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25. marts!
Marijas pasludināšanas svētki
Šogad 25.marts ir diena, kad vienā dienā varam pārdomāt vairākus
notikumus un piedzīvot dažādas izjūtas, kas ir saistītas ar šo dienu. Šajā
datumā, katru gadu 9 mēnešus pirms Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem
25. decembrī, tiek svinēta Marijas pasludināšanas diena. Diena, kad
erceņģelis Gabriels apciemoja Jaunavu Mariju un pasludināja „tu tapsi grūta
savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels,
un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva
Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai
nebūs gala.” (Lk 1:31-33). Baznīcā šī diena ir svētki, un, piemēram, Zviedrijā,
kur es uzauga, šie svētki tika svinēti ar svētku dievkalpojumu tuvākajā
svētdienā un pēc tam mājās tas tika svinēts tā, ka tajā dienā mēs ēdam
vafeles ar putukrējumu un ievārījumu (tas arī šogad notiks Lazdonas
mācītājmuižā pēc dievkalpojuma!).
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Droši vien arī Latvijā senāk šie svētki tika svinēti, bet tāpēc, ka
1949.gadā notika šī nežēlīgā izsūtīšana, tad šī diena turpmāk vairāk tika
saistīta ar šo traģēdiju un vairs nebija šīs svētku noskaņas šai dienā. Un
tomēr ir svarīgi arī šo svētku aspektu paturēt prātā, kad domājam par šo
traģēdiju. Pagājušajā Ziemsvētku laikā vienā sarunā cilvēku grupā man arī
kopā sasaistījās divas dažādas pārdomas, kas ir saistītas ar Jēzus Kristus

nākšanu pasaulē. Kad Jēzus piedzima bija nežēlīga reakcija no toreizējā,
vietējā ķēniņa Hēroda, kad viņš aiz bailēm lika „apkaut visus bērnus
Betlēmē un visā viņas apkārtnē divi gadi vecus un jaunākus” (Mt. 2:16).
Padomju laikā tika aizliegts svinēt šī bērna dzimšanas svētkus,
Ziemsvētkus, un, ja to svinējāt, tad tas bieži bija saistīts ar represijām. Un
tieši šī bērna ieņemšanas svētkos notika arī šī toreizējās varas nežēlīgā
izsūtīšana. It kā viņi būtu bailēs no šī bērna ietekmes uz cilvēkiem. Tas, kas
ir labs, pret to ļaunums pretojas.
Varbūt viņi arī gribēja parādīt savu lielumu, savu varu un neticību
šai bērna Jēzus Kristus valstībai, baznīcai, kam „nebūs gala”. Un uzliekot
šīs nežēlīgās ciešanas šajā dienā, gribēja arī izraut no cilvēkiem šo ticību.
Bet šī ticība nav tik viegli izraujama, jo viņa iztur ciešanas. Jēzus Kristus
izcieta daudz ciešanas, un ar savu nevainīgo nāvi Viņš var izglābt mūs no
vislielākajām ciešanām, proti, būt atšķirtiem no Dieva.
Ciešanu laiks
Tieši šogad, 25.marts arī sakrīt ar svētdienu, kad baznīcā sākas
ciešanu laiks, kurā pārdomājam pirmām kārtām par Jēzus Kristus
ciešanām mūsu dēļ, bet pārdomājam arī par to, ka neskatoties uz mūsu
ciešanām mēs paliekam ticībā uz Jēzu Kristu. Lai patiesi piedzīvojam to, ka
mūsu ciešanas netraucē ticēt Viņam, kas savā mīlestībā uz mums cieta un
mira.
BAZNĪCAS SVĒTKI
Sagatavoja Astrīda Briede
Marijas Pasludināšanas diena
25. marts ir Marijas Pasludināšanas svētki, kad mūsu pārdomas ir
veltītas Jaunavai Marijai. Šis Marijas dievkalpojums, kurā viņa iznēsāja
Dieva Dēlu savās miesās, nav zaudējis savu aktualitāti arī šodien. Tāpēc
aicinu paraudzīties uz šo notikumu Jaunajā Derībā, ko tā liecina par
Jaunavu Mariju.
Marija – unikāls aicinājums
Lūkas evaņģēlija pirmajā nodaļā lasām, ka erceņģelis Gabriēls,
gan svētā Elizabete Marijai sacīja: „Tu esi augsti teicama starp sievām”
/Lk.1:28,42/. Viņa ir īpaša vairāku iemeslu dēļ, no kuriem galvenais ir tāds,
ka viņa saņēma, iznēsāja, dzemdēja un izaudzināja Pašu mūsu dvēseļu
Pestītāju. Tēvs viņu izraudzīja, lai šajā pasaulē nāktu Viņa

