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Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti. . .
Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi. Vēl vienas bēres, vēl viens
ceļojums uz kapsētu. Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo
pusdienas bija paredzētas sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo.
Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās
uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. (Lk. 24:1)
Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru mielastam būtu bijušas smaržīgās zāles, un
tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar saceptiem labumiem, viņi necentās
‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?”
Nāve ir ienaidnieks, kas savās pēdās atstāj daudz sāpju, postu, vientulības, un tomēr.
Tie, kas sanāk bērēs un pēc tam gādā, lai, kopā ēdot, cits citu varētu stiprināt? Viņi
saprot, varbūt vēl tikai cer, ka tas arī pašiem palīdzēs. Mēs ticam, ka nāve ir aprīta
uzvarā, jo Kristus ir augšāmcēlies, un jau šīs dzīves ceļā varam piedalīties nāves
uzvarēšanā, sagatavojot “smaržīgas zāles”, ne jau vairs lai mirušo apkoptu, bet cits citu,
un tā arī sevi pašu.
Pāvila spēcīgie vārdi bieži, kad atskan Lieldienu rītā liecinot: “Pēdējais ienaidnieks,
kas tiks iznīcināts, būs nāve…Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies
nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds: nāve ir aprīta uzvarā. Kur, nāve, tava
uzvara? Kur, nāve, tavs dzelonis?” Nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir bauslība, bet,
paldies Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.”
(I Kor. 15:26 un 54-57) Šie Pāvila vārdi bija rakstīti ļoti agri, pirms pat rakstiski
parādījās evaņģēliji. Pāvils citē Vecās Derības tekstus, lai atklātu, ka Kristus
augšāmcelšanās piepildījās senie Dieva apsolījumi. Pāvils labi pazina pravieša Jesajas
grāmatas vārdus: “Uz mūžu mūžiem viņš izpostīs nāvi, Kungs Dievs noslaucīs asaras no
visu vaigiem.” (25:8), kā arī Hozeja rakstītos: “No šeola es atgūšu viņu, no nāves es viņu

