž zvanam līdzīgu tīklu 
un to noenkuro. Pēc tam zirneklis vāc burbuļus, lai 
nestu un palaistu tos savā zvanveidīgajā tīklā, 
tādējādi piepildot to ar gaisu. Tikai tad, kad tīkls 
piepildīts ar gaisu, zirneklis var iekārtoties, lai 
audzinātu savus bērnus zem ūdens!  
Pie tam ūdens zirneklis to visu dara ar tādu 
rūpīgumu un kompetenci, it kā viņam kabatā būtu 
detalizēta instruktāža zemūdens būvju celtniecībai

…………………………………………………………………………………. 
Sikspārņa radars  

Sikspārņi tiek dēvēti par noslēpumainajiem krēslas 
radījumiem. Lai arī sikspārņi nav putni, tie ar savu 
lidošanas mākslas virtuozumu ir cienīgi putnu 
konkurenti. 
Fakts, kas dara sikspārņus tik noslēpumainus ir tas, 
ka tie spēj pārliecinoši un nekļūdīgi lidot pilnīgā 
tumsā.  

Sikspārņi virtuozi lido ne tikai naktī, bet arī piķa 
melnā tumsā jūdzēm garajās pazemes ejās, kas ir 
pilnas ar stalagmītiem un stalaktītiem. 
Tikai nesen ar elektronisku ierīču palīdzību tika 
atklāta sikspārņu nekļūdīgās navigācijas noslēpums. 
Beidzot ir atklāts, ka sikspārņi nebūt nepaļaujas uz 
savu redzi. 



Sikspārņi ‘redz’ un atrod ceļu ar savu ausu 
palīdzību! Lidojot, viņi izmanto savu ‘sonāro’ iekārtu 
t.i. analizē apkārtni ar atbalss palīdzību. 
Lidojot, sikspārņi izdod augstas frekvences skaņas 
jeb pīkstienus. Šīs skaņas ātri nonāk līdz priekšā 
esošajam objektam un ‘atsitas’ pret to. Sikspārnis 
izkalkulē, cik tālu ir šķērslis, balstoties uz to, cik ilgs 
laiks bijis vajadzīgs, lai pīkstiena atbalss atgrieztos 
pie viņa.  
Kurš gan iebūvējis sikspārnī šo brīnumaino sonāro 
iekārtu? 

Kurš devis sikspārnim spējas lietot to ar tādu 
izveicību? 
Skaidrs, ka te nevar būt runa par lēnu, pakāpenisku, 
gadu tūkstošiem ilgu attīstību. Tam bija jānāk kā 
komplektam jau no paša sākuma.  
Sikspārņa izdzīvošanai nepieciešamajam 
aprīkojumam bija jābūt gatavam, perfekti 
izveidotam un pilnā darba kārtībā jau kopš šī 
apbrīnojamā dzīvnieka eksistences pirmā brīža. 

     /Turpinājums sekos/
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Gatavojoties Pelču nometnei un domājot par avīzītes saturu, uzdūros šim tēlainajam rakstam. Man 

dota vesela nedēļa kopā ar tik dažādiem eņģeļiem! 

Pilnība ir dažādībā 

Dievs no debesīm vēroja, ko uz zemes dara 
cilvēki. Viņu vidū valdīja izmisums. 

-Vairāk nekā seši miljardi cilvēku ir par 
maz, lai sasniegtu dievišķo mīlestības brīnumu! – 
Tas Kungs nopūtās. 

Visu ļaužu Tēvs redzēja tik daudzus karojam – 
vīrus un sievas, kas nemanīja savus trūkumus; 
bagātos un nabagos, ko šķīra plaisa; veselos un 
slimos, kas atradās tik tālu cits no cita; brīvos un 
vergus - , ka kādu dienu sapulcēja eņģeļus un 
sacīja: 

- Vai redzat cilvēkus? Viņiem vajadzīga 
palīdzība! Jums būs jānokāpj uz zemes. 

- Mums? – eņģeļi atsaucās cerīgi, izbijušies 
un aizkustināti, taču ticības pilni. 

- Jā, jūs esat izredzēti. Neviens cits nespēs to 
paveikt. Klausieties! Kad es radīju cilvēku, es viņu 
radīju pēc sava ģīmja un līdzības, taču katram devu 
kādu īpašu talantu. Es ļāvu viņiem būt dažādiem. 
Lai viņi kopā dibinātu savu valstību. Tā es biju 
ieplānojis. Vieni iegūtu bagātības, kurās dalīties ar 
nabadzīgajiem. Otriem būtu laba veselība, lai tie 
varētu rūpēties par slimajiem. Daži būtu viedi, citi 
– pavisam vienkārši, spējīgi mīlēt, apbrīnot un 
cienīt. Labajiem būtu jāaizlūdz par tiem, kuri 
rīkotos ļauni. Pacietīgais paciestu nervozos. Lai 
cilvēki uz zemes varētu baudīt mūžīgu laimi, 
jāīstenojas maniem plāniem. Lai to paveiktu, jūs 
nokāpsiet pie viņiem! 

- Par ko ir runa? – eņģeļi nepacietīgi taujāja. 
Tas Kungs paskaidroja: 

- Cilvēki, šķiet, ir aizmirsuši, ka es viņus 
radīju dažādus tāpēc, lai viņi cits citu papildinātu 
un tā veidotu mana mīļotā Dēla miesu. Tā vien 
šķiet – viņi nemana, ka ir dažādi tāpēc, lai 

sasniegtu pilnību. Tāpēc jūs nokāpsiet uz zemes ar 
skaidri saskatāmām atšķirībām. 
To pateicis, Viņš deva katram savu uzdevumu: 

- Tev būs lieliska atmiņa un koncentrēšanās 
spēja: tu būsi akls. 

Tev būs izteiksmīgs augums, tu pratīsi radoši 
izpausties: tu būsi kurlmēmais. 

Tu domāsi dziļas domas un rakstīsi grāmatas: 
tu būsi dzejnieks un tev būs bērnu trieka. 

Tev es došu spēju mīlēt un tu būsi tāds, kurā 
neredzēs atšķirības  starp rasēm, jo tev būs tāda 
seja, rokas un augums kā daudziem, it kā jūs būtu 
asinsradinieki: tev būs Dauna sindroms. 

Tu būsi ļoti īsa auguma, līdzjūtīgu sirdi un 
lielisku humora izjūtu: tu būsi punduris. 
Tu izbaudīsi radīšanu – tādu, kādu biju to 
ieplānojis: tu būsi garīgi atpalicis. Kamēr citi gādās 
par zinātnes un tehnikas attīstību, tu priecāsies, 
vērojot skudru vai ziedu. Tu būsi laimīgs, ļoti 
laimīgs, jo visus mīlēsi un nevienu netiesāsi. 

Tu dzīvosi uz zemes, bet tavs prāts paliks 
debesis. Tev labāk patiks klausīties manā balsī, 
nevis cilvēkos: tu būsi autists. 

Tu būsi tāds kā neviens, tev nebūs roku un 
tu visu darīsi ar kājām un muti. 
Pēdējam eņģelim Viņš sacīja: 

- Tu būsi ģēnijs. Pirms tu nokāpsi uz zemes, 
es tev atņemšu spārnus. Cilvēki izārstēs tavu 
ķermeni, bet tev būs no jauna jāizdomā spārni, lai 
tu spētu lidot. Tev būs mugurkaulāja šķeltne. 
Eņģeļi priecājās par Dieva dotajām atšķirībām, 
taču viņiem bija ļoti žēl šķirties no debesīm un 
doties pildīt savu misiju. 

- Cik ilgi dzīvosim, tevi neredzot? Cik ilgi 
būsim projām no tevis? 



- Neuztraucieties , es būšu ar jums katru 
dienu. Turklāt viss ilgs tikai 60 līdz 80 Zemes 
gadus. 

- Labi, Tēvs, lai notiek, kā Tu saki. 80 gadi 
mūžīgajam pulkstenim ir tikai viens mirklis. Drīz 
tiksimies, - eņģeļi atvadījās un saviļņoti nokāpa uz 
zemes.  

