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Kristus – nemainīga 
vērtība katram

Viss šajā pasaulē ir mainīgs – cilvēki 
mums līdzās, mūsu bērni, vecāki, 
draudze un tās cilvēki, arī mēs paši 
un mūsu apstākļi. Mēs 
priecājamies, ka mainīgais sekmē 
mūsu izaugsmi un attīstību. Un 
vēlamies šo prieku satvert, ļauties 
tam, paturēt cik vien ilgi iespējams. 
Taču ne vienmēr mainīgais mūs 
iepriecina, bieži vien sajūtam 
vilšanos un sāpes, jo līdz ar grēku 
pasaulē ienākušas arī bēdas un mēs 
no tām neesam pasargāti. Kurš gan 
var pateikt, ka viņam nav bijis 
jācīnās ar grūtībām, dažādiem 
pārbaudījumiem? Neviens un nekad! 

Dieva Vārds mums ir liels iedrošinājums šādos brīžos. Jēzus zināja, kas viņu 
sagaidīs, taču pat īsi pirms nāves viņš mācekļiem saka: „... Pasaulē jums ir 
bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” /Jāņa 16:33/. 
Bībelē daudzviet vijas cauri šis iedrošinājums tieši bēdās un grūtībās. 

Un mums ir cerība, kas dzimusi Ziemsvētkos. Bez cerības nav nākotnes. 
Mūžīgas nākotnes. Es gribu satvert šo Mūžīgās nākotnes cerību šodien! 

Mīļais lasītāj tuvu un tālu! 
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Novēlu ikvienam atrast un baudīt pārsteidzošās bagātības, ko Debesu Tēva 
mīlošā sirds dāsni dāvā mums katram ar savu Garu un Vārdu. 

Ņem, roc un līksmojies dārgumos, kas mirdz Svētajos rakstos – Bībelē!

Apsolījumi, mantojums, ticības atjaunojošais spēks, prieks, mūžīgā, 
neizsmeļamā mīlestība Jēzū Kristū, cerība, piedošanas un augšāmcelšanās 
brīnums, maize trūkumā, veldze svelmē, gaisma dzīves krustcelēs...

Tas viss un vēl daudz vairāk ir sagatavots tieši Tev.
“Nebīsties, tici tikai!” /Lūkas ev. 8:50/

Trešdienas dievkalpojumu komandas vārdā – Guna Svoka

Autore Estere Caune

“Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, 
kamēr es būšu Tava elkoņa lielo veikumu zināmu darījis nākamām 
paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem” /Psalms 71: 18/

Svētdienskolas bērni un skolotāji saka sirsnīgu paldies draudzei par 
aizlūgšanām un materiālo atbalstu pasākumu organizēšanā. 
Svētdienskolotāji un visa draudze ir vienoti 
atbildīgā uzdevumā – Dieva lielā veikuma 
paušanā mūsu bērniem un bērnu bērniem. 
Novēlam, ka mēs kopā Dieva vadībā arī 
jaunajā gadā varētu turpināt šo svētīgo 
kalpošanu!

Svētdienskolotāja 
Ilze Jansone

Tu, Tava ģimene un Tavi draugi vienmēr esat gaidīti mūsu dievnamā!
Mātera ielā 54, Jelgavā
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Es negribu sagaidīt dienu “kaut kad vēlāk”, jo man pieder tikai šodiena. Tāpat 
kā mums, Kristus draudzei kopumā, pieder tikai šodiena. 

Ziemassvētku laiks ir brīnišķīgs, prieks piepilda pasauli, maziem un lieliem 
acis mirdz, bērni priecājas par dāvanām. Dieva Vārds izskan plašāk tieši šajos 
svētkos. Pasludināsim un apliecināsim Kristu – nemainīgo vērtību cauri 
gadsimtiem šajos svētkos. Šodien vēl ir laiks!

Lai izdevušies Kristus dzimšanas svētki Tev un Tavam namam!

Mīlestībā,
Olafs Šķerbergs

Atkal svinam Ziemassvētkus – Kristus dzimšanas svētkus

Šis notikums ir visskaistākais un visnozīmīgākais visai cilvēcei. Jēzus 
piedzimšana ir brīnums. Tā ir Dieva dāvana. Dievs, mīlēdams cilvēkus, sūtīja 
savu Dēlu – Jēzu, lai glābtu mūs no grēka, ciešot pie krusta, uzvarot nāvi, un 
tiem, kas tic Viņam, dāvātu mūžīgo dzīvību. Bībelē Jāņa ev. 3:16 lasām: "Jo tik 
ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību."

Ziemassvētki atnes prieka un miera vēsti. Kā toreiz Dieva eņģelis teica 
Marijai: "Nebīsties!", Jāzepam: "Nebīsties!" un ganiem:"Nebīstieties!", tā arī 
šodien skan šī vēsts; "Nebīstieties! Jēzus Kristus ir Glābējs pāri visām mūsu 
ikdienas raizēm! Gadu no gada cilvēki pulcējas dievnamos. Mēs nākam kopā, 
lai Viņu slavētu un pielūgtu. Atkal un atkal esam 
pārsteigti par Jēzus mīlestību uz mums – 
cilvēkiem... Mēs vēlam, lai katrs šajos 
Ziemassvētkos gūst visvērtīgāko savai dzīvei – 
attiecības ar Kristu. 
Jēzus Kristus ir Glābējs katram! 

Priecīgus Ziemassvētkus!

Jelgavas baptistu draudzes koris un
diriģente Marita Caune

"Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, 
pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī 
vīnu un pienu!" /Jesajas 55:1/

Mums katram Dievs ir parādījis savu lielo mīlestību un žēlastību, dodot 
mums savu dēlu Jēzu Kristu, lai caur Viņu mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. 
Draudzes jauniešu vārdā vēlu gaišus un priecīgus Kristus dzimšanas svētkus.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem!

Mīlestībā, jauniešu vadītājs Ainārs Ginters

“Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu” /Jesajas 9:1/ 

Šī gaisma ir atspīdējusi! – mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls...Viņa 
vārds ir Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera 
valdnieks!

Lai Kristus mīlestības gaisma no jauna piepilda ikviena sirdi un izlejas pār 
draudzi. Pateicība Dievam par uzklausītām lūgšanām. Pateicība draudzei par 
palīdzību un atbalstu grūtībās.

Jaunajā gadā lai turpinam kalpot ar prieku katrs savā nozarē. Lai saticība un 
vienprātība valda draudzē. Lai miers un mīlestība mūsu ģimenēs. Lai mūsu 
dzīve un kalpošana pagodinātu Dievu un nestu 
svētību līdzcilvēkiem. Lai savā ticības dzīvē cieši 
turamies pie Bībeles patiesībām. Lai Dievs 
uzklausa mūsu lūgšanas un piešķir 
draudzei mācītāju.

Draudzes māsu kalpošanas vārdā, 
ar mīlestību Biruta Vaitovska


