
Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, 
 mīlestības un savaldības garu. 

2.Timoteja 1:7 
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Nedziedāt ir kaitīgi: pieci iemesli, kāpēc jādzied būtu ikvienam 

/Šis nav gluži aicinājums uz kori, bet ir vērts padomāt/
   Lai gan dziesma izsenis uzskatīta par vienu no 

latviešu spēka avotiem, daudzi mūsdienās sevi 
uzskata par nedziedātājiem. Kāpēc jādzied būtu 
ikvienam? 
Dziesmas skaņas cilvēks uztver ne tikai ar ausīm, 
bet ar visu ķermeni. Pateicoties šīm skaņām, kas 
rada īpašas vibrācijas un reakcijas cilvēka 
organismā, dziedāšana atstāj pozitīvu ietekmi ne 
tikai uz emocionālo labsajūtu, bet arī ķermeņa 
veselību. Pasaulē veikti neskaitāmi pētījumi, kas 
pierāda, ka dziedāšana sekmē fizisko, garīgo un 
sociālo veselību, veicinot cilvēka attīstību un palīdzot 
ceļā uz labāku dzīves kvalitāti. 
Elpošanas uzlabošana 
Elpa ir svarīga ne tikai dziedātājam – tā ir ikviena 
cilvēka dzīvības avots. Elpas dziļumu nosaka tas, cik 
atbrīvoti vai sasprindzināti elpojot ir muskuļi, kā arī 
tas, vai plaušas tiek piepildītas ar gaisu pilnībā, vai 
vien daļēji. Lai saspringtos brīžos atgūtu emocionālo 
līdzsvaru, liela nozīme ir prasmei elpu kontrolēt, un 
tieši dziedāšana ir viens efektīvākajiem veidiem, kā 
iemācīties strādāt ar elpu. Dziedot elpošana bieži ir 
neregulāra un mainīga – tas palīdz dziedātājam 
apzināties un pārvaldīt elpu, apgūstot spēju to 
kontrolēt, savukārt regulāra dziedāšana palielina 
plaušu kapacitāti. 
Sirdsdarbības aktivizēšana 
Dziedot organismā mainās asinsrites intensitāte, 
tādēļ tā ir pielīdzināma pat fiziski smagam darbam. 
Sirdsdarbība ir cieši saistīta ar elpošanu un cilvēka 
emocionālo stāvokli un, tāpat kā emocionāla 
saviļņojuma brīžos, arī dziedot tā paātrinās vai 
palēninās. Tādējādi dziedāšana ir sava veida 
kardiotreniņš – dziedot pazeminās asinsspiediens un 
mainās sirdsdarbības ātrums, trenējot sirds muskuli. 

Atmiņas un koncentrēšanās spējas uzlabošana 
Apgūstot jaunu dziesmu, tiek aktīvi nodarbinātas 
abas smadzeņu puslodes, jo tām ir jāuztver un 
jāpatur atmiņā daudz dažādu nianšu. Dziedot jāpatur 
prātā daudz – izruna, temps, intonācija, ritma maiņa 
un dziesmas raksturs. Turklāt, jo vairāk dziesmu 
jāapgūst, jo lielāks treniņš dziedātāja smadzenēm, 
tādējādi uzlabojot atmiņas darbību. Savukārt, ilgstoši 
dziedot, attīstās arī augstas koncentrēšanās spējas. 
Stresa pārvaldīšana un stiprāka imunitāte 
Dziedāšana palīdz nomierināties, mazināt stresa 
līmeni un stabilizēt nervu sistēmu – kad cilvēks 
dzied, viņā vairojas miers un labsajūta, ikdienas 
rūpes tiek aizmirstas. Dziedot notiek atbrīvošanās no 
pārdzīvojumiem un spēcīgām emocijām, tādējādi 
mazinās stresa hormona – kortizola – līmenis asinīs. 
Savukārt pētījumi liecina – jo zemāks kortizola 
līmenis, jo mazāks saslimšanas risks un augstāka 
dzīves kvalitāte. Turklāt pierādīts, ka dziedāšana 
palielina arī citokīnu daudzumu asinīs. Citokīni ir 
imūnās sistēmas proteīni, kas uzlabo organisma 
spēju cīnīties ar smagām slimībām. 
Dziesma vairo emocijas 
Kad cilvēks dzied, viņa ķermenī izdalās tā sauktie 
“laimes hormoni” – endorfīni, kas rūpējas par 
cilvēkam tik svarīgo drošības un miera sajūtu, kā arī 
labsajūtu. Dziedāšanas priekam vairojot cilvēka 
pozitīvās emocijas, piemēram, gandarījumu, 
pacilājumu, piepildījumu un pašrealizāciju, 
samazinās trauksmes, stresa, depresijas un 
vientulības līmenis. Savukārt labsajūtas hormons 
oksitocīns, kas arī izdalās dziedot, var palīdzēt pat 
mazināt iekaisumu un stimulēt vielmaiņas procesus, 
piemēram, gremošanu un augšanu. 
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Pieredzes stāsts 