Vienpiedzimušais Dēls. Marija kļuva par pirmo personu vēsturē, kas fiziski
saskārās ar Kristu.
Marija ir svētīga arī tāpēc, ka tā iemantoja žēlastību Dieva acīs „tu
apžēlotā (žēlastības pilnā), Tas Kungs ir ar tevi!”/Lk.1:28/ Pēc tam viņš Mariju
nomierināja, sacīdams: „Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie
Dieva” /Lk.1:30/

Ieklausieties viņas atbildē, jo tā ir ieeja garīgās prakses pasaulē mums
visiem. „Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone,” teica Marija, „lai notiek ar
mani pēc tava vārda.” /Lk.1:38/
Pat ja mēs esam absolūti patiesi savā vēlmē sekot Dievam, bez
mūsu atļaujas Viņš nekad mūs uz to nespiedīs. Līdzīgi Marijai, mums ir
labprātīgi jāpiekrīt atrasties Viņa paklausībā un sekot Viņa gribai.

Marija – Dieva māte
Pēc tam, kad Marija savā miesā ieņēma Kristu, viņa ciemojās
radinieku – Caharijas un Elizabetes mājā, kuriem drīz bija jākļūst par Jāna
Kristītāja vecākiem. Kad Marija sveicināja Elizabeti, tā viņu nosauca par
„Augsti teicamu” un sacīja: „No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk
pie manis?” /Lk.1:43/ Elizabete zināja, ka viņas Kungs atradās Marijas
miesās.
Šis tituls, protams, nenozīmē „Svētās Trīsvienības māte”, jo Svētajai
Trīsvienībai mātes nav. Tāpat kā tas nenozīmē arī to, ka Marija ir radījusi
Personu, kas ir Dievs – Dēls. Šis tituls runā par Mariju kā par Dievanesēju,
Dieva Dēla māti, kurš viņas ķermenī ir pieņēmis pilnīgu cilvēciskumu. Tāpat
kā mēs turamies pie bezvainīgās Kristus piedzimšanas, mēs arī uzstājam, ka
deviņu mēnešu laikā, kamēr Marija iznēsāja Viņu visā Viņa cilvēciskajā
veidolā, Viņš ik brīdi vienlīdz bija arī pilnīgs Dievs. Tādejādi mēs droši un
pārliecinoši sakām, ka Marija ir Dieva Māte.
Savā uzturēšanās laikā Elizabetes mājā Marija izteica vienu no
Rakstos visskaistākajām Kunga slavināšanas lūgšanām. Tā sākas ar vārdiem
„Mana dvēsele teic augsti To Kungu”. Šajā Svētā Gara iedvesmotajā lūgšanā
Marija pravieto: „No šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu” /Lk.1:48/.
Nav šaubu, ka Viņai pienākas cieņa un gods. Līdzīgi tam, kā Ieva bija
senās Ādama dzimtas māte, Marija ir patiesā Māte jaunajai dzimtai: Kristus
Miesai, Baznīcai. Svarīgi neaizmirst, ka Mariju izraudzījās Tēvs un ka viņa
mums kalpo kā paraugs.

