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Pļaujas svētki

GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

„Pļaujas svētkus sviniet par jūsu darba pirmiem augļiem no tā, ko tīrumā esat
sējuši.... tad tev būs ņemt no visiem zemes augļiem pirmo ražu, ko tu ievāksi
no savas zemes, kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod, un likt grozā un iet uz
to vietu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, Sev izraudzīs, lai tur mājotu Viņa Vārds....
Tad lai priesteris ņem grozu no tavas rokas un lai viņš to noliek Tā Kunga,
tava Dieva, altāra priekšā.” /5.Moz.26/
Kad Bībele runā par ziedošanu Dievam, bieži vien ir minēts “pirmie augļi”.
Tam ir simboliski svarīgi nozīme:
Pirmkārt, tas nozīmē, ka es dodu pirmo daļu Dievam uzreiz no tā, ko Viņš
man devis. Ja es gaidu, lai redzētu, vai man paliks kaut kas pāri, lai to atdotu
Dievam, tad tas nerāda uz tik lielu manu pateicību.
Otrkārt, pirmā daļa arī simbolizē visu. Kad dod pirmo daļu, tad tas ir tā, it kā tu
dotu Dievam visu, ka tu Viņam uzticies, ka Viņš tevi svētīs ar to, kas tev
paliks pāri.
Ziedošana arī izsaka mūsu pateicību Dievam un ka mēs novērtējam
savas attiecības ar Dievu. Šeit nav runa par sausu principus, kas jāievēro.
Dievs grib dzīvas attiecības ar mums, Viņš grib, ka mēs esam priecīgi un
pateicīgi par visu, ko Viņš mums dod. Tā nav kā dāvana Dievam. Viņam
visvairāk patīk, bet ka mēs dodam ar prieku.
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo
priecīgu devēju Dievs mīl.” (2Kor.9:6)
Regulāra ziedošana baznīcai var labi palīdzēt mums sargāties no
mantkārības. Tāpat neesmu dzirdējis nevienu, kam regulāri dodot desmito

tiesu, kādas svarīgas mantas trūktu. Viņiem nav žēl ziedot savu desmito
tiesu, bet ir prieks par to, ka viņi var justies brīvi to darot.
Ir draudzes, kur reizi mēnesī ir desmitās tiesas došana. Draudzes
locekļi iet altāra priekšā un ieliek to kolektes traukā. Es vairāk uzsveru to,
ka katrs ziedo savu daļu parastās kolektes vākšanas laikā dievkalpojumā.
To var arī pārskaitīt kontā, bet sava simboliska vērtība ir tomēr to darīt
dievkalpojumā draudzes vidū kopā ar lūgšanām.
Principā, manam ziedojuma apjomam nevajadzētu samazināties,
ja es kādu svētdienu neesmu dievkalpojumā, jo ar savu ziedojumu es
nemaksāju par dievkalpojumiem, bet izsaku Dievam paldies un sargāju
sevi no mantkārības.
Pļaujas svētki ir skaisti un priecīgi svētki. Parasti mēs nesam
simboliski produktus no rudens ražas Dieva vaiga, altāra priekšā un to mēs
darīsim arī šogad ar svētdienas skolas bērnu palīdzību.
TEMATISKĀ DAĻA
Astrīda Briede
Esiet pateicīgi!
Vai mēs tādi esam? Vai mums tas izdodas?
Ielūkojoties Bībelē un pievēršot uzmanību vārdam „pateicība”, pārsteidz,
cik Dieva Vārds ļoti daudz māca par to, ka mums jābūt pateicīgiem.
Apustulis Pāvils saka: „Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū
Jēzū attiecībā uz jums.” (1.Tes.5:18)
„Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar
pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā” (Filipiešiem 4:6).
Pateicība ir saistīta ar lūgšanu. Tā ir lūgšanas būtiska sastāvdaļa.
Ja pirms lūgšanas pārdomājam par ko lūgt, tad vēl jo vairāk mums
vajadzētu pārdomāt, par ko Dievam pateikties. Psalmos Dievs ir slavēts par
to, kādus brīnumus Viņš ir darījis izvedot Izraēlu no Ēģiptes, vedot cauri
tuksnesim un uzturot. Tāpat mūsu dzīvē ir daudzas lietas, par kurām mēs
Dievu varētu slavēt. Ir dažas lietas, par ko mēs pateicamies vienmēr, bet
neaizmirsīsim Dievam pateikties par to visu, ko esam piedzīvojuši tādēļ, ka
Dievs mūs ir pievedis pie ticības gaismas.
Pareizticīgās baznīcas rīta lūgšanā ir skaisti pateicības vārdi: „Es
pateicos Tev, Dievs, ka Savā lielajā žēlastībā un lēnprātībā Tu neesi
dusmojis uz mani, laisku un grēcīgu, nedz pazudinājis mani līdz ar maniem
noziegumiem, bet cilvēkmīlestībā mani, neziņā guļošu, atkal esi piecēlis,

