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Otrais gads.



Vienotām aizlūgšanām.

Šinī mēnesī visi kopīgi lūgsimies:

„Kungs, Tevi lūdzam : Lai Tava neizmērojamā mīlestība

un žēlastība, ko Tu esi izlējis pār visu pasauli, mums savu

Dēlu dodams, — lai tā iesildītu arī mūsu sirdis, ka mēs pie-
ņemtos mīlestībā uz Tevi un visiem saviem tuvākiem. — Ak,
Kungs, atveri mums mūsu gara acis un liec mums skaidrāki

saskatīt Tavu gaismu un patiesību — Ak, Kungs, lai visi to

apdomātu un no Tavas bagātības smeltu rītos un vakaros. —

Kungs, Tevi lūdzam, uzklausi mūs !*

Bez tam atsevišķās mēneša dienās lūgsimies :

Decembrī:

26. Dieva mieru visās sirdis, mieru visā pasaulē.
27. Mīlestību un labu prātu visiem cilvēkiem.

28. Par visiem „Mājas svētnīcas" lasītājiem un izplatītājiem.
29. Par „Mājas svētnīcas" redaktoru un līdzstrādniekiem.

30. Par visiem ticības dēļ vajātiem.
31. Pateicību Dievam par visu, Viņa svētību jaunā gadā.

Janvarī:

1. Par visu kristīgo draudzi un baznīcu.

2. Par visiem baznīcas kalpiem un darbiniekiem.

3. Par visu neticīgo vai ticībā remdeno apgaismošanu.
4. Par visiem vienotiem dievlūdzējiem.
5. Par misionāriem un ārmisijas darbu.

6. Lai visi godinātu un pielūgtu Jēzu kā savu Pestītāju.
7. Par mācītājiem, Gara spēku un uzticību savam Kungam.
8. (1. p. Zv. cl.) Par Latvijas ev.-lut. baznīcu un archibīskapu.
9. Vairāk garīgas dzīvības un rosīga darba mūsu baznīcā

un draudzēs.

10. Par „Mājas svētnīcas" izplatīšanu un pasūtīšanu.
11. Par cītīgāku garīgo rakstu lasīšanu.

12. Par bērnu kristīgu audzināšanu un ikdienišķu lūgšanu
mācīšanu.

13. Par jaunatnes sirsnīgāku pievēršanos savai baznīcai.

14. Par mājas dievvārdu un lūgšanu noturēšanu

15. (2. p. Zv. d.) Par kristīgu nama turēšanu.



Gani pielūdz Jēzu.
Cimmermans.



Ziemas svētku II. dienā.

Dziesma: 22.

Sv. evaņģēlists Jānis raksta:

„Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,
un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva

vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības".
Amen. (jSņa cv, j, v)

Mācītājs Edgars Bergs:

No vārdiem sastādās valoda. Tā ir viena no

brīnišķīgākām dāvanām, ko Dievs mums, cilvēkiem,
devis. Cilvēks domā, viņš runā vārdus, — un otra

cilvēka prātā mostas tā pati doma. Valoda nav vie-

nīgais izteiksmes līdzeklis. Ir zīmes un zīmējumi,
muziķa, kas dažkārt vēl skaidrāki un iespaidīgāki
pārnes otra cilvēka domas un jūtas. Tomēr valoda

paliek viena no galveniem, ja pats galvenais izteiks-

mes līdzeklis. Ir katrai tautai sava valoda, kurā iz-

paužas viņas domāšanas veids, pasaules uzskati,
mākslinieciskā izjūta. Valoda tādēļ zināmā mērā

raksturo tautu.

Arī Dievam ir sava valoda, savi vārdi. Tā ir

bauslība, praviešu un apustuļu mācība, garīgā dzeja,
evaņģēlijs, arī dziļo garīgo domātāju izteicieni. Mēs

apbrīnojam šos vārdus un jūtam viņu spēku un svē-

tību. Tie dažkārt dziļi ietekmē mūsu dzīvi, vada

mūsu domas, vārdus un darbus.

Un tomēr valoda ir nepilnīgs izteiksmes līdzek-

lis, un arī Dieva patiesība nevar valodā, vārdos

parādīties pilnā mērā. Tādēļ Dievs savai patiesībai
liek parādīties vēl citā iespaidīgākā veidā, Viņš liek

tai parādīties dzīvā personā. „
Vārds tapa miesa un

mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību,
kā Tēva vienpiedzimušā Dēla". Tā ir Dieva ziemas-

svētku dāvana mums, cilvēkiem.