Mūsu šķīstības un svētuma paraugs
Mums, kas esam nosaukti par svētiem brāļiem /Ebr.3:1/, ir pavēlēts
būt svētiem, tāpēc ka Dievs ir svēts /1.Pēt.1:15-16/. Mums savs ķermenis ir
jānodod par dzīvu upuri /Rom.12:1/. Marija bija tā, kas savu ķermeni un
visu savu būtību nodeva Dievam. Viņa ļāva sevī atspīdēt Kristum.
Tāpēc teiksim viņu svētīgu Dieva tautas vidū. Apliecināsim viņu kā
Dieva Māti. Kungs ir iemiesojies caur viņu. Kamēr mēs paceļam acis uz
savu iemiesoto Kungu, mēs nevaram neieraudzīt iemiesošanās brīnuma
veicēju Jaunavu. Godinot Dievmāti, mēs godinām to Dieva darbu, kas viņā
ir parādījies. Tāpēc ir svarīgi, ka, pirmkārt, mēs slavējam Dievu, bet pēc
tam visu, ko Viņš pats ir pagodinājis. Sekosim viņas paraugam Kristus
godināšanā. Dievam dosim to, kas ir Viņa, bet tiem, ko Dievs ir pagodinājis,
iedosim to, kas viņiem viņa slavā pienākas.

Marija – kristīgās dzīves un paklausības paraugs
Marija ir viens no spilgtākiem piemēriem tam, kas notiek ar
personību, kura pilnībā ir atvērta Dieva aicinājumam. Kaut arī Dievs, bez
šaubām, zināja, ka Marija ir gribējusi Viņam izpatikt, Viņš Marijas kalpošanu
nepieņēma kā kaut ko obligātu un piespiedu kārtā veicamu. Eņģelis Marijai
paskaidroja, kādā veidā ir jāparādās Kristum. „Svētais Gars nāks pār tevi, un
Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un
taps saukts Dieva Dēls.” /Lk.1:35/
Tagad Marijai vajadzēja pieņemt lēmumu. Vai viņa ir ar mieru?

INFORMĀCIJA
Rudīte Kumsāre
Svētceļnieku salidojums Krimuldā
Ir klāt pavasaris! Ceļi atbrīvojas no ziemas sniegiem un ledus. Ar
kādu siltu sajūtu pat cauri zābaku zolēm atkal varam sajust atbrīvoto ceļu
elpu. Ne velti saka, ka ceļi pavasarī rūgst – tie atdzīvojas un atgādina arī
svētceļniekiem par savu mošanos, un liek mosties arī mums atkal jaunām
domām par šī gada gaidāmajiem svētceļojuma ceļiem. Pirms doties jaunos
šīgada, Dieva vadītos ceļos, ir aicinājums pulcēties 31.martā Krimuldā
svētceļnieku salidojumā, lai vēl pakavētos siltās atmiņās par pagājušās
vasaras gājumu, piedzīvotu jauko atkalredzēšanos ar pārējiem
svētceļniekiem, saņemtu garīgu stiprinājumu uzsākot Klusās nedēļas
ciešanu ceļu pretī Kristus Augšāmcelšanās svētku priekam.
Ne tikai tie, kuri jau ir gājuši svētceļojumos, bet ikviens, kurš
vēlētos kļūt par svētceļnieku, ir aicināts doties uz Krimuldu. Lai varētu
plānot nepieciešamo transportu, lūgums pieteikties pie Astrīdas Briedes
/tālr.26673450/ līdz 29.martam.

