
 

“…esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies!  

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi” 
 (Jozua 1:9) 
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  GAVĒNIS UN LŪGŠANA 

 Kas ir gavēnis un kā to praktizēt? 
Gavēnis ir viena no garīgām disciplīnām, kas palīdz 

tuvoties Dievam, stiprināties Viņa spēkā un sasniegt 

garīgus mērķus. Gavēnis var būt gan kolektīvs, gan 

individuāls, līdz ar to tas dod labumu gan indivīdam, 

gan visai cilvēku grupai, kas gavē. 

Gavēnis nav pašmērķis, bet gan līdzeklis garīgu mērķu 

sasniegšanai. Mērķis var būt – izlūgties Dieva 

žēlastību kādā konkrētā situācijā (Ezras 8:21-23), 

aizlūgt par cilvēku vajadzībām (Psalms 35:13), šķīstīt 

savu dvēseli no grēka (1.Samuēla 7:6, Psalms 69:11), 

saprast Dieva vadību (Apustuļu darbi 13:2-3), tuvoties 

Dievam un pazemoties Viņa priekšā (Nehemijas 9:1-

3), skumt un sērot (2.Samuēla 1:11-12) utt. 

Gavēnis ir sevis aizliegšanas veids un pazemošanās 

Dieva priekšā, izmantojot praktisku līdzekli – 

atteikšanos no barības. Jaunajā Derībā grieķu vārds, 

kas apzīmē gavēni, ir „nēstis”, kas burtiski nozīmē 

„neēšana”. Paša vārda būtība pasaka, ka gavēnis ir 

ļoti saistīts ar neēšanu. Taču Bībelē aprakstīta arī 

gavēšana kopā ar attiekšanos no dzeršanas (Esteres 

4:16), gan arī daļēja atteikšanās no ēšanas, 

piemēram, no smalkiem ēdieniem (Daniela 10:2-3). 

Vēl gavēšanā ietverta atteikšanās no seksuālām 

attiecībām (Daniēla 6:18). Pāvils Jaunajā Derībā 

mācīja, lai vīri neatraujas no sievām, izņemot 

gadījumus, kad viņi lūdz un gavē (1.Korintiešiem 7:5 – 

atšķirībā no citiem Bībeles tulkojumiem latviešu 

tulkojumā iztrūkst vārds „gavēt”). Kontekstā šajā 

Rakstu vietā ir runa par atteikšanos no intīmām 

attiecībām gavēņa un lūgšanas laikā. 

Ir kādi, kas cenšas iebilst, sakot, ka gavēšana nav 

saistīta ar neēšanu, izmantojot Jesajas grāmatā 58:3-

14 rakstīto, taču Jēzus Jaunās Derības laikā pats 

gavēja neēdot (Mateja 4:2) , gavēni nepārveidoja vai 

neatcēla, bet savus mācekļus mācīja gavēt. Viņš teica, 

„kad jūs gavējat” nevis „ja jūs gavējat” (Mateja 6:16). 

Jēzus teica farizejiem (Mateja 9:15), ka būs laiks, kad 

Viņa mācekļi gavēs. Jaunajā Derībā gavēšanas prakse 

turpinājās. Piemēram, pirms Antiohijas draudze 

izsūtīja Pāvilu un Barnabu misijā, viņi lūdza un gavēja 

(Apustuļu darbi 13:2-3). Kad Pāvils iecēla 

jaundibinātajās draudzēs vadītājus, viņš lūdza un 

gavēja (Apustuļu darbi 14:23). Domāju, ka gavēšanai 

piemīt arī garīga rakstura cīņa, jo Jēzus minēja 

lūgšanas un gavēšanas nozīmi cīņā ar ļaunajiem 

gariem (Mateja 17:21, Marka 9:29). Arī Pāvils teica, 

ka lūgšana ir viens no gara ieročiem cīņā ar 

„ļaunajiem gariem pasaules telpā”. Ja lūgšanu pavada 

gavēnis, tad tai viennozīmīgi nāk līdzi lielāks „svars”, 

jo cilvēciskā miesa tiek pakļauta, lai gars netraucēti 

varētu meklēt Dievu. Gavēni vienmēr vajadzētu 

pavadīt lūgšanām. 

