Pirmdiena - 01.03.2021.
Marika Buliņa k-3
(Piedošana)
Šodien agri piecēlos, aizgāju uz virtuvi un uztaisīju sev siltu tēju.
Zinu, ka tas tagad ir vienīgais, kas spēs sasildīt manu sāpošo sirdi.
Sēžu un skatos vienā punktā, galvā skraidelē apkārt daudz domas, kas tad īsti ir
piedošana?
Kāpēc ir tik grūti kādam piedot?
Vai nebūs labāk, ja mēs visi dzīvosim saticībā?
Nē! Diemžēl ir daudz cilvēku, kas neprot piedot un gadiem ilgi pat var nerunāt ar
saviem tuviniekiem.
Es esmu cilvēks, kam patīk piedot. Es piedodu, jo vēlos saņemt to pašu no citiem.
Piedošana atbrīvo.

Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi,
piedodiet cits citam, kā arī Dievs
Kristū jums ir piedevis.
Efeziešiem 4:32

Otrdiena – 02.03.2021.
(Skaudība)
Apkārt ir ļoti daudz cilvēku, katrs no viņiem ir unikāls. Mēs nekad nevaram zināt,
kas katram ir prātā.
Citi cilvēki domās pat ir labi, bet daži tēlo labus, domādami slikti. Tāpēc jau saka
„Neskati grāmatu pēc tās vāka!”
Viens no cilvēka sliktajiem augļiem ir skaudība. Tā nav laba.
Skaudība ir vēlme kaut ko iegūt, visbiežāk to, kas ir citam ,pat tad, kad tas, ko
vēlamies iegūt nav nemaz tik vajadzīgs - dzīvei nepieciešams.
Skaudība liek mums sagrēkot. Tās važās mēs koncentrējamies tikai uz sevi un
savām vēlmēm, nepamanot to, kas apkārt notiek.
Kā arī ja mēs dzīsimies visu laiku pēc tā, kas mums nav, pazaudēsim to, kas ir.

Nedzīsimies pēc tukša goda,
cits citu izaicinādami,
cits citu apskauzdami.
Galantiešiem 5:26

Trešdiena - 03.03.2021.
( Bailes)
Atceros kā pirms gada skatījos šausmeni, ko visi tik ļoti reklamēja.
Šī šausmene „Mūķene” patiesi bija baisa. Nevarēju atapties kādu laiciņu.
Gulēt gāju ar sveces gaismu.
Tagad cilvēki saka, ka šausmene ir tas, kas viņus nomierina pēc vakara ziņām, kad
tajās stāsta par covid- 19.
Paskat kā viss var mainīties!
Patiesībā domāju, ka mums nevajadzētu baidīties ne no kā.
Tuneļa galā vienmēr būs gaisma un pēc lietus – saule.
Bailes var uzskatīt par labām situācijās, kad tās tevi aptur no muļķīgām,
ekstrēmām lietām, kas tiešām var beigties letāli.
Sievietes baidās vairāk nekā vīrieši, drošivien tāpēc arī tās dzīvo ilgāk.

Esiet stipri un droši!
Nebaiļojieties un nebīstieties,
jo Tas Kungs ir ar
jums.
5.Mozus 31:6

Ceturtdiena 04.03.2021.
(Mēle un vārdi)
Vai jūs dažreiz neaizdomājieties kā varētu būt, ja jūs nepateiktu to, ko peteicāt?
Arī es par to domāju. Domāju tad, kad redzu kā uz mani skatās man tuvākie
cilvēki, kurus abižoju pat neapzinoties.
Mums ir jāmāk kontrolēt to, ko sakām un to kāda valoda izriet no mums.
Mēle ir ass ierocis cilvēkam, kas to izmanto nepareizi. Mēle ir maza daļa no mūsu
ķermeņa, kas palīdz veidot vārdus. Ja cilvēks ir aizdedzies dusmās, tad mēli nevar
savaldīt. Bieži vien tā darbojās ātrāk nekā mūsu galva.
Cilvēkam pašām jāizvēlās, ko viņš grib darīt ar savu mēli vai labu, vai sliktu, bet
abus kopā gan nē.

Tāpat arī mēle ir mazs loceklis
un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns
iededzina kādu lielu mežu!
Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule,
aizdedzina dzīves ritumu, jo pati
ir elles aizdedzināta.
Jēkaba vēstule 3: 5

Piektdiena 05.06.2021.
(Pazemība)
Kā jūs domājat, kas ir pazemība? Man arī ļoti interesē, kas tā ir?
Vai jūs spējat iedomāties sevi musuļmaņu sieviešu vietā?
Viņas ir tik paklausīgas saviem vīriem. Un nevis tāpēc, ka baidās no viņiem. Es
domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņas ir patiesi gudras sievietes.
Viņas zina, ka paklausot, saņems mīlestību un cieņu.
Nevienam nepatīk nepaklausīga sieva.
Varbūt mūsu ciešanas ir tāpēc, ka mēs nespējam samierināties ar to, ka kāds būtu
jāklausa?
Mēs gribam būt galvenās, noteicošās, bet no tā ir tikai kaudze galvas sāpes.
Pazemības ir atslēga uz mierīgu, mīlošu, cieņas pilnu dzīvi, ko ne visi izmanto.

Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir
bagātība, gods un dzīvība.
Salamana pamācības 22:4

Sestdiena 06.03.2021.
(Talants)
Vai tu spētu man atbildēt konkrēti, ja es tev pajautātu, kāds ir tavs talants?
Godīgi sakot, pat es nezinu kāds ir mans talants un vai man tas ir.
Atceros bērnībā, es biju tik lunkana, ka manas kājas, abas vienlaicīgi, varēja
pieskarties ausīm.
Taču mani neviens neadeva nekādā pulciņā, lai es spētu attīstīt šo talantu.
Un tagad? Tagad neko! Es vairs neesmu tik lunkana un diezvai varēšu gūt kādus
panākumus vingrošanā.
Ļoti svarīgi ir attīstīt savu talantu, lai pēc tam to nepazaudētu.
Dzīvē esmu sastapusi tik daudz cilvēku, kuri nodarbojās gan ar peldēšanu, gan ar
dziedāšanu, skriešanu, un visās šajās lietās gūst panākumus.
Domāju tas ir tāpēc, ka tik līdz tu attīsti vienu lietu, vari ķerties pie nākamās.
Bet tas, kas neattīsta neko, pazaudē to, kas ir.

Jo ikvienam, kam ir, tiks dots,
un tam būs pārpilnība,
bet no tā, kam nav,
atņems to, kas tam ir.
Mateja evanģēlijs 25:29

Svētdiena 07.03.2021.
(Slinkums)
Šodien nekādi nevarēju laicīgi piecelties. Bija ļoti grūti.
Vēlu piecēlos līdza ar to šī diena jau bija gandrīz beigusies.
Nepaspēju sakārtot māju kā arī uztaisīt ēst.
Galvā skan šādi vārdi – slikum, slinkum laid mani vaļā
tev sitīs, man sāpēs!
Ne velti cilvēki saka, ka jo agrāk celies,
jo vairāk paspēsi.
Bet tagad neko! Kā ir, tā ir!
Pasūtīju sev ēdamo caur mobilo aplikāciju „Bolt fods”
un aizgāju gulēt.

Slinkums ieaijā miegā, un
kūtra dvēsle cietīs badu.
Salamana pamācības 19:15