Katrs nokļuva kādas mātes klēpī, brieda sešus, 
septiņus, astoņus vai deviņus mēnešus un 
piedzimstot raisīja lielas sāpes, bailes un raizes. 

Daži vecāki atteicās no sava pienākuma. 
Citi to uzņēmās negribīgi. Vēl citi vainoja vien otru, 
līdz abu laulība pajuka, bet citi raudāja aiz 
mīlestības un pieņēma savu pienākumu. 

Lai kā arī būtu, eņģeļi zināja, kāds ir viņu 
uzdevums. Viņu tikumi ir ticība, cerība, labestība 
un vēl citi, bet tie visi izaug no mīlestības, - viņi 
prot piedot un pacietīgi dzīvo, dāvādami savu 
gaismu tiem, kas prot viņus mīlēt. 

/Nezināms autors/ 

 

Vēl aizvien uz zemes nokāpj eņģeļi ar pārāku garu nepilnīgā ķermenī, un viņi nāks tik ilgi, līdz uz zemes 

būs cilvēcība. 

Dievs vēlas, lai viņi būtu starp mums, - tā Viņš dod mums iespēju ar šiem eņģeļiem strādāt un no 

viņiem mācīties. 

Un strādāt nozīmē KALPOT, kalpot nozīmē DZĪVOT un dzīvot - MĪLĒT, jo tieši tāpēc mums ir dota 

dzīve. 
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Bībeles lasīšanas plāns jūlijā 

1. 5. Moz. 32:48-33:29; Mt. 10 
2. 5. Moz. 34; Mt. 11 
3. Joz. 1; Mt. 12 
4. Joz. 2; Mt. 13 
5. Joz. 3; Mt. 14 
6. Joz. 4; Mt. 15 
7. Joz. 5; Mt. 16 
8. Joz. 6; Mt. 17 
9. Joz. 7; Mt. 18 
10. Joz. 8; Mt. 19:1-20:16 
11. Joz. 9; Mt. 20:17-21:11 

12. Joz. 10; Mt. 21:12-27 
13. Joz. 11-12; Mt. 21:28-   
22:14 
14. Joz. 13-14; Mt. 22:15-46 
15. Joz. 15; Mt. 23 
16. Joz. 16-17; Mt. 24 
17. Joz. 18-19; Mt. 25 
18. Joz. 20; Mt. 26:1-29 
19. Joz. 21; Mt. 26:30-75 
20. Joz. 22; Mt. 27:1-26 
21. Joz. 23-24; Mt. 27:27-66 

22. Soģu 1; Mt. 28 
23. Soģu 2:1-3:6; Ebr. 1 
24. Soģu 3:7-31; Ebr. 2 
25. Soģu 4; Ebr. 3:1-6 
26. Soģu 5; Ebr. 3:7-4:13 
27. Soģu 6; Ebr. 4:14-5:10 
28. Soģu 7; Ebr. 5:11-6:20 
29. Soģu 8; Ebr. 7 
30. Soģu 9; Ebr. 8:1-9:10 
31. Soģu 10:1-11:3; Ebr. 9:11-
10:18 
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Sveicam dzimšanas dienā! 

2.07. – Aigars Kātiņš 

3.07. – Gunvaldis Ķeris 

6.07. – Dace Birkmane 

7.07. - Rita Inne 

9.07. - Ārija Zommere 

8.07. – Voldemārs Mūrnieks 

9.07. – Gunārs Baumanis 

19.07. - Artūrs Baumanis 

27.07. – Inta Matute 

28.07. - Amanda Sisene 

30.07. – Laura Ķere 

30.07. – Mariss Dārznieks 

30.07. -  Zane Okoro-Osagie 
 
 
 
 
 

Mēs visi varam nokļūt debesīs bez 

veselības, bez bagātības, bez slavas, bez 

izglītības, bez kultūras, bez skaistuma, 

bez draugiem, bez desmit tūkstoš 

lietām. Bet mēs nekādā veidā nevaram 

nokļūt debesīs bez Kristus.  

/Corrie ten Boom/ 

Paldies visiem, kas piedalījās avīzes tapšanā!  

Sūtiet savus materiālus, liecības uz: zentasvara50@inbox.lv  


