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IZRĒĶINOT IZMAKSU 

.                                                           Lūkas evaņģēlijs 14:25-33 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2016. gada 4. septembrī 

 

Lieli ļaužu pūļi viņam sekoja, un, pagriezies pret tiem, viņš sacīja: “Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu 

tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un, 

kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Kurš no jums, gribēdams celt torni, 

vispirms apsēdies neaprēķinās izdevumus, vai pietiks līdzekļu darba veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus 

ieliek un nespēj pabeigt, visi, kas to redz, nesāk zoboties, sacīdami: šis cilvēks gan iesāka celt, bet nespēja 

pabeigt. Vai arī, kurš ķēniņš, gribēdams doties karot ar citu ķēniņu, vispirms apsēdies neapdomās, vai viņš ar 

desmit tūkstošiem spēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar divdesmit tūkstošiem. Bet, ja ne, viņš, kamēr tas 

vēl tālu, sūtīs vēstnešus, lai lūgtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, 

nevar būt mans māceklis.                                                             

 

Mēs visi vēlamies būt tuvu Jēzum. Dzirdēju šo stāstu 

par vienu mazu meiteni. Mazā meitene laizīja vienu, 

kā saka, “lolly pop” jeb cukurgailīti. Un meitene 

nolēma nokost lielu gabalu no šī cukurgailīša. Māte 

teica: “Uzmanies, tu varētu aizrīties un tad nebūs 

labi.” Meitene klusēja un skatījās uz māti… Viņa 

jautāja: “Ko nozīmē aizrīties un kas var notikt, ja es 

aizrijos?” Māte teica: “Tev pietrūks elpas un, 

iespējams, tu varētu nomirt.” Matē, nebūdama droša, 

vai meitene saprata, ko nozīmēja nomirt, turpināja un 

teica: “Lai būtu kopā ar Jēzu!” Un, pēkšņi, mazās 

meitenes seja sāka mirdzēt un viņa smaidīdama 

teica: “Es vēlos būt ar Jēzu!” 

Mēs visi vēlamies būt ar Jēzu. Tā mēs nākam uz šo 

vietu, šo baznīcu. Mēs jūtamies tuvāk Jēzum tad, kad 

mēs satiekamies ar citiem kristiešiem svētdienās. 

“Tur, kur divi vai trīs ir sanākuši manā vārdā, tur arī 

es esmu.” Tā ir teicis Jēzus.Mēs jūtamies tuvāk 

Viņam, kad mēs varam parunāt ar Viņu un dzirdēt 

Bībeles stāstus. Mēs bieži vien iedomājamies stāstu, 

kur bērni sēž pie Jēzus kājām. Mēs iedomājamies, ka 

mēs esam šie bērni, kas gaida Viņa bezrobežu 

mīlestību. Mēs vēlamies būt tuvu Jēzum un būt svētīti 

ar Viņa klātbūtni. Bet kādreiz mēs nesaprotam to 

izmaksu. Mēs vēlamies būt ar Jēzu, tomēr mēs īsti 

nesaprotam, ko tas no mums prasīs un cik tas 

maksās. Mēs kā šī meitene īsti nesaprotam līdz 

galam, ko nozīmē “būt kopā ar Jēzu”. Un cilvēki 

Bībelē neatšķiras no mums šodien. Daudzi cilvēki 

vēlējās būt tuvu Jēzum un saņemt Viņa svētības. 

Šodienas lasījumā mēs lasām: “Lieli ļaužu pūļi viņam 

sekoja”. Tik ļoti daudz cilvēku sekoja Jēzum. Cilvēki 

īsti līdz galam neizprata, kas Viņš ir, ka Viņš ir Dieva 

dēls. Viņi domāja, ka Viņš ir kāds pravietis, tādēļ viņi 

vēlējās būt Viņam tuvu. Ļaudis gaidīja un notika tas, 

ko viņi bija gaidījuši, Jēzus pagriezās pret tiem un 

viņus uzrunāja. Iespējams, viņi sagaidīja kādu stāstu 

vai paskaidrojumu vai svētību. Jā, Jēzus deva 

paskaidrojumus un svētīja viņus, bet nebija gluži, ko 

ļaudis bija sagaidījuši. Jēzus teica šos vārdus: “Ja 

kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, 

sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu 

dzīvību, tas nevar būt mans māceklis.” Un Viņš 

turpināja… “Un, kas nenes savu krustu un neseko 
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man, tas nevar būt mans māceklis.” Manā uzskatā, 