izpirkšu – kur gan tavs spēks, nāve? Kur gan tava sērga, šeol?”(13:14) Gan pravietis
Jesajs, gan Hozejs, darbojās apmēram gados no 734. - 722. pirms Kristus. Ilgi gaidīja
pasaule saņemt to, kas mums dāvināts Kristus augšāmcelšanās.
Bet, ja kāds pat skaistā Lieldienu rītā dodas uz dievkalpojumu vēl dziļās sērās un
lūgšanās atklāj, ka jūtās, ka “miruši”, jo tik grūti tālāk dzīvot? Kad jūt, ka nāve patiesi ir
uzvarētāja, jo nozagusi to, kas mūžam piešķīra dzīvot jēgu! Ko tad? Padomāsim paši,
cik reizes jūs paši no māšīnas neesat aiznesuši skaisti sagatavotas maizītes, salātus,
pīrāgus, varbūt sagrieztus Aleksandra kūkas gabaliņus kopējiem draudzes sadraudzības
brīžiem? Telpas, draudzes ‘māja’ pildās smaržām, kas dalītā mīlestībā pārtop par
dziedinošām zālēm. Arī tā mēs esam mācījušies no Kristus, kas mums klāj galdu, jo zina,
cik vajadzīgs mums šis kopējais žēlastībā dāvinātais mielasts un arī tas, ko baudam pēc
dievkalpojumiem. Vai varbūt arī tādos brīžos slēpjās atbilde sērās nonākušajam? Kad
kristīgās mīlestības spēks top par pretspēku nāvei?
Apustulis Jānis savās vēstulēs daudz rakstīja par Dieva mīlestību un mūsējo. Vienā
pantā viņš pat vēsta: “Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam
brāļus un māsas (sic), kas nemīl, paliek nāvē.” (I Jņ. 3:14) Mēs zinām. Tik pārliecināts šis
apustulis, varbūt jo ir redzējis kā tas notiek? Kad mīlot cits citus ‘nāve ir aprīta uzvarā’?
Viņa ir pārliecināts, ka mīlot cits citu mēs jau šīs dzīves laikā atņemam nāvei tās milzīgo
spēku mūs turēt savā varā! Un Jāņa evanģēlijā lasām Kristus apsolījumu, kas to
apstiprina:“Patiesi, patiesi, es jums saku: Kas tic, tam ir mūžība dzīvība. Es esmu dzīvības
maize.” (Jņ. 6:47-48). Ne tam reiz būs, bet tam ir. Tas maina visu, vai nē? Mēs zinām, ne
jau uzreiz izgaisīs sēras, varbūt būs vēl cīņas ar nāves bailēm, bet mums ir pretspēks
tām, kad cits citam atgādinam Jēzus vārdus: “Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un
ticiet man!” (Jņ. 14:1)
Kristietības pašos pirmajos gados kristieši bieži sanāca cits citu mājās uz
dievkalpojumiem. Mājas kārtībā atskanēja lūgšanas, dziesmas, Dieva Vārdi. Varbūt, ka
tika nolasīta kāda apustuļu vēstule, varbūt ka dalījās pārrunās un mācībās. Sekoja
mielasts, ko ievadīja Svētais Vakarēdiens. To viņi darīja, Viņu pieminēdami. Pie Viņa
galda paēdināti, tie tālāk dalīja saņemto svētību - kopā paēdot, cits citā ieklausoties, vai
vienkārši kādam paspiežot roku, vai savējo uz tā plecu uzliekot. Un arī tā nāve top
uzvarēta, jo atņemts tās spēks atstāt cilvēku tukšu, bez cerības vai mīlestības, bez
ticības, kas dzīvu dara! Kā apustulis Jānis teica: “Mēs zinām, ka esam pārgājuši no nāves
dzīvībā, jo mēs mīlam…”
Tik bieži esam piedzīvojuši brīžus, kad pēc sēru mielastiem vai draudzes
sadraudzības brīžiem pamazām prom dodās draugi, piederīgie, draudzes locekļi,
gandrīz vai katrs iznesot kādu tukšu paplāti. Vai esam paši manījuši, ka sirdis nav
tukšas? No tukšā kapa pirmajā Lieldienu rītā sievietas devās prom, atbrīvotas no sērām,
ar jaunu dzīves uzdevumu: “Steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšāmcēlies
no mirušajiem …tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, tās
skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem.” (Mt. 28:7a un 8)
Tukšā kapā palika
smaržīgās svaidamās zāles.
Tukšā kapā lai paliek tas, kas aizkavētu mūsu prieku pasludināt Kristus
augšāmcelšanās vēsti! Caur vissarežģītākiem laikiem un cīņām, tuvumā un tālumā,
turpināsim lūgt un Viņam un cits citam kalpot mīlestības spēkā, jo kas nemīl, paliek
nāvē. Mēs paliekam Viņā, kam ir mūžīgās dzīvības vārdi un spēks! No sirds novēlu jums
katram, tuvumā un tālumā skaistus, dziedinošus, priecīgus Kristus Augšāmcelšanās
svētkus!
Māc. + Lauma

Lielā piektdiena un Kristus augšāmcelšanās svētki…
Kā to salikt kopā? Man bieži uzdod jautājumus – kāpēc Jēzum bija jācieš? Vai
Dievs tā gribēja? Jautājumus, kas sākās ar kāpēc reizēm ir grūti atbildāmi. Atbildes
parasti ir subjektīvas, izņemot, ja tās pamatojas eksaktās zinātnēs.
Man šī Gavēņu laikā ausīs skan Aleksandŗa Veinberga dziesmas Tavās pēdās iet
pēdējais pants:
Krusta svētību, Lielais Cietēj, Tu,
Māci mums šai laikā saprast.
Sirdī debess mieru atrast:
Ceļš uz Lieldienu Ved caur Golgātu.
…Ceļš uz Lieldienu ved caur Golgātu. Vai tas nozīmē, ka Dievs mums sūta ciešanas,
sāpes vai bēdas? Skaidrs, ka nē! Dievs radīja pasauli ar gaismu un tumsu, ar priekiem
un bēdām, ar labu un ļaunu – UN dod mums spējas izvēlēties, kur likt savu enerģiju.
Vai vēlamies vairot gaismu vai tumsu, priekus vai bēdas, labo vai ļauno? Nepiedzīvojot tumsu, nespējam izprast gaismu; nepiedzīvojot bēdas, nepratīsim novērtēt
priekus; nepiedzīvojot ļaunu, grūtāk izprast labo. Ķīnieši runā par ying un yang.
Lielajā piektdienā Kristus mirst šausmu un moku pilnā nāvē. Bija tie, kas tā baidījās
no viņa mācības, kas tik ļoti pretojās jebkam jaunam, ka nolēma, ka no viņa jātiek vaļā.
Un to veica visiem redzot, par atgādinājumu, ka tautas amatpersonu autoritāti vai varu
nedrīkst apšaubīt, vai runāt tai pretī. Jēzus sludināja par Dieva valstību un Dieva prātu,
kas pāri stāv visam. Jēzus mācīja, ka esam pilsoņi Dieva valstībā, kur valda taisnība,
paties miers un mīlestība – kur visiem vietas, kur visi laipni aicināti piedalīties. Un
Jēzu sita krustā…
krust
Labi zinām, ka
Dieva stāsts un
nodoms ar to
nebeidzās. Sekoja
Lieldienas rīts kā
liecība, ka augšāmcēlšanās spēks ir
spēcīgāks pat par
krusta nāvi!
Lieldienas
atgādina, ka runa
nav vienīgi par dzīvi
šeit. Piedzimstot
nākam no Dieva un
mirstot atgriežamies pie Dieva, viņa valstībā. Laiks pa vidam, ir mūsu dzīve šai saulē,
kur mācamies staigāt Dieva ceļus - Tavās pēdās iet. Mācamies izprast krusta svētību,
un tiecamies pēc debess miera. Lieldienas dāvā dzīvības spēku, un spēju dzīvot pilnīgu
un svētīgu mūžu Dieva paspārnē.
Svētīgus Kristus augšāmcelšanos svētkus Tev un Tavējiem vēl,
Sarma Eglīte, Vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpildītāja

Dāmu komitējas ziņojums
Mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi.
Pēteŗa 1. vestule 1:22
Beidzot pavasaris ir klāt!
Mēs atzīmēsin Mātes dienu 13. maijā. Dievkalpojums sāksies 11:30am.
Mums ir vel vajadzīgī brīvprātigie kas mums palīdzētu ar mielastu. Lūdzu ja varat
ziedot mantas Mātes dienas loterejai.
Gaŗezera stipendīju pieprasījumi ir iesūtami līdz 1. maijam. Pieprasījumus
lūdzu rakstīt ar rokraksta iesūtītas Ināra Linda vai Sandra.
Love one another deeply, from the heart.
1. Peter 1:22
Spring is here!
Don’t forget that we will be celebrating Mother’s Day on May 13th. Service
starts at 11:30am. We are still looking for a few good men to help with the
cookout after ( and during!) church service. Also, we are looking for donations for
the raffle that day. If you have tickets for performances, gift certificates or other
items that you can donate, please do!
Stipend requests for Garezers’ summer programs are due on tuesday, May
1st. All request letter should be hand written and sent to Inara Linda or Sandra.
Inara Linda Grendze, 9017 Black Hawk Lane, Indianapolis, IN,46234
Sandra Kuhn, 25 Clay Court, Zionsville, IN 46077
Coffee groups
April 1- Lieldienas/Easter doughnuts and coffee ( no group)
April 8- Jansons
April 15-Indriksons
April 22-Putelis
April 29-Beard
May 6-Kancs
May 13- ģimenes diena/ Mother’s Day cookout
Svētdienas skolas ziņojums
Māci mums mūsu dienas ta skaitīt ka mēs gudru sirdi dabūjam!
Psalmi 90:12
Izsaku pateicību bērniem kas piedalījas pūpolu svētdienas dievkalpojumā!
Nakošai svētdienas skolai pulcēsimies 15. Aprīlī, 10:30am pirms
dievkalpojums.