 Kādu vasaras dienu, kad visi ģimenē it kā baudījām nedēļas nogali, cits mājās, cits darbā un cits ar 
draugiem, ar mani notika pārbaudījums, kas noteikti radīja manī vēl stiprāku pieķeršanos savam Dievam un 
uzticēšanos arī mazās lietās. 
 Sestdienas rītā pamostoties, mans prāts 
bija ļoti nemierīgs un jutu, ka kaut kas nav tā kā 
vajadzētu būt. Sajūtas nebija maldīgas. Mēģināju 
sazvanīt savu meitu, bet telefons bija izslēgts. No 
iepriekšējā vakara biju pārliecināta, ka viņa 
ciemojas pie savas draudzenes, bet nevarot viņu 
sazvanīt, mani sāka pārņemt šaubas, vai neesmu 
tikusi maldināta. 
 Dienas laikā vairākkārt zvanot uz meitas 
telefonu, vienīgā atbilde, ko saņēmu, bija : 
“tālrunis, uz kuru jūs zvanāt ir izslēgts vai…..” utt.  
 Par cik, mums ģimenē ir noteikta stingra 
vienošanās par to, ka telefoniem vienmēr jābūt 
ieslēgtiem, īpaši, ja nenakšņojam vienās mājās – 

savās mājās, tad šis gadījums mani patiesi 
satrauca. 
 Tajā sestdienas rītā nogaidīju, kad vīrs 
iziet no mājām kādās savās darba lietās, un sāku 
meklēt mierinājumu Dieva vārdā. Vienīgais, kas 
mani visu laiku neatstāja bija dēmoniska gara 
klātbūtne un ļoti liels spiediens nesakoncentrēties 
uz Dieva vārdu. Tas vēl vairāk pārliecināja, ka 
manas sajūtas mani neviļ un man kaut kas ir 
jādara.  
 Es sameklēju internetā liecības, un 
klausījos vienu pēc otras, kurās kristieši stāsta par 
saviem pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem un Dieva 
brīnuma darbiem. Tās noteikti tajā rītā iedrošināja 
un pacēla manu garu. Kādā liecībā sieviete 