Jēzus nebija labs PR cilvēks. Ko šie cilvēki domāja, 

kad Jēzus teica šo vārdus… Atceraties, viņi zināja, ko 

nozīmē krusta nāve, romieši šo nāves metodi bija jau 

sen izmantojuši daudziem. 

Vai būt tuvu Jēzum tiešām nozīmēja, ka cilvēkam būs 

jāmirst? Kāpēc Jēzus stāstīja cilvēkiem šīs lietas? Jo 

Viņš mīlēja viņus. Jēzus brīdināja savus sekotājus. 

Viņš brīdināja savus sekotājus, ka Dievs nāk pirmā 

vietā. Ka evaņģēlijs nāk pirmā vietā mūsu dzīvēs. Ka 

tas ir svarīgāks kā mūsu pašu dzīvības. Jēzus saka, 

izrēķinat izmaksu, lai man sekotu. Mēs lasām: “Kurš 

no jums, gribēdams celt torni, vispirms apsēdies 

neaprēķinās izdevumus, vai pietiks līdzekļu darba 

veikšanai, lai tad, kad viņš pamatus ieliek un nespēj 

pabeigt.” Tad, kad mums jāpērk mūsu dzīves vietai 

kāda dārga lieta kā ledusskapis, vai jāliek jauns 

jumts, mēs izrēķinām, vai mēs to varam atļauties. 

Tas ir, ko Jēzus mums māca, izrēķinat izmaksu. Mēs 

lasām 33. pantā: “Tāpat neviens no jums, kas 

neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans 

māceklis.” Lai būtu kristietis, lai saņemtu Dieva 

dāvanas, nav nekas jāmaksā, mēs kā luterāņi ticam, 

ka mums vienīgi ir vajadzīga ticība. Un Jēzus mums 

māca, ka būt par Viņa mācekli nebūs viegli un ir 

jāizrēķina izmaksa. Izmaksa bija ļoti augsta daudziem 

kristiešiem agrā baznīcā, kuri zaudēja savu dzīvību 

ticības dēļ. Viņi tika spīdzināti, vārīti dzīvi karstā 

ūdenī un sisti krustā. Dēļ tā, ka viņi atklāti ticēja, 

izmaksa bija liela. Un mēs zinām, ka ir vietas vēl 

šodien pasaulē, kur kristieši cieš dēļ savas ticības. 

Bet kas par mums? Kāda mums ir izmaksa šodien, lai 

sekotu Jēzum? Ir interesanti, atbilde ir tāda pati kā 

pirms 2,000 gadiem. Protams, neviens mūs 

nenogalēs dēļ tā, ka mēs nākam uz baznīcu šodien. 

Tomēr Jēzus mums māca: “Tāpat neviens no jums, 

kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt 

mans māceklis.” Izrēķinat izmaksu, cik maksā sekot 

Jēzum šodien? Tas ir tas jautājums, kas mums 

katram jāatbild. Tas var nozīmēt aizstāvēt savu ticību 

un aicinājumu. Tas var nozīmēt atteikties vai mainīt 

kādu pieņemtu domu, naidu vai aizspriedumu. Citiem 

tas var nozīmēt radikāli kaut ko mainīt savās dzīvēs, 

iespējams, lauzt kādu vecu tradīciju. Tiem, kas domā 

tikai par sevi vai savējiem, tas nozīmē likt Jēzus 

mīlestību pār sevis apmierinājumiem. Šajā pasaulē 

tas var nozīmēt ticēt, ka ir labāk dot nekā saņemt. 