Šās dāvanas priekšā cilvēki stāvējuši un stāv
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ar lielāko izbrīnu un dziļāko godbijību. Tur viņi
redz Dievu nonākam pasaulē, to darām gaišu ar

savu bezgalīgo mīlestību. Lai Dievs palīdz šo dā-

vanu saņemt!
Ne tikai lielās ticības patiesības prasa iemieso-

jumu dzīvā personā, lai rādītu savu spēku un dotu

savu svētību, bet arī citās dzīves parādībās redzam,
ka tikai tur, kur patiesības iemiesojas dzīvā cilvēkā,
tās pārliecina un uzvar. ledziļinājoties mūsu tautas

atmodas laikmetā, mēs izceļam atsevišķus darbinie-

kus, kuros visspilgtāki parādās tā laika idejas, mērķi,
centieni. Dzīvi darbinieki dara mums dzīvu visu

laikmetu. Domājot par mūsu valsts tapšanu, mēs

pieminam tos vīrus, kas izpildija grūto uzdevumu,
tautu atbrīvot un vest uz patstāvību. Un pēc kā

tagad prasa valsts ? Cik svarīgi arī nav likumi, iestā-

des, organizācijas, svarīgākais ir cilvēki paši, dzīvi

cilvēki, cēli, taisni, pašaizliedzīgi. Ja tādi mums būs,
tad plauks mūsu valsts, ja tādu nav, tad viņai jā-
nīkst, un kaut arī būtu labi likumi un iestādes. Lai

Dievs mums vienmēr dod tādus darbiniekus!

Ko novērojam laicīgā dzīvē, tas parādās vēl

skaidrāki garīgā. Kristīgā baznīca nav domājama
bez Kristus personas. Tikai tad, kad piedzima Kri-

stus, Dievs deva cilvēcei izdevību redzēt Viņa žē-

lastību un patiesību. Uzlūkojot Kristus personu, tā

var atspirgt un atjaunoties. Kas tad mums baznīcās

jāsludina ? Ne sausa mācība, bet mums jārāda dzī-

vais Pestītājs, kas nāk pie mums.

Un šim Dieva vārda iemiesojumam ir allaž jā-
atkārtojas. Ne kristīgā mācība uzvarēja Romas val-

sti, bet dzīvi kristieši, kas savu Kungu apliecināja

dzīvojot un mirstot. Kas atjaunoja kristīgo baznīcu

reformācijas laikā? Ne dziļas pārdomas un gudri
izskaidrojumi, bet dzīvi cilvēki, kas droši liecināja
par savu Pestītāju. Tādi dzīvi cilvēki arī tagad va-

jadzīgi kristīgai baznīcai, un īpaši tagad. Lai ziemas-

svētku brīnums mums viņus rada : „Un vārds tapa
miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatijām viņa
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godību, tadu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dela,
pilnu žēlastības un patiesības". Āmen.

Sirdsmīļais Dievs! Tev pateicamies par lielo

ziemassvētku dāvanu. Tu neesi atrāvies no mums,

grēcīgiem cilvēkiem, bet savu Dēlu esi mums sū-

tījis un rādijis savu neizmērojamo mīlestību. Tavs

vārds ir tapis miesa un ir mājojis un mājo mūsu

vidū. Ļauj mums redzēt viņa godību, Tēva vienpie-
dzimušā Dēla godību, pilnu žēlastības un patiesības!
Dod mums gaišus ziema' svētkus, kur svētku kodols

ir Tava lielā dāvana! — Un mēs lūdzam Tevi, lai

šī ziemassvētku gaisma apgaismo visu mūsu dzīvi,
mūsu darbus, mūsu mājas, mūsu attiecības ar tu-

viem un tāliem, mūsu priekus un bēdas. Lai svētku

svētība mūs vada visu cauru gadu.

Mūsu Tēvs...

Dziesma: 20.

Žēlastība
un miers no Dieva mūsu Tēva, un no

mūsu Kunga Jēzus Kristus lai ir ar mums visiem.

Amen.

Ziemassvētku III. dienā vai svētdienā pēc svētkiem.

Dziesma: 38. p. I—3.

Sv. apustulis Pāvils raksta:

„Teicami liels ir Dieva bijāšanas noslēpums:
Dievs ir parādīts miesā! Skaties no eņģeļiem, sludi-

nāts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā f" Amen.

(7. Tim. 3, 76.)
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Mācītājs Ernests Sarkanbārdis:

Svētku dienās arī mums ir no jauna pavēries
lielais Dieva žēlastības brīnums. Mēs esam stāvē-

juši itkā mums dāvātu mirdzošu dārgakmeņu kau-

dzes priekšā, aplieti no to spožuma. Ko mēs no visa

tā esam paturējuši ?

Sena teika stāsta par kādu kalnraci, kam Svētā

naktī pavērušās klinšu durvis, aiz kurām mirdzējuši
neizskaitāmi dārgumi. Viņš steidzies pēc traukiem,
kuros tos aiznest. Bet rītā šī plaisa vairs nav bijusi
atrodama. Viņš aizmirsis tanī ielikt savu kapli, lai

tā paliktu vaļā.