lai, rītam austot, Tevi meklēdams, es godinātu Tevi.” Tāpat mēs varam
pateikties par dienas gājumu, bet sevišķi pateikties par kādu sevišķu svētību,
vai Dieva atbalstu, ko esam piedzīvojuši. Ja neizvērtēsim savā dzīvē lietas,
kas ar mums notiek un neskatīsimies ilgtermiņā, ko šīs lietas ir nozīmējušas
vai nozīmēs, mēs neiemantosim pateicīgu sirds stāvokli. Pateicīgs sirds
stāvoklis palīdz pat grūtības pieņemt ar zināmu motivāciju, ka tās mūs šķīstīs
vai rūdīs. Pateicīga sirds no katra pārbaudījuma gūs kādu labumu.
Apustulis Pāvils, kurš uzskaita, cik reizes ir nomētāts ar akmeņiem,
slīcis, nodots, cietis gan no svešiem, gan no savējiem, bet nevienā vietā
neredzam, ka viņš būtu skumju nomākts cilvēks. Taisni otrādi, viņš saka: „Par
visu esiet pateicīgi”. Dievs ir tas, kas vada visu cilvēku dzīves, un bez Dieva
ziņas no galvas ne mats nenokrīt, tāpat kā bez Dieva ziņas nenotiek neviens
process mūsu dzīvē. Viss, kas ar mums ir noticis, ir labākais priekš mums.
Nevienam nav vairāk, nekā viņš varētu panest. „Ielūzušu niedri Viņš
nesalauzīs, un kvēlojošu dakti Viņš neizdzēsīs, tiekāms Viņš taisnībai dos
uzvaru”./Mt.12:20/ Dievs nevienam pasaulē neuzliek neko tādu, kas būtu
pretrunā ar Viņa vārdiem.Tāpēc pateicībai ir ļoti stabils pamats. Tas māca
katru dienu sagaidīt ar pateicīgu sirdi. Optinas klostera starecu rīta lūgšanā ir
vārdi: „Kungs, liec man ar miera pilnu sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā
diena. Liec man pilnīgi paļauties uz Tavu svēto gribu. Jebkurā šīs dienas
brīdī, jebkurā lietā pamāci mani un uzturi mani. Lai arī kādas ziņas es
saņemtu dienas tecējumā, pamāci man tās saņemt mierīgā garā un ciešā
pārliecībā, ka viss notiek pēc Tavas svētās gribas. Visos manos vārdos un
darbos vadi manas domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos liec man
neaizmirst, ka visu esi sūtījis Tu.”
„Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie
pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” /Rom. 8:28/
IEPAZĪSTI SAVAS DRAUDZES DARBINIEKUS - INTERVIJA
Astrīda Briede
Ar Pļaujas svētkiem mūsu draudzē iesākas jaunais Svētdienas skolas
mācību gads. Mūsu draudzes Svētdienas skola ir palīgs vecākiem un ģimenēm,
kuras grib, lai bērns būtu arī garīgi izglītots un zinātu, kas ir Dievs. Pārdomājot
Svētdienas skolas nozīmi bērnu kristīgajā audzināšanā, secināju, ka tomēr galvenā atbildība vienalga ir vecāku ziņā, cik bieži ar bērnu tiek runāts par garīgām
lietām, par bijību Dieva priekšā, par problēmu risinājumiem izmantojot Bībeles atziņas. Bet ja mēs paši neejam uz baznīcu, vai tad bērni nāks? Bērniem ir jāredz,
ka šīs garīgās vērtības ir svarīgas ne tikai svētdienas skolas skolotājām, bet arī
viņa ģimenes locekļiem – mammai, tētim, vecmāmiņai, vectētiņam. Pārmaiņas