Dažiem tas var nozīmēt zaudēt savu dzīvību, piedzimt 

no jauna. Mēs vēlamies būt tuvāk Jēzum. Mēs 

saprotam, tur ir izmaksas. Mums ir bailes. Es reiz 

redzēju šādu zīmi pie vienas baznīcas – “Warning: 

being a Christian may be hazardous to your health or 

way of life”. Daži domā, ka var sekot Jēzum, bet 

atstāt drošu attālumu. Jēzus vēlas vairāk, Viņš vēlas, 

lai mēs Viņam tuvu sekojam. Ir iespējams, ka nebūs 

viegli, ir iespējams, ka kāds romietis mēģinās mūs 

pagrābt. Bet ja mēs mirstam ar Kristu, mēs 

augšāmceļamies ar Kristu. Māsas un brāļi, peļņa ir šo 

izmaksu vērta! Āmen! 

  Mācītājs Dāgs Demandts 

Sprediķis laju dievkalpojumiem draudzēm   

Vidus apgabala konferences laikā, 2016. g. 6. novembrī

 __________________________________________________ 

PĻAUJAS SVĒTKU ZIEDOJUMI 

 

$10 - $49 Valdis un Māra Balodis, Ingrīda Bangers, Biruta Bērziņš, Vera Birnbaums, Dagnija Bite,  

 Anita Dreimanis, Valija Garais, Vitauts Grīnvalds, Jānis Jaunzemis, Valda Jaunzemis,  

 Mirdza Ješauckis, Iveta Kaizere, Ārijs Liepiņš, Herta Lorencis, Rasma O’Connell, Zinta Pērkons, 

Anna Pool, Anita Silenieks, Marija Steinbergs, Juris un Marlene Tontegode, Suzanne Treijs,  

 Dace Zeltiņš, Austra Ziemelis 

$50 - $99 Todd Daringer un Mary Curtis, Velta Didrichsons, Imants un Laurinda Ilisko, Jānis un Vaira 

Jēkabsons, Ivars unTracy Kalniņš, Jānis un Anta Lipiņš, Pēteris Lipiņš un Māra Žīgurs,  

 Astra Mednis, Leonija Petraška, Kuno un Nora Šmits, Rasma Strautkalns, ZigrīdaTauriņš 

$100 - $249 Daila Būmanis, Astra un Laimons Iesalnieks, Valdis un Aina Kalniņš, Elga Ronis,  

 Ojārs un Austra Rutmanis, Aina Silenieks  

$250 - $300 Millicent Howe, Māra Murphy 

$1000 Randy & Ruth Jensen,            $1000 -- Inta Lūsiņš,            $2000 --  Andrejs Eglīte 

 

Draudzes padome izsaka sirsnīgu paldies visiem draudzes labvēļiem, draugiem un draudzes locekļiem par  

šī gada Pļaujas Svētku ziedojumiem. 
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DIEVKALPOJUMI 

 

NOVEMBRĪ    

 6. nov. – Netiek noturēts 

 

13. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . .DIEVKALPOJUMS 

                                   angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

20. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . VALSTS SVĒTKU 

                                                     DIEVKALPOJUMS 

27. nov. – Netiek noturēts 

 

DECEMBRĪ  

4. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS  

                                            AR DIEVGALDU 

 

11. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

24. dec., plkst. 18:00 . . . ZIEMASSVĒTKU VAKARA 

           DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodās 

 

JANVĀRĪ 

 8. janv., plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  AR DIEVGALDU 

 

15. janv. plkst. 10:00 . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

                                  angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

29. janv. plkst. 10:00 .. . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

    

FEBRUĀRĪ 

 5. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS  

                       AR DIEVGALDU 

 

12. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . .  DIEVKALPOJUMS 

             angļu valodā AR DIEVGALDU 

 

26. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS 

________________________________ 

Ziemassvētku vakara dievkalpojums sestdien, 24. 

decembrī plkst. 6:00 vakarā. Dievkalpojums un 

dziesmas būs daļa pa latviski un daļa pa angliski. 