Cilvēki, kas kalpo ar aizlūgšanām, nereti to savieno ar 

gavēni. Arī Bībelē varam lasīt par kādu atraitni, kura 

84 gadu vecumā nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja 

Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūgšanu 

(Lūkas 2:37). Pāvils vēstulē Timotejam māca par to, 

ka ir dažādi lūgšanu veidi – lūgšanas, pielūgšanas, 

aizlūgšanas un pateicības lūgšanas (1.Timotejam 2:1). 

Ja paši esam labā garīgā „kondīcijā”, tad mūsu 

personīgie lūgumi un pielūgsme raisās dabīgi, bet kad 

mēs sākam Dieva priekšā iestāties un aizlūgt par 

citiem, īpaši par neatpestītajiem, sākas liela garīga 

cīņa, ko nereti palīdz uzvarēt tikai gavēnis. Piemēram, 

kad Daniels trīs nedēļas bija gavēnī un aizlūgšanās par 

savas tautas nākotni, tad viņam Dieva eņģelis 

izstāstīja par garīgo cīņu, kas sākās tajā brīdī, kad 

Daniels bija sācis lūgt (Daniela 10:11-14). Dieva 

atbilde viņam atnāca tikai pēc trīs nedēļu intensīvas 

lūgšanas un gavēšanas.  

Taču, lai gavēnis būtu sekmīgs, ir svarīgi pareizi 

motīvi. Arī Jesajas 58.nodaļā tiek izteikti pārmetumi 

„formālai” gavēšanai, kuru nepavada dievbijīgi darbi. 

Jēzus saviem mācekļiem teica, lai viņi nelielās ar savu 

gavēšanu un nedemonstrē to kā dievbijības pazīmi. 

Bet Viņš mācīja, lai gavēnis ir galvenokārt vērsts uz 

attiecībām ar Dievu un nevis uz attiecībām ar 

cilvēkiem (Mateja 6:16-18). Farizeji gavēja 

demonstratīvi cilvēku priekšā, taču Jēzus to nosodīja. 

Principā gavēšana nav nekas nedabisks, jo ir brīži 

mūsu dzīvē, ka mēs dabīgi nevēlamies ēst. Arī 

dzīvnieku pasaulē bieži gavēnis ir viens no veidiem, kā 

dzīvnieki cenšas pārvarēt slimības, kaites un stresu. 

Cilvēks katru dienu ietur dabīgo gavēni miega laikā, 

kad 6-8 stundas netiek ēsts. Tāpēc angļi arī brokastu 

laiku ir nosaukuši par „breakfast”, kas tulkojumā 

nozīmē „lauzt gavēni”. Gavēšana var atnest arī fizisku 

labumu, jo tā laikā ķermenis attīrās no daudzām 

kaitīgām vielām. 

Personīgi es regulāri praktizēju „īso” gavēni – 

atteikšanos no brokastīm kādā no nedēļas dienām. 

Taču ik pa laikam gavēju arī visu dienu, ja tuvojas 

kāds atbildīgs kalpošanas laiks. Esmu gavējis arī 

daudzu dienu garumā, lai pazemotos un tuvotos 

Dievam. Vienmēr esmu piedzīvojis Dieva žēlastību 



tajās kalpošanās, kurām esmu gatavojies ar lūgšanu 

un gavēšanu. 

Ja sākumā gavēšana bija grūta lieta, tad ar laiku 

ķermenis pierod un viegli pakļaujas šai garīgajai 

disciplīnai. Vienmēr lietoju daudz ūdens. Pilnībā 

atsakos no jebkāda veida izklaidēm un liekas 

dvēseliskas barības, - medijiem, neauglīgām sarunām 

un jokiem, kā arī no fiziski smagiem darbiem. Zinu, ka 

tie, kas lieto stipras zaļās tējas vai kafijas, dažreiz var 

piedzīvot galvas sāpes. 

Katram ir jāsaprot pašam sev piemērotākais veids, kā 

gavēt, taču domāju, ka gavēšanai vajadzētu būt katra 

kristīga cilvēka dzīves sastāvdaļai. 

 Praktiskie ieteikumi martam 
1) Pārdomā, vai ir kāds garīgs mērķis, kura dēļ būtu 

vērts gavēt (atbrīvošanās no grēcīga netikuma, 

lūgšanu vajadzība, nepieciešamība pēc Dieva vadības, 

vajadzība pēc Dieva klātbūtnes, garīgā cīņa) 

2) Pārdomā, kurā dienā un laikā tu vislabāk varētu 

gavēt, kad tevi neviens netraucēs. Ieplāno gan laiku, 

gan vietu. 

3) Ja gavē pirmo reizi, tad sāc ar atteikšanos no vienas 

ēdiena reizes. Nākamajās reizēs gavēšanas laiku vari 

paildzināt. Iesaku gavēšanas laikā lietot daudz ūdens. 

4) Pavadi laiku lūgšanā un Bībeles lasīšanā. Lūdz, lai 

Dievs tevi velk tuvāk un uzrāda visus šķēršļus, kas tev 

traucē Viņam tuvoties. Ļauj, lai Dieva Gars ir noteicējs 

par šo gavēšanas laiku. Lūdz Dievu par savu vajadzību. 

5) Kad esi saņēmis atbildi uz savu lūgšanu, kad 

problēma ir atrisinājusies, kad ir atnākusi ticība un 

miers, ka Dievs ir uzklausījis, pateicies Viņam par to!  

Dainis Pandars, Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs  
/LBDS resursi/ 

********************************************************************************************** 

• Lieldienu laika notikumi mūsu draudzē: 
  Zaļā Ceturtdienā plkst.18.00 Svētbrīdis ar Vakarēdienu. 

  27.marts, svētdien plkst. 8.00 Kristus Augšāmcelšanās svētbrīdis. 

   plkst. 11.00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums 

   plkst. 17.00 Lieldienu koncerts Priekules Kultūras Namā. Piedalās Aizputes   

  baptistu draudzes koris unmūziķi 

• 8., 9.aprīlī draudzes padomes locekļi dosies uz mācībām kopā ar Ogres draudzes padomi. 

LBDS Kongress –sestdien, 21. maijā  norisināsies Rīgas Mateja baptistu baznīcā sākums10:00. Pēc Kongresa visi 

dalībnieki tiek aicināti uz mūziklu, kas norisināsies turpat Rīgas Mateja dievnamā. Daži neaizmirstami fakti no mūsu 

draudžu vēstures, mūsu vērtības, visnotaļ veiksmīgi un ne tik slavējami notikumi muzikāli dramatiskajā vēstījumā 

"Baptisti". 

********************************************************************************************** 

 Cilvēki satiekoties sarunājās par dažādām lietām. Bieži sarunās atklājās, ka, ja dzīvē ir kāda problēma, tā 

nāks “ārā” pirmā. Visticamāk, par labām lietām un dzīves jaukiem mirkļiem ir maz sarunu, laikam tāpēc, ka mēs tos 

nesaskatām, vai arī jaukie mirkļi ir gaužām maz. Es ticu, ka Dievam ticīgiem cilvēkiem ir ļoti daudz kopīgu lietu ar 

neticīgiem, kuri Dievam netic. Viena no top 3 ir tā, ka gan ticīgie, gan neticīgie neuzticas Dievam. Ja Dievam ticīgo 

cilvēku patiesi savas problēmas, bēdas un ikdienas gājumu patiesi ieliktu Dieva rokās, mēs būtu laimīgāki cilvēki kā 

tagad, jo Jēzus ir mūsu miers un prieks. Jēzus ir mūsu dzīve, vismaz tā mēs apgalvojam.  

 Tuvojoties Kristus Augšāmcelšanās dienai, vēlos jūs uzrunāt ar vienkāršām domām par bērnišķīgu 

uzticēšanos Savam Debesu Tētim. Viņš deva Savu visdārgāko – Dēlu Jēzus Kristu, lai pēc Viņa dzīves, nāves un 

Augšāmcelšanās tu joprojām ticētu, ka Dievam Tēvam ir vara un spēks valdīt pār visu un arī pār tavu dzīvi un tavām 

problēmām. Tu esi radīts Dieva priekam un Lielajam uzdevumam. Tas ko tu zini par Dievu – rīkojies, neklusē, 

pastāsti to tam, kas Dievu nepazīst. Neuzrunā savus līdzcilvēkus ar savu dzīvi tā, it kā Dieva nebūtu, jo tu ļoti bieži 

runā par problēmām  it kā Dievs tās nezinātu un nespētu tev palīdzēt. Jēzus ir Augšāmcēlies pār visu tavu dzīvi, pār 

cilvēci, pār grēku pār nāvi. Ticība un darbība uz Jēzu tevi ved pretī Godībai. 

Sadraudzējies ar problēmām savā dzīvē. 