13. Maijā mēs pulcēsimies 10:30am pirms dievkalpojums.

Teach us to number our days , that we may gain a heart in wisdom.
Psalms 90:12
A large thank you to all the children who participated in the Palm Sunday service!
The next Sunday school class will meet on April 15 at 10:30am BEFORE
service.
On May 13, we will meet at 10:30am BEFORE service.
Ināra Linda Grendze 317-418-1283
LELBA IESVĒTĀMO JAUNIEŠU SAIETS GAREZERĀ!
2018. GADĀ NO 4. LĪDZ 6. MAIJAM
Saieta programma būs pilna ar grupu nodarbībām, pārrunām, saistošām filmām no
Nooma kolekcijas (www.nooma.com) un, protams, labi pavadītu laiku.
Svarīgi! Lūdzam pieteikties pie Jaunatnes nozares vadītāja Dāga Demandta
(dagdemandt@hotmail.com vai (612)280-9333) līdz 4. aprīlim. Dalības maksa ir $40.
Čeki rakstāmi „LELBA”. Iesakām draudzēm segt dalības maksu.
Kas jāņem līdzi? Guļammaisi, gultas veļa, spilvens, dvielis, vannasistabas lietas un
piemērotas/siltas drēbes. Vēlams arī paņemt līdzi fotoaparātu vai smartphone bilžu šķēršļu
gājienam.
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Ir divas dienas, par kurām mums nevajag domāt: divas dienas, kuras vajadzētu atbrīvot no bažām
un bailēm. Divas dienas, kuras atdot Dievam. Viena no tām ir vakardiena ar savām kļūdām un
rūpēm, neveiksmēm, sāpēm un bažām. Taču vakardiena ir pagājusi un tā vairs nav sasniedzama.
Visas atmiņas kopā mums nevar atdot vakardienu. Mēs nekādi nevaram vēlreiz atkārtot to, ko
darījām vakar. Mēs nevaram atgriezties vakardienā! Mēs nevaram izdzēst vārdu, ko teicām
vakar, mēs nevaram izmainīt to, ja esam kādu sāpinājuši. Vakardiena ir pagājusi…
Otra diena, par kuru mums nevajag bažīties, ir rītdiena. Rītdiena ar jauniem pienākumiem,
jaunām grūtībām, lieliem solījumiem un maziem to izpildījumiem. Taču arī rītdiena nav mūsu
varā, mēs to nevaram ne kontrolēt, ne mainīt. Rīt saule lēks vai nu spoža, vai aiz mākoņiem, bet
lēks. Taču kamēr tā lēks, mums nav nekādas daļas par rītdienu, jo tā vēl nav pienākusi…
Mums katram ir tikai viena īpašā diena – šodiena. Katrs cilvēks vienas dienas cīniņu ar dzīvi var
izturēt. Mēs salūztam tikai tad, kad šodienai pieliekam klāt šo mūžības nastu – vakardienu un
rītdienu. Nevis šāsdienas piedzīvojumi ieved cilvēku izmisumā, bet sirdsapziņas pārmetumi un
rūgtums par to, kas notika vakardien un nebeidzamas bažas par to, kas notiks un kā dzīvot rīt…
Dzīvosim tā, lai nav ne jākaunas, ne jānožēlo! Piedosim tiem, kuri apbēdinājuši, uzsmaidīsim
tiem, kuri izturējušies augstprātīgi! Pateiksim labu vārdu tiem, kuri mūs aizmirsuši, atvērsim
durvis tiem, kuri mūsu priekšā tās aizvēruši! Dzīvosim mīlot! Darīsim visu pēc labākās
sirdsapziņas! Teiksim patiesību mīlestībā! Dzīvosim šodien…
Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā! Ps.118:24

Mīļie kristīgie brāļi un māsas!
Šis bija mans pirmais gads draudzes priekšnieka amatā. Mums bija ļoti darbīgs gads: svinējām
un atzīmējām Pūpolsvētdienu, Lieldienas, Ģimenes dienu, 14. jūniju. Rīkojām draudzes
izbraukumu, Pļaujas svētkus, piparkūku cepšanu, tirdziņu, Adventa koncertu (liels paldies Aijai
Brugmanei par burvīgo koncertu) un Ziemsvētkus. Aprīlī atzīmējām draudzes 65 g. darbību,
500 gadu reformācijas svētkus rudenī un prāvesta Gunāra Lazdiņa 40 g. ordinācijas atceri
janvārī. Mēs bieži neatskārstam, ka esam visaktīvākā organizācija Indianāpolē. Tas - pateicoties
jums - draudzes valdei un darbiniekiem. Būsim lepni par saviem panākumiem!