Laipni lūdzam visus draudzes locekļus, ģimenes un 

draugus uz šo svētīgo dievkalpojumu. Šogad mēs 

noturēsim kafijas stundu tūlīt pēc dievkalpojuma 

baznīcas pagraba telpā ar vieglām uzkodām un 

dzērieniem, dodot iespēju paciemoties ar 

iebraukušiem ciemiņiem, pirms izklīstot pa mājām.  

 

Laipni lūdzam apmeklēt gadskārtējo 

 draudzes dāmu komitejas 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU 
Svētdien, 4. decembrī, 

 plkst. 11:30, pēc dievkalpojuma, 

draudzes sabiedriskās telpās. 
SILTAS PUSDIENAS - $8.00, BĒRNIEM – $4.00 

LOTERIJA 
 

PĀRDOŠANĀ: 

PIPARKŪKAS -- $15.00 / mārciņā 

PĪRĀGI -- $12.00 / ducis 

DZELTENMAIZE -- $12.00 / kukulis 

BALTIE CEPUMI -- $12.00 / mārciņā 

PELĒKIE ZIRŅI – $4.00  

 

Iepriekš pasūtījumi piparkūkām, 

 pīrāgiem, dzeltenmaizei, un baltiem cepumiem 

līdz 27. novembrim pie 

Ingrīdas Bangers, 402-730-5194 

 

Sestdien, 3. decembrī, 

no plkst. 3:00 līdz 4:00 pēcpusdienā, 

mantas loterijai 

draudzes sabiedriskās telpās 

pieņems Ingrīda Bangers 
c 

Laipni aicinām arī ziedot 

mājās ceptas maizes vai saldumus 

pārdošanai tirdziņā. 

 

 

 

MĀC. GALIŅAS LEKCIJAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā: 

Dec. 7, 2016 

Jan. 11, 2017 

Feb. 15, 2017 

Mar. 22, 2017 
k 

BĪBELES STUNDAS BAZNĪCĀ 

Trešdienās, plkst. 6:00 vakarā: 

Dec. 14, 2016 

Jan. 18, 2017 

Feb. 22, 2017 

Mar. 29, 2017  
k 

Aicinām visus piedalīties! 
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Diemžēl draudzes Ziemassvētku eglītes programma 

ar bērniem šogad ir atcelta. Beidzamos gadus Māra 

Žīgurs un arī Heather Duckers vadīja šo programmu, 

bet šogad nav kas šo monumentālo pasākumu 

uzņemtos. Ir jāatrod laiku kad vecāki var atvest 

bērnus uz mēģinājumiem, kostīmi, dekorācijas, skaņu 

sistēmas u.t.t. Cerams, ka nākošo gadu varēsim atkal 

noturēt Ziemassvētku eglītes programmu. 

Svētdienas skola bērniem. Beidzamos gadus Laurie 

Ilisko un Heather Duckers, ar palīdzēm Amy un Evija 

Lipiņš un citiem, ir vadījušas bērnu svētdienas skolu, 

kas tika noturēta pirms angļu valodas 

dievkalpojumiem. Laurie ar šo gadu atkāpjas no šī 

lielā uzdevuma, un arī bērnu interese samazinās. 

Turpmāka bērnu svētdienas skola nav paredzēta.  

                Draudzes padome 

 

 

DRAUDZES BUDŽETS 

 

    Mūsu draudzes izdevumi pag. g. (2015) bija $77,800. Ja mēs šo summu izdalām ar 110 esošiem 

draudzes locekļiem, iznāk apm. $700 no katra draudzes locekļa lai segtu mūsu izdevumus.  

 Šogad, mūsu budžets bija $67,500. Ja mēs šo summu izdalām ar 110 esošiem draudzes locekļiem, 

iznāk apm. $600 no katra draudzes locekļa lai segtu mūsu izdevumus. 

