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Kas Mani atrod, tas atrod dzīvību  
un iegūst labpatiku Tā Kunga acīs.

	 Bībele	-	Salamana	pamācības	8:35
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Februāris
Jēzus Kristus saka:

„ES ESMU ceļš, patiesība un 
dzīvība; neviens netiek pie  
Tēva kā vien caur Mani.”

Bībele	–	Jāņa	evaņģēlijs14:6



Marts

Kristus Jēzus ir nācis 
pasaulē izglābt grēciniekus. 

Bībele	-	1.vēstule	Timotejam	1:15b



Aprīlis

Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība 
mūsu starpā, Dievam Savu 

vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, 
lai mēs dzīvotu caur Viņu.

Bībele	-	1.	Jāņa	vēstule	4:9



Maijs

Vai mūs visus nav  
viens Dievs radījis?

Bībele	-	Maleahija	2:10



Jūnijs

Jēzus Kristus vakar un šodien  
tas pats un mūžīgi.
Bībele	–	vēstule	Ebrejiem	13:8



Jūlijs

Ja atzīstamies savos  
grēkos, tad Viņš ir  
uzticīgs un taisns,  
ka Viņš mums piedod  
grēkus un šķīsta mūs  
no visas netaisnības.
Bībele	–	1.	Jāņa	vēstule	1:9



Augusts

Meklējiet To Kungu, 
kamēr Viņš atrodams, 
piesauciet Viņu, kamēr 

Viņš ir tuvu!
Bībele	-	Jesajas	55:6



Septembris

Jo ir atspīdējusi žēlastība, 
kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem

Bībele	–	vēstule	Titam	2:11



Un piesauc Mani bēdu laikā, 
tad Es izglābšu tevi ... !

Bībele	-	Psalmi	50:15a
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Novembris

Jēzus saka:
„Laidiet bērniņus pie  

Manis, neliedziet tiem, 
jo tādiem pieder  

Dieva valstība.” ...
Bībele	-	Marka	evaņģēlijs	10:14



Decembris

Tici uz Kungu Jēzu, 
tad tu un tavs nams 
tiksit pestīti.
Bībele	-	Apustuļu	darbi	16:31
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  Keď  vyznáme Ježišovi Kristovi 
naše hriechy, a poprosíme Ho 

o odpustenie, pomôže nám a nenechá 
nás padnúť. 
A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo 
dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom 
by sme mali dôjsť spasenia.
 Skutky 4, 12

  Ježiš Kristus je jediná cesta, jediný 
most, ktorý nás privedie k Bohu. 

To, čo urobil pre nás – On zomrel za teba a za 
tvoje hriechy na kríži – je dostatočné, aby nás 
zachránil. 
Ježiš Kristus povedal: Ja som cesta i pravda 
i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie 
skrze mňa. Ján 14, 6
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  Všetci ľudia sú odlúčení od Boha 
a žijú bez Neho. 

Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili 
a postrádajú slávy Božej.
 Rímskym 3, 23

  Pritom nestačí dobre robiť a na-
máhať sa o spojenie s Bohom. 

Potrebujeme Ježiša Krista, aby sme boli 
zachránení a aby sme získali pokoj s Bohom!
Lebo tak miloval Boh svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí 
v Neho, nezahynul, ale mal večný život.
 Ján 3, 16
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Ikviens	ir	atšķirts	no	Dieva	un	
dzīvo	bez	Viņa.	

„Jo	visi	ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	
dievišķās	godības”	(Romiešiem	3:23).

Lai	tuvotos	Dievam,	nepietiek	ar	to,	
ka	darām	labus	darbus	un	cenšamies	
kļūt	labāki.	Mums	ir	vajadzīgs	Jēzus	

Kristus!	Vienīgi	Viņš	sniedz	glābšanu	un	dzīvi	
mierā	ar	Dievu!	“Jo	tik	ļoti	Dievs	pasauli	
mīlējis,	ka	Viņš	devis	Savu	vienpiedzimušo	
Dēlu,	lai	neviens,	kas	Viņam	tic,	nepazustu,	
bet	dabūtu	mūžīgo	dzīvību”	(Jāņa	3:16).

Ja	mēs	atzīstamies		savos	grēkos	
Jēzum	Kristum	un	lūdzam	Viņam	pie-
došanu,	Viņš	palīdzēs	mums	un	neļaus	

mums	pazust.	„Nav	pestīšanas	nevienā	citā;	
jo	nav	neviens	cits	vārds	zem	debess	cil-
vēkiem	dots,	kurā	mums	lemta	pestīšana“	
(Apustuļu	darbi	4:12).

Jēzus	Kristus	ir	vienīgais	tilts	un	
vienīgais	ceļš,	kas	ved	mūs	pie	Die-
va.	Viņš	mira	pie	krusta	par	tevi!	

Tavu	grēku	dēļ.	Lai	tevi,	mani	un	visus	iz-
glābtu.	Un	ar	to	ir	pilnīgi	pietiekami	mūsu	
glābšanai.	„Jēzus	viņam	saka:	„ES	ESMU	
ceļš,	patiesība	un	dzīvība;	neviens	netiek	
pie	Tēva	kā	vien	caur	Mani”	(Jāņa	14:6).
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Lūdzu ieskatieties mūsu mājaslapā www.gbv-dillenburg.de, kur jūs atradīsiet šo kalendāru un daudz citu materiālu.

Jūs varat pasūtīt vēlamos materiālus, izmantojot mūsu interneta veikalu. Ja jums ir kādi jautājumi, nekautrējieties  
sazināties ar mums pa tālruni: +49 2774 8005-0 vai pa e-pastu: info@gbv-dillenburg.de
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