stāstīja par savu neticīgo tēvu, cik ļoti viņš zaimoja 
Dievu, cik ļoti viņš pazemoja ģimenes sievietes 
Kristus dēļ. Kā šim tēvam atklāja ļaundabīgu 
audzēju un kā viņa veselība tik ļoti pasliktinājās, ka 
viņam atlika tikai viens - nomirt. Šī sieviete savā 
liecībā stāstīja par savām garīgajām cīņām, lūdzot 
par tēvu, sludinot evaņģēliju viņam, aicinot uz 
atgriešanos un dalot viņam vakarēdienu, pamācot, 
ko tas nozīmē un kā viņš var tapt dziedināts. 
Vairākas reizes, paciešot tēva pazemojumus, šī 
sieviete – viņā meita neatlaidīgi gāja pie viņa un 
stāstīja par Dieva mīlestību. Viņas tēvs beidzot arī 
pieņēma Jēzu kā savu Glābēju un piedzīvoja 
dziedināšanu. 
 Vairākos gadījumos, kā liecībā sieviete 
stāstīja, tēvam atkal un atkal bija veselības 
pasliktināšanās, bet pēc tam, kad viņš bija 
atgriezies no saviem grēkiem un saprata, kāds 
spēks mums caur Jēzu Kristu ir dots, viņš jau pats 
zināja, ka ir jāpieņem vakarēdiens un jāpiemin 
Kristus upuris. Šī sieviete stāstīja, ka tēvs vēl bija 
nodzīvojis vairākus gadus un tikai tad devies 
“mājās”, šoreiz uz Debesīm un ne no sliktas 
veselības. 
 Šī liecība mani spēcīgi uzrunāja un galvā 
sāka grozīties doma par vakarēdienu. 
Bībelē sameklēju rakstu vietu par vakarēdienu – 
1.Korint. 11: 23-32 “Jo no Tā Kunga es esmu 
saņēmis, ko arī jums mācīju: ka Tas Kungs tanī 
naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, 
pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir Mana 
miesa, kas par jums top dota; to dariet Mani 
pieminēdami, - tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un 
sacīja: šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To 
dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami. 
Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera 
dzerat, pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš 
nāk. Tad nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer Tā 
Kunga biķeri, tas būs noziedzies pret Tā Kunga 
miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi 
pārbauda, un tā lai viņš ēd no šīs maizes un dzer 
no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer 
sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir Tā Kunga 
miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu 
un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši sevi 
pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams Tas 
Kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam 
pazudināti.”  
 Es vēlreiz pārliecinājos par to, kāds spēks 
tiek dots caur šo mielastu kopā ar Jēzu katram, 
kas Viņu pazīst un seko Viņa norādēm. Bez tam, 
ja necienīgi baudām vakarēdienu, tad jau no tā 
paši arī izpelnāmies sekas. Es apzinājos, ka 
nevēlos būt mirusi, nevēlos, ka manā ģimenē kāds 
ir miris, bet es apzinos ari to, ka man jāsāk ar sevi.  
 Tajā brīdī ar Dieva palīdzību pārbaudīju 
savu sirdi, nožēloju, kas bija jānožēlo, paraudzījos 
pēc maizes, sagatavoju sulu vienkāršā glāzē, jo 
biķera man mājās nebija un vīna arī nē. Bet tūlīt 
pat nomanīju šaubītāja klātbūtni ar nicinājumu, ka 
tāda maize jau nav vakarēdienam paredzēta un 
parasta sula jau arī nē… Un kā tas vispār būs, ka 
es tagad viena pati sēdēšu un pasniegšu sev 
vakarēdienu. Diezgan muļķīgi. 
Bet man prātā bija tikai un vienīgi, iepriekš 
dzirdētā liecība, kad sieviete savam tēvam 