    Diemžēl nauda ko mēs ieņemam katru nedēļu, katru mēnesi un katru gadu nesedz šos izdevumus. Tā, 

mums ir jāņem nauda ārā no ietaupījumiem.  

 

Lūdzu, pārbaudiet vai jūs esat šo gadu nokārtojuši ziedojumus draudzei. Paldies, draudzes padome 

 

 

DIEVA MIERĀ AIZGĀJUŠI 
P 

ROBERT D. O’CONNELL 

Dzimis: 1934. g. 27. martā, Philadelphia, PA 

Miris: 2016. g. 13. oktobrī, Linkolnā 

Izvadīts: 2016. g. 16. oktobrī 
P 

SALLY J. JOHNSTON 

Dzimusi: 1934. g. 28. jūlijā, Bassett, NE 

Mirusi: 2016. g. 21. oktobrī, Linkolnā 

Izvadīta: 26. oktobrī 

 

„Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, 

 ticību esmu turējis.” 

Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7 

 
„Izsaku visiem mīļu paldies par līdzjūtību man un 

manai ģimenei mana vīra mūžībā aiziešanā.” 

  Rasma O’Connell ar ģimeni  

2c2 

 

 

 

„Thank you for the flowers.” 

Sally Johnston family 

 

Perhaps you sent a lovely card, 

Or sat quietly in a chair. 

Perhaps you sent a flower spray, 

If so we saw it there 

Perhaps you spoke the kindest words, 

As any friend could say. 

Perhaps you were not there at all, 

Just thought of us that day. 

Whatever you did to console our hearts, 

we thank you so much whatever the part. 

The family of Sally J. Johnston 
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Pensionāru satikšanās 13. oktobrī 

 

Šodien mazs pulciņš, ieradās tikai 12 cilvēki. Kuno 

stāsta par notikumiem Latvijā, kas publicēti avīzēs 

Internetā:    

   Daugavas stadiona 

tribīnes pārbūvēs priekš 

nākamiem Dziesmu 

Svētkiem par 13 miljons 

Euro.  

   Sāk filmēt „Nameja 

Gredzenu” kas notika 

senvēsturē kad 13 gadus 

zemgaļi cīnījās pret 

iebrucējiem.  

   Mariss Jansons pirmo reizi 

ieradās Latvijā lai diriģētu LSO 

90. gadu pastāvēšanas koncertu, 

kopā ar 

Raimondu Paulu. Biļetes tika 

izpārdotas 4 stundās. 

   

 Lielvārdes militārā lidlaukā tagad pastāvīgi 

uzturēsies ASV helikopteri.  

   Bezdarba līmenis tagad nokrities zem 8% kas ir 

zemākais kopš 2008. gada.  

  Kārlis mūs cienāja ar garšīgām pusdienām un torti. 

Bija arī Noras ceptais kliņģeris.   N. S.  

 

Novembra pensionāru satikšanās atcelta.  

 

 

PATEICĪBAS 

„Sirsnīgi pateicos Linkolnas draudzes dāmu komitejai 

un priekšniecei Norai Šmits un Elgai Ronis, kura, 

priekšniecei esot Latvijā, mani iepriecēja ar skaistiem 

ziediem un laba vēlējumiem manā 90. g. jubilejā. 

   Tāpat pasakos draudzes priekšniekam Kārlim 

Indriksonam par skaistajiem ziediem un laba 

vēlējumiem nākotnē. 

   Kā pateicību pievienoju $25. 

 Sirsnībā, Herta Lorencis 

______________________ 

 

Pateicība Hertai Lorencis par ziedojumu dāmu 

komitejas darba veikšanai.  N. S.  

 

Pateicība visiem kas piedalījās dāmu komitejas 

rīkotās salātu pusdienās, Kapu svētku kafijas galdā 

un Pļaujas Svētku bufetē. Paldies grupu vadītājam 

Zigrīdai Snook un Annai Pool par lielo darbu. 