Darbu uzsākusi jaunā draudzes padome

AKTUALITĀTES
Astrīda Briede

18. martā notika draudzes kopsapulce, kurā tika ievēlēta jaunā
draudzes padome un revidenti. Revīzijas komisijā turpmāk darbosies Antra
Graudupe, Dace Kangere un Sanita Ozola.
Pēc draudzes kopsapulces notika pirmā jaunās padomes sēde, kurā
tika ievēlēta draudzes valde un sadalīti pienākumi. Arī turpmāk draudzes
priekšnieka pienākumus veiks Normunds Kārkliņš, viņa vietniece būs
Astrīda Briede. Lietvedes pienākumi uzticēti Lilitai Ļavai. Mantzine,
grāmatvede - Evita Jūra, bet kasieres pienākumus turpinās veikt Inta
Matisone. Viesturs Kalējs arī turpmāk būs atbildīgs par baznīcas teritorijas
apsaimniekošanu, bet Andrejs Aveniņš par baznīcas iekštelpu
apsaimniekošanu. Arī Aivis Isačenko pārstāvēs saimniecības nozari. Ērika
Aļeksejeva pārstāvēs informācijas nozari, Līga Čevere - Svētdienas skolas
nozari, Lidija Andersone - diakonijas nozari. Daiga Matroze būs atbildīga
par draudzes mūzikas jomu. Māras Evardsones pienākumos ietilps viss, kas
saistīts ar baznīcas dekorēšanu, altāra sapošanu dievkalpojumiem. Maija
Zvaigzne arī turpmāk uzturēs sakarus ar mūsu draudzes māsu draudzēm
ārpus Latvijas.
25. marta dievkalpojumā jaunās draudzes padomes locekļi un
revidenti tiks ievesti amatā, dodot solījumu uzticīgi un uzcītīgi pildīt uzticētos
amata pienākumus saskaņā ar Dieva Vārdu, Latvijas Evaņģēliski luteriskās
Baznīcas mācību un Satversmi. Apņemsies kalpot draudzes mācītāja vadībā
un ievērot Virsvaldes, diecēzes bīskapa un prāvesta norādījumus. Apņemsies
sekmēt un veicināt Evaņģēlija vēsts izplatīšanu tautā un ar visu savu dzīvi
vārdos un darbos dot citiem labu priekšzīmi.
Mēs ikviens esam aicināti kalpot draudzē, katrs varbūt savā īpašā
veidā. Tomēr lūgšana, aizlūgšana ir tā lieta, kas ir pa spēkam katram, un
lūdzot par savu draudzi, mēs varam būt tai ļoti noderīgi. Kā Baznīctēvi saka,
ka lūgšana ir visspēcīgākā palīdzība, otrā vietā ir visa pārējā praktiskā
palīdzība.
Lai mums visiem kopā izdodas nest daudz labus, svētīgus augļus!
Pateicamies visiem, kas līdz šim ir kalpojuši draudzē, kas ziedojuši laiku un
līdzekļus, lai uzturētu, attīstītu un pilnveidotu mūsu draudzes dzīvi!

DARBS AR JAUNIEŠIEM
Arī „Es nebaidos palīdzēt”

Līga Čevere

Šobrīd izdzīvojam Gavēņa laiku. Mācītājs Hanss stāstīja - Gavēņa
laikā ir 3 būtiskas lietas: miesas gavēšana (sevis ierobežošana
gastronomiskajās baudās), aizlūgšana (būt lūgšanās par citiem cilvēkiem),
labie darbi (palīdzības sniegšana, ziedošana tiem, kam tas nepieciešams).
Ap 40 jauniešu no Cesvaines, Madonas, Vestienas, Rīgas, Jūrmalas un
Gulbenes īpašā veidā to varēja piedzīvot 2. līdz 4. martam Madonā rīkotā
projekta „Es nebaidos palīdzēt” dienās. Pasākumu organizēja Madonas
prāvesta iecirkņa draudžu Svētdienas skolas sadarbībā ar Latvijas
evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jaunatnes nozari, tas norisinājās jau 24.
reizi kopš 2006. gada. Projekta mērķis ir ieinteresēt jauniešus veidot un
līdzdarboties sociālajās/diakonija aktivitātēs, palīdzot cilvēkiem grūtībās,
iesākto darbu turpināt arī pēc pasākuma, iepazīstināt jauniešus ar veidiem,
kā praktiski viņi var palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem, kas ir grūtībās vai
ciešanās. „Es nebaidos palīdzēt” virsgans mācītājs Roberts Otomers: „Mēs
vēlējāmies jauniešiem dot iespēju saprast un apzināties, ka ir kas vērtīgs,
ko šie jaunieši var darīt, palīdzot cilvēkiem viņu vajadzībās un sludinot
viņiem Dieva mīlestības vēsti."
Šīs 3 neaizmirstamās dienas aizritēja nemanot. Katru dienu
iesākām un noslēdzām ar svētbrīdi. Gan piektdienas vakarā, gan sestdien
no rīta mācītājs Roberts lasīja lekcijas „Es”, „Nebaidos” un „Palīdzēt”.
Paralēli pirmajām divām lekcijām piektdien vakarā, pieaugušajiem bija
iespēja piedalīties diskusijā, ko vadīja mācītājs Kaspars Eglītis. Mācītājs
aicināja aizdomāties, kādēļ cilvēki baidās palīdzēt. Mēs baidāmies
kļūdīties, bet Dievs jau Bībelē ir aicinājis nepilnīgos. Ir jāiet pie cilvēkiem, lai
iepazītu Dievu, jo cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, tādēļ ikviens ir
labs, mīlams un vērtīgs. Sestdien visi, modušies ar apņēmību veikt labus
darbus, pēc rīta drosmes un trešās lekcijas “Palīdzēt” dalījāmies grupās, lai
dotos mājapmeklējumos un apciemotu Madonas pansionāta iemītniekus.
Dievs mums bija sagatavojis notikumus, kas atbilstoši katra individuālai
situācijai visspēcīgāk skāra sirdi. Grupiņa, kurā biju es, ciemojās pie Ārija
Sekstes, tur rakām sniegu un ieklausījāmies sirmā kunga dzīves stāstā.
Aizkustinoša izvērtās tikšanās ar Melāniju no Madonas draudzes, kas
šobrīd veseļojas pēc nopietnas slimības, viņas patiesais prieks par mūsu
apmeklējumu, par Dieva mīlestību, kundzes apņemšanās drīzumā pašai
doties uz dievkalpojumu dziļi sirdī aizskāra katru no mums. Īpašas sajūtas

pārņēma, apmeklējot sirmgalvjus pansionātā, iespēja viņos ieklausīties, kopā
lūgt, smieties un dziedāt! Diemžēl ikdienā neprotam atvēlēt viens otram laiku
un uzmanību – iespējams, lielāko dāvanu. Jaunietes, kas piedalījās „Es
nebaidos palīdzēt” dalījās savos iespaidos: „Man ļoti patika šis pasākums.
Daudz interesanta un noderīga ieguvu no dzirdētā lekcijās, it īpaši no pēdējās
lekcijas „Palīdzēt”. Priecājos par iespēju palīdzēt Ludmilas kundzei. Ļoti, ļoti
svētīgi bija piedalīties dievkalpojumā, iespaidīga bija Ērika Hanzovska liecība.
Īpašas sajūtas bija, dziedot dievkalpojumā. Šajās 3 dienās ieguvu jaunus
draugus. Vēlētos vēl kādreiz piedalīties „Es nebaidos palīdzēt” projektā.”
(Alīna)
„Mums ļoti patika. Ieguvām jaunus draugus. Apciemojām vecus
cilvēkus pansionātā, tur mēs centāmies ieiet katrā istabiņā, aprunāties,
padziedāt, pastāstīt par sevi, uzklausīt viņus. Visvairāk patika kāda veca
kundzīte vārdā Rita, kas sekoja mums uz visām istabiņām. Viņa mums paliks
ilgi atmiņā. Kopumā viss ļoti, ļoti patika. Mēs vēlētos, lai šīs 3 dienas nebūtu
tik īsas, jo tās bija pats labākais, ko abas bijām piedzīvojušas. Mēs vēlētos
vēl kādreiz piedalīties „Es nebaidos palīdzēt”, tikai, lai tas būtu nedaudz
garāks.” (Gita un Adelīna)
Sirds gavilēja priekā, kad vēlu vakarā, nevarēdamas iemigt, meitenes
pauda prieku par paveikto un pieredzēto, izteica vēlmi vēl piedalīties šādā
projektā. Trīs semināra „Es nebaidos palīdzēt” dienas bija kārtējā brīnišķīgā
Dieva dāvana mums katram, kas tur piedalījās. Palīdzēšana nebija tikai
vienpusēja, arī jaunieši saņēma palīdzību – neizsakāmu gandarījumu par
piedzīvoto. Esmu laimīga, ka varēju būt kaut mazs darbarīks Dieva varenajās
Rokās. Liels paldies ikvienam, kas paklausīja aicinājumam kalpot, aizlūgt par
projektu, lūgt palīdzību un palīdzēt!

Viesi Liezēres pamatskolā

MISIJAS DARBS SKOLĀS
Regīna Paegle

Šā gada 5. martā Liezēres pamatskolā un Madonas 1. vidusskolā
viesojās tāli ciemiņi – jaunieši no Liepājas, Priekules ev. lut. draudzes – Jānis,
Ieva, Airida, Ēriks un Roberts. Viņi pārstāv organizāciju “Luterāņi Dzīvībai”, un
viņu apciemojuma mērķis bija uzrunāt jauniešus par cilvēka dzīvības vērtību.
Jaunieši janvārī jau ir pabijuši Cesvaines internātpamatskolā, Cesvaines
vidusskolā.
Lekcijās tika stāstīts un rādīts par dzīvības iestāšanās mirkli, bērniņa

attīstību un visbeidzot – piedzimšanu. Pats nozīmīgākais šajā lekcijā bija
uzsvars uz mirki, kad sieviete un vīrietis izdara izvēli – ļaut vai neļaut
piedzimt mazulim. Lekcijas mērķis bija – likt aizdomāties, saprast
nākamajām māmiņām un tētiem vairākas nozīmīgas lietas: 1) vispirms
apdomāt, vai vispār ir vēlme būt kopā ar otru peronu, audzināt bērnus, 2)
kādas problēmas, sekas rodas, ja tiek izdarīts aborts, 3) kur griezties, ja ir
atgadījusies samezglojusies situācija, proti, par dažādām sociālām
palīdzības iestādēm, atbalstu, 4) ko darīt, kur griezties, ja tomēr ir izdarīta
negatīva izvēle – aborts.
Skolēnus uzrunāja gan Jāņa Diekonta stāstītais, gan rādītie video
materiāli, kā arī atspoguļotie statistikas pētījumi, kuri bija divējādi. No
vienas puses skolēnus, kuri dzirdēja lekciju var apsveikt, jo tieši viņi ir
izdzīvojušo skaitā. No otras puses, viņiem bija jādzird šausminoša realitāte
- tajā laikā, kad viņi dzima, katrs otrais bērniņš bija nevēlams un tādējādi
iznīcināts.
Lekcija lika pārdomāt un aizdomāties ikvienam skolēnam par to,
kas ir dzīvība, kad tā sākas, un kādas var būt sekas, ja to iznīcina.
Pēc lekcijas visi 8. un 9. klases skolēni kopā ar Liezēres ev. lut.
Svētdienas skolas bērniem viesiem veltīja divas sirsnīgas, uzmundrinošas
dziesmas.
Ikviens nes atbildību par dzīvību, ne tikai sieviete un vīrietis, kuri
rada šo dzīvību, bet arī līdzcilvēki, kuri ir līdzās un zina, nojauš par
problēmām. Būsim līdzās saviem bērniem, un ieraudzīsim apkārtējos
līdzcilvēkus. Audzināsim ar tikumu, kā arī neatgrūdīsim tos, kuri nonākuši
šausminošas izvēles priekšā. Dievs ir devis bausli:,,Tev nebūs nokaut!” Tad
arī aizdomāsimies par to. Lai dzīvība ikvienam liek uzņemties atbildību un
apzināties tās dārgumu.
REKOLEKCIJAS
No 20. līdz 21. aprīlim mūsu draudzē notiks rekolekcijas
„Kā svinēt Lieldienu laiku”.
Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Dalības maksa 7 Ls.
Lai piedalītos rekolekcijās, nepieciešama dalībnieku pieteikšanās pie
Astrīdas Briedes, tālrunis 26673450, e - pasts: astrida.briede@inbox.lv

LIECĪBA
Dzidra Kalēja
„Kādu nakti viens cilvēks redzēja sapni. Sapnī tas redzēja, ka pa
pludmali pastaigājas Dievs un tam līdzās viņš, tad viņš smiltīs pamanīja divu
pēdu pāru nospiedumus. Viens pāris bija viņa, otrs- Dieva.
"Dievs, kas tas ir?"
"Tā arī ir Tava dzīve, ceļa gājēj."
"Bet kāpēc tur nav tikai vienu pēdu pāra nospiedums?"
"Tāpēc, ka es eju Tev līdzās."
"Bet dažreiz vienu pēdu pāra nospiedumi izzūd...."
"Tie ir Tavi grūtākie dzīves posmi."
"Kāpēc tad Tu mani pameti, Radītāj. Tad, kad man klājās grūti?!"
"Es Tevi nepametu, ceļa gājēj, es Tevi nesu uz rokām....."
Padomāsim katrs par Dieva klātbūtni savā dzīvē, par kopā pavadīto
dienu ar Dievu. Cik labi dzīvot pilnīgā paļāvībā un drošībā, ka neesi viens
visgrūtākā brīdī. Dievs tev palīdzēs, sniegs savu žēlastību,lai tevi paglābtu,
mazinātu sāpes un ciešanas. Tikai uzticies pilnībā Viņam. Ir daudz cilvēka
dzīvē brīžu, kad liekas, ka izmisums un bēdas pārņem visu, un esi viens
savās ciešanās. Bet tieši tad, Dievs tev ir blakus, Viņš sūta glābēju. Par to es
pārliecinājos pilnībā, piedzīvojot neizsakāmas sāpes. Ja es būtu viena tajā
brīdī, es iedomāties nevaru, kā tas viss beigtos, jo pēkšņi vairs nespēju no
sāpēm pārvietoties. Dievs par to bija parūpējies, lai īstajā laikā atsūtītu
mācītāju Andri, kurš gribēja kaut ko noskaidrot internetā pirms
prombraukšanas. Andris pasniedza krēslu, ar kuru palīdzību tiku līdz gultai.
Tūlīt arī uzsāka zvanīšanu piederīgajiem un palīdzības meklēšanu pie
mediķiem. Atsauca kaimiņieni, kura palīdzēja sazvanīt ātro palīdzību, jo pati
es neko nespēju. Tā es nonācu slimnīcā. Kad biju palātā, ienāca dakteris un
nozīmēja ārstēšanu. Pēc ārsta aiziešanas, ienāca diakonijas darbiniece un
pierakstīja aizlūgumu, jo tūlīt sākās dievkalpojums slimnīcā. Iestājās miers un
paļāvība Augstākajam. Pamazām manas sāpes pārgāja un es jutos ļoti
atvieglota. Otrā rītā man bija nozīmēta smaga procedūra kājai, bet es
nogulēju visu nakti tādā vieglumā. Kad rītā atnāca dakteri, mainīja ārstēšanas
kursu, jo celis vairs nebija apsārtis un arī nesāpēja.
Par visu, kas ar mums notiek, neaizmirsīsim pateikties Dievam, jo
Viņš mūs nekad, nekad neatstāj.

BĪBELES SVĒTKI
Cesvaines vidusskolā 14.aprīlī plkst.1030
notiks tradicionālie Bībeles svētki.
Šajā gadā Bībeles svētku tēma būs „Labais gans”. Mūsu draudzes
bērni, jaunieši un viņu ģimenes tiek mīļi aicināti apmeklēt šos svētkus.
Svētku organizēšanā piedalās dažādu konfesiju Svētdienas skolu vadītāji
un kristīgie skolotāji.
Svētkos paredzēts veidot bērnu slavēšanas kori (no 4 gadu vecuma –
18). Ļoti gaidīsim visus bērnus un jauniešus piedalīties kopīgajā korī.
Kora kopmēģinājums paredzēts 12. aprīlī, (ceturtdienā) plkst.17 00 un
14. aprīlī plkst 900 Cesvaines vidusskolā.
Vēlams pirms tam internetā atrast un pamācīties dziesmas:
1. Nāciet visi Dievu slavēsim,
2. No māla veidots es,
3. Žēlastība tā jau līst...
4. Es esmu labais gans (mācīsimies uz vietas)
5. Maziņš jēriņš esmu es (mazajiem bērniem) var atrast norādītajā
adresē http://www.youtube.com/watch?v=Rbyt8IF_wdQ
Mazajiem bērniem mēģinājums 14.aprīlī 9 30. Svētkos dziesmu vārdi
būs redzami uz sienas.
• Lūdzam atsaukties cilvēkus no mūsu draudzes, kuri varētu darboties ar bērnu grupām, var iesaistīties arī jaunieši (grupu darbam ir izstrādāta aptuvena nodarbības gaita). Grupu darbu vadītājiem tikšanās Cesvaines
vidusskolā 10. aprīlī plkst. 1730.
• Svētkos paredzēts zīmējumu un radošo darbu konkurss par tēmu
„Labais gans”. Var izmantot Jņ.10:11 un Lk.15:1-7. Darbus var nodot mūsu
draudzē Svētdienas skolas skolotājām.
• Lūdzam pieteikties līdz 10. aprīlim mūsus draudzē pie Līgas Čeveres, tālr. 29763670.

„SVĒTDIENAS RĪTS”
www.lelb.lv
„Svētdienas Rīts” pieejams preses tirdzniecības vietās Latvijā
Iznācis žurnāla „Svētdienas Rīts” marta numurs, kas piedāvā lasītājiem
aktuālāko informāciju par norisēm baznīcās Latvijā un pasaulē. Sākot ar
marta numuru, žurnāls „Svētdienas Rīts” ir pieejams visās lielākajās preses
tirdzniecības vietās un pasta nodaļās visā Latvijā. Izdevumu iespējams
iegādāties arī kristīgajos grāmatu veikalos „Ihtis” (M. Pils ielā 4, Rīgā) un
„Amnis” (Lāčplēša ielā 37, Rīgā). Žurnālu „Svētdienas Rīts” iespējams arī
abonēt Latvijas Pastā - www.pasts.lv, pasta nodaļās.

KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
25. marts
30. marts

SVĒTDIENA Marijas pasludināšanas diena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

__________________________________________________________________________________________

GRĀMATU GALDS
DURVIS UZ MĀJĀM. Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi.
Dr. Guntis Kalme
Dr. Gunta Kalmes grāmata palīdz lasītājam izprast, ko šodienas Latvijas
situācijā nozīmē būt Latvijas pilsonim, kā īstenot Dieva gribu mīlēt savu
tuvāko, esot līdzdalīgam savas tautas dzīvē. Autors, runājot par Latvijas
vēsturi no kristīga redzējuma, atklāj Dieva dāvanas – Dzimtenes jēgu un
nozīmi šodienas sarežģītajā situācijā.
Šo grāmatu izlasīšanai var dabūt mūsu draudzes bibliotēkā, kā arī pasūtīt
mūsu draudzes grāmatu galdā vai veikalā „Ihtis”/ www.ihtis.lv/

1. aprīlis
5. aprīlis

Zaļā Ceturtdiena
1700 Dievkalpojums

6. aprīlis

Lielā Piektdiena 1000 Krusta ceļš
/ no Romas katoļu baznīcas uz ev. lut. baznīcu /
Tie, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar piedalīties Krusta ceļā,
pulcējas luterāņu baznīcā, kur sagaidīs pārējos krusta ceļa
dalībniekus.
sestdiena 1830 Filmu vakars

7. aprīlis
8. aprīlis

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 17 00 -1800, iepriekš piesakoties pa
telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu laiku.
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Evaņģēlists Agris Pilsums, tel. 29198010, agris.pilsums@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, Reģ. nr.
90000507727, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900

SVĒTDIENA Palmu svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

SVĒTDIENA Lieldienas
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
/dievkalpojums notiks baznīcas lielajā telpā/
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