Vai tā nenotiek arī ar mums? Svētkos mums

atmirdz visa Dieva mīlestības bagātība. Mēs stāvam

tās spožuma apžilbināti. Bet nāk darba dienas, un

jūtamies atkal nabagi. Kur ir tas kaplis, lai šī dār-

gumu krātuve paliktu mums atvērta? - Tas ir

lūgšana, pastāvīga lūgšanas dzīve, kas mums pa-
tur atvērtas tās durvis, aiz kurām mums mirdz

Dieva žēlastības bagātība, kurš arī mūs grib bagā-
tus darīt. Neļausim aizvērties šīm durvīm !

Lūgsim: Lai slava Tev, tu mūžīgās mīle-

stības un žēlsirdības Dievs! Tu, kas ar savu bagā-
tību arī mūs gribi bagātus darīt! Dod mums pie
tās palikt vienumēr: smelt no tās rītos un vakaros,

pie Tevis savās lūgšanās un aizlūgšanās nākot. Ak,

Kungs, neļauji mums to nekad aizmirst, lai Tavas

žēlastības durvis mums neaizvērtos. Bet dodi, ka

mēs varētu teikt: Kungs, pie Tevis es palieku vienu-

mēr, Tu mani turi ar savas taisnības labo roku un

pēc uzņemsi godā. Amen.

Mūsu Tēvs.
.
.

Dziesma: 38. p. 5.

„Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva.
. .

21



Jaunā gadā.

Dziesma: 45.

Sv. evaņģēlists Lūka raksta:

„Kad astoņas dienas bija pagājušas, ka tas

bērns tiktu apgraizīts, tad viņa vārdu nosauca Jēzu,
kā no eņģeļa bija sacīts, pirms Viņš bija ieņemts
mātes miesās

v. Amen.
(Lūk. 2, 21.)

Mācītijs Ernests Sarkanbārdis:

Mēs ejam jaunā gadā, nezinādami, ko tas mums

nesīs, vai gaišus brīžus vai arī smagus pārbaudīju-
mus. leejam tanī kā jaunā, vēl nepazīstamā zemē.

Kad reizi Kolumbs pēc gara un grūta jūras
brauciena sasniedza ilgotos jaunās zemes krastus,
kas visiem vēl bija pilnīgi sveši, tad tas malā iz-

kāpjot vilka krusta zīmi smiltīs un teica: „Zeme,
es tevi ņemu īpašumā sava Kunga Jēzus Kristus

vārdā!" un nosauca to San-Salvadoru, t. i. Svētā

Pestītāja zemi. — Darīsim arī mēs tā, ieejot jaunā
gadā. Saliksim savas rokas un teiksim uz jauno gadu:
„Tu, jaunaiš gads, es nevaru tevī uz priekšu ieska-

tīties, ko tu savā klēpī nes. Bet es ņemu Tevi tādu,
kāds tu man būsi lemts, sava Kunga Jēzus Kristus

vārdā. Kad Viņš būs pie manis, tad viss man notiks

tikai par labu. — Tas Kungs ir mans gaišums un

mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir

manas dzīvības stiprums, no kā man baiļoties. Es

zinu, ka tiem, kas Dievu mīlē, visas lietas nāk par
labu. Amen".

Nav jau svarīgākais tas, vai šis jaunais gads
mums nesīs vairāk prieka vai bēdu, vairāk goda
vai kauna. Bet svarīgākais gan ir, vai viss tas nāks

mūsu dvēselēm par svētību, mūs vedot tuvāk pie
Dieva. Tādēļ svarīgākais ir nevis, ko mēs šinī gadā
saņemsim, bet gan kā mēs to saņemsim.

Mēs daudzkārt ari redzam, ka galvenais nav

vis zemes platība, — tā dažkārt stāv pat atmatā, —
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bet gan kā to apstrādā un izkopj. — Kā mēs iz-

kopsim tās dienas, ko Dievs mums būs dāvājis
jaunā gadā? Kādu svētību mums atnesīs to prieki
un arī to bēdas ? — Zeme prasa sēklu un kopšanu,
cilvēka dvēsele prasa Dieva vārdu un lūgšanu. Lai

tie mums nestu bagātu svētību arī jaunā gadā! Lai

viss notiek Jēzus vārdā! Amen.

Lūgsim: Kungs, uz Tavu vārdu es gribu
izmest savus tīklus arī jaunajā gadā. Tavā vārdā

saņemt laimi un nelaimi. — Kungs, kur Tu mūs

vedīsi, turp ies arī tavs kalps. Kungs, kur Tu uz

mums runāsi mūsu dzīves notikumos, tur tavs kalps
centīsies saklausīt Tavu balsi. Kungs, kur Tu mūs

svētīsi, tur tavs kalps slavēs Tavu vārdu, — un,

Kungs, kur Tu mūs piemeklēsi, tur tavs kalps arī

teiks: „Augsti slavēts lai ir tā Kunga vārds, Viņš
pats labāki zina kā mūsu dvēselēm priekš svētības

vajaga!" — Lai svētī mūs visus Visuspēcīgais un

sirdsžēlīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

Amen.