mūsu dzīvē mums var palīdzēt atgriezties pie īstā pamata un savas dzīves patiesajām vērtībām. Jo naudu var zaudēt, darbu arī, stāvokli sabiedrībā, bet tas,
ko neviens nevar atņemt, ir Kristus ar savu upuri un žēlastību, kuru tas dāvā
ikvienam.
Iesākot jauno mācību gadu Svētdienas skolā aicinu uz sarunu mūsu
draudzes Svētdienas skolas skolotājas - Līgu Čeveri, Allu Isačenko, Regīnu
Paegli un Antru Graudupi.
Kāpēc esiet izvēlējušās tieši šo kalpošanu draudzē? Kas pamudināja atsaukties šim aicinājumam - kļūt par Svētdienas skolas skolotāju?
Alla: Mans ikdienas darbs ir saistīts ar bērniem -- esmu pirmsskolas skolotāja.
Tolaik ticības mācības nodarbības tika vadītas lielākajiem bērnudārza bērniem.
Iepriekšējā svētdienas skolas skolotāja Vita Šķipsna mainīja savu dzīves vietu
un tā aicinājumumu darboties šajā jomā saņēmu es. Atsaucos šim
uzaicinājumam.
Regīna: Ar apbrīnu pirms tam vēroju pārējās Sv. Skolas skolotājas, man šī
kalpošana vienmēr ir likusies ļoti īpaša. Arī es vēlējos, tad pēkšņi, kādā dienā
izskanēja jautājums: ,,Vai kāda vēlas, kura varētu?” Es stāvēju līdzās.. Cita
varianta nebija. Es vienkārši atrados īstajā vietā un īstajā laikā.
Visaugstākajam pieder vara visu salikt ,,pa plauktiņiem”. Es tik ļoti vēlējos būt
Sv. Skolas skolotāja – un esmu. Dievs mani ir izredzējis skolotājas amatam.
Man likās, kā es varēšu strādāt skolā, ja man par pamatu nebūs kristīgu lietu
principi. Zīmīgi, ka Dievs manas karjeras izaugsmi ir sakārtojis pa posmiem,
kas viens otru papildina. Sākumā strādāju bērnudārzā, kurā darba vide,
apstākļi, nodarbības man pašai iemācīja kaut ko jaunu. Bērnudārza pieredze
ļoti veiksmīgi noder Sv. Skolas darbā. Idejas, darbiņu veidošanas tehnika,
bērni paši par sevi ir lieliski darba instrumenti, kuri asina, atjauno, papildina un
attīsta skolotāju.
Antra: Uz kalpošanu sv. skolā mani pamudināja mācītājs Ingus Dāboliņš sarunā pirms manām kristībām un iesvētībām.Tomēr par to biju domājusi jau agrāk-sava dēliņa Emīla adopcijas procesā.Jautāju aprūpes centra direktorei , vai
bērnus, kuri tur mīt, ved pie Dieva, jo netālu bija redzama baznīca.Viņa man
atbildēja, ka par to neesot domājusi...tad es sapratu, ka es par to esmu domājusi, bet neesmu realizējusi....Tā mājupceļā nostiprinājās mana pārliecība par
to, ka jāsakārto ne tikai dēliņa, bet arī manas attiecības ar Dievu.Tā nu Emīls,
pats to nezinot, bija veicinājis arī manu tuvināšanos Dievam.
Līga: Es neizvēlējos šo kalpošanu….Īsi pēc manām iesvētībām un ienākšanas
draudzē mācītājs Ingus Dāboliņš mani uzrunāja. Tobrīd neapjautu, cik lielu atbildību esmu uzņēmusies, no sirds nopriecājos, ka varēšu darboties ar bērniem un kā ierasts nodomāju – kas jādara, jādara. Drīzāk varētu teikt, ka Svētdienas skolu apmeklēju, nevis vadu, jo visvairāk esmu ieguvusi, tieši gatavojo-

