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“Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle,
tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir
grēks, bet grēka spēks ir bauslība.
Bet paldies Dievam, kas mums
devis uzvaru caur mūsu Kungu
Jēzu Kristu. Tad nu, mani mīļie
brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi,
pilnīgāki Tā Kunga darbā
vienumēr, zinādami, ka jūsu
darbs Tā Kunga lietās nav
veltīgs.” /1. Kor. 15:55–58/
Kristu, mans Kungs,
Ar savu augšāmcelšanos Tu
esi uzveicis to,
Kas mani šķīra no Tevis.
Kāpēc gan es tagad lai bīstos
un baiļojos,
Kāpēc lai mana sirds
Nebūtu droša un pilna
prieka?
/Mārtiņš Luters/
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Klusās nedēļas un
Lieldienu laika
dievkalpojumi
28. marts 11:00
Pūpolsvētdienas dievkalpojums
30. marts 18:00
Lūgšanu stunda
31. marts 18:00
Grēksūdzes dievkalpojums
01. aprīlis 18:00
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
02. aprīlis
16:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums. Vislatvijas grēksūdzes diena
18:00 Krusta ceļš no Sv. Trīsvienības
katedrāles
02. aprīlis - 03. aprīlis
22:00 - 6:00 Lūgšanu nakts
/sk.3.lpp./
04. aprīlis
07:00 Lieldienu rīta dievkalpojums
08:00 Sadraudzības mielasts –
pankūku svētki draudzes namā
11:00 Lieldienu svētku dievkalpojums – Kristus Augšāmcelšanās
svētki
05. aprīlis 11:00
Otrās Lieldienas
11. aprīlis 11:00
Baltā svētdiena – Kristību atceres
dievkalpojums

Draudzes
aktivitātes
BAZNĪCĀ
Lūgšanu stunda
/mazajā zālē/
Otrdienās 18:00
Grāmatu galds
Mēneša pirmajā svētdienā
pirms un pēc dievkalpojuma
DRAUDZES NAMĀ
/Jelgavas ielā 58/
Svētdienas skola
Svētdienās 9:30
Kora mēģinājums
Trešdienās 19:00
Svētdienās 10:00 /baznīcā/
Iesvētes mācības
Trešdienās 18:00
Bībeles stunda
Piektdienās 18:00
Bibliotēka
Svētdienās 10:00 – 14:00
Dāmu komitejas sanāksme
Mēneša pirmajā pirmdienā
18:00
Padomes sēde
Mēneša pēdējā ceturtdienā
19:00

Domām nav jānošķir mūs no Dieva
“Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā
pagāni; jo tie domā, ka tie savas
pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu
netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau
zina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu
lūdzat.” /Mt 6:7-8/
Mūsu domas rosās visu laiku. Mēs
analizējam, pārdomājam, fantazējam
vai sapņojam.
Diena vai nakts – nav neviena brīža, kad
mēs nedomātu. Var teikt, ka mūsu
domāšana ir nepārtraukta. Dažkārt kaut
uz brīdi vēlamies apturēt savas domas, tas varētu mūs pasargāt no raizēšanās,
vainas sajūtas un bailēm. Mūsu spēja
domāt ir vislielākā dāvana, bet tā ir arī
vislielāko ciešanu avots. Vai mums
jākļūst par savas nepārtrauktās
domāšanas upuriem? Nē, mēs varam
savu nepārtraukto domāšanu pārvērst
nepārtrauktā lūgšanā, padarot savu
iekšējo monologu par dialogu ar Dievu,
kurš ir visas mīlestības avots.
Pārvarēsim savu izolāciju un aptversim,
ka Kāds, kurš mājo mūsu būtnes centrā,
vēlas ar mīlestību klausīties visu, kas
aizņem un nodarbina mūsu domas!
/Fragments no grāmatas „Gavēņa laika
pārdomas”/

Dievs, svētī manu
lūgšanu.
Iemāci mani katrā
notikumā saskatīt Tavu
gribu un dod man spēku
to izpildīt.
Aizslēdz manas lūpas
tukšiem un ļauniem
vārdiem un atturi manu
roku no ļaunas rīcības.
Ja notiek nelaime, dod
spēku uzņemt to bez
izmisuma.
Par labestības avotu dari
mani visiem, ar ko šodien
tikšos.
Es pateicos Tev, Kungs,
par dvēseli, par visu, kas
man ir apkārt: par
tuvajiem un tālajiem, par
debesīm un zemi.
Un pāri visam par Tavu
visu dzīvu darošo
mīlestību.
Dod man, Kungs, visu
dienu Tevi atcerēties un
Tev pateikties. Āmen.
/Tēvs Aleksandrs Meņs/