Māsu Tēvs.

Dziesma: 371.

„Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva. . .

~Uz vienu vīru, Kungu Kristu, Dieva Dēlu, cerē-

dami, mēs esam sākuši ; viņš mūs tiešām neatstās; musu

miesa un dzīvība stāv Viņa ziņā; kur Viņš paliks, tur arī

mēs paliksim; citādi es nezinu, uz ko es varētu pa-

ļauties". Mārtiņš Luters.
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Zvaigznes dienā.

Dziesma: 66, p. I—s.1 —5.

Sv. pravietis Jezaija raksta:

„Ļaudis, kas staigā tumsībā, redz lielu gaišumu;
kas dzīvo nāves ēnā, pār tiem spīd spožums. — Tie

nāks un pielūgs Tavā priekšā, Kungs, un godinās
Tavu vārdu". Amen.

(jez.3,9.)

Mācītājs Ernests Kronbergs:

Zvaigznes diena noslēdz gaišo Ziemas svētku

laiku, bet arī met savus starus nākotnē (atspīdēšana).
Brīnišķā zvaigzne zilajā debesu velvē ir tā, par
kuru runā šī diena. Ārīgais, kā vispār garīgās lie-

tās, priekš mums še ir tikai līdzība. Sī zvaigzne,
ceļa rādītāja, grib būt līdzība neredzamai mūsu dienu

debesu zvaigznei, kas mums vēstī un rāda ceļu pie
mūžīgā Tēva, pie tā kas mīt nepieejamā gaismā,
kas pats ir gaismas un dzīvības avots. Šī zvaigzne
grib būt līdzība tai vislielākai dāvanai, kuru cilvēce

un visa pasaule saņēma pirmajos Ziemas svētkos —

Jēzum Kristum, pasaules glābējam. Tā atspīdēšanu
piemin šī diena. Tas ir tā gaisma un gaišums, par
ko runā arī šīs dienaš dievkalpojuma ievada vārdi,
kurus esam ņēmuši par pamatu mūsu apcerei. Jēzus
Kristus ir gaisma kas kliedē katru tumsu, vai tā

būtu bēdu un izmisuma, slimības, grēka, maldu,
šaubu vai baiļu tumsa.

Šīs tumsas uzguļas cilvēcei. Arī tev un man

tās nav svešas! Tās ir kā rūsa, kas saēd dvēseles

mieru, — tās ir kā putekļi, kas bieži dara nepane-
samu un grūtu tavu un manu dzīves ceļu. — Tur

šādās gaitās mēs cilvēki parasti meklējam dažādas

izejas. Mēs tveram pēc cilvēkiem, pēc cilvēku gud-
rības, padoma, iepriecinājuma vai aizmiršanās bau-

dās, dzīves reibumā. Bet visi šie ceļi ir maldu ceļi.
Pāri tiem klājas nāves ēna. Tā ir tā briesmīgākā
tumsa. No tās mēs vairāmies, bet velti. Izbēgt mēs
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nespējam. Un cels no pirmās tumsas, vairīšanās no

tās, ved mūs atkal otrā tumsā! No tās nav ce]a at-

pakaļ. Tur mieru velti meklēt. Arī kaps nespēj mieru

dot, nedz nāve atspirgšanu. . .

Ir tikai viena izeja no šīs tumsas, tikai viens

ceļš pie gaismas. Tas ved caur īsto un patieso gai-
smu — Jēzu Kristu. Vienīgi viņš kliedē tumsu. Vie-

nīgi Viņš spēj dvēselei mieru dot. Viņš arī pasargā
no tās rūsas, kas dvēseles saēd, no dzīves putekļiem,
kas mūs smacē. Pat nāvē Viņš ir nāves vārētājs!
Viņš ved mūs pie Dieva, jo pats ir Dievs. Viņš
ved pie īstās neiznīcīgās dzīvības, jo pats ir dzīvība.

Viņš ir vienīgais īsta prieka un miera devējs dvē-

selei! — Tādēļ:

Turp, mana dvēsle eji,
Tur dusi, atspirgsties,
Pie Krustā Sistā spēji
No grēkiem raisīties!

Tad vārtus vērsi drīzi

Tu debess godībai:

Jo ceļš uz paradīzi
let pāri Golgatai.

