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Cilvēks kopš radīšanas vēlas uzticēties. Mēs ik mirkli savā dzīvē kaut kam uzticamies. Tā nav tikai frāze, bet
fakts. /Jes 12:2, 26:3/
Runājot par uzticēšanos, Rakstos tiekam skaidri brīdināti nepaļauties pašiem uz sevi. Nav runa par maza
bērna iedrošināšanu: „Tu to vari! Tev sanāks!” Tas ir gluži cits pašpaļāvības stiprināšanas veids. Dievs zina, ka mēs
nespējam sasniegt tādus rezultātus, kādus Viņš vēlas. Mēs atkal un atkal cietīsim neveiksmi. Dievs negrib, lai mēs
uzticētos savai nespējai izdarīt to, ko var paveikt vienīgi Viņš un kas vienīgi Viņš spēj būt. Tomēr sātans, būdams tāds, kāds
viņš ir, vienmēr mūs kārdinās darīt to, ko Dievs ir noliedzis. Ieraugot uzrakstu „Svaigi krāsots”, tas tiek uzsvērts kā: „Svaigi
krāsots – lūdzu, pārbaudi!” /Psalmi 20:8, 44:7, Sal. pam. 3;5-6, 28:26/
(..) Pieaugt kristieša dzīvē nozīmē dienu no dienas mācīties aizvien vairāk turēt Dievu pie vārda un Viņam
uzticēties, un mazāk paļauties uz savām spējām visu paveikt pareizi Dieva vietā.
Tieši tāpēc Tēvs ir sūtījis Jēzu dzīvot tevī. Viņš negrib klausīties mūsu žēlabas par to, cik mēs esam nevarīgi,
vāji un bezpalīdzīgi. Protams, būdams mīlošs Tēvs, Dievs ir gatavs 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā
uzklausīt, ko mēs domājam un kā jūtamies. Tomēr, cilvēciski izsakoties, Dievam ir apgrūtinoši klausīties mūsu gaušanos
par to, cik mēs jūtamies nepiemēroti, ja tas turklāt ir mūsu pastāvīgs un nemainīgs stāvoklis! Te nav runa par mazvērtības
kompleksiem vai zemu pašapziņu. Mūsu nespēja pašiem savā spēkā dzīvot kristīgu dzīvi ir fakts, ko nav iespējams mainīt.
Ja uzticēsies Jēzum un Viņa dzīvībai un spēkam tevī, tu nesūrosies Dievam par to, kas tu neesi. Tā vietā tu priecāsies un
slavēsi Viņu par to, kas Viņš tagad ir tevī. /2 Kor 4:7; Flp 4:19/
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Svētdien 2. maijā draudzes padomes vēlēšanās piedalījās 55 draudzes locekļi. Tika ievēlēta jauna padome, valde un
revidenti uz 3 gadiem. 30. maija dievkalpojumā būs ievēlēto iesvētīšana amatā.
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1. Deķeris Uģis
2. Dobelis Vigo
3. Vītola Austra Hilda
4. Feldmane Dace
5. Vērenieks Mareks
6. Andersone Laura
7. Brēdiķe Kitija
8. Brūvere Anda
9. Pūķe Madara
10. Romanovska Mārīte
11. Romanovska Dana
12. Zāģere Diāna

1. Ērihs Ilmārs – revidentu priekšnieks
2. Andersons Mārtiņš
3. Ločmelis Andris
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Draudzes valdes sastāvs:
1. Deķeris Uģis – draudzes priekšnieks
2. Dobelis Vigo – draudzes priekšnieka vietnieks
3. Vītola Austra Hilda - lietvede-sekretāre
4. Feldmane Dace - dāmu komitejas vadītāja
5. Romanovska Mārīte - dāmu komitejas vadītājas
vietniece
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