ties nodarbībām un kontaktējoties ar bērniem. Kalpošanu uzsākām kopā ar Lilitu.
Liels paldies Allai, viņa mums ļoti daudz palīdzēja ar padomiem nodarbību vadīšanā un radošām idejām.
Kas, tavuprāt, ir svarīgākais Svētdienas skolas skolotāja kalpošanas
darbā?
Alla: tas pats, kas jebkurā kalpošanā - atvērtība Dievam, atsaukties
aicinājumam.
Regīna: Uzdrīkstēšanās, lūgšanas, kreativitāte, spēja pielāgoties videi, apstākļiem.
Līga: Būt patiesai. Svētdienas skolas skolotājam ir būtiska nozīme mazā cilvēka
dzīvē. Katrs Svētdienas skolā dzirdētais vārds, sajustā mīlestība, skatiens,
smaids bērnam sniedz priekšstatu par kristiešiem, par Dievu, Jēzu, baznīcu,
draudzi, tas savukārt rada vēlmi kļūt vienam no Dieva bērniem (vienam no
mums) vai gluži pretēji.
Mums Dievs ir devis piedzīvot šos laikus, kuros ir tik daudz gan labu, gan
pilnīgi aplamu pārmaiņu, tāpēc ir vērts iedziļināties un padomāt, kuras lietas mūsu bērniem ir visvērtīgākās. Kas ir tas, ko jūs, pirmkārt, cenšaties
dot Sv.skolas bērniem?
Alla: atziņu par Dievu.
Regīna: Mīlestību, mēģinu parādīt, ka katrs bērns ir īpašs un vajadzīgs tieši
Svētdienas skolā.
Līga: Vispirms jau jāatceras, ka mēs bērniem nepārtraukti liecinām ar savu rīcību, attieksmi, uzvedību. No mums viņi var redzēt paklausību, paļāvību un ticību
Dievam, to nevar tikai teorētiski iemācīt, tieši tāpat kā lūgšanu. Manuprāt, bērniem noteikti vajadzētu zināt, ka patiesība ir Bībelē, kur arī meklēt atbildes uz
jautājumiem, ka jeb ko varam lūgt mūsu mīlošajam Tētim. Svarīgi apzināties, ka
katrs bērns, katrs cilvēks ir Dieva izlolots, mīlestībā radīts brīnums. Dievam brāķu
nav!
Ko tad mācat Svētdienas skolā, jo Svētdienas skola nav izklaide vai laika
pavadīšana, kamēr vecāki ir baznīcā. Kas jums liekas svarīgākais bērnu
kristīgā audzināšanā?
Alla: Dievs mūs mīl, vēlas būt kopā ar mums. Ja mēs nožēlojam savus grēkus
un aicinām Jēzu Kristu būt par mūsu Kungu un pestītāju - Dievs ienāks mūsu
dzīvē un mūsu sirdī, un vienmēr, vienmēr būs mums klāt jebkurā dzīves situācijā
un laikā. Kristīgajā audzināšanā svarīgākais uzticēties Dievam , Viņa vadībai .
Ticība Viņa Vārdam.
Regīna: Ka materiālās vērtības, jaunākais, modīgākais apģērbs, modernākās
tehnoloģijas – dators, televizors, telefons – nebūt nav galvenais. Nostiprināt
iemaņas: ikdienu pateikt pateicības lūgšanu pirms ēdienreizēm, pirms
gulētiešanas. Saprast, ka ikvienā situācijā, no sirds lūdzot, atnāks padoms,
glābšana, atrisinājums. Un galvenais, ka mums, Sv. Skolas skolotājiem, bērniem