Kas to ir piedzīvojis, — un piedzīvo to ik-

viens, kas šim aicinājumam seko, — tas piederēs
tiem, kas nāks un pielūgs šī spožuma, dvēseles

saules priekšā!
Tie godina, debess gaismas mirdzumu savās

dvēselēs nezdami, ar visu savu dzīvi pašu dvēseles

sauli — Jēzu Kristu ! — Vai arī mēs piederam viņu
pulkam ? Jeb mēs neko nejūtam no tumsas, kurā

staigājam, no nāves ēnas, kurai pretim ejam ? Ak,
lai Dievs dod, ka kļūtu redzīgi un varētu tad ap-

gaismoti kļūt! Amen.

Lūgsim: Ak Jēzu, tu debesu saule, spīdi
pār mums savā dievišķā mīlestībā šajā atspīdēšanas
laikā! Parādies mums un visiem, kas tumsā un nā-

ves ēnā sēd, kā Pestītājs un Glābējs! Tavas mīle-
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stības un žēlastības iedrošināti mēs paceļam savas

acis uz Tavu un mūsu Tēvu. — Tēvs, esi mums

žēlīgs! Dari aklos redzīgus, lai tie varētu to postu,
kurā staigā saredzēt, bet redzēt arī vienīgo ceļu,
kas pie Tevis ved. Atgriez mūs visus pie Tevis!

Stiprini, apgaismo un atspirdzini mūs! Lai Tavs

vaigs žēlastībā spīd arī pār tiem daudzajiem, kas

Tavu gaismu nekad vēl nav redzējuši, bet ilgojas
un tvīkst pēc Tevis. Sūti gaismas vēstnešus arī pie
tiem! — Lieci arī mums Tavā gaismā spīdēt sa-

viem līdzcilvēkiem, lai arī tie atgriestos pie Tevis,
jo pie Tevis ir dzīvības avots, Tavā gaismā mēs

redzam gaismu! Amen.

Mūsu Tēvs.
.

.

Dziesma: 94, p. I—3;1 —3; vai 38. p. 5.

„Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva. .
.

~Tāpat kā mūsu tauku un vaska sveces neapgaismo
ne debesis, ne zemi, bet šauru kaktiņu mājā, bet saule

apgaismo debesis, zemi un visas lietas, tā arī Dieva

vārds ir īstā saule, kas mums dāvina mūžīgo dienu, lai

dzīvojam un esam līgsmi". Mārtiņš Luters.
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Dītricha. Kalna sprediķis.



1. svētdienā pēc Zvaigznes dienas.

Dziesma:

Sv. pravieša Abakuka vārdi:

„Tas Kungs ir savā svētā namā, ciet klusu Viņa
priekšā, visa pasaule f" Amen.

(Abak. 3, 20.)

Mācītājs Pēteris Nesaule:

Katrā cilvēkā dus apslēptas dažādas spējas.
Dažas no tām mēs attīstām un izveidojam, bet citas

atstājam novārtā. Viena no tādām spējām ir klusē-

šana. Tā ir grūta, bet vērtīga māksla — klusēt tad,
kad ap mums iedegas naids, nemiers, skaudība un

meli. Bet daudzreiz mēs sevi pasargātu no veltīga
uztraukuma un neapmierinātības ar dzīvi un sevi

pašu, ja zināmā laikā, vietā un lietā prastu klusu

ciest. Tā ir spēja, kas mums katram ir sevī jāizveido.
Kāds mācītājs atstāsta, ka apmeklējot reiz kādu

skolu viņš ievērojis aiz citiem skolniekiem sēžot

gluži mazu meitenīti. Tā bijusi skolotāja mazā mei-

tiņa. Kad mācītājs jautājis, ko tad viņa klasē darot,
tā atbildējusi: „Es mācos klusu ciest". —

M
Tā ir

liela māksla", teicis mācītājs, „tu dari labi to mācī-

damās jau no mazām dienām, dažs cilvēks to ne-

iemācās visu mūžu". — Gudrais Zālamāns saka:

„Runāt ir sudrabs, klusu ciest ir zelts".

Mācēt ar muti klusēt vēl nav tas grūtākais,
bet palikt klusu savā sirdī Dieva priekšā savās sā-

pēs un ciešanās, ir daudz grūtāk. Tāpat mums ir

jābūt arī spējīgiem likt savā sirdī apklust visām

kaislībām, naidam un sarūgtinājumiem, greizsirdībai
un mantkārībai. Arī tas nav viegli. Šīs mākslas sa-

sniegšanai dažreiz ir vajadzīgs viss cilvēka mūžs.

Attīstot un izveidojot šo spēju -mēs nedrīkstam

aizmirst, ka kopā ar to aug un veidojas visa mūsu

reliģiskā pasaule, mūsu ticības spēks. — Dziesmi-
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nieks Dāvids liecina: „Mana dvēsele ir klusu pie
Dieva". Tikai tas, kas spēj zināmās vietās un brī-

žos likt klusēt savām lūpām un pasaulei ap sevi un

sevī, saņem debesu svētību, dzird Dieva balsi un

izjūt Viņa svētumu.