pasniedza parastu maizes gabaliņu un ūdeni. Arī 
viņai nebija nekādu “īpašo” resursu vakarēdienam. 
Es pateicos, lauzu maizi, dzēru sulu, pieminēju 
Savu Kungu un pateicos, ka Viņš ir mans spēks, 
mans drošums, mana klints, kurā patverties, mans 
Augstais priesteris, kuram nav nekā tāda, ko Viņš 
nevarētu saprast, kas ar mani notiek. 
 Turpinājumā es saucu uz Jēzu, ka man 
vajadzīgs iedrošinājums, man vajadzīga atbilde, 
kas notiek un kāpēc tā notiek. Nometusies uz 
ceļiem, pārmaiņus, laiku pa laikam apsēžoties, es 
lūdzu gan ar vārdiem, gan garā. Garā lūdzot mēlēs 
nāca tāds siltums un drošības sajūta, jo tad es 
zinu, ka Gars zina par ko lūgt un man par to nav 
jādomā, taču ļoti gribējās saņemt kādu skaidru 
atbildi no Dieva. 
 Tad uzšķīru Jeremijas grāmatas 23.nodaļu 
un sāku lasīt. Sākumā tā īsti nesapratu, ko Dievs 
man vēlas pateikt, jo šī nodaļa stāsta par 
izklīdināto Izraēla tautu, par nenovīdīgiem ganiem, 
par praviešiem, kas maldināja tautu (ļoti 
interesanta nodaļa starp citu). Un te pēkšņi, viens 
pants “Vai var kur kas paslēpties kādā slepenā 
vietā, ka Es to neredzētu, saka Tas Kungs, vai ne 
Es tas esmu, kas piepilda debesis un zemi? - saka 
Tas Kungs.” (24.p.) Un es sapratu, ka tieši tas ir 
Vārds priekš manis. Dievs redz katru stūri, Viņš 
zina, kur ir mana pusaudze, un kas notiek, un 
mans uzdevums ir tikai pastāvēt ticībā un uzticēt 
viņu Dievam.  
Tūdaļ turpināju skaļi lūgt un pateikties un saistīt 
melu garu, un tikai un vienīgi patiesībai nākt, lai, ja 
arī man būtu sagatavots melīgs paskaidrojums, lai 
tam nebūtu spēka izskanēt skaļi. Tāpat arī lūgšanā 
prasīju Dievam svaidījumu ar prieka eļļu un es pat 
nesapratu, no kurienes tāds lūgums man pēkšņi 
nāca. 
 Tajā brīdī atskanēja telefona zvans. 
Noskaidrojām visus ģimenes iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumus, noskaidrojām, ka 
nevienam nekas slikts nav noticis, ir tikušas 
pārbaudītas kādas vecāku nospraustās robežas 
un galu galā izpelnīta žēlastība (ar dažiem 
turpmākiem pusaudža sabiedriskās dzīves 
ierobežojumiem līdz zināmam laikam). 
 Es biju tik iepriecināta, ka tad, kamēr es 
dzīvoju neziņā, meklēju kā saņemt spēku un 
atbildes, baudot vakarēdienu un lūdzot, Dievam 
jau bija atbildes priekš manis. Kā Danielam, kad 
viņš centās izprast Dieva plānu un zemojās Viņa 
priekšā, tad viņa lūgšanas vārdi tika nekavējoties 
uzklausīti un eņģelis tūdaļ laidās pie Daniela viņa 
lūgšanas dēļ (Dan.10:12-13). 
 Arī svaidījumu ar prieka eļļu es saņēmu, jo 
tikko biju pie sevis nobrīnījusies, kas man tas par 
interesantu lūgumu, tā atcerējos, ka ir kāda 
kristiešu dziesma “Prieka eļļa”: 

Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls  
Tavs krusts tik brīnumaini skaists un 
cēls. 
Zemu kritušo tas augstu ceļ 
Uz mūžiem smago nastu projām veļ. 
Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, 
Es Tevī nomazgāts un Tevī svēts. 
Tavs Vārds man dāvināts un Gara 
spēks, 



Es nopļauts lauks, kas Tevis rasts un 
sēts. 
Mēs Tevis aicinātie priesteri, 
Tavi svētie taisnības ozoli. 
Tavā spēkā iesim kalposim, 
Izpostītos mūrus uzcelsim. 
Lai Tava prieka eļļa līst, 
Lai sēru vietā mīlestības karogs plīv' 
Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo 
ikviens, kam satriekts un izmisis gars, 
Tava roka ikvienu, lai ieved pa 
pielūgsmes vārtiem.  

Ar šo dziesmu uz lūpām pavadīju vairākas 
stundas, piepildoties ar prieku, dziedot un slavējot 
Dievu (iespējams reizes 30 šo dziesmu 
izdziedājos viena pati savās mājās ), 
vienlaicīgi izdarot dažādus mājas darbus un pat 
jaunu tērpu sev uzšujot.  
 Un kopš šī piedzīvojuma, man “skola ir 
rokās”. Es, sava Debesu Tēta meita drīkstu darīt, 
lūgt un prasīt, it visu, kas Viņa Vārdā – Bībelē man 

ir teikts darīt. Un man nav vajadzīgas īpašās 
vietas, īpašās dienas un laiki utt. Ja man ir 
vajadzīgs būt ar Dievu, un man ir vajadzīgs spēks, 
man ir padoms, kas jādara ar vakarēdienu (un ne 
tikai), tāpat arī lūgšanās, vai tās būtu balsī, vai 
Garā, mans Tēvs jau zina, kas man ir vajadzīgs, 
pirms es Viņu lūdzu, bet man ir jābūt pacietīgai un 
pateicīgai vēl tikai, kamēr ticības auglis aug, vēl 
kamēr dzīvoju neredzot rezultātu un apkārtējo 
apstākļu ietekmētai. 
Dievs ir uzticams. Viņš man un Tev ir iedevis 
iespēju būt tam “piepotētajam zaram” pie 
izredzētās tautas, lai šodien dzīvotu Viņa 
žēlastībā, saņemtu to, kas bija paredzēts Svētajai 
Tautai, pieaugtu ticībā, un neizniekojot savu dzīvi, 
dzīvojot pasaulīgo lietu aizrautiem.  
 Paldies Dievam par Viņa brīnumiem 
mazās un lielās lietās, un ka varam būt spējīgi 
Viņa brīnumu darbus saskatīt ik dienas!  
      
    Estella G

            . 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
Vai jūs esat kādreiz aizvēruši acis un iedomājušies, ka tāda ir akla cilvēka ikdiena? Un tad mēs varam 

tikai pateikties Dievam un priecāties, ka mums ir dota iespēja skatīt pasauli visā tās krāšņumā. 

 Man gandrīz veselu diennakti bija lemts iejusties 
situācijā, kādā atrodas cilvēks, kam ir paralizētas 
kājas. Mani nesa, stiepa, vilka, balstīja, mēģināja 
palīdzēt un veda ratiņkrēslā. Un es nekādi 
nevarēju to novērst. Nevarēju noņemt rokas no 
ausīm vai atvērt acis un priecāties, ka man 
klusumā vai tumsā nav jādzīvo visu laiku. Neko 
pats nevarēju izmainīt, tikai pieķerties pie sava 
Dieva un lūgt pēc brīnuma.   
               Mēs visi gaidām no Dieva brīnumus, 
īpaši jau tad, kad mūsu dzīvē ir ienākusi kāda 
ārkārtas situācija, un mēs paši saviem spēkiem un 
ar savu gudrību vairs netiekam galā. Citiem 
vārdiem sakot, tad, kad mēs esam izmisumā un 
neziņā, satraukumā un cilvēciskā bezizejā. Tad 
mēs lūdzam pēc Dieva brīnuma. Un mēs ļoti labi 
zinām, ko mums no Dieva vajag, proti, kādam ir 
jāizskatās šī brīnuma rezultātam. To visu mēs 
esam izdomājuši ar savu cilvēcisko izpratni. Ir 
vajadzīgs tikai izpildītājs. Faktiski būtu jāatzīstas, 
ka mēs bieži nemaz nelūdzam, lai notiktu Dieva 
prāts, bet gan lai Viņš piepilda mūsu prāta vēlmes. 
Un, ja Viņš to neizdara, tad mums ir grūti ar to 
samierināties, un mēs pat pārmetam Dievam. 
               Bet Dievs spēj darīt daudz vairāk par 
visu, ko lūdzam vai saprotam (Ef 3,20). 
Cilvēciskais prāts ļoti bieži nemaz nespēj dievišķo 
brīnumu ieraudzīt. Viņš kā apmāts skatās tikai 
savas gudrības uzceltā labuma virzienā un 
uzskata to par sev vislabāko. Bet cilvēka 
“vislabākais” tāds nav Dieva acīs. Dievs ir daudz 
lielāks, un Viņa darbošanos nosaka Viņa suverenā 
griba un  dievišķajā sfērā valdošie “labuma” 
kritēriji. Dievs dara brīnumus, kas pārsniedz visas 
mūsu cerības! (Jes 64,3) 
               To arī es nupat esmu piedzīvojis savā 

dzīvē: lielu, nepelnītu Dieva brīnumu, kas, ja 
uzmanīgi ieskatās, faktiski bija kā atsevišķu Dieva 
brīnumu summa. 
               Jau ilgākus gadus (vismaz kādus 10–12) 
slimoju ar neiropātiju, kas izsakās kā nelieli 
kustību traucējumi, un līdz ar to ir apgrūtināta 
staigāšana. Ļoti lēnām slimība progresēja, bet 
nekādas lielas raizes man nesagādāja. Pagājušā 
gada nogalē mana dzīvesbiedre tomēr nolēma 
veikt nepieciešamos izmeklējumus, lai atrastu 
slimības cēloņus un noteiktu iespējamo terapiju. 
Šeit es saskatu lielā Dieva brīnuma pirmo puzles 
gabaliņu. Kāpēc tieši tagad? Gadiem ilgi to 
nebijām darījuši. Arī tagad it kā jau nekādas 
īpašas akūtas nepieciešamības pēc tā nebija. Bet 
mēs esam raduši šādiem impulsiem paklausīt un 
iesākām izmeklējumu procesu. Pēc kāda mēneša 
kļuva sliktāk. Man arvien vairāk bija jāizvērtē 
savas spējas: vai varēšu aiziet, aiznest, izdarīt. 
Tikmēr Dievs turpināja īstenot savu lielo brīnumu, 
pēc kura vēl nemaz tā īpaši netiku lūdzis. Bet, 
skatoties atpakaļ, redzu, ka tas bija Viņš, kas 
kārtoja, darīja, organizēja un rūpējās. Vai Dievs 
nevarēja rīkoties savādāk? Protams, varēja, bet 
Viņš darīja tieši šādi. Visi ārsti bija ļoti 
pretimnākoši un paši sarunāja viens ar otru, ko 
tālāk būtu ar mani jādara. Saprotu, ka lielu lomu 
šeit “nospēlēja” arī fakts, ka es esmu dakteres 
Krugales vīrs, bet tomēr citās reizēs, kad sastapos 
ar mūsdienu medicīnas sistēmu, tik milzīgu 
“mīlestības koridoru” netiku piedzīvojis. Rezultātā 
nepilnās 4 nedēļās (!) tika pabeigti visi 
izmeklējumi, veikta arī sarežģīta muguras 
smadzeņu asinsvadu diagnostika un noteikta 
diagnoze. Tā nebija iepriecinoša: plaša muguras 
smadzeņu tūska, ko izraisījusi muguras smadzeņu 



asinsvadu fistula. Tas jau bija gaužām nopietni, 
draudēja ar pilnīgu ķermeņa apakšējās daļas 
paralīzi un prasīja invazīvu vai ķirurģisku 
iejaukšanos. 

 Dr. Helmuts Kidikas (viņš arī pats bija 
izdarījis sarežģīto diagnostikas procedūru un 
noteicis asinsvadu bojājuma vietu) apņēmās 
izdarīt invazīvo operāciju. Tā tika nozīmēta uz 
pirmdienu, 26. februāri. Vēl tikai ceturtdien bija 
jāveic dažas injekcijas. Aizbraucu pats ar auto uz 
slimnīcu un pārbraucu mājās, bet ceturtdienas 
pēcpusdienā stāvoklis ļoti krasi pasliktinājās. Vairs 
nemaz nevarēju pastaigāt, un Dzintra uz tualeti 
mani veda datora krēslā. 
               Sazinājāmies ar Dr. Kidikas, un viņš 
nozīmēja operāciju jau nākamajā dienā, 23. 
februārī. Manuprāt, tā bija unikāla operācija, kaut 
gan pats jau neko neatceros, jo biju zem pilnas 
narkozes. Unikāla kaut vai tikai tāpēc, ka 
Stradiņos vidēji veic vienu tādu operāciju gadā. Ar 
mani ir izpildīts šī gada plāns! Operācija ir 
izdevusies labi, asinsvadu bojājumi novērsti. 
Nevaru skriet, futbolu arī diez vai kādreiz spēlēšu, 
bet paiet varu pats bez citu palīdzības. Guļu 
mājās, pamazām atkopjos un nebeidzu pateikties 

