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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše
Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu.[..] Nevis, ka es to jau būtu
saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.
/Filp 3:7,12/

Pāvila dzīvē notika kāds liels pagrieziens, kas izmaina visu viņa dzīvi. Sastapšanās ar
Kungu Jēzu Kristu, kuru viņš apraksta vēstulē Filipu draudzei. Viss pēc kā Pāvils dzinās un
mēģināja sasniegt, tagad viņš uzskata par zaudējumu un mēsliem salīdzinājumā ar Jēzu Kristu.
Filipiešu draudzi Pāvils brīdina no jūdiem, kas grib laupīt Evaņģēliju, kurā draudze stāv. Pāvilam ir
jārunā par ticību uz Jēzu Kristu, kas nav balstīta uz darbiem un cilvēku pašu nopelnu.
Pāvils bija dedzīgs bauslības ievērotājs. Viņš sevi uzskatīja par labu cilvēku, par tādu, kas
noteikti ir pelnījis nostāties Dieva priekšā. Tā cilvēki sevi maldina, sakot sev, ka ir jau labi, es
neesmu grēcinieks, nu vismaz ne tik liels. Kurš var nostāties Dieva priekšā? Te Dieva vārds
saka: “Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku.” /Rom 4:8/ Visi ir grēkojuši un
nav neviens, kas būtu bez grēka. Svētīgs var būt tikai tas cilvēks, kam grēks nav pielīdzināts, kuru
Dievs ir attaisnojis, apžēlojis.
Dāvids, Dieva vīrs, kurš savā dzīvē bija saņēmis milzīgu Dieva žēlastību un svētību, zināja
ko nozīmē krist grēkā un iet cauri grēku nožēlai un patiesi nostāties Dieva priekšā. Dāvids
raksta: “Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid!”
/Ps.32:2/ Svētīgs ir cilvēks, kas nāk Dieva priekšā bez viltības patiess. Kurš neslēpj savus grēkus
un nevēlas Dieva priekšā izskatīties labāks, bet kas atzīst visu savu vainu. Cilvēks, kas nespēlē
viltus spēli Dieva priekšā. Vai atceries, kā pie Jēzus kājām tika atnesta laulības pārkāpēja un
rakstu mācītāji un farizeji pacēla akmeņus viņu nomētāt? Viņa palika Jēzus priekšā patiesa, un tur
varēja skanēt Jēzus vārdi: "Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?" Viņa atbildēja:
"Neviens, Kungs!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!” /Jņ 8:10-11/
Gavēņa laikā jo īpaši esam aicināti izsūdzēt savus grēkus, nekavējies tos nest Jēzus
priekšā, lai arī tu piedzīvotu: “Kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā.” /Ps. 32:10/
Ja nākam patiesi Dieva priekšā, tad esam cilvēki, kam grēki ir piedoti. Visa mūsu cerība ir
Jēzū Kristū, VIŅA nopelnā. Tad Dievs apliecina - tu esi žēlastības bērns, jo tu Tici Manam
mīļotajam Dēlam Jēzum Kristum. Pāvils un katrs Jēzus sekotājs to apliecina: “Tad nu mums ticībā
taisnotiem ir miers ar Dievu.”
Tādēļ Pāvils saka, ka visa viņa dzīšanās un skriešana savā spēkā bija veltīga, jo tikai
Jēzus Kristus asinīs esam glābti.
Bet tad Pāvils raksta: “Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos,
lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus.” /Filp 3:12/ Te ir visu mūsu ticības dzīve, kā
sacīkstēs sportistu skats ir pievērts mērķim, tā arī visa mūsu dzīve ir pievērsta Kristum. Kad Kristus