 Caur daudzām piedzīvotām lietām savā dzīvē tu vari justies dīvains un nepareizs, taču atceries Es Esmu 

suverēns pār visu. Es visas problēmas varu radīt tev par labu, bet tas izdosies tikai ar vienu nosacījumu – ja tu 

uzticēsies Man. Katra problēma tevi var mācīt, pārveidot un soli pa solim veidot tevi par lielisku meistardarbu, kādu 

Es tevi radīju, lai tu tāds būtu. Tā pati problēma var būt tev par klupšanas akmeni aiz kura tu krīti, ja tu uz problēmu 

reaģē ar neuzticību un Manis ignorēšanu. Izvēle vienmēr ir tavā priekšā. Tev nāksies vairākas reizes dienā izdarīt 

izvēli – uzticēties Man vai ignorēt Mani. 

 Labākais veids kā sadraudzēties ar savām problēmām ir pateikties Man par tām. Šī vienkāršā darbība 

atbrīvos tavu domāšanu un ļaus saskatīt priekšrocības, kuras rodas no tavām problēmām. Tu pat vari iedot iesaukas 



savām pastāvīgām problēmām, kas palīdzēs tev problēmām tuvoties, jo tu tās atpazīsti, nevis baidīties no tām ar 

šausmām. Nākošais solis ir: iepazīstini Mani ar savām problēmām, ļaujot Man tās aptvert Manā mīlošajā klātbūtnē. 

Es neatņemšu tavas problēmas par katru cenu, bet Mana gudrība ir pietiekama, lai tu piedzīvotu labumu no katras 

problēmas.           Tavs Mīlošais Dievs. 

“Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc Viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu.”  

  /Vēstule Romiešiem 8:28/ 

“Mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem – muļķība, bet aicinātajiem – 

gan jūdiem, gan grieķiem – Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. “     

/1.Vēstule Korintiešiem 1:23,24./ 

Mīļi sveicieni Kristus Augšāmcelšanās svētkos -  

Jūsu Mārcis 

**********************************************************************************************

Reiz pirms daudziem simtiem gadu kādā Austrumu 

pilsētā dzīvoja kāds akls vīrs. Katru nakti viņš gāja pa 

tumšajām pilsētas ielām ar iedegtu eļļas lampu. 

 Bezmēness naktī, kad pilsētā bija ļoti tumšs, 

piepeši vīrs satika kādu draugu. Draugs viņu uzlūkojis, 

uzreiz atpazina eļļas lampas nesēju Guno – pilsētiņas 

aklo. Draugs viņam sacīja: - Guno, tu taču esi 

neredzīgs, kam tev lampa? Tu jau tāpat neko 

neredzi... 

 Uzrunātais atsaucās : - Es nenesu lampu 

tāpēc, lai redzētu ceļu. Es tumšās ielas pazīstu. 

Gaismekli nesu tāpēc, lai, mani redzot, ceļu atrastu 

arī citi. Svarīga ir ne vien tā gaisma, kas kalpo man, 

bet arī tā, kas var noderēt citiem. 

Nezināms autors 

Cik skaisti būtu, ja mēs vienmēr ejot apgaismotu ceļu arī citiem! 

**********************************************************************************************

Naudas lietas mūsu draudzē 2015.gadā: 

 Ieņēmumi kopā - 30382 € 

  - no ziedojumiem (kolektes) - 17757 € 

  - no privātpersonām, uzņēmumiem – 12625 € 

 Izlietots:         

Mērķis 2014.g. 2015.g. 

Algas  6736 7186 

Soc.nod. 2449 2777 

Ienāk.nod. 0 103 

Svētdienas skola 218 213 

Transports 2884 2448 

LBDS iemaksas 800 850 

Bankas pakalpojumi 118 103 

Elektrība  1487 924 

Telefons/internets 426 315 

Komunālie maksājumi 318 291 

Ugunsdrošības signalizācijas apkope  339 339 

Kancelejas preces 1310 1444 

Pārtika  1388 1055 

Remontu materiāli 2265 342 

Neparedzēti izdevumi 2761 845 

Pamatlīdzekļi  239 510 

Mērķa izmaksas pabalsti 4445 9284 

Kopā  28183 29029 
  
 

********************************************************************************************** 

Nevajag šodien nodoties, lai iekarotu priekš 

Jēzus visu pasauli. Tas ir ideālistiski un 

neprātīgi. 

Labāk nodoties, lai iekarotu vienu cilvēku 

priekš Jēzus, un pārliecība, ko iegūsiet 

sasniedzot šo mērķi, palīdzēs jums pievest 

Dievam vēl divus… 

/Džons Maksvels/ 

 

 

Padomes sēdē:  

• Tikšanās ar Nauri un Kristīni 

Jaunzemiem un sarunas par 

kalpošanas darbu draudzē un ne tikai. 

• Pilnsapulces aktualitātes 

• Draudzes finanses 

 

 



    Bībeles lasīšanas plāns martā 

1. 2.Laiku 33; Mk. 10:32-52 

2. 2.Laiku 34; Mk. 11:1-25 

3. 2.Laiku 35:1-19; Mk. 11:26-33 & 12:1-12 

4. 2 Laiku 35:20-27; Mk. 12:13-27 

5. 2.Laiku 36; Mk. 12:28-44 

6.Ezras 1; Mk. 13:1-31 

7.Ezras 2; Mk. 13:32-37 & 14:1-16 

8.Ezras 3; Mk. 14:17-42 

9. Ezras 4; Mk. 14:43-72 

10. Ezras 5; Mk. 15:1-32 

11. Ezras 6; Mk. 15:33-47 

12. Ezras 7; Mk. 16:1-20 

13. Ezras 8; Lk. 1:1-25 

14. Ezras 9; Lk. 1:26-38 

15. Ezras 10; Lk. 1:39-56 

 
 

16. Neh. 1; Lk. 1:57-80 

17. Neh. 2; Lk. 2:1-20 

18. Neh. 3; Lk. 2:21-40 

19. Neh. 4; Lk. 2:41-52 

20. Neh. 5; Lk. 3:1-22 

21. Neh. 6; Lk. 3:23-38 & 4:1-13 

22. Neh. 7; Lk. 4:14-37 

23. Neh. 8; Lk. 4:38-44 & 5:1-16 

24. Neh. 9; Lk. 5:17:32 

25. Neh. 10; Lk. 5:33-39 & 6:1-11 

26. Neh. 11:1-12:26; Lk. 6:12-36 

27. Neh. 12:27-47; Lk. 6:37-49 & 7:1-10 

28. Neh. 13; Lk. 7:11-35 

29. Est. 1; Lk. 7:36-50 

30. Est. 2; Lk. 8:1-18 

31. Est. 3; Lk. 8:19-39

********************************************************************************************** 

Sveicam dzimšanas dienas gaviļniekus

1.03. - Sabīne Ilaķe 
  6.03. - Gunta Baumane 
  6.03. - Vanesa Nellija Salna 
  9.03. - ElmarsPencis 
10.03. - Māris Svars  

12.03. - Iveta Tuskena 
14.03. - Rita Graikste 
19.03. - Atvars Liekniņš 
21.03. - Kaspars Ķuda 
 

21.03. - Uldis Šneiders 
22.03. - Lolita Šneidere  
22.03. - Inga Ķere 
25.03. – Krista Šenfelde 

 
********************************* 

 

Maza cilvēka 

 jautājumi Dievam☺ 

Mīļais Dievs, Vai Tu tiešām esi neredzams, vai arī tas ir tikai triks? 

Mīļais Dievs, Vai tiešām Tu vēlējies, lai žirafe izskatās tieši tāda, vai arī tas bija kāds pārpratums? 

Mīļais Dievs, Kurš ir tas, kas uzvelk līnijas apkārt valstīm? 

Mīļais Dievs, Es nesen biju uz laulībām, un viņi skūpstījās tieši baznīcā. Vai tā ir pareizi? 

Mīļais Dievs, Vai tu tiešām esi teicis, ka “ka mums citiem jādara tāpat, kā viņi dara mums”? Jo, ja Tu tā teici, tad gan 

 es savam brālim sadošu! 

Mīļais Dievs, Paldies Tev par jaundzimušo brālīti. Bet es taču Tev lūdzu sunīti, nevis brālīti! 

Mīļais Dievs, Brīvdienās visu laiku lija lietus, un mans tētis par to ļoti dusmojās! Viņš par Tevi sacīja tādus vārdus, 

 kādus cilvēkiem nevajadzētu runāt. Bet es ceru, ka Tu viņu par to nesodīsi. 

Mīļais Dievs, Kāpēc Svētdienas skola ir svētdienā? Es domāju, ka šai dienai ir jābūt mūsu atpūtas dienai. 

