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Vadi manus vārdus tā, lai tie nestu augļus; tomēr
apklusini manī tenkas, lai nevienam netiktu kaitēts.

Es nelūdzu zeltu vai drānas un pat ne izdevības,
kuras atbilstu manām spējām; tikai vadi mani tā,
lai es iegūtu spējas, kuras atbilst manām
izdevībām.

Izlej pār mani labus ieradumus, lai noslīkst sliktie;
dod man līdzcietību pret citu vājībām. Ļauj man
zināt, ka viss paies; tomēr palīdzi man pateikties
par šo dienu.

Tu esi mācījis lauvam un ērglim, kā medīt un gūt
labumu ar ilkņiem un nagiem. Iemāci man, kā
medīt ar vārdiem un gūt labumu ar mīlestību.

Liec man pieredzēt naidu, lai tas nav man svešs;
tomēr pildi manu kausu ar mīlestību, lai svešinieki
kļūst par draugiem.

Palīdzi man palikt pazemīgam kavēkļu un
neveiksmju laikā: tomēr neapslēp manām acīm to
balvu, ko sniegs uzvara.

Taču tas viss lai notiek vienīgi tad, ja tāda ir Tava
griba. Es esmu sīka un vientuļa vīnoga, kura
pietvērusies vīnstīgai, tomēr Tu esi darījis mani
atšķirīgu no visiem citiem. Vadi mani! Palīdzi
man! Rādi man ceļu!

Dod man uzdevumus, kurus citi nav spējuši veikt;
tomēr vadi mani tā, lai es plūcu panākumu sēklas
no viņu neveiksmēm. Liec man sajust bažas, kuras
apvaldīs manu dabu; tomēr piešķir man drosmi
smieties par savām raizēm.

Ļauj, lai es piepildu visu, ko esi man iecerējis,
dēstīdams manu sēklu un lemdams tai izdīgt
pasaules vīnadārzā.

Atlicini man gana daudz dienu, lai es sasniegtu
savus mērķus; tomēr palīdzi man nodzīvot šo
dienu, it kā tā man būtu pēdējā.

Vadi mani, Dievs!
/Ogs Mandino/
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Patiesība par Jūsu pestīšanu (glābšanu)
īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav tā
aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu
pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu
grēki apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš
neklausās uz jums...” Izlasi arī Bībelē Ecēhiēla
grāmatu 18:20; Pāvila vēstuli Romiešiem
7:9„Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas
tumsības” Pat viens grēks tevi jau atšķir no Dieva.
Lai tiktu pestīts, nepietiek ar to, ka tu esi labs un
godīgs. „Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst
dievišķās godības” tas rakstīts Pāvila vēstule
Romiešiem 3:23

Vārds evaņģēlijs nozīmē „Labā Vēsts”. Vienīgi
caur Jēzus Kristus evaņģēliju tu vari tikt pestīts,
t.i., saņemt grēku piedošanu un baudīt labas
attiecības ar Dievu. Vienīgi caur Kristus evaņģēliju
tu vari izbēgt no elles – Dieva taisnīgā soda par
grēkiem. Evaņģēlijs ir Labā Vēsts, un tev tā ir
vajadzīga!
Dieva vārds – Bībele, māca, ka tu esi radīts Dieva
līdzībā, bet tavs paša grēks tevi ir atšķīris no Dieva.
Bībelē Jesajas grāmatā 59. nodaļā 1. un 2. pantā ir
rakstīts: „Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par
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Taču Dievs, kuram ir bezgalīgi daudz mīlestības un
žēlastības „grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un
nāk pie patiesības atziņas” Pāvila 1. vēstule
Timotejam 2:4. Dieva evaņģēlijs tevi glābs, t.i.,
atjaunos tavas labās attiecības ar Dievu. Tu pats to
nespēj! Izlasīsim Pāvila vēstuli Efeziešiem 2:8-9
„Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas
nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem,
lai neviens nelielītos.” Un izlasīsim Pāvila vēstuli
Titam 3:4-5 „Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu
Glābēja, laipnība un mīlestība uz cilvēkiem,
Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko
mēs būtu darījuši, bet pēc Savas žēlsirdības, ar
mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos
Svētajā Garā..” Tātad Dievs grib grēcīgo cilvēku
glābt un Viņš dod iespēju katram, kas tam ticēs!!!

izlejot Savas asinis par visas pasaules grēkiem.
„Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu
vien, bet visas pasaules grēku.” Jāņa 1. vēstule
2:2. Jēzus nomira pie krusta arī par taviem
grēkiem. Jēzus tika apglabāts, bet nepalika kapā, jo
trešajā dienā tika augšāmcelts. Dievs vēlas arī tev
uzdāvināt drošu cerību uz augšāmcelšanos mūžīgai
dzīvei.
Jēzus Kristus ir tava vienīgā cerība! Kaut arī Dievs
vēlas, lai visi cilvēki tiek izglābti, Dieva pestīšanas
dāvana ir atrodama tikai Jēzū Kristū. Jēzus teica:
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens
netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” Jāņa
evaņģēlijs 14:6
”Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits
vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums
lemta pestīšana." Apustuļu darbi 4:12. Uz Jēzus
Kristus upura pamata, Dievs piedāvā tev taisnību
ticībā uz Jēzu Kristu, kas ļaus tev baudīt labas
attiecības ar Dievu, t.i., mūžīgo dzīvību.

Dievs tevi ļoti mīl. Dievs savā brīnišķīgajā
mīlestībā pret grēciniekiem sūtīja Savu
Vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu, lai Tas
dzīvotu bezgrēcīgu dzīvi un nomirtu pie krusta,

Daudziem agrīnajiem kristiešiem tas, ka viņi
apliecināja Jēzu, maksāja ļoti daudz, pat dzīvību.
Arī mūsu dienās ir valstis, kurās, apliecinot Jēzu,
cilvēki cieš sociālus un finansiālus zaudējumus un
dažreiz pat tiek fiziski ietekmēti. Tomēr cilvēks
nevar nodot sevi Dievam, būdams slepens
māceklis, kā Mateja evaņģēlijs 10:32-33 skaidri
norāda: „Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās
cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava Tēva
priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs
cilvēku priekšā, to arī es aizliegšu sava Tēva
priekšā, kas ir debesīs.”

Tu vari iegūt šīs labās attiecības ar Dievu tikai tad,
ja tu esi gatavs nožēlot, t.i., atgriezties no visiem
saviem grēkiem. Jēzus teica: „ja jūs
neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat
aiziesiet bojā.” Lūkas evaņģēlijs 13:3
Tev ir jākļūst par Jēzus Kristus mācekli, t.i.,
sekotāju un jāmācās no Viņa kā no sava Kunga.
Jēzus teica: „Es esmu pasaules gaisma. Kas seko
man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības
gaisma.” Jāņa evaņģēlijs 8:12
Lai padarītu Jēzu par savu Kungu, tev ir jānododas
Jēzum Kristum bez noteikumiem.
Tev vienmēr ir jābūt gatavam citu cilvēku priekšā
apliecināt Jēzu par Kungu un neaizliegt Viņu.

Turpmāk tekstā minētā ilustrācija var palīdzēt
saprast, ko nozīmē mācīties no Jēzus Kristus kā no
Sava Kunga. Tas attēlo trīs kategorijas, kurās var
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sadalīt visus dzīvos, par sevi atbildēt spējīgos
cilvēkus. Apļi simbolizē cilvēka dzīvi, krēsls
simbolizē cilvēka dzīves troni, un krusts simbolizē
Kristu.
1. Pirmais cilvēks (no kreisās) netic Jēzum, nesauc
sevi par kristieti.

3. Trešais cilvēks ne tikai tic, ka Jēzus Kristus ir
Dieva Dēls, bet ir arī nokāpis no savas dzīves
troņa, un ir atļāvis Jēzum tur uzkāpt. Viņš ir
nolēmis dzīvot kā Jēzus Kristus māceklis. Kaut arī
šis trešais cilvēks tāpat ir grēcinieks un nedzīvo
perfektu dzīvi, tomēr tikai šis cilvēks ir gatavs
pestīšanas saņemšanai, jo ir vienīgais, kas ir darījis
Jēzu par savu Kungu.

2. Otrais cilvēks tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls,
varbūt apmeklē dievkalpojumus vai pat lasa Bībeli
laiku pa laikam, taču viņš nav nokāpis nost no
savas dzīves troņa.

manās asinīs, kas par jums tiek izlietas” Mateja
evaņģēlijs 26:28.

Protams, tev visu šo nopietni būtu jāapsver, pirms
tu izlem sekot Jēzum. kā tas Kungs pats arī ieteica
Lūkas evaņģēlijā 14:28-32. Tomēr nedrīkst
aizmirst Dieva vareno žēlastību, kas spēj padarīt
mācekļa drēbes pilnīgi baltas Atklāsmes grāmata
3:5, arī tad, ja māceklis ir iekritis dubļos. Dievs
tikai prasa tavu sirdi, lai tu uzceltos no dubļiem
tad, kad esi tajos iekritis. Ja Viņam būs tava sirds,
tad pateicīgā dzīve tam sekos. Atceries: „Jo no
žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no
jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai
neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa darbs,
Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs
iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”
Pāvila vēstule efeziešiem 2:8-10

Neilgu laiku vēlāk, Vasarsvētku dienā, kā tas
aprakstīts Apustuļu darbos 2. nodaļā, cilvēki
pirmo reizi iegāja Jaunās Derības dzīvē, paklausot
apustuļa Pētera teiktajam 38. pantā: „Atgriezieties
no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus
Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu
un saņemtu Svētā Gara dāvanu.”
Pētera Svētā Gara iedvesmotie vārdi saskan ar to,
ko Jēzus bija pavēlējis Saviem apustuļiem pēc
Savas augšāmcelšanās: „ Un Jēzus piegāja pie
tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota
visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un
darait par mācekļiem visas tautas, tās
kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās
mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz
pasaules galam." Mateja evaņģēlijs 28:18-20

Taču, arī tad, kad tu esi tā sagatavojies pestīšanas
saņemšanai, kaut kam vēl ir jānotiek, pirms tu vari
ieiet Kristū, kur atrodas grēku piedošana, pestīšana.
Tev ir jākristās.
Mēs dzīvojam Jaunās derības laikā. Vārds derība
nozīmē 'pakts', 'līgums', 'vienošanās'. Dievs nosaka
derības noteikumus. Cilvēks var tikai derību
pieņemt vai noraidīt, attiecīgi iegūstot svētību vai
lāstu.

„Un Viņš tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un
pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un
top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks
pazudināts. Marka evaņģēlijs 16:15-16. Tātad,
zem Jaunās derības, ūdens kristība ir tas brīdis, kad
Dievs Jums pievienos Kristus nāves upura
glābšanas spēku. Jūs līdz ar Kristu kristībā tiksit
aprakts nāvē, lai, tāpat kā Jēzus Kristus Sava Tēva
godības spēkā tika uzcelts no mirušiem, arī Jūs
dzīvotu atjaunotā dzīvē.