Pravietis Abakuks saka: „Tas Kungs ir savā

svētā namā, ciet klusu Viņa priekšā, visa pasaule".
Viņš ir savā svētajā namā un visās vietās, kur mēs

Viņu godājam, jo svētajos rakstos mēs lasām: „Kur
divi vai trīs sapulcēti manā vārdā, tur es esmu

viņu vidū". — Svētīgi ir tie, kas to izjūt, redz un

dzird. Kas nemāk Viņa priekšā klusēt, tas nekā ne-

saņem no Viņa svētības.

Tādēļ lūgsim Dievu, lai Viņš pats māca mūs

un dod mums sava gara spēku, ka spējam Viņa

priekšā klusēt un saņemt Viņa svētību. Amen.

Lūgsim: Svētais un mūžīgais Dievs, dziļā

godbijībā un pazemībā mēs gribam Tev tuvoties.

Piedodi mums, ka esam runājuši vārdus, kas nevar

Tavā priekšā pastāvēt. Piedodi, ka esam kurnējuši
pret Tēvi un Tavu prātu mūsu dzīvē. — Palīdzi

mums ka mācamies palikt klusi un pazemīgi dzīves

troksnī, ķildās un nemierā. .Palīdzi mums palikt
klusu Tavā priekšā. Izdzēsi mūsu sirdīs ļaunās kā-

rību ugunis, pasargi mūs no visa, kas var laupīt
svētību dvēselei. Piešķiri mums savā žēlastībā visu,
kas mums par labu nāk, un palīdzi, ka mēs visu,
kas nāk no tavām Tēva rokām, saņemam klusā pa-
teicībā un pazemībā. Amen.

Mūsu Tēvs.
. .

Dziesma: 511, p. I—3.

„Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva.
.

.
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2. svētdienā pēc Zvaigznes dienas.

D z i c s m a : 419.

Sv. evaņģēlists Jānis raksta :

„Trešajā dienā bija kāzas Kānā Galilejā, un

Jēzus māte bija tur. Bet ari Jēzus un viņa mācekļi
bija aicināti kāzās 11

.
Amen.

(Jāņa ev_ 2, 1-4.)

Mācītājs Georgs Bekers :

~Svētīgs tas nams, kur ielūdz Jēzu, — tur mājo
svētība. Bez Jēzus nav svētības un prieka mājas
darbos, nav miera un mīlestības namā, nav īstā

prieka svētkos. Ikvienā namā dzīvo dažādi cilvēki,
katram ir savs prāts, sava griba, katram savas vai-

nas un savi grēki. Ārpus mājas, cilvēku starpā, tas

mazāk nomanāms, — tur esam spiesti savaldīties,
tur nevaram izlaisties. Mājās mēs neierobežojam sevi,

tamdēļ tur visspilgtāk parādās mūsu citkārt apslēp-
tais ļaunums, un tamdēļ taisni mājās cilvēks cilvē-

kam sagādā daudz ciešanu. Nabaga nams, ja tas

dibināts uz mūsu pašu sirds stipruma ; nabaga nams,
kur mīlestība, kas mūs vieno, nav Jēzus uzturēta

un Viņā ieskaņota. Ja gribiet savā namā laimi un

svētību, tad aiciniet pie sevis Jēzu. Ja gribiet mieru

un vienprātību savā namā, tad aiciniet pie sevis

Jēzu. Lai Viņš valda .par mūsu dvēselēm ar savu

garu un atpestī mūs no grēku prāta un patmīlības.
Ja gribiet pacietīgi nest cits cita nastu, tad aiciniet

to, kas ar nebeidzamu pacietību nesis mūsu nastas.

Jo Viņš, kas apsauca vētru, klusinās arī cilvēku

sirdis; Viņš, kas mūs aicinājis sev līdzi, rādīs ceļu
dzīves tumsā". Amen.

„Ak, Kungs, dod žēlastību un ticību, ka mēs

šodien uzņemam Tevi kā viesi savā namā. Paliec

pie mums mūžīgi. Svētī mūs šajā svētdienā, ienāc

pie mums un paliec pie mums ar savu prieku un

mieru". Amen.
„, _,

Musu 1 ēvs. . .

Dziesma: 511, I—3.1 —3.

„Žēlastiba un miers
. . .

(Pēc Panka maize.)
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3. svētdienā pēc Zvaigznes dienas.

Dziesma: 98, p. I—4.1 —4.