ir jānostiprina tas, ko ir teikusi Māte Terēze: ,,Viņš mani mīl. Un kā Viņš mani
mīl? Dievs atbild: ,,Pat ja māte aizmirsusi savu bērnu, Es turu tevi savā
plaukstā.” Pārdomājot šos vārdus, es sev saku: ,,Miljoniem dzīvību Viņa
plaukstā! Un tomēr Dievs spēj mani tur saskatīt, mazītiņu daļiņu saujas vidū,
bet var, ja jau Viņš tā saka.”1
Antra: Svarīgākais bērnu kristīgā audzināšanā, manuprāt, ir paraugs - labi, ja
ģimenes, bet ja nē - labi, ka to spēj draudze...Domāju par to, kā mēs kā Kristus
draudze varētu uzrunāt katru bērnu, katru ģimeni, kas par to nezināšanas,
nevaļas vai kāda cita iemesla dēļ nav padomājuši vai baidās domāt ...
Kristus mūs ir mācījis, ka draudze ir Viņa miesa un mēs esam Viņa miesas locekļi. Vai jūs to variet attiecināt uz mūsu draudzi?
Alla: Jā.
Regīna: Manuprāt, mūsu draudze tieši pēdējos divos gados to vairāk sāk
apzināties un to īstenot – sajust. Līdz tam šo sajūtu es tā īsti nesajutu. Var jau
būt, ka pie šī jautājuma jāsāk ar pašu būtiskāko - apjaust, saprast, izprast, ko
tad mums – kristiešiem nozīmē būt Viņa miesas locekļiem. Taču pats
svarīgākais, ka es šo sajūtu sāku apjaust sevī un draudzes kopībā. Mūsu
miesas locekļi strādā: mums ir sava avīze, Sv. skola visos vecumposmos.
Mums ir ekskursijas, dažādas vasaras aktivitātes, rekolekcijas, kurās mēs
garīgi pieaugam. Esmu pamanījusi, ka kūtrums mūsu draudzē sāk ,,iet
mazumā”. Taču ir lietas, pie kurām mums ir daudz darba.
Līga: Jā, es ne reizi vien esmu to sajutusi. Īpaši to apjautu kādā draudzes
padomes sēdē, kad mācītājs Hanss uzsvēra, ka katra kristīgās draudzes
nozare (piem., svētdienas skola, diakonija darbs u.tt.) ir vienlīdz būtiska, kā
vienas miesas locekļi.
Jums gandrīz visām ir pedagoģiskā izglītība, un jūsu darbs ir saistīts ar
bērniem. Kāda ir jūsu kristīgā izglītība? Cik tas ir svarīgi jums pašām,
svarīgi priekš kalpošanas?
Alla: 2004. gadā apmeklēju Svētdienas skolu skolotāju apmācības semināru.
Regīna: Šobrīd studēju Lutera Akadēmijā draudžu izglītības nodaļas 2. kursā.
Jau otro gadu apmeklēju starpkonfesionālos kursus ,,Bībeles principu
integrācija izglītībā”. Vispār es cenšos apmeklēt dažādas lekcijas, kursus, kas
saistīti ar kristīgās ticības izaugsmi, kā arī mūsdienu literatūru. Mani ļoti saista
dzeja, jo pati to arī rakstu. Mana kalpošana draudzē ir netikai kā Sv. Skolas
skolotājai, bet arī cenšos rakstīt par draudzes aktivitātēm mūsu draudzes
avīzītē, kā arī mūsu novada reģionālajam laikrakstam ,,Staram”, kā arī nereti
mēdzu uzrakstīt ,,Svētdienas Rītam”.
Antra: Gribētos apmeklēt Svētdienas skolas skolotāju kursus, jo atzīstu, ka
daudz ko nezinu - mācos kopā ar bērniem. Man prieks, ka varu lūgt palīdzību
1
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katrai Sv. skolas skolotājai, jo zinu, ka palīdzēs, neatteiks. Ši kalpošana nes
svētību man, manam dēliņam un visai ģimenei, jo, gatavojoties nodarbībai, es
pati pilnveidoju savu garīgo pasauli.Jācer, ka to jūt arī bērni un caur viņiem arī
ģimenes.Tomēr tas ne vienmēr ir viegli, bet Dieva vadībā es to cenšos veikt
godam.
Līga: Madonas iecirkņa Svētdienas skolām ir visjaukākā koordinatore –Nadja
Niedrīte, kas ik pa laikam mūs saaicina, lai dalītos pieredzē un materiālos, kā arī
vienotos kopīgās lūgšanās. Tas ļoti stiprina. Pirms pāris gadiem man radās
brīnišķīga iespēja nedēļu pavadīt Kalna skolā, kur piedalījos LELB organizētos
kursos Svētdienas skolas skolotājiem. Tur saņemtā garīgā barība deva
stiprinājumu un iedvesmu vēl ilgi kalpot savas draudzes Svētdienas skoliņā. Man
kā kristietei, kā Svētdienas skolas skolotājai katra tikšanās ar citiem kristiešiem
un skolotājiem ir kā mācības vai seminārs, kur gūt idejas un iedrošinājumu
tālākam darbam.
Mīļie vecāki, vecvecāki, krustvecāki!
Vedīsim savus bērnus, mazbērnus, krustbērnus uz Svētdienas skolu un
palīdzēsim skolotājām ar savu interesi, piedalīšanos un ierosinājumiem.
Svētdienas skolas nodarbības bērniem notiek
svētdienās dievkalpojuma laikā.
Uz tikšanos Svētdienas skolā!

DZEJA
Regīna Paegle

Es esmu pie Tevis – mans Kungs
Tavā plaukstā
Mana pukstošā sirds.
Kad datori nemirgo vairs,
Bet augstu virs galvas
Tavas ceturtās dienas darbs,
Es siltā segā izraudāto
Vaigu lieku.
Vairs nesāp. Vairs nestāvu
Dziļas velves malā.
Es smaidu…
Es laimīgi čukstu –
Paldies.
Tavā plaukstā
Mana pukstošā sirds.

DRAUDZES AKTIVITĀTES
Rekolekcijas „Debesu spēki un eņģeļi”

Astrīda Briede

No 23. līdz 25. septembrim mūsu Cesvaines draudzē notika
rekolekcijas, kuras bija veltītas ar nodomu, lai mēs savu prātu un sirdi
vairāk sagatavotu pirms svētā erceņģeļa Michaēla un visu eņģeļu dienas,
kuru Baznīca atzīmēja 29. septembrī. Rekolekcijas vadīja Liepājas
Sv.Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Šī jau bija otrā reize šajā gadā, kad mēs savā baznīcā varējām
uzņemt cilvēkus tik kuplā skaitā (kopā bijām 70 rekolekciju dalībnieki) no
vairākām Latvijas vietām – Madonas, Bērzaunes, Kalsnavas, Gulbenes,
Ļaudonas, Vestienas, Krustpils, Aizkraukles, Alūksnes, Strenčiem,
Pļaviņām, Ādažiem, Rīgas un Liepājas. Atsaucība bija patiešām liela! Mūsu
baznīcas lielums un piemērotie apstākļi mūs arvien vairāk rosina domāt par
šāda veida pasākumu rīkošanu arī turpmāk, un ja Dievs tā vēlēs, tad
vismaz divas reizes gadā ir doma rīkot rekolekcijas Cesvainē.
Šīs bija garīgi ļoti piepildītas, īpaši svētītas dienas mūsu draudzē,
jo guvām daudz jaunu zināšanu par eņģeļu pasauli, dievkalpojumos,
stundu lūgšanās un krusta ceļā guvām garīgu stiprinājumu, kopā arī
smējāmies un pa kādai asarai nobirdinājām. No visa mazliet, bet kopā tik
daudz, ka vārdos nemaz to neizteikt. Kā mācītājs Jānis Bitāns vairākkārt
uzsvēra, ka visa cilvēku dzīve noris eņģeļu pavadībā, tad šajās rekolekcijās
to īpaši varējām piedzīvot.
Ap mums ir daudz eņģeļu, tikai mēs ne vienmēr esam ar viņiem.
Sargeņģeļi nemitīgi cenšas mūs iedvesmot pildīt Dieva prātu, taču, ja sirds
ir apcietināta, eņģeļu klauvējienus var arī nesadzirdēt. Bieži vien, kad
cilvēki dažādos veidos tikuši brīdināti kādās situācijās vai pat glābti, eņģeļa
pieskāriens nesapratnes dēļ ticis piedēvēts intuīcijai, vai nereti
pamudinājums uz labdarību ticis piedēvēts sirdsapziņai, kaut tas bijis
eņģeļu darbs. Eņģeļi, kas atšķirībā no cilvēkiem ir absolūti paklausīgi
Dievam, neizsakāmi priecājas, kad arī cilvēki dara to, kas Dievam tīkams,
jo viņi vienmēr īpašā veidā ir ar cilvēkiem labdarībā un lūgšanā. „Tā Kunga
eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj.” /Ps.34:8/ Eņģeļi
kopā ar ticīgajiem piedalās dievkalpojumu svinēšanā, un, pat ja mēs
baznīcā esam izklaidīgi savā lūgšanā vai nelūdzamies, mūsu eņģeļi to
dara. Pat tad, ja savā lūgšanā un pateicībā eņģeļiem kaut ko pārspīlēsim,
varam būt absolūti droši, ka viņi neko no tā nepieņems, bet visu slavu
atdos Dievam.

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Jānis aicināja pārdomāt – kā tu
domā, mīļais cilvēk, vai tavam sargeņģelim ir viegli ar tevi? Vai viņš tevi
vienmēr atrod patiesā lūgšanā lūgšanas laikā? Vai vienmēr svētdienas
dievkalpojumā viņš tevi redz līdz ar visiem pārējiem baznīcā? Vai tavam
eņģelim ir smaids, kad viņš iet ar tevi pa šo pasauli? Vai tavs eņģelis smaida
tanī brīdī, kad tu nonāc starp klačīgiem cilvēkiem, kuri visu kaut ko aprunā?
Ļoti bieži mēs savus eņģeļus apgrūtinam, padaram viņiem grūtu dzīvi.
Sargeņģeļus no mums attālina tas, kas apbēdina Dievu – nepaklausība un
grēks.
Mārtiņš Luters „Mazā katehismā” mūs aicina gan no rīta, gan vakarā
lūgt pasargāšanu no visa ļauna, pamudinājumu uz labiem darbiem un
vadīšanu pa pestīšanas ceļu, un to arī es gribu novēlēt mums visiem - lai
Kunga svētais eņģelis stāv mums klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu
varas pār mums!

Dvīņi

PĀRDOMĀM
Svetlana Kopilova

Dzīvoja reiz divi dvīņi savas mātes dzemdē. Reiz viens brālis otram izteica
domu:
Zini, man liekas, ka pēc dzemdībām ir brīnišķīga, skaista dzīve.
Bet otrs brālis ar smaidu atbildēja ticīgajam:
Tas vienkārši ir smieklīgi ticēt dzīvei pēc dzemdībām. Kā tad pēc
tavām domām var izskatīties šī dzīve?
Es nezinu kā tieši, bet man liekas, ka tur uz zemes ir vairāk gaismas.
Reiz sapnī es šo gaismu redzēju. Protams, es nezinu, kā tas viss būs, bet
varbūt mēs tur staigāsim ar savām kājām un vēl, tas, protams, ir līdzīgs
lielam brīnumam, bet iespējams, ka mēs ēdīsim ar muti.
Tās ir muļķības, tas nav iespējams! Mūsu dzīve ir naba un ļoti īsa.
Grūti iedomāties, kā tas būtu – iet ar kājām. Nē, mēs nekad nevarēsim iet
ar kājām. Un no turienes vēl neviens nav atgriezies. Mans brāli, kas tās
par muļķībām tev prātā! Viss beigsies ar dzemdībām un neceri, mūsu
dzīve ir tikai ciešanas tumsā.
Bet otrs nelikās mierā:
Man liekas, brāli, ka kādreiz mēs varēsim redzēt savu māti, un šeit
mēs esam tikai uz laiku, lai pamazām mēs kļūtu sagatavoti dzīvei pēc
dzemdībām.
Neticīgais brālis tikai šūpoja ar galvu:

-

Ticēt mātei – tā ir neiespējama, traka ideja. Es neredzu viņu, tātad
viņas vispār nav. Ja jau esi tik gudrs, tad saki, kur viņa ir?
Nezinu, ko lai tev atbildu, bet ar sirdi es jūtu viņas rūpes par mums.
Pa naktīm, kad viss apkārt noklust, viņa glāsta mūsu pasauli un
klusiņām dzied. Viss ir piepildīts ar viņu un ir tik liels prieks, it kā es
esmu viņā un viņā dzīvoju. Lai arī par dzīvi pēc dzemdībām es neko
nezinu, tomēr ticu, ka tā būs.

AKTUALITĀTES
Nikodēma vakara sarunas

Astrīda Briede

Jāņa Evaņģēlija 3. nodaļā sastopam godīgu Rakstu mācītāju
Nikodēmu, kurš atnāca pie Jēzus naktī, lai varētu netraucēti pārrunāt
svarīgas Dieva lietas.
Nakts ir laiks, kad beidzas dienas troksnis, paliek klusuma un
ieklausīšanās laiks, vienatnes un dziļu sarunu laiks. Kad runājam un
strīdamies paši ar sevi… iekšā nenokārtotais, ilgstoši apslēptais laužas uz
āru. Tieši tādā laikā Nikodēms ir sajutis nepieciešamību celties un iet pie
Kristus… un tas nekas, ka tas ir nakts laiks. Viņš apliecina, ka ir gatavs
pārmaiņām savā dzīvē.
Sākumā Nikodēmam nav konkrēta jautājuma. Varbūt viņš pat
baidās jautāt? Bet tomēr viņš nāk, lai arī pagaidām tikai konstatē faktu:
,,Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens nevar
tadas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to.” /Jņ.3:2/ Tālāk Jēzus runāja
ar Nikodēmu par piedzimšanu no augšienes. Par nebeidzamu dzīvības
pilnību, kuras radītājs ir Dievs. Nikodēmu nodarbināja jautājums: kā iegūt
īstu dzīvību? Kā noprotam no Jēzus sacītā, ir tā, it kā Viņš vēlētos teikt:
mums jāļaujas Dieva Svētā Gara dvesmai, lai Viņš mūs apņemtu,
piepildītu, stiprinātu.
Tāpat kā Nikodēmam, arī mums katram ir savi jautājumi, uz kuriem
vēlētos saņemt atbildes. Tāpēc turpmāk mūsu draudzē piektdienās plkst.
1800 Bībeles stundas vietā stundu pirms dievkalpojuma būs šīs Nikodēma
vakara sarunas, kur katrs varam nākt ar saviem jautājumiem, dalīties savās
pārdomās, atbalstīt un stiprināt savus ticības brāļus un māsas.
Bībeles stundas turpmāk notiks 1 reizi mēnesī sestdienas vakarā
apmēram 2 stundu garumā, lai bez lielas steigas, netraucēti mēs varētu
iedziļināties ar Svētajiem Rakstiem saistītajos jautājumos.
Ļausimies Svētā Gara vadībai un izmantosim šīs Dieva dotās iespējas!

INFORMĀCIJA
Humānās palīdzības saņemšana

Diakonijas darba vadītāja Daina Briede

Humāno palīdzību var saņemt oktobrī un novembrī katru ceturtdienu
no plkst. 1400 līdz 1600 Mācītājmuižā bijušā mācītāja dzīvoklī. To var saņemt
ne tikai Cesvaines ev. lut. draudzes locekļi, bet arī citi Cesvaines iedzīvotāji,
kam tā nepieciešama.
Lai apģērbs un citas nepieciešamās lietas pietiktu visiem, ir noteikta
kārtība, ka katra persona mēnesī var saņemt kasti ar humāno palīdzību.
Būsim pateicīgi arī par labprātīgu ziedojumu diakonijas darba uzturēšanai
draudzē.
Uz Mācītājmuižu var nest arī apģērbu, kas pašiem vairs nav
vajadzīgs, bet varētu noderēt kādam citam.Tāpat aicinām visus humānās
palīdzības saņēmējus būt saprotošiem un palīdzēt uzturēt kārtību apģērbu
plauktos.
Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai vēlaties palīdzēt un piedalīties mūsu
draudzes diakonijas darbā, lūdzu, sazinieties ar draudzes diakonijas nozares
vadītāju Dainu Briedi (mob. tālr. 27873643).
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs

9. oktobris

SVĒTDIENA 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

14. oktobris

piektdiena

1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

15. oktobris

sestdiena

1600 Iesvētes mācības
1830 Draudzes padomes sēde

16. oktobris

SVĒTDIENA 18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Sadraudzība pēc dievkalpojuma.

21. oktobris

piektdiena

23. oktobris

SVĒTDIENA 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

28. oktobris

piektdiena

1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

29. oktobris

sestdiena

1600 Iesvētes mācības
1830 Bībeles stunda

30.oktobris

SVĒTDIENA Reformācijas dienas tēma
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

4. novembris

piektdiena

1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

5. novembris

sestdiena

1600 Iesvētes mācības

1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

KONTAKTI
2. oktobris

SVĒTDIENA Pļaujas svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

7. oktobris

piektdiena

1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

8. oktobris

sestdiena

1830 Filmu vakars /,,Mēs neesam eņģeļi”/

Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, bet vēlama iepriekšēja
pieteikšanās 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, lietvede 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