Mēs noturējām 11 valdes sēdes. Paldies Mārtiņam Pūtelim, kuŗš divas reizes novadīja draudzes
valdes sēdi, kad darba pienākumu dēļ biju kavēts veikt šo uzdevumu. Paldies prāvestam
Gunāram Lazdiņam, ērģelniekam Kārlim Rūsam, valdei, dāmu komitejas priekšniecēm Inārai

Grendzei un Sandrai Kuhn, dāmu komitejas loceklēm un visiem draudzes darbiniekiem.
Paldies Mārim Kančam, kas pārņēma draudzes kasieŗa amatu - tas ir liels darbs. Paldies! Īpašs
paldies Uldim Brikmanim, kuŗš katru svētdienu pilda kā dežuranta, tā pērmindeŗa pienākumus.
Es 2017. gadā sāku jaunu tradīciju: ar ziediem apsveicam draudzes locekļus, kam piepildās
apaļi gadi un, sākot ar 90. dzimšanas dienu, sirsnīgi sveiksim tos katru gadu; pārējos jubilārus
atceramies nosūtot tiem kartiņu. Dzirdu labas atsauksmes un saņemu daudz pateicības kartiņu,
šo mēs turpināsim darīt. Ja gadījumā kādu esam aizmirsuši, lūdzu ziņojiet - tas nozīmē, ka
manos sarakstos ir kļūda, par ko es jau iepriekš atvainojos. Decembri arī izsūtīju Ziemsvētku
kartiņu katram draudzes loceklim. Pļaujas svētku dievkalpojums notika brīvā dabā un dziesmas
dziedājām ģitāres pavadījumā. Liels paldies ģitāristam Kārlim Rūsam un Inārai Grendzei par
ieteikumu šāda veida dievkalpojumam.
Es šodien negribu daudz runāt par pagātni, bet par nākotni. Kad mani ievēlēja priekšnieka
amatā, es sacīju, ka gribu stiprināt mūsu draudzi. Šogad svinējām 65 gadu draudzes darbības
atceri, bet gribu, lai tas būtu tikai sākums. Man daži teica, ka viņiem ļoti paticis Adventa koncerts
- vai varētu šādus koncertus rīkot biežāk. Noteikti. Dievs ir svētījis mūsu draudzi, un mums ir
financiālie līdzekļi, lai izpildītu dažādas vēlmes. Lūdzu nāciet talkā ar jaunām domām,
ierosinājumiem, padomiem - pateicīgi uzklausīsim katru ieteikumu, jo tikai ar jūsu atbalstu,
līdzdalību un lūgšanām mēs spēsim turpināt kristīgo darbu. Es aicināju katru valdes locekli
padomāt par kādu mērķi “Goal” 2018. gadam. Es arī vēlos, lai katrs draudzes loceklis padomātu
kā varētu vairāk palīdzēt draudzei. Tam nav jābūt kam lielam: varbūt atvest kādu uz
dievkalpojumu, palīdzēt valdei, dāmu komitejai? Ja mēs katrs kaut ko drusciņ darīsim, tas nesīs
lielu svētību draudzei. Mūsu draudzes nākotne ir mūsu pašu rokās.
Noslēgumā - sirsnīgs paldies Pēterim Ķelpim par daudziem nokalpotiem gadiem draudzes
valdē, ieskaitot priekšnieka amatu.
Paldies par jūsu uzmanību un labus panākumus 2018. gadā! Cienīsim pagātni, bet nepaliksim
pagātnē! Skatīsimies un plānosim nākotni. Ar Dievu svētību, viss ir iespējams. PALDIES!
Dzimšanas dienas: Draudzes valde ar ziediem apsveica draudzes locekļus, kam piepildās apaļi
gadi, un sākot ar 90. dzimšanas dienu, sirsnīgi sveiksim katru gadiņu. Ja vēlaties palīdzēt
apsveikšanā, lūdzu sazinieties ar mani.
Februārī un martā nosūtījām ziedus sekojošiem draudzes locekļiem: Ramonai Freimanei-4.
februārī; Nick Purdue - 9. februārī; Andrim Bērziņam - 16. februārī; Jautrai Ķelpei - 17. februārī;
Ērikai Slīpai - 26. februārī; Ainai Sālmiņai – 16 martā; Jūlijai Nitisai – 24 martā; Ērinstam
Asonim – 27 martā. Dieva svētību jums visiem un visiem jubilāriem!

PALDIES, THANK YOU, GRACIAS!!!!!
Ones again , we want to thank your contribution of $1,164.00 collected during June and
July 2017, coffe table after the service. We were able to sent aproximatly: rice 60lb / black
beans 60lb / lentil 60lb / pasta 90lb / tomatos sauce 32 cans / 3 galons of corn oil / 48 cans of
tuna / 30 jello/ for a total $820.00 and shipment to Venezuela $360.00.
The Lord bless you and give you peace.
Marta and Gunars Lazdins
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