Jaunā derība ir aprakstīta grāmatā - Bībelē, ko sauc
„Jaunā Derība”. Taču Jaunā derība nesākās ar
Jēzus piedzimšanu, bet tika ieviesta ar Jēzus
Kristus krusta nāvi. Nodibinot Savu Svēto
Vakarēdienu nepilnu dienu pirms Viņš tika krustā
sists, Jēzus teica: „Šis biķeris ir Jaunā Derība
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Ūdens kristība ir Dieva, nevis cilvēka roku darbs
un savā fiziskajā izpildījumā tā ir pilnīga kristāmās
personas iegremdēšana ūdenī. Jaunā Derība tika
uzrakstīta pirmā gadsimta grieķu valodā, kurā
darbības vārds bapto (βαπτω) nozīmē ‘iemērkt’.
Taču, baptizo (βαπτιξω), no kuras ir cēlies vārds
kristīt, ir intensīvā forma no bapto un nozīmē
‘pilnīgi iemērkt’ vai ‘iemērkt līdz pazušanai’,
tātad: ‘iegremdēt’. Līdzīgi lietvārds kristība vai
kristīšana ir tulkojums no ļoti līdzīgiem, ja ne
identiskiem, Jaunās Derības grieķu vārdiem
baptisma (βαπτισµα) un baptismos (βαπτισµος).
Baptisma un baptismos abi divi nozīmē
‘iegremdēšana’. Šo vārdu nozīmē vienmēr ietilpst
iegremdēšanas jēdziens. Šīs definīcijas ir saskaņā
ar to, ko mēs atrodam Jaunajā Derībā attiecībā uz
kristības fizisko izpildīšanu: Mateja evaņģēlijs
3:13-16; Jāņa evaņģēlijs 3:23; Apustuļu darbi 8:3839; Pāvila vēstule Romiešiem 6:3-5; Pāvila vēstule
Kolosiešiem 2:12.

Zīdainis nespēj kristīties, ticēdams Dieva spēkam,
kas uzmodināja Jēzu no miroņiem. Bībelē nekrista
zīdaiņus. Tātad, bībeliskā kristīšana ir
iegremdēšana ūdenī Kristus vārdā uz grēku
piedošanu tam, kuram ir sava paša ticība. Dieva
prāts ir, lai Jūs pēc kristības, pateicībā Viņam, ietu
pa svētīšanas ceļu, praktiski realizējot svētumu
savā dzīvē, lasot un darot Jaunās Derības mācību,
dzīvojot un pielūdzot Dievu Svētajā Garā – tā
paliekot Dieva pestīšanā. Vēstulē Ebrejiem 12:14 ir
rakstīts: ”Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc
svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To
Kungu...” Dieva griba ir, lai tas notiktu praktiskā
sadraudzībā, sadarbībā un Dieva pielūgšanā ar
citiem kristiešiem: „Turēsimies nešaubīgi pie
cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas
apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu
uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami
savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu
paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies
to dienu. Vēstule ebrejiem 10:23-25.

Ūdens kristība ir domāta tikai tam, kuram ir sava
paša ticības izpratne. Pāvils kristiešiem Kolosā
raksta: „Viņā [Jēzū Kristū] mājo visa Dieva
pilnība miesā, un jums ir dota pilnība Viņā, kas
ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Viņā jūs
esat saņēmuši arī apgraizīšanu – ne to, kas
rokām veikta, bet, atbrīvoti no miesas dabas,
jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristū: kristībā
līdz ar Viņu aprakti un Viņā līdzi uzmodināti,
ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis
no miroņiem.” Pāvila vēstule Kolosiešiem 2:9-12

Dieva darbs evaņģēlija atkārtošanā
kristībā
Pāvila vēstule Romiešiem 6:3-8 „Jeb vai jums
nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus
Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa
nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam
aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva
godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs
dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs Viņam esam
kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī
augšāmcelšanā. Jo mēs saprotam, ka mūsu
vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu
iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs
vairs nekalpotu grēkam, jo, kas nomiris, tas ir
taisnots no grēka. Bet, ja mēs ar Kristu esam
miruši, tad mēs - tāda ir mūsu ticība - arī
dzīvosim kopā ar Viņu.”
Pāvila vēstule Kolosiešiem 2:9-12 „Viņā mājo
visa Dieva pilnība miesā, un Viņā arī jūs esat
kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un
spēkiem; Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku
rokām, bet Kristū apgraizīti, un tā tikuši vaļā
no savas grēcīgās dabas, kristībā līdz ar Viņu
aprakti un Viņā līdzi uzmodināti, ticēdami
Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no
miroņiem.”
Mārcis
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Šodien ar mani notika pavisam neievērojams notikums,
bet pēc tā man radās pārdomas, kā darbojas Dievs.
Nereti mēs akli domājam, ka Dievs nāk kā
liels pelēks mākonis ar zibeņiem un dārdoņu un
veic lielos brīnumu darbus... Savu paziņu lokā
lielākoties dzirdu tādas lietas "Es ticu, ka Dievs to
var paveikt!", "Es ticu, ka tas ir Dieva darbs!"...
Sociālajos tīklos internetā vēl nesen cilvēki dalījās
ar rakstu, kur kādā musulmaņu ģimenē tika
nogalināta māmiņa un kopā ar dzīvām meitām
aprakta. Pēc septiņām dienām tie, kas atrada un
atraka nogalinātās sievietes kapu, atrada viņas
meitas vēl joprojām dzīvas un viena no viņām
liecināja, ka visu šo laiku kāds cilvēks baltās
drānās ar caurumiem delnās nācis un viņas barojis.
Un šo rakstu mēs dalam un apliecinām, ka tas ir
Dieva brīnums. Un par šo domājot tiešām jāatzīst,
ka tas ir milzīgs Dieva brīnums, bet vai brīnumi un
Dieva rūpes ir manā dzīvē? Ir gan.

iecienītāko konservu es varētu nopirkt. Bet nekā,
cik grozījos pa tirgus teritoriju, tik konstatēju, ka
šāds kiosks laikam būs aizgājis brīvdienās.
Nolēmu, ka tad palutināšu savu kaķi ar
kādu citu gardumu no gaļas stendiem, tā nu
nospraudusi mērķi arī devos uz to. Un ceļā satiku
kādu brāli Kristū, kurš man jautā: "Kas Tev tur tam
ričukam? Es jau tirgū noskatījos, ka tu grabēdama
braukā". Es smejot atbildu, ka man tur atstarotājs
tāds salūzis uz vienu spieķi tikai turas, bet braucot
tas veido tādu klikšķēšanu, ka dažkārt uz gājēju
blīvākām ielām, no mugurpuses braucot, gājēji to
klikšķi
dzird
un
atbrīvo
man
ceļu.
Loģiski, ka jau ilgu laiku atpakaļ padomāju,
ka jāpieskrūvē jauns atstarotājs, bet tā arī vēl līdz
šodienai to nebiju izdarījusi. Laikam jau tā
atstarotāja klikšķēšana mani itin nemaz netraucēja.
Tad brālis Kristū pieliecās, paskatījās, ar
vieglu roku nokabināja atstarotāju, vai pareizāk
sakot, to, kas no atstarotāja bija palicis pāri, iemeta
to savu lietu kastē, noteica, ka pa ceļam izmetīšot
un, ka es tagad droši varu skrūvēt klāt jaunu
atstarotāju un braukt priecīgi tālāk negrabēdama.
Tā pasmējušies šķīrāmies un tad es
padomāju, bet tas taču ir Dieva darbs!!! It kā maza
lieta, bet tādas ir Dieva rūpes par mums, lai mēs
nebraucam grabēdami, vai neizskatāmies nevīžīgi.
Lai mēs jūtamies īpaši. Un atliek vien ikdienas
situācijās saskatīt un pateikties Dievam par Viņa
raksturu un Viņa rūpēm. Mans Debesu Tētis ir tik
labs!
Mēs paši jau vien esam Dieva rokas un
kājas šeit uz zemes un šī brāļa rīcība tik ļoti
iepriecināja un arī atgādināja, ka arī es ikdienā ar
savu rīcību esmu liecība cilvēkiem par to, kāds ir
Dieva raksturs.

Un
šodienas
situācija
bija
tāda.
Par cik ārā ir ļoti skaists laiks es izbraucu ar
velosipēdu, bet pirms tam no rīta atdevu meitai
velosipēda saslēdzēju, jo viņai šodien tas bija
vairāk vajadzīgs, līdz ar to pēc iepirkumiem
izvēlējos doties uz tirgu, jo tur es varu iestumties ar
visu ričuku un iegādāties visu nepieciešamo.
Lielveikalu šodien izvēlēties nevarēju, jo tad vai nu
jāved ričuks mājās vai arī pilnīgā paļāvībā tas
jāatstāj nepieslēgts pie veikala, kur visticamāk, jau
pēc minūtēm piecām, kāds, kuram manu ričuku
vairāk vajag, būs to jau paņēmis. Tātad devos uz
tirgu.
Staigāju pa tirgu vienā stendā nopērkot
gaļu, citā piena produktus, vēl citā augļus. Tad
iedomājos, ka man mājās ir kaķis, kuram arī vajag
ēst, tāpēc turpināju grozīties pa tirgus teritoriju un
meklēt kiosku, kurā nopirkt kaķu konservus. Zinu,
ka tāds kiosks reiz tirgū bija un tur sava kaķa

Estella
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Vai var ticēt tam, ko neviens nav redzējis?
Nupat izlasīju kādu senu, pamācošu stāstu ☺
„Reiz kāds jauneklis ceļoja ar kuģi pa jūru. Uz šī kuģa pasažieru vidū bija arī mācītājs. Kādu dienu abi
uzsākuši sarunu par to, vai var ticēt lietām, kuras cilvēks nav redzējis.
„Tu tici daudzām lietām, kuras neesi redzējis,” teica vecais mācītājs.
„Nē, es neticu,” noliedza jauneklis.
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„Tu tici, ka ir tāda zeme, ko sauc par Angliju, vai ne?”
„Protams.”
„Bet tu tur nekad neesi bijis un neesi to redzējis.”
„Es nē, bet citi to ir redzējuši.”
„Es saprotu,” teica mācītājs. „Tad tu tici tikai tām lietām, kuras esi redzējis pats vai arī citi tās ir redzējuši.”
„Jā, tā tas ir,” jaunais cilvēks ar pārliecību apstiprināja.
Vecais mācītājs nopietni paskatījās uz viņu un teica: „Vai tu kādreiz esi redzējis savas smadzenes?”
„Hmmm...”
„Vai kāds cits cilvēks ir redzējis tavas smadzenes?”
„Nē, bet...”
„Vai tu tici, ka tev ir smadzenes?” – visbeidzot jautāja mācītājs.
Jaunais cilvēks jutās neveikli un uzskatīja par labāku šo sarunu neturpināt.
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 Sveicam dzimšanas dienā!
1.06. – Verena Role
5.06. – Liene Lāce
7.06. – Antra Strjuka
17.06. – Judīte Mangaude
20.06. – Inese Taučus
21.06. – Oksana Petrova
25.06. – Viesturs Leja

Atšķirībā no cilvēkiem …
… Dievs mums nekad nepiesūta
rēķinu, nepielicis klāt pietiekami
daudz naudas, lai to samaksātu.

 Sveicam kristību dienā Mariku Lāni, Mārci Pļaviņu un Raivi Siksnu!
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16.jūnijā svinam draudzes kora svētkus! Gaidām ciemos Gūtmaņu ģimeni un mācītāju Balodi
Gatavosimies draudzes dienām 19.-21.jūlijs. „Kristus misija pasaulē”.
Lūgsim par vasaras Bībeles skolu bērniem, kura notiks augustā.
LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis aicina LBDS draudzes un draudžu locekļus un ikvienu
interesentu uz Draudžu dienām un Misiju Latgalē no 2. līdz 4. augustam Līvānos. Lūgsim un
gatavosimies.
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Ja mēs darīsim mazas lietas tā, it kā tās būtu lielas lietas,
Dievs darīs lielas lietas tā, it kā tās būtu mazas lietas.
/M.Batterson/

Sūtiet labas ziņas uz e-pastu: zentasvara50@inbox.lv
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