mūs ir satvēris savā mīlestībā, mēs nevaram savādāk, kā vien tverties pie Viņa ar visu mūsu
vājumu nespēku. Pāvils saka: “Es pateicos mūsu Kungam Jēzum Kristum, kas devis man spēku un
uzticējis man kalpošanu, atzinis mani par uzticamu, lai gan agrāk biju zaimotājs, vajātājs un
augstprātības pilns, bet Viņš apžēlojās par mani.” /1Tim 1:12–13/
Noslēgumā pārdomām Kaspara Dimitera dziesmas ESMU TAVA NOKLĪDUSĪ AVS vārdi:
Esmu Tava noklīdusī avs
Maz kas šajā dzīvē man vairs savs
Visā ko es domāju un dvešu
Redzu sevi es sev pašam svešu
Gudrība ko pasaule man pauž
Ticību un pieticību lauž
Alkatība skaudiba dzēš sātu
Grib lai visi iznīcību krātu
Svētas vienkāršības manī nav
Arī vientiesiba dzēsta jau
Sirdsapzina māj lai Dievā ziedu
Neklausu un baram līdzi dziedu
Miegā sadzirdētais tālais zvans
Loga rāmja krusts pat liekas mans
Iedvesmots es Dievu pielūgt mostos
Svešais mēli sien un gļēvi stostos
Dievs ir viens bet svešajam to daudz
Kārdina ar maldiem prātu žņaudz
Pavēl pielūgt miesu slāpē garu
Dieva vietā paklausit liek baru
Nomaldijusies ir Tava avs
Spēka nav man pateikt: esmu Tavs
Šaubas neļauj ticibā klūt brivam
Dievā dzivajā būt vienmēr dzivam
Esmu Tava noklidusī avs
Un par spiti visam tomēr Tavs
Visu šķīstī Dieva Gara šķīstums
Kristū vien mans patiesums un istums
Kungs dod vēl rīt
Man laiku sevi izmainīt
INTERVIJA

Pavisam nesen, 9.februārī, Madonas iecirkņa prāvesta amatā tika iecelts mūsu draudzes
mācītājs Reinis Bikše. Tādēļ mūsu draudzes cilvēki ir izrādījuši interesi, un vēlējās uzdot
jautājumus jaunajam prāvestam Reinim.
Kāda bija Jūsu pirmā reakcija, kad no bīskapa uzzinājāt, ka tiksiet virzīts uz prāvesta
amatu? Vai bija viegli atsaukties šim aicinājumam? Kāda ir Jūsu ģimenes attieksme pret
jauno amatu? Vai viņi palīdzēja pieņemt lēmumu?
Mūsu Madonas iecirknis jau kādu laiku darbojās bez iecirkņa prāvesta un pirmais
aicinājums no bīskapa izskanēja brīdī, kad bija nepieciešams aizvietot mācītāju Rolandu Pētersonu
prāvesta pienākuma pildīšanā. Tas lēmums nebija grūts, jo sapratu, ka ir kalpošana, kur varu būt
noderīgs.