Sv. evaņģēlists Jānis raksta:

„Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa
mācekļiem. leraudzijis Jēzu staigājam, viņš saka:

„
Redzi, Dieva Jērs I" Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi

un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies redzēja viņus
sekojam un saka viņiem: „Ko jūs meklējat ?" Tie

Viņam atbildēja : „Rabi (tas ir tulkots; mācītājs),
kur Tu mājo ?" Viņš tiem sacija: „Nāciet, tad re-

dzēsiet. Tad tie nogāja un redzēja, kur Viņš mājo,
un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito

stundu". Amen.
(Jāņa /, 35-39.)

Mācītājs Maksimilians Grīvāns:

Svētrīts. Ko darīsim ? Garā skatīsim Jardanu.
Nemitīgā steigā viņa trauc uz nāves jūru. Austru-

mos redzams tuksnesis, bet rietumos auglīgi vīna

dārzi un kviešu lauki. — Vai šis skats labi neattēlo

cilvēka dzīvi ? Vai vairums cilvēku savā dzīvē
ne-

skrien līdzīgi Jordanes upei? Un ja jautājam: kas

ir skrējēju gala mērķis? Tad daudzreiz atbildes

vietā iestājas klusums.

Ir labi, ka vērā ņemdami zemes dzīves īslai-

cību, rūpējamies lai dzīve nepārvērstos tuksnesī,

līdzīga Austrumjardanes apgabalam, bet gan pielie-
kam visas pūles, lai dzīve līdzinātos auglīgiem dār-

ziem un briedušām druvām. — Un tomēr tik daudziem

šī dzīve līdzinās tuksnesim. Nav tur avotu, kas

dzīves tveicē sakarsētai zemei palīdzētu izdot za-

ļumus un augļus. Dzīves dienas paiet, arvienu

tuvāki nāk nāves jūra, bet zaļumu dzīvei nav.

Līdzīga tuksnesim bija tauta savā vairumā,
kas pirms 2000 gadiem dzīvoja pie Jardanes kra-

stiem. Netrūka šai tautai vīna dārzu, netrūka kvie-

šu lauku, un tomēr īsta satura dzīvei nebija. Šo

tuksnešaino zemi, neauglīgo tautu nāca apaugļot
rasa no debesīm. Un kas ļāvās skārties no šīs ra-

sas, tas pārvērtās auglīgā vīna stādā, tā dzīve ieguva
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saturu, kura vērtību un bagātību vārdi nespēja iz-

teikt. Un sastapšanās mirklis palika atmiņā visu

mūžu. Apustulis pat pēc gadu desmitiem atmin

to stundu, kad pirmo reizi ieraudzija Jēzu.
Kam līdzinājās tava dzīve ? Vai auglīgam vīna

dārzam, briedušai druvai jeb neauglīgam smilšu

tuksnesim? Kāda tā ir Dieva priekšā? — Seko

arī tu Jāņa Kristītāja mājienam, seko apustuļiem un

tavs dzīves tuksnesis arī pārvērtīsies košākā un

auglīgākā dārzā. Tavs ieguvums būs tik bagāts
un skaists, ka šo brīdi visā savā dzīvē nevarēsi

aizmirst. Ne ārējais spožums, bet dvēseles mir-

dzums, lai ir tavs ilgu mērķis. Bet viens tev ir

jāievēro: tu nedrīksti šaubīties un palikt atpakaļ. —

Kādēļ daudzi pie Jēzus neatrod pestīšanu no mal-

diem vai smacējošas dzīves? Tādēļ, ka viņi neiet

pie Jēzus. Tie iet visur citur. Tie klausās, ko citi

saka par Jēzu, bet neiet paši pie Viņa. Un tādēļ,
ka tie paši neredz Jēzus godību, tie arī netop par

Viņa godības mantiniekiem. — Arī šodien Jēzus
tev saka: „nāciet, tad redzēsiet." lesim, lai re-

dzētu ! Amen.

Lūgsim : Varenais Dievs, Tu esi mums dāvā-

jis dzīvi, lai tā kļūtu par auglīgu dārzu. Nāci Tu

pats ar savu žēlastības rasu no debesīm! Svaidi

mūs ar Tavu Svēto Garu ! Dari redzīgākas mūsu

gara acis, lai mēs varētu saskatīt to godību, ar ko

Tu esi tērpis savu Dēlu Jēzu Kristu. Palīdzi mums

sekot Viņam un tapt par Viņa godības līdzmanti-

niekiem. Lai caur Viņa mīlestības spēku arī mēs

taptu iedegti mīlestībā uz Tevi, tuvākiem, savu

tautu un tēvzemi. Un arī šo liesmu sildīti līgsmi
ietu dzīvē un darbā, no Tevis uzticētos pienāku-
mus pildīdami. Lai visa mūsu dzīve taptu par

Tavas godības liecinieci. Amen.

Mūsu Tēvs.
, .

Dziesma: 511, p. I—3.1 —3.

~Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva.
.

."

32



16. Par kārtīgu galda lūgšanu noturēšanu un mācīšanu

bērniem.

