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GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

Sveicu jūs visus Kristus piedzimšanas svētkos!
Svētkos mēs parasti saņemam apsveikumus. Lai tos saņemtu, sūtītājam jāzina mūsu vārds un adrese. Ja
saņemu apsveikumu, ja to piegādā manā pastkastītē, uz aploksnes lasāms mans vārds, ja tas ienāk manā e-pasta
kastītē, es zinu, ka tas ir domāts man!  Es esmu uzrunāts un priecājos par to, ka kāds ir par mani domājis un grib
man vēlēt ko labu. Es vēlos zināt, kas man to ir sūtījis, meklēju parakstītāju vai sūtītāju. Tad ķeros pie satura. Bieži
vien tas ir kāds skaists citāts no Bībeles vai dzejolis.
Pats Dievs sūta mums apsveikumu. Viņam ir savi “pastnieki” eņģeļi. Eņģelis nāca pie ganiem toreiz, un, šis
apsveikums viņiem ir domāts arī mums! “Es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, Jo jums šodien
Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.”Un tad Eņģelis kopā ar debespulku draudzi dziedāja
dziesmu: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.”
Šogad vēlos jūs apsveikt ar reformatora Mārtiņa Lutera vārdiem.
Viņš bija gan muzikāls, gan literārs. Mārtiņam patika rakstīt dziesmas, kas izteica Dieva patiesības. Arī caur
dziesmām viņš mācīja un sludināja, lai mēs varētu uzņemt Dieva vēsti ar atskaņām un melodijas palīdzību. Ar
dziesmu palīdzību mēs arī atgremojam šo vēsti, lai tā iesēžas mūsos, lai tā tiek sadalīta piemērotās devās, lai tā
būtu mums pa daļām saprotama un līdz ar to arī varam to labāk uzņemt. Tāpēc šogad pārdomāsim vienu no
M.Lutera dziesmām, kas balstās uz Kristus piedzimšanas notikumu. Tādējādi varēsim labo vēsti iegaumēt, ieticēt,
apliecināt un cits citu ar dziesmas vārdiem apsveikt un sludināt.
Ievadpants: No debess eņģel's nolaidās, pie ganiem laukā piestājās,
Tā vaigs no prieka staroja, un viņš tiem skaļi vēstīja:
1. No debesīm es atnesu Jums vēsti jaunu priecīgu,
ko Dievs jums licis sludināt uz Betlemi jums aizstaigāt!
2.Tad klausieties, kas noticis: Jums bērniņš šodien piedzimis
No izredzētas jaunavas, par to lai visi priecājas.
3. Viņš – Jēzus Kristus - jūsu Dievs, kas palīdzēt jums apņēmies;
Viņš kļuvis jūsu Pestītājs, kas jūs no grēkiem nomazgāj's.
4. Viņš svētības sev līdzi nes, ko sūtījis jums Debestēvs,
Lai godībā reiz līdz ar mums jums būtu mūžīgs mantojums.
5.Tas lai nu ir par zīmi jums: šis bērns, kas valdnieks ir pār mums,
To atradīsiet gulošu tur silē, autos ietītu.
Tik tālu šajā dziesma ir eņģeli vēsti mums.
Tagad mēs to uzņemam un sevi un citus iedrošinām!
6. Nu būs mums visiem priecāties! Lai mēs ar ganiem steidzamies
Iet lūkot, ko pats Dievs grib dot, mums savu Dēlu dāvinot.
7. Lai sirdis veram, raugāmies, kas kūtiņā ir apmeties, Kas ir šis brīnumainais bērns?
Viņš – miers, Viņš – prieks, Viņš – Dieva spēks.

Šīs vēsts mērķis ir ne tikai darīt mums zināmu faktu, kā bērns ir piedzimis, bet mudināt mūs veidot attiecības ar viņu,
runāt ar viņu.
Eņģeļi, sludinot par bērna dzimšanu, deva apsolījumu, ja iesiet un viņu meklēsiet, jūs viņu atradīsiet. Un, kad būsim
viņu atraduši, nestāvēsim malā, bet sasveicināsimies ar viņu, slavēsim un pielūgsim viņu.
8. Sveiks, dārgais viesi, cienīgs Tu, kas nenicini grēc'nieku!
Tu pie mums, bēdu ļaudīm, nāc, lai slavēts top Tavs žēlīgs prāts!
9. Ak Kungs, Tu visa Radītājs, kā spēji kļūt tik mazs un vājš,
Un gulēt salmos silītē – Visaugstais – lopu paspārnē?
10. Kaut visa plašā pasaule ar būtu zelta krātuve,
Tā būtu pārāk nabaga, lai kļūtu Tava mājvieta.
11. Tu zīdu, samtu nekāro, bet Tēva godu izstaro,
Uz salmu segas gulēdams, it kā tur būtu Tēva nams.
12. Tev labpaticis atklāt man šo patiesību pilnībā:
Ka bagātība, slava, gods Tev nenozīmē it neko.
Un, noslēgumā, kā galveno, es ielūdzu viņu manā dzīvē.
13. Ak, Jēzu, manā sirdī nāc, lai Tevi lolo gars un prāts,
Lai tā ir Tava svētnīca, kur Tevi godāt, pielūgt man!
14. Par to es gribu priecāties, Tev slavu dziedāt, pateikties;
Ak, palīdzi man tiešām prast šo īsto slavas dziesmu rast!
15. Lai slava Dievam augstībā, kas savu Dēlu sūtīja!
Prieks eņģeļiem, to sludinot, mums Jauno gadu iezvanot.
/Teksts un melodija: Martin Luther tulk. Māra Zviedre/

SVEICIENS ZIEMSVĒTKOS
No angļu valodas tulkojis Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts
Nebaidies!
Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija
saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. Un, ienācis pie viņas, eņģelis
sacīja: “Esi sveicināta, izredzētā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu.
Un eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Un, redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi
Dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus. [Lūkas 1:26-31] Un viņa dzemdēja Dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un
guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. [Lūkas 2:7]
Lielais Ziemsvētku prieks kļūst daudz lielāks, kad mēs saprotams, ka mūsu Glābējs dzimšanas dienā jau
deviņus mēnešus bija pazemojies lielā mīlestībā uz visiem cilvēkiem no ieņemšanas brīža. Mūsu pestīšana ir
atkarīga ne tikai no fakta, ka Jēzus bija patiess Dievs un patiess cilvēks, bet arī no tā, ka Jēzus bija Dievs – zīdainis
un Dievs – embrijs.
Jēzum bija vajadzīgas kājas un rokas, lai tās tiktu piesistas krustā un asiņotu. (Lūkas 23:33)
Jēzum
bija
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27:46)
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vainagu.
(Marka
15:17)
Jēzum vajadzēja ķermeni, lai Viņš varētu piedzimt, dzīvot, mirt, tikt apglabāts un augšāmcelties. (Jāņa 19:28-42,
20:1-10)
Kristus bērns dod nenovērtējamu vērtību katra cilvēka dzīvībai kopš ieņemšanas brīža.
“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis
Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.” (Lūkas 2:10b-11).
Nebaidies! Dievs kļuva par niecīgu embriju Marijas miesās, tika veidots un nopīts mātes miesās kā cilvēks, tika
guldīts silītē un tika kārdināts tā pat, kā mēs. Dievs samaksāja briesmīgo un asiņaino maksu pie krusta mūsu
izpirkšanai un ar uzvaru cēlās augšā no mirušajiem.
Nebaidies! Jēzus ir dzimis par tevi. Viņš ir parādījis tev Savu mīlestību un samaksājis par taviem grēkiem
pie krusta. Viņš nāk pie tevis pat tavu bēdu un vainas sajūtas tumsā, lai tevi paceltu uz Savām žēlastības un
piedošanas rokām. Nebaidies! Ziemsvētku vēsts maina sirdis un dzīves. Mēs taču kalpojam Dievam, kurš visvairāk
darbojas, kad esam nespēcīgi, pat nabadzībā. Viņš taču ieradās silītē!

DIEVKALPOJUMI PANSIONĀTOS
Dievkalpojumi pansionātos 26.decembrī
Cesvainē plkst. 13.00
Dzelzavā plkst. 15.00
DIAKONIJAS CENTRS
Diakonijas centra vadītāja Astrīda Briede
Ir aizritējis vēl viens gads, un, atskatoties uz padarīto, gribu teikt paldies sociālā dienesta darbiniecēm, īpaši
Ilvijai Trupavniecei par sadarbību aizvadītajā gadā. Paldies mūsu draudzes meitenēm – Ilzei Gunikai un Ievai
Diekontei, kas atsaukušās šai kalpošanai diakonijas centrā un regulāri ceturtdienās dežūrē. Tāpat liels paldies
visiem citiem, kas jebkādā veidā ir palīdzējuši diakonijas centra darbā gan kārtojot drēbju plauktus, tīrot telpas,
pļaujot zāli apkārt diakonijas centra ēkai, utt. Nav tik būtiski, ko mēs katrs darām – mazas vai lielas lietas, sakām
daudz vai maz, cieši samīļojam un sirsnīgi uzsmaidām vai vienkārši esam viens otram blakus – svarīgākais, ka mēs
to visu darām no sirds.
Šajos Ziemsvētkos es visiem novēlu piedzīvot kādu mazu brīnumu
un izbaudīt svētkus kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem!
Lai Dieva žēlastība un svētība mūs pavada arī nākamajā 2015. gadā!
Diakonijas centrs 25.decembrī un 1. janvārī būs slēgts. Pēc šīm svētku dienām centra darba laikā būs nelielas izmaiņas. Diakonijas centrs būs atvērts ceturtdienās no plkst. 14.30 – 18.30.
INFORMĀCIJA

Draudzes vakars pie eglītes Cesvaines pilī
(Mūzikas skolas telpās) notiks 3. janvārī plkst. 16.00.
Līdzi ņemt groziņu un dāvaniņu loterijai.
# # #

Atgādinājums par ikgadējo ziedojumu pret kvīti! Lūdzu, ja tas vēl nav veikts, to izdarīt, pārskaitot naudiņu uz
draudzes kontu (konta numuru skatīt draudzes avīzes sadaļā KONTAKTI) vai maksāt draudzes kasierei. Paldies!
IESVĒTES MĀCĪBAS
Iesvētes mācību dalībniece Elga Apsīte
Ir lietas un vietas, ko īsti neizprotam, jo nepazīstam. Ir brīži, kad jūtamies apjukuši, lieki un nelaimīgi. Ir ceļi,
kas, liekas, grūti ejami, jo ejam pirmo reizi un ar acīm ciet, pat mērķis nav skaidrs.
Man laimējās – iepazinu vietu – Cesvaines evaņģēliski luterisko baznīcu. Un tiku arī līdz iesvētes mācībām.
Vai bija īsta pārliecība, ka man ceļš īstais? Protams – nē.
Bet… mācību laikā, jauku cilvēku – draudzes mācītāja Hansa Jensona un Astrīdas Briedes vadītajās
nodarbībās sāku saprast, ka neesmu viena, manu dzīvi vada un mani pat mīl (ai!!!) un (ak!!!) cik daudz ir bijuši brīži,
kad esmu žēlota, glābta, tikai acis man bija ciet.
Pavadītas jaukas pēcpusdienas, kurās vērās manas acis un dzima ticība, paļāvība. Un nejūtos vairs ne
lieka, ne nomaldījusies un nelaimīga. Vēl ceļš ejams, bet baiļu nav, pat mērķis skaidrāks, jo es paļaujos un ticu.
Nezināju, ka par tik svarīgām lietām var runāt tik vienkārši un saprotami, pat pajokot.
Paldies par iespēju izprast Bībelē rakstīto Vārdu un kopā pavadītajām stundām.
Iesvētes mācību dalībniece Valija Otvare
Slava un pateicība Dievam par žēlastību un vadību uz iesvētes mācībām Cesvainē. Paldies skolotājiem –
mācītājam Hansam un Astrīdai par kopā būšanu un pacietību mācot un atbildot uz jautājumiem.
Iesvētes mācības deva sapratni un iedrošināja iet pa ticības ceļu.
Iesvētes mācību dalībniece Maruta Kļaviņa
Gadi nav šķērslis, lai nokristītos un tiktu iesvētīts.
Paldies par dievišķo gaisotni, kas valdīja mūsu sanākšanas mirkļos.

Iesvētes mācību dalībniece Līga Vebruāle
Pateicība Dievam, ka mans ceļš aizveda līdz Cesvaines baznīcai un deva iespēju iepazīt Dieva vīru Hansu
un viņa jauko, mīļo palīdzi Astrīdu. Paldies viņiem par Bībeles pamatiem, Dieva Vārda skaidrojumu mierīgā,
draudzīgā gaisotnē! Šo pāris mēnešu laikā iemācījos mazāk runāt, domāt par to, ko un kā runāju, neko nevienam
nepierādīt, biežāk paklusēt. Kļuvu mierīgāka, mācījos būt pateicīga par visu, katrā notikumā un lietā saskatīt
dievišķo. Galvenā atziņa, kas gūta – ceļš kopā ar Jēzu ir patiesība un dzīvība, atpakaļ pasaulē negribu!
Iesvētes mācību dalībnieks Artūrs Goters
Pa šo laiku, kopš esmu apmeklējis iesvētes mācības, esmu iemācījies daudz jauna, un pret citiem izturos
daudz labāk nekā iepriekš.

Jaunais iesvētes mācību kurss Cesvaines ev. lut. draudzē sāksies 2015. gada 7.februārī plkst.
16.00 baznīcā.
Esiet mīļi gaidīti, iepazīt baznīcas mācību un, apliecinot savu ticību, kļūt par pilntiesīgu draudzes locekli!
GRĀMATU GALDS

Mūsu draudzes grāmatgaldā var iegādāties grāmatas ikdienas lasījumiem:

Mārtiņš Luters “Svēto Rakstu apceres katrai dienai”
un

K.F. Vislofs “Dienišķā maize”
Ikdienas Dieva vārdu pārdomas, kuras atradīsiet šajās grāmatās, ir cilvēkam nepieciešamas tāpat kā dienišķā
maize. Mums visiem ir labi pazīstami Kunga vārdi: “.. cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet
no Dieva mutes.” Patiešām, tāpat kā mēs nevaram dzīvot bez ikdienas ēšanas, mēs nevaram dzīvot arī bez Dieva
vārda “ēšanas”. Protams, arvien ir iespējams neēst, pie tam ilgstoši neēst. Tomēr parasti tas noved līdz izsalkumam,
badam un pat nāvei. Novēlam lasītājiem, lasot šīs grāmatas, piedzīvot daudz prieka, padoma, spēka un uz mundrinājuma ikdienas.
APTAUJA - LIECĪBAS
Kristus Bērnā atklājas Dieva mīlestības dzelmes,
Kristus Bērnā piepildās zemes ļaužu karstās vēlmes:
Bērna rokās dzīvība, Bērna rokās mūžība.
Aiztur elpu pasaule, Jēzus Bērnā lūkojoties,
Pazemojas dvēsele, Dieva priekšā noliecietos.
Ko Tu sagaidi no Kristus Bērna šajos Ziemsvētkos?
Līga Johansone: Šogad mans adventa laiks ir savādāks kā citus gadus, jo sāku iepazīt Kristus mācību. Un
Ziemassvētkus gaidu kā brīnumu un ticību labajam, nevajag vairs dāvanas, galvenais, lai mīļie cilvēki ir blakus un
visiem viss ir kārtībā. Gribās būt klusākai un labākai. Un sagaidīt Kristus bērniņa dzimšanu ,kā svētkus bez bagāta
galda un bez sacensībām, kuram būs dārgākas dāvanas. Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Raita Sondore: Pasaulē šajā brīnumus gaidām. Pat neapjaušot, ka brīnumi paši mēs esam vien tad, kad pasauli
redzam sirds acīm, ne prāta acīm. Tad nu es arī sirds siltumā dziļi ticēt gribu, ka ir! Ir ik katrā tā sirds acu gaisma,
kas mazā bērniņa acīm tev pretī raugās un klusi lūdz, lai sadzirdi.
Līga Čevere: Kas notiek, kad ģimenē ienāk jauna dzīvība – piedzimst bērniņš? Viss izmainās, nekas vairs nav tā,
kā iepriekš, ikdienas dzīve tiek pakārtota, saskaņota ar bērniņa iespējām tajā augt un attīstīties. Ziemssvētkos
mūsu sirdīs ienākusi jauna Dzīvība – Jēzus Bērniņš…
Es gribu, lai Jēzus iemājo manā sirdī, lai es ļauju Viņam tur augt.
Ina Kļaviņa: Prieku!
Ieva Diekonte: Es īsti negaidu, ka katru gadu kaut kas brīnumains notiks no jauna. Es pateicībā pieminu, ko Kristus
manā labā ir darījis, nākot pasaulē kā cilvēks.

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

Cesvaines draudzes kalendārs
25. decembris ceturtdiena 900 Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
_________________________________________________________________________________________

28. decembris SVĒTDIENA Svētās ģimenes tēma
(Atkl.14:1-5, 1 Pēt. 4:12-19, Mt 2:13-18)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
31. decembris trešdiena 1900 Vecgada dievkalpojums
(Jes 51:1-6, Rm 8:31-39, Lk 12:35-40)
3.janvāris

sestdiena 1600 Draudzes vakars Cesvaines pilī

_____________________________________________________________________________________________

4. janvāris

SVĒTDIENA Zvaigznes dienas tēma
(Jes 60:1-6; Ef 3:1-12; Mt 2:1-12)

900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
9. janvāris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

11. janvāris

SVĒTDIENA Pirmā svētdiena Epifānijas laikā
(1 Moz 1:1-15; Apd 19:1-7; Mk 1:4-11)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

16. janvāris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
sestdiena 1900 Bībeles stunda

17. janvāris

_____________________________________________________________________________________________

18. janvāris

SVĒTDIENA Otrā svētdiena Epifānijas laikā
(Jes 61:1-3, 6a : Rm 12:6-16; Jņ 2:1-11)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

23. janvāris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

25. janvāris

SVĒTDIENA Trešā svētdiena Epifānijas laikā
(Jon 3:1-5.10; 1Kor 7:29-31; Mk 1:14-20)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

30. janvāris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
sestdiena 1900 Bībeles stunda

31. janvāris

_____________________________________________________________________________________________

1.februāris

SVĒTDIENA Sveču dienas tēma
(Mal 3:1-4; Ebr 2:14-18; Lk 2:22-32)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par
citu laiku.
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

Draudzes avīzi varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

PĀRDOMĀM PAR DZĪVĪBAS SVĒTUMU
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts
28.decembris - Nevainīgo bērnu diena
Šodienas evaņģēlija lasījums dod iespēju runāt par mūsdienu nevainīgo bērnu slaktiņu – Latvijā katru dienu 17
bērnu tiek satriekti ar aborta zobenu. Taču tā ir arī iespēja runāt uz mūsdienu “Rahēlēm” - šo bērnu mātēm un
tēviem, kuri ir nospiesti zem skumjām un vainas un atsakās pieņemt mierinājumu. Mums ir cerības vēsts tieši viņiem
– viens Bērns tajā naktī izbēga no Heroda zobena. Jēzus!
Lūgšana: Tēvs, mēs lūdzam, lai mēs nekad neaizmirstam aborta šausmas un vajadzību par to runāt. Lai mēs nekad
neaizmirstam to smago nastu, ko nes tie, kuri ir pieņēmuši šo lēmumu, un mūsu uzdevumu sludināt Jēzus Kristus
piedošanu. Āmen.
4.janvāris - Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
Pāvils, “vismazākais no visiem svētajiem” (Efeziešiem 3:8), nes Labo Vēsti vismazākajiem – pagāniem – lai arī viņi
varētu kļūt svēti un “vienas miesas locekļi un dalībnieki” (3:6). Jēzus nāca atnest piedošanas gaismu visiem, kas mīt
dziļā krēslā un tumsībā (Jesajas 60:2). Šeit ir iespēja pasludināt piedošanu grēciniekiem. Īpaši tiem, kas jūtas
iesprostoti tādu grēku kā aborts, vardarbība vai atkarības “dziļajā tumsā”.
11.janvāris - Mūsu Kunga kristība
Trīsvienīgā Dieva spēks radīja debesis un zemi (1.Mozus 1:1). Trīsvienīgā Dieva spēks tapa redzams Jēzus kristībā
(Marka 1:9-11). Trīsvienīgā Dieva spēks savienoja mūs ar Kristu mūsu kristībā (Romiešiem 6:3-4). Trīsvienīgā Dieva
spēks dara mūs spējīgus dzīvot atjaunotā dzīvē (Romiešiem 6:4). Kristieši var pieņemt Dievam tīkamus lēmumus.
18.janvāris Epifānijas laika otrā svētdiena
Dievs aicināja Samuēlu būt par Viņa pravieti un darīt Viņu zināmu tautai (1.Samuēla 3:1-10). Dievs aicināja
Natanaēlu būt par Viņa apustuli un darīt Viņu zināmu tautai (Jāņa 1:43-51). Dievs aicina arī mūs un šķīsta mūs caur
Jēzus asinīm, lai mēs būtu Viņa templis (1.Korintiešiem 6:19-20). Arī mēs varam pagodināt Dievu un darīt Viņu
zināmu citiem ar to, kā lietojam savu ķermeni.
25.janvāris Epifānijas laika trešā svētdiena
Šodienas lasījumi sauc uz grēknožēlu. Mēs tagad varētu doties pret mūsu šodienas kultūru gluži kā pret Ninivi un
teikt tai, ka tai jāatgriežas (Jonas 3:1-5). Taču grēka nožēlai jāsākas ar ikvienu no mums. Vai arī mēs esam iesaistīti
visas sabiedrības grēkos? Vai mēs tos attaisnojam, pieveram acis un klusējam, kad vajadzētu runāt? “Atgriezieties,”
saka Jēzus, “un ticiet uz evaņģēliju” (Marka 1:15). Tos, kuri atgriežas, sagaida bagātīga piedošana.
1.februāris - Trešā svētdiena pirms gavēņa laika
Kristieši cīnās par dzīvību ne tāpēc, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kura to nedara, bet gan tāpēc, ka to dara Dievs.
Mūsu dzīvības vēsts plūst no Viņa dzīvības vēsts evaņģēlijā. Tieši ar Viņa, nevis mūsu pašu, autoritāti mēs
nostājamies pret mūsdienu elkiem un saucam grēku par grēku. Ar Viņa autoritāti mēs pasludinām Viņa piedošanu
un cerību grēku nožēlas pilnām sirdīm.