Kad bīskaps jautāja konkrēti par iecirkņa prāvesta kalpošanu, tas bija jau grūtāks
jautājums. Šo aicinājumu pārdomājām un par to lūdzām mūsu ģimenē. Atceros, ka mēs pārunājot
domājām, ka iecirkņa prāvesta un vēl jo vairāk bīskapa kalpošanu ir vieglāk veikt, ja bērni ir lieli un
abi ar sievu var nodoties aicinājumam. Tās ir aizvien svarīgas pārdomas, kā nepazaudēt
svarīgāko. Ļoti svarīgs jautājums par kuru daudz bija jādomā ir abas draudzes Lubānā un
Cesvainē. Viņas ir mūsu sirdīs un lūgšanās, lai Dieva valstības darbs var iet plašumā.
Vai, kļūstot par prāvestu, Jums ir kādas ārējas atšķirības zīmes (piemēram,
liturģiskajos tērpos) pēc kurām varēs atpazīt jauno prāvesta amatu?
Īpašas ārējas zīmes prāvesta amatam nav, bet gan pie kalpošanas kopā ar citiem amata
brāļiem ir savi noteikumi, kas ir palīdzoši kārtības dēļ. Dieva vārdā mēs varam lasīt brīnišķīgu
patiesību pie katras kalpošanas, kuru Dievs mums uztic. Dievs aicina mūs pieaugt mīlestībā,
kalpojot cits citam, tā kā Kungs Jēzus ir mums kalpojis un mīlējis. Jēzus saka: “Bet lielākais jūsu
starpā lai ir jūsu kalps. ” un “Ja nu Es, jūsu Kungs un Mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums
pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā Es jums
esmu darījis. Patiesi, patiesi Es jums saku: kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks
par to, kas viņu sūtījis. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt!”
Vai Jūs varētu īsi raksturot savu iknedēļas grafiku? Kuras dienas ir aizņemtākās, un
vai ir tādas dienas, kurās Jūs nedarat neko?
Iesākot kalpošanu mēs saskārāmies ar šo jautājumu, kā sakārtot nedēļu. Mūsu baznīcā
esam pieņēmuši pirmdienu, kā dienu kurā mācītāji nekalpo, kas ir sabata diena. Mūsu ģimenē mēs
cenšamies turēt pirmdienu brīvāku, arī otrdienu, bet nevienmēr tas izdodas. Pārējā nedēļa ir
aizpildīta ar gatavošanos dievkalpojumiem, bībeles stundām un dodoties uz dievkalpojumiem.
Man ir patiess prieks par Lubānas draudzi, kura dodas misijas darbā uz Meirāniem un
Degumniekiem, kur regulāri tiek svinēti dievkalpojumi, kā arī tiek svinēti regulāri dievkalpojumi
Lubānas aprūpes centrā un atsevišķi ar draudzes senioriem. Cesvaines draudzē esam uzsākuši
regulāri doties ciemos ar dievkalpojumiem pie Cesvaines un Dzelzavas aprūpes centra
iedzīvotājiem. Ir prieks, ka Cesvaines aprūpes centrā ir mūsu draudzes māsas, kuras regulāri
apciemo un apliecina Kristu, to ļoti var just. Trešdienas vakaros tiekamies ar iesvētāmajiem
Cesvainē un ceturtdienās bībeles stundas un dievkalpojumi. Es ar lielu prieku gaidu ceturtdienas
vakarus, jo tā ir iespēja lasīt un studēt Dieva vārdu un būt lūgšanās par brāļiem un māsām.
Ar trešdienu ieskākas aktīvā nedēļas daļa un ceturtdienas ir viss pilnākās un garākās
dienas.
Kā tagad ir mainījušies jūsu pienākumi? Kādi vispār ir prāvesta pienākumi?
Šobrīd tiek apzināti visi pienākumi un šobrīd ir nākuši klāt pienākumi pārbaudīt draudzes
atskaites un pavisam drīz mēs tiksimies ar Madonas iecirkņa mācītājiem, lai pārunātu aktuālās
lietas mūsu iecirknī. Prāvesta pienākumi:
1.Būt līdzās mācītājiem un draudzēm, būt par atbalstu lēmumos un jautājumos, kas saistīti ar
mācību.
2.Pārstāvēt iecirkņa viedokli LELB kapitula sēdēs, kur tiekas visi iecirkņa prāvesti un bīskapi. Un
otrādāk mūsu baznīcas lēmumus, kurus pieņemam izskaidrot un īstenot iecirkņa dzīvē.
3.Lietvedības darbs, kur iecirkņa prāvestam pienākums iepazīties ar dažādiem draudžu lēmumiem.
Vai ir kādas ieceres, ko vēlētos ieviest vai mainīt Madonas iecirkņa garīgajā
izaugsmē?
Vēl nav konkrētas domas, jo vēlos iepazīties ar visu iecirkni, bet man vienmēr sirdī ir bijis
misijas darbs un darbs ar bērniem un jauniešiem.

Vai Jūs ikdienā esat priecīgs? Kas liek jums smaidīt?
Ir dienas, kad neesmu priecīgs, kad ieraugi sevi un savas kļūdas, kad lietas nenotiek, kā
vēlies. Paldies Svētajam Garam, kurš ir pie mums un aizstāv, atgādina un ved pie Jēzus. Kad nāc
lūgšanā Viņš dod prieku :), jo kā lasām Pāvila vēstulē Korintiešiem: "Tev pietiek ar Manu žēlastību;
jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tur ir patiess prieks, piedzīvojot Dieva žēlastību un Viņa
darbu mūsu nespēkā. Tādi brīži ir draudzē, ģimenē, kalpošanā.
Ir brīži, kad ikdienā apstājos un tā īpaši ieraugi savus tuvos, tas dāvā prieku. Vēl man
prieku dod atrašanās ārā svaigā gaisā, šogad nesanāca, bet man ir prieks spēlēt hokeju, cirst
krūmus, iekopt muižas apkārtni.
Kā jaunajam prāvestam Jums ik palaikam būs jābrauc arī pie citām draudzēm
Madonas iecirknī, lai tās labāk iepazītu un redzētu, kas tajās notiek. Bet, jūsuprāt, ar ko
īpaša ir mūsu Cesvaines luterāņu draudze? Kādas ir mūsu stiprās puses? Un vai ir kāda
draudzes nozare, kurai turpmāk mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanības?
Cesvaines draudzē ir prieks redzēt gatavību kalpot un darīt no sirds, uzņemot viesus. Ir
prieks par rekolekcijām, ka caur tām mēs varam iet ticības dziļumā un atziņā. Man ir liels prieks par
pērminderu kalpošanu un mūsu vīriem. Dievs vīriem ir uzticējis būt tiem, kas iet pa priekšu ticības
un praktiskā dzīvē. Es priecātos, ka katrā draudzē varētu būt vīru tikšanās, kur kopīgi studētu un
augtu Dieva vārda atziņā un kopīgi varētu izcīnīt ticības cīņas lūgšanās.
Mums ir daudz svētības - svētdienas skola, mūsu skolotājas un bērni, diakonijas darbs un
kalpošana Cesvaines aprūpes centrā, padome un visi, kas ir ikdienas kalpošanā. Dievs mūs ir
bagātīgi svētījis. Zaharijas grāmatā ir brīnišķīgs vārds: “Es jūs glābšu, un jūs būsiet par svētību.”
/Zah 8:13/. Dievs mūs ir glābis, lai caur to mēs būt par svētību daudziem. Mums līdzās ir tik daudzi
cilvēki Cesvainē kam ir vajadzīgs piedzīvot Dieva mīlestību.
Paldies prāvestam Reinim par atbildēm uz šiem jautājumiem, un novēlam Dieva svētību turpmākā
kalpošanā!
KALPOŠANA

23.februārī mūsu Cesvaines draudzē evaņģēlista amatā tika ievests Artūrs Dimitrijevs.
Artūrs jau kopš 2011.gada ir Cesvaines draudzes loceklis, bet kalpošanu draudzē aizsāka jau
2010.gadā, kad mūsu draudzē kalpoja mācītājs Hanss Jensons. Kopš 2017.gada Artūrs studē
Lutera akadēmijā, kur apgūst teoloģisko izglītību. Pagājušajā vasarā viņš nokārtoja LELB Garīgo
darbinieku eksāmenu, un tika nozīmēts kalpot kā evaņģēlists Madonas iecirkņa prāvesta rīcībā.
Evaņģēlisti ir neordinētie garīgie darbinieki ar pilnvaru uz noteiktu termiņu. Pēc noliktā
eksāmena, kapituls, kas sastāv no mūsu baznīcas bīskapiem un prāvestiem, nolēma par
evaņģēlista amata pilnvaru piešķiršanu uz laiku. Evaņģēlistam ir teoloģiskās izglītības pakāpe un
viņš drīkst pats sagatavot savu uzrunu un teikt sprediķi, kā arī dievkalpojumā, ko viņš pats vada,
izdalīt Svēto Vakarēdienu, ko ordinēts mācītājs iepriekš konsekrējis.
Pēc amatā ievešanas dievkalpojuma Artūrs pateicās visiem, kas šo vairāku gadu laikā ir
bijuši blakus, atbalstījuši un stiprinājuši caur lūgšanām. Un pāri visam - pateicība Dievam par mūsu
Cesvaines draudzi, un to žēlastības laiku, kuru Viņš mums dāvā!

GAVĒŅA LAIKS
Svētais bīskaps Pēteris Hrizologs raksta: “Lūgšanas dvēsele ir gavēnis, bet gavēņa dzīvība ir
žēlsirdība. Lai neviens tos nešķir, jo tie nav šķirami. Ja kādam pieder tikai viens no tiem vai nepieder visi
reizē, tam nepieder nekas. Kas lūdzas, lai gavē, bet, kas gavē, lai veic žēlsirdības darbus, lai uzklausa
lūdzēju, kurš vēlas būt sadzirdēts. Tādā veidā viņš atver sev Dieva ausis, kuras nekad nav aizvērtas
lūdzēja balsij.
Lai izprot gavēni tas, kurš gavē. Lai redz izsalkušo tas, kurš vēlas, lai Dievs redzētu arī viņa
izsalkumu. Žēlsirdību parāda tas, kurš pats vēlas saņemt žēlsirdību. Kurš meklē labvēlību, lai pats to
praktizē. Katrs, kurš vēlas saņemt, lai pats dāvā. Bezkaunīgs ļaundaris ir tas, kurš citiem atsaka to, ko pats
lūdz sev.
Cilvēk, lai žēlsirdība ir tavā dabā! Tad arī tu piedzīvosi žēlsirdību tā, kā vēlies, cik vēlies un tik ātri,
cik vien vēlies. Tādā veidā esi žēlsirdīgs arī citiem. To, ko pazaudējam caur pārkāpumiem, centīsimies
atgūt caur gavēni, kurā saliekam upurī mūsu dvēseli, jo neko vērtīgāku mēs Dievam upurēt nevaram, kā to
apgalvo pravietis, sakot: “Satriekts gars ir īstais upuris Dievam. Satriektu un pazemotu sirdi, Dievs, Tu
nenicināsi."
Cilvēk, saliec Dievam upurī savu dvēseli un pienes kā dāvanu gavēni, lai tas būtu tīrs un dzīvs
upuris, kas paliek gan tev, gan ir atdots Dievam. Ja kāds Dievam atteiktu šo dāvanu, viņam nav
attaisnojuma, jo neviens nevar nepiederēt sev kā dāvana, ko upurēt.
Lai lūgšana un gavēnis būtu pieņemti, tiem jāpievieno žēlsirdības darbi. Gavēnis nebūs auglīgs, ja
netiks stiprināts ar žēlsirdību. Žēlsirdības sausums izraisa gavēņa izžūšanu. Kas zemei ir lietus, tas
žēlsirdība gavēnim. Lai arī gavēnis formē sirdi, attīra miesu, iznīdē grēku, iesēj tikumus, tomēr, ja pietrūks
atsvaidzinošā žēlsirdības ūdens, gavētājs neievāks nekādus augļus.
Tu, kurš gavē, atceries, ka tad, kad gavē žēlsirdība, gavē arī tavs tīrums; savukārt, ja esi devīgs
savos žēlsirdības darbos, arī tavas labības krātuves būs pilnas. Vēl vairāk, cilvēk, pielūko, lai tu nezaudētu
taupot, bet savāc izdalot. Dodot nabagam, dod pats sev, jo tas, ko neatstāsi otram, arī tev pašam nebūs.”

Lasījumi gavēņa laikam:
1.Diena
2.Diena
3.Diena
4.Diena
5.Diena
6.Diena
7.Diena
8.Diena
9.Diena
10.Diena
11.Diena
12.Diena
13.Diena
14.Diena
15.Diena
16.Diena
17.Diena
18.Diena
19.Diena
20.Diena
21.Diena
22.Diena
23.Diena

Amosa 5:6-15, Lūkas 18:9-14
Habakuka 3:1-18, Jāņa 17:1-8
Ecēhiēla 18:1-4,25-32, Jāņa 17:9-19
Ecēhiēla 39:21-29, Jāņa 17:20-26
Daniēla 9:3-10, Jāņa 12:44-50
1.Moz 37:1-11, Marka 1:1-13
1.Moz 37:12-24, Marka 1:14-28
1Moz 37:25-36, Marka 1:29-45
1Moz 39:1-23, Marka 2:1-12
1Moz 40:1-23, Marka 2:13-22
1Moz 41:1-13, Marka 23-3:6
1Moz 41:14-45, Jāņa 5:19-24
1Moz 41:46-57, Marka 3:7-19a
1Moz 42:1-17, Marka 3:19b-35
1Moz 42:18-28, Marka 4:1-20
1Moz 42:29-38, Marka 4:21-34
1Moz 43:1-15, Marka 4:35-41
1Moz 43:16-34, Marka 5:1-20
1Moz 44:1-17, Jāņa 5:25-29
1Moz 44:18-34, Marka 5:21-43
1Moz 45:1-15, Marka 6:1-13
1Moz 45:16-28, Marka 6:13-29
1Moz 46:1-7,28-34, Marka 6:30-46

24.Diena
25.Diena
26.Diena
27.Diena
28.Diena
29.Diena
30.Diena
31.Diena
32.Diena
33.Diena
34.Diena
35.Diena
36.Diena
37.Diena
38.Diena

1Moz 47:1-26, Marka 6:47-56
1Moz 47:27-48:7, Marka 7:1-23
1Moz 48:8-22, Jāņa 6:27-40
1Moz 49:1-28, Marka 7:24-37
1Moz 49:29-50:14, Marka 8:1-10
1Moz 50:15-26, Marka 8:11-26
2Moz 1:6-22, Marka 8:27-9:1
2Moz 2:1-22, Marka 9:2-13
2Moz 2:23-3:15, Marka 9:14-29
2Moz 4:10-31, Marka 9:30-41
2Moz 5:1-6:1, Marka 9:42-50
2Moz 7:8-24, Marka 10:1-16
2Moz 7:25-8:19, Marka 10:17-31
2Moz 9:13-35, Marka 10:32-45
2Moz 10:21-11:8, Marka 10:46-52

Nedēļa pirms Kristus augšāmcelšanās.
39.Diena
Zah 9:9-12, Lūkas 19:41-48
40.Diena
Rdz 1:1-12, Marka 11:12-25a
41.Diena
Rdz 1:17-22, Marka 11:27-33
42.Diena
Rdz 2:1-9, Marka 12:1-11
Zaļā ceturtdiena 1Moz 14:18–19; 1Kor 11:20–29; Jņ 13:1–15
Rdz 2:10-18, Marka 14:12-25
Lielā piektdiena Hoz 6:1–6; 2Moz 12:1–13; Jņ 18:1–19:4
Jāņa 13:36-38, 19:38-42
Klusā sestdiena Rdz 3:37–58; Ebr 4:1–16; Jņ 14:1–14
Kristus augšāmcelšanās diena - Lieldienas
Ech 37:1–14; 1Kor 5:7–8; Mk 16:1–7
Ps 118:1–2, 15–24; Jer 31:1–6; Kol 3:1–4;
Jņ 20:1–8 vai Mt 28:1–10

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti var samaksāt pie draudzes kasieres Anitas Babānes, tel.
29359392
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844
„Draudzes Vēstis” lasi arī draudzes mājaslapā: www.cesvainesdraudze.lv
Un seko līdzi draudzes facebook lapai: facebook.com/cesvainesdraudzes

KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Dievkalpojumi un
notikumi

Datums
Svētdiena
1.marts

900

Ceturtdiena
5.marts

1800
1900

Svētdiena
8.marts

900

Ceturtdiena
12.marts

1800
1900

Svētdiena
15.marts

900

Ceturtdiena
19.marts

1800
1900

Svētdiena
22.marts

900

Ceturtdiena
26.marts

1800
1900

Svētdiena
29.marts

900

Ceturtdiena
2.aprīlis

1800
1900

Svētdiena
5.aprīlis

900

Ceturtdiena
9.aprīlis
Piektdiena
10.aprīlis
Svētdiena
12.aprīlis

Papildinformācija

Invocabit – Gavēņa laika
DIEVKALPOJUMS
pirmā svētdiena
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Dievkalpojums
Reminiscere –
Gavēņa laika
DIEVKALPOJUMS
otrā svētdiena
Svētdienas skola
Padomes sēde
Dievkalpojums
Oculi – Gavēņa laika
trešā svētdiena
DIEVKALPOJUMS
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Dievkalpojums
Laetare – Gavēņa laika
DIEVKALPOJUMS
ceturtā svētdiena
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Dievkalpojums
Judica – Ciešanu laika
DIEVKALPOJUMS
pirmā svētdiena
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Dievkalpojums
Pūpolu svētdiena –
Ciešanu laika otrā
DIEVKALPOJUMS
svētdiena
Svētdienas skola

1900

Dievkalpojums

Zaļā ceturtdiena

1700

Krusta ceļš

Lielā piektdiena

DIEVKALPOJUMS

Kristus
augšāmcelšanās
svētki - Lieldienas
Svētdienas skola

900

/Jēk. 4:15/