17. Par saderību un mieru visās ģimenēs un kaimiņu starpā.
18. Par vienību visu kristīgo baznīcu starpā.
19. Kļūt bagātākiem un priecīgākiem Dievā.

20. Par visiem bēdīgiem un nelaimīgiem.
21. Par sirsnīgāku piedalīšanos dievkalpojumos.
22. (3. p. Zv. d.) īstenu ticību un paļāvību uz Dievu.

23. Par visiem slimiem.

24. Lai visi atrastu sirdsmieru pie Jēzus.
25. Par kristīgiem sabiedriskiem darbiniekiem, lai Dievs tos

svētī un vairo to skaitu.

26. Par Latvijas valsti.

27. Par visiem ticības dēļ vajātiem.
28. Par Tautas Vadoni un viņa darbu.

Dieva vārdi bērniem un jaunatnei.

(Pirmie gabaliņi izlasīšanai un pārdomām pirms diev-

kalpojumiem, — otrie priekš iemācīšanās no galvas.)

Jaungadā: Lūkas 2, 21—40. — Ebrejiem 13, 8.

Zvaigznes d.: Marka 1, 9—ll. — Apustuļu darbu 8, 37.

L. svētd. pēc Zvaigznes d.: Marka 1, 14—20. — Dāv. dz. 37, 5.

2.
„ „ „ „

Marka 1, 21—34.— Dāv. dz.73,23.24.
3.

„ „ „ „

Marka 1, 35—45. — Dāv. dz. 50, 16.

Izdevējs un atbildīgais redaktors mac. Ernests Sarkanbārdis, Rubene-

Vidzemē. Sabiedrības ,Zerae" spiestuve Valmierā, Jurģu ielā 6.

Visiem kristīgu vecāku bērniem ir jāpiedalās savos diev-

kalpojumos.



Baznīcas ziņas.

(Tiek ievietotas draudzēm, kuras vairāk ka 100 abonentu. — Ziņas
iesūtāmas redakcijai 14 dienas pirms attiecīga numura iznākšanas).

Dobeles dr.:

24. XII. pl. 16.30 Dobelē
un_

Glūdā.

25. XII. pl. 10 Dobelē un Bērze. — Pl. 15 Dobele jaunatnei ar priekš-
nesumiem.

26. XII. pl. 10 Dobelē.

27. XII. pl. 10 Sesavā, — pl. 17 Dobelē svetd. skolas eglīte.
31. XII. pl. 16 Sesava, — pl. 19 Dobele jaunatnei.
1. I. pl. 10 Dobelē, — pl. 15 jaunatnei lūgšanas sapulce.
6: I. pl. 10 Bērzē.

8. I. pl. 10 Dobele, pec dievkalpojuma iesvētes mācība, pl. 17 jaunatnei
priekšnesumu vakars dr. namā.

15. I. pl. 10 Sesavā, — pl. 15 Dobelē jaunatnei, dr namā.

22. I. pl. 10 Dobelē, pēc iesvētes mācība, pl. 15 jaunatnei.
28. I. pl. 16 30 bībeles stunda dr. namā prāvesta vadībā.

29. I. pl. 10 Bērzē, — pl. 15 jaunatnei dr. namā

Svētdienas skola katru svētdienu pl 11 dr. namā —
Mā-

cītājs runājams ceturtdienās un sestdienās no pl. 10-15, bet iesvētes

mācību laikā tais dienās no pl. 12.

Rubenes dr.

24. XII. pl. 6 v baznīcā ar eglīti. Dz lap.
25. XII. baznīcā, pl. 1 n. j. d.; pl. 5 v. Sprestinu skola.

31. XII. pl. 5 v. baznīcā ar dievgaldu, dz. lap.
1 1. baznīcā, pl. 1 n. j. d.
6. 1. baznīcā vai zālē.
8. I. pl. II Sprēstiņu skolā.
15. 1. draudzi-s zālē, pēc tam iesvētāmiem.

22. 1. dzaudzes zālē; pl. 1 n. j. d.

„Mājas Svētnīca"

mēnešraksts mājas dievvārdiem un lūgšanām.

Pasūtīšanas maksa:

Ar piesūtīšanu pa pastu: Ls 1,20 gadā, vai 60 sant. pusgadā. Saņemot
izdalīšanas vietās :Ls 1,— gadā, vai 50 s. pusgadā Atsevišķs numurs 10 s.

Kartona mape gada gājuma uzglabāšanai 10 sant.

Pasūtīšana izdarāma pie draudžu un garīgo rakstu izplatītā-
jiem vai arī atsevišķi katrā pasta nodaļā iemaksājot abonēšanas maksu

izdevēja Ernests Sarkanbārdis pasta te'cošā rēķinā 6232.
.

Nākošais numurs izdalīšanas vietās saņemams 29. janvārī.
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