Mīļais Dievs, Ja Tu man dotu Aladina burvju lampu, es Tev došu jebko, ko Tu prasīsi, izņemot manu naudu un šaha 

 komplektu. 

Mīļais Dievs, Varbūt Kains un Ābels nenogalinātu viens otru, ja viņiem būtu katram sava istaba. Man un brālim ir 

 katram sava istaba, un tas palīdz. 

Mīļais Dievs, Tev noteikti ir ļoti grūti mīlēt visus cilvēkus, kas dzīvo uz pasaules. Manā ģimenē ir tikai četri un es to 

 vienmēr nespēju. 

Mīļais Dievs, Ja tu skatīsies uz mani nākamsvētdien baznīcā, tad es Tev parādīšu savas jaunās kurpes. 

Mīļais Dievs, Mums skolā mācīja, ka Tomass Edisons izgudroja gaismu. Bet Svētdienas skolā es dzirdēju, ka Tu radīji 

 gaismu. Tāpēc es uzskatu, ka viņš droši vien nozaga Tavu ideju. 

********************************************************************************************** 

 

 

Paldies palīgiem avīzītes tapšanā! zentasvara50@inbox.lv 

Sveicam saderinātos 

Elīnu Rogu un Viesturu Leju! 



� ! Pirms gada bija šāda anketa, vai atceries. Aizpildi, salīdzini… 

MĒS ESAM TIK TUVU DIEVAM, CIK PAŠI TO VĒLAMIES 

Ieteikums aizpildīt šo anketu un nolikt zināmā vietā, lai pēc kādiem mēnešiem to izdarītu vēlreiz…  

Vai ir kas mainījies? 

 

         X4 x3    x2      x1        x0 
 Punkti  ...... .....   .....     .....      ..... 

 Vienmēr Parasti Dažreiz Reti Nekad 

INDIVIDUĀLĀS PIELŪGSMES DISCIPLĪNA 
Katru dienu esmu ieplānojis laiku Bībeles lasīšanai 

     

Mēģinu Kristu darīt par savas dzīves Kungu      

Jūtos Dievam tuvu visu dienu      

Mēģinu apzināties Dieva klātbūtni      

Apzinos, ka Dievs mani disciplinē      

BĪBELES STUDIJAS DISCIPLĪNA 
Lasu Bībeli katru dienu 

     

Studēju Bībeli katru nedēļu      

Katru nedēļu iemācos no galvas kādu Bībeles pantu      

Katru nedēļu pierakstu, ko esmu dzirdējis, lasījis vai studējis 
Bībelē, lai to pielietotu dzīvē 

     

LŪGŠANAS DISCIPLĪNA 
Man ir saraksts, kurā pierakstīti cilvēki un jautājumi, par 
kuriem jālūdz 

     

Esmu piedzīvojis īpašu Dieva atbildi uz lūgšanām pēdējā 
mēneša laikā 

     

Mana lūgšana sastāv no slavēšanas, pateicības, grēku nožēlas, 
lūgumiem 

     

ATTIECĪBAS AR CILVĒKIEM 
Cenšos dzīvot mierā, cik tas atkarīgs no manis ar visiem 
cilvēkiem 

     

Meklēju izlīgšanas iespējas ar tiem, ar kuriem man ir kādas 
problēmas vai kuriem ir problēmas ar mani 

     

Cilvēki zin, ka esmu kristietis, tādēļ, ka viņi sajūt, ka Dievs man 
devis dievišķo mīlestību 

     

Manā ģimenē valda saskaņa 
     

LIECINĀŠANAS DISCIPLĪNA 

Lūdzu par cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, nosaucot tos vārdā 

     

Izstāstu citiem par savu ceļu pie Dieva, kad ir atbilstoša 
izdevība 

     

Izstāstu Dieva vienīgo glābšanas plānu caur Jēzu Kristu tiem, 
kuri labprāt vēlas to dzirdēt 

     

Liecinu par Kristu katru nedēļu      

Iedrošinu un rūpējos par cilvēkiem, kuriem esmu palīdzējis 
iepazīt Kristu 

     

KALPOŠANA CITIEM 

Man ir nodarbošanās draudzē. Ar to es kalpoju Kristum 

     

Ziedoju Dievam vismaz desmito daļu no saviem ienākumiem      

Vismaz reizi mēnesī izdaru kādu labu darbu cilvēkam, kurš nav 
tik laimīgs kā es 

     

Man ir skaidrs manas dzīves mērķis      


