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          Esat sveicināti,dārgie brāļi  

                      un māsas! 
 

Ir atkal pagājis viens mēnesis, kas bijis 

pilns jaunu sasniegumu un uzvaru. Un,kā vi-

enmēr,protams mēs vēlamies dalīties ar 

jums tajā, kādi Dieva darbi šā mēnešā laikā 

notikuši mūsu draudzē ,,Lielās Godības 

Ķeniņš” ! 

Bībeles skola: 3 mēnešu ilga ikdienas Dieva vārda studēšana un lūgšanu uzvaras ir aiz 

vadītas. Laimīgi , ar diplomiem rokās mūsu studenti svinēja Bībeles skolas izlaidumu. 

Mēs ceram, ka viņi ir saņēmuši ne tikai teoloģiskas zināšanas, bet arī piepildījušies ar 

ticību, turpmāko savu dzīvi veltīt kalpošanai mūsu Kungam Jēzum Kristum, jo Bībeles 

skola ir noslēgusies, un tagad katra priekšā ir jauna skola: Dzīves skola. 

Mēs lūdzam, lai ikviens atrastu savu aicinājumu un kļūtu par patiesu strādnieku Dieva 

darbalaukā!   

«Pirms mācībām Bībeles skolā  domāju, ka pats esmu labs cilvēks,daru visu pareizi, 

tatad esmu taisnīgs, bet Bībeles skolā man atvērās patiesā šī vārda ,,taisnīgais” 

nozīme un pats galvenais—ko nozīmē Kristus taisnīgums” - saka students R.Stepanovs 

Mūsu plānos  šogad ir sākt  9-u mēnešu ilgus mācību kursus Bībeles skolā, un mēs gai-

dam studentus no daţādām pasaules valstīm, tādēļ priecāsimies par jūsu lūgšanu at-

balstu šajā kalpošanā, lai vis šis lielais studentu skaits spētu saņemt stigru garīgo 

pilnveidošanos! 

Un protams, ja jūsu draudzes locekļi, draugi vai paziņas vēlas mācīties Bībeles skolā 

Jeruzalemē, mēs priecāsimies viņiem palīdzēt mūsu iespēju robeţās. Drīzumā mūsu 

mājas lapā būs daudz precīzāka informācija par mācībām un iestāšanās notei-

kumiem ,,Lielās Godības Ķēniņa” Bībeles skolā!  
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Februārī draudze ,,Lielās Godības Ķēniņš” 

piedalījās vairākās konferencēs : 

- Ašdodā notika jauniešu konference, uz kuru 

ieradās jaunieši no visām Izraēlas pilsētām. 

Mācītājs Oren Lev Ari dalījās vēstījumā par 

tēmu ,,Nedot vietu sātanam”.Izskanēja 

spēcīgs aicinājums jauniešiem dzīvot svētu, 

Dievam veltītu dzīvi, uzvarot nelabo visās 

dzīves sfērās. Ļoti patīkami bija redzēt to, 

kā jaunieši atjaunoja savas attiecības ar 

Dievu un saņēma Viņa spēku! Mēs ticam, ka tagad Izraēlā ir patiešām jauns laiks, kad 

ceļas ,,Stipro paaudze” - tieši tāds nosaukums tika dots konferencei! 

- Vēl arī mācītājs Orens tika uzaicinats vadīt dievkalpojumu Ašdodas evaņģēlistiskajā 

draudzē ,,Ţēlastības derība”. Mēs esam pricīgi par to, ka draudze ,,Ţēlastības 

derība” ir iegādājusies savu ēku, jo arī mums Dievs lika uz sirds palīdzēt viņiem 

finansiāli šīs ēkas iegādē. Tas ir liels prieks,ka draudzes Izraēlā kalpošanas darbam 

var iegādāties sāvā īpašumā ēku, lai kalpotu un nostiprinātu Jēzus Kristus Valstību 

Apsolītajā Zemē. 

Ar pateicību sirdī vēlamies dalīties ar jums tajā, ka draudzē savas robeţas paplašina 

Evaņģēlistiskā kalpošana. 

 Šajā mēnesī, pateicoties draudzes 

Evaņģēlistiskajai kalpošanai daudzi cilvēki 

pieņēma To Kungu Jēzu Kristu par savu 

Glābēju. Kā arī protams, caur Televīzijas 

kalpošanas darbu Evaņģēlija vēsts aizsniedz 

tūkštošiem ļauţu ārpus Izraēlas robeţām, par 

to liecina simtiem vēstuļu –pilnas 

atsauksmēm, kā arī telefona zvani un īsziņas 

no pateicīgajiem mūsu TV pārraides 

skatītājiem. 

 Paldies par jūsu uzticību un atbalstu mūsu draudzes redzējumam, ka ,,no Ciānas izies 

bauslība un Tā Kunga vārds no Jeruzalemes ” ! 

         Mīlestībā—no Sākuma un Beigu zemes! 
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