Dievam par Viņa lielo daudzšķautņaino brīnumu. 
               Nē, Dievs neatņēma slimību, nebija tā, 
ka atkārtotajā izmeklēšanā nebija vairs ne 
smadzeņu tūskas, ne asinsvadu bojājumu. Viņš 
rīkojās ne pēc mūsu priekšā teikšanas. Viņš: 
               – deva Dzintrai impulsu savlaicīgi visu 
iesākt; 
               – sūtīja palīgā īstos speciālistus īstajā 
laikā; ja es šodien rakstītu savu autobiogrāfijas 
grāmatu, tad viena nodaļa noteikti būtu veltīta 
brīnišķīgajam ārstam Dr. Helmutam Kidikas; 
               – ļāva operācijai labi izdoties; 
               – vadīja un bija klāt visā; 
               – darīja daudz ko citu, par ko es pat 
nenojaušu. 
               Un es ticu, ka Viņš vadīs arī atlabšanas 
procesu. Vai tas ir mazāks brīnums? Nekādā ziņā! 
Brīnums jau nav tas, kādā veidā Dievs kaut ko 
dara, bet tas, ka Viņš pats ir klāt, ņem mūsu lietu 
savā ziņā, vada, palīdz un izstiepj savu roku pār 
mums. Un to no jauna esmu piedzīvojis arī es 
savā dzīvē. Paldies Viņam par Viņa brīnumu! 
 Dievs dara brīnumdarbus bez skaita. Caur 
Viņa brīnumu mēs esam kļuvuši par Viņa bērniem, 
un no Viņa brīnumdarbiem mēs dzīvojam. 

Ilmārs Hiršs  
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Bībeles lasīšanas plāns oktobrī 

40.nedēļa – Salamana Pamācības 18; Mateja 16-19 
41.nedēļa – Salamana Pamācības 19; Mateja 20-24 
42.nedēļa – Salamana Pamācības 20; Mateja 25-28 

43.nedēļa – Salamana Pamācības 21; Galatiešiem 1-6 
44.nedēļa – Salamana Pamācības 22-23; 2.vēst.Timotejam 1-4 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
  Dzimšanas dienu svin! Sveicam! 

 1.10.- Aigars Dārznieks - 45 
 4.10.- Mirdza Saule 
 5.10.- Sarma Cērpa – 55 
 7.10. - Uldis Strēlis 
 9.10. - Laura Ķere 
 9.10. - Gregors Jānis Mažis 
12.10. - Kristaps Brancis – 35 

 
18.10. - Elīna Leja 
26.10.- Ilmārs Arājs 
26.10. - Svetlana Šildere 
26.10. - Judīte Šlionska 
29.10. - Sintija Kameņeva (Konkola) 
29.10. - Aija Ķere

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 Seminārs "GRŪTIE" BĒRNI  - Seminārs svētdienskolotājiem, vecākiem, skolotājiem Liepājā - 
20. oktobrī, pl.11:00-16:00 Liepājas baptistu Pāvila baznīcā 

Katrs, kas strādājis ar bērniem, sastapies ar "grūtajiem" bērniem. 
Seminārā apzināsimies iespējamos cēloņus un apgūsim dažādas metodes, kuru efektivitāti apliecinās 
pieredzes stāsti. Mācīsimies, kā atpazīt “grūto bērnu”, kā viņu uzvedību ir ietekmējusi trauma, ko viņš ir 
piedzīvojis, kā viņš redz pasauli. Mācīsimies, kā būt par drošu pieaugušo, kā radīt drošu vidi šiem bērniem. 

 SKA ikgadējā konference – Kad klusēšana nav zelts... 3.novembrī pl.10. Rīgā Mateja baznīcā. 
Īpašā viese – Marie-Christine Nibagwire, kura pārdabiskā veidā izdzīvojusi Ruandas genocīda laikā. 
Pieteikties līdz 26.oktobrim. 

 Global Leadership Summit (GLS) konference 2018,  9.-10.novembris, Rīgā  

Ja tava kristietība nedarbojas tavās mājās, tā nedarbojas vispār. 
/Nezināms/ 

 zentasvara50@inbox.lv 