 Nora Šmits, dāmu komitejas priekšniece 

 

 

 

 

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS 

PILNSAPULCE 

Svētdien, 2017. g. 5. februārī 

pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas telpā 

Darba Kārtība: 

 1. Sapulces vadības vēlēšana. 

 2. 2016. g. pilnsapulces protokola   

                             nolasīšana. 

 3. Darbības un kases pārskati. 

 4. Priekšnieces vēlēšana. 

 5. Dāmu komitejas amatpersonu vēlēšana. 

 6. Darbības plāns 2017. gadam: 

  a. Ziedojumi 

  b. Sarīkojumi 

 7. Dažādi jautājumi un ierosinājumi 
mcm 
 

 

 

APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU 

EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE 

2017. g. 26. februārī, plkst. 11:30 

Baznīcas lejas telpā 

Tuvāka informācija sekos. 
cmc 

 

 

 

 

JAUNGADA BALLE 

Iespējams, ja būs interese, groziņu veidā.  

Ja jums interesē sagaidīt jauno gadu kopīgi draudzes 

sabiedriskās telpās, tad lūdzu sazināties ar 

Kārli Indriksonu, Noru Šmits vai Āriju Liepiņu. 

c2c 
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List of books 

VAIR by Stewart Dickson 

Vair: Ann’s Story by Gunna Dickson (New) 

The Adventures of Angus and Edmond by Gunna Dickson 

The Key West Adventures of Angus and Edmond by Gunna Dickson (New) 

Away on Business: The Human Side of Corporate Travel by Gunna Dickson 

(Translations) 

Blue Horizons by Biruta Blumberga  (New) 

Biruta’s Garden of Stories by Biruta Blumberga 

A Stolen Childhood by Ilmars Salts 

‘Careerists’ – Quarry Duty in the Soviet Army by Ilmars Salts 

The Red Fog – By Lilija Zarina 

(Can be ordered via Amazon or from Dagnija Bite, 402-435-5467) 

 

 

SAMOVAR EUROPEAN DELI 

3720 N 27th Street 

Some of the „Made in Latvia” products they carry are: Riga Rye Bread,  

Cheese with walnut taste from Jaunpils dairy,  

Laima fudge cake, Laima Lukss choc. cake, Kuko stawberry cake, Laima zefirs,  

Lots of Laima chocolates, Old Riga sprats in oil, Riga Gold sardines,  

Lithuanian ice cream: Plombir luxury chocolate & Dadu black currant sherbert.

 

 

 

PATEICĪBA RADĪTĀJAM 

 

Nakts viegli apgulās uz miglas palagiem. 

Es mazu prieku piespiedu pie krūtīm, 

Kā pateicību savam Radītājam 

Par dienu šo, par ticību un gara gaismu. 

Ne gaismu to, ko zvaigznes klusi mirdzot 

Tik saskanīgi lej pār zemi nakšņaino, 

Bet kas kā kodols mazs, kā dzirkstelīte, 

Tev dzīvi apgaismo – i tavas domas, tavu darbu, 

Kas it kā cauri plūst caur tavām smadzenēm 

Un meklē sev tur gara radiniekus, 

Kas tiecas augstumos un dziļumos, 

Kas dzimst no spēka un kas rada spēku. 

Nakts liegi dus un zvaigznes mirgo. 

Es mazu prieku piespiedu pie krūtīm, 

Kā pateicību savam Radītājam. 

 

 Voldemārs Mežaraups ( 1901-1952) 

  Es Tavu Gaismu Redzēju 

 

 

 

 

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE 

PAR  

APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU 

 

 

 

   „Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet 

taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.  

   Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir 

Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā.  

  Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits 

citu celtu ticībā.” 

    Pāvila Vēstule Romiešiem 14: 17-19 

 

„Tāpēc, mani brāļi, kad jūs sanākat uz mielastu, tad 

gaidait cits uz citu. Ja kas ir izsalcis, lai paēd mājās, 

ka jūsu sanāksme nav jums par sodu.” 

  Pāvila 1. Vēstule Korintiešiem 11:33-34. 

 

„Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās.” 

 Pāvila vēstule Filipiešiem 2:14 


