Cesvaines evaņģēliski luteriskās

garīgu profilu, atklājot, ka mūsu dzīve patiesībā griežas ap Radītāja
dotajiem mērķiem un iespējam. Ja sekojam līdzi Baznīcas gadam, mēģinot
izjust katra perioda noskaņu, mūsu dzīve iegūst savu patiesu dziļumu,
skaistumu, Dieva dotos mērogus.”
TEMATISKĀ DAĻA
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GANA SLEJA
Mācītājs Juris Rubenis “Līdzi Baznīcas gadam”
“Nu, Kristus draudze, līksmojies, Jauns baznīcgads ir iesācies!
Nu Dieva namos sludina: Mans Kungs, mans Glābējs, tuvumā.“
/Dz.gr.15/
BAZNĪCAS GADS
“Ne viens vien cilvēks piedzīvo pārsteigumu, uzzinot, ka Baznīcas
gads atšķiras no mūsu parastā kalendārā gada. Baznīcas gads sākas nevis
ar 1. janvāri, bet gan ar Adventa pirmo svētdienu, un tas nozlēdzas nevis ar
31. decembri, bet ar nedēļu pēc Mūžības svētdienas.
Varētu teikt, ka Baznīcas gada un astronomiskā gada saistība ir tāda
pati kā mūsu dvēseles saikne ar mūsu fizisko ķermeni. Baznīcas gads savā
ziņā ir parastā, t.i., laicīgā gada dvēsele. Tas nenozīmē tikai noteiktā kārtībā
sarindotus Baznīcas svētkus, bet norāda uz laika jēgu, mērķi, jo Baznīcas
svētki mūs atkārtoti mudina domāt par pavisam citām tēmām, nekā diktē
pragmatiskā ikdiena.
Baznīcas gads ir gadu ilga meditācija par Dieva pestīšanas vēstures,
Jēzus Kristus dzīves svarīgākajiem notikumiem, kas palīdz saprast mūsu
zemes dzīves notikumus. Tas ir ceļš kopā ar Viņu no piedzimšanas līdz krustā
sišanai, Augšāmcelšanās rītam, debesīs uzņemšanai un Svētā Gara došanai.
Baznīcas gads ir ceļš no vienas esības uz citu, no vienas dzīves izpratnes uz
jaunu. Tas daudzkārt cilvēka dzīvē uzdod lielus jautājumus, jo, kā zinām, ar
vienu vai divām reizēm parasti nepietiek, lai mēs saprastu, par ko īsti ir runa.
Tas ir ceļš, kas mūs veido, jo galvenās pārmaiņas mūsos notiek sastopoties
ar Dievu, domājot par Viņu.
Šajā nozīmē Baznīcas gads katram laicīgajam gadam piešķir noteiktu

Astrīda Briede
Laiks pirms Ziemsvētkiem mums bieži šķiet tumšs un drūms.
Pelēki nomākušās novembra debesis, decembrī bieži uznākošais
slapjdraņķis – tas tiešām nav nekas iepriecinošs. Tā vien šķiet, ka tumsa
sabiezē visapkārt, un dažkārt tā nav fiziska tumsa vien. Smagums un
grūtums nospiež dvēseli. Vai nav dīvaini, ka tieši šajā laikā iesākas
Baznīcas gads? Kad tumsa ir visdziļākā, tajā pēķšņi atspīd gaisma. Gluži
kā Israēla tautas smagajos neticības gadsimtos vēstīja pravietis: „ tauta,
kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves
ēnas zemē, atmirdzēs gaisma.” /Jes. 9:1/
Adventa laiks ir pirmais Baznīcas „ gadalaiks”. Tā ir došanās pretim
savam Pestītājam, pieminot Viņa pirmo atnākšanu, gatavojoties Kristus
dzimšanas svētkiem un paliekot modrā ticībā. Katra Adventa svētdiena un
nedēļa ir iekšējs solis tuvāk Kristus noslēpumam.
Kā mēs gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem? Daži kristieši
atzīst, ka cilvēki pārāk lielu uzmanību pievērš ārējām lietām, aizmirstot
svarīgāko, šo svētku būtību. Kristus dzimšanu viņi dažkārt pat nepiemin.
Mums, kristiešiem, ir liela laime būt pilnīgi vienotiem ar Kristu. Svinot
Kristus dzimšanas svētkus, mēs svinam arī savas identitātes svētkus,
svinam to, ka mūsos arvien vairāk pieaug Kristus. Tāpēc arī nav jānododas
ārišķībām, bet laiks jāpavada atturībā no iepriecām acīm, ausīm un lūpām,
mierā un lūgšanā, lai Adventa piepildījumā varētu skatīt, klausīt un teikt
Dieva brīnumu.
Lai nopietnā Kristus dzimšanas gaidīšana nostiprina mūsu garīgo
dzīvi, pārveido mūs un atjauno!
___________________________________________________________
_
Draudzes gans Hanss Jensons
ADVENTS
Baznīcas gads iesākas ar Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiku.
Latīņu vārds adventus nozīmē ‘atnākšana’.
“Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs,..” /Cah. 9:9/

Adventa vainags
Baznīcā mums ir Adventa vainags ar četrām svēcēm, jo Adventa laiks sastāv
no četrām svētdienām. Katrā svētdienā mēs iededzinam vienu svecīti, kamēr
mēs tuvojamies Ziemsvētkiem.
DECEMBRIS – mūzikas un dziedāšanas mēnesis!
Bet, kad Viņš (Jēzus) tuvojās Eļļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks
skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnuma darbiem,
kurus tie bija redzējuši, un sauca: "Slavēts, kas nāk, mūsu Ķēniņš, Tā
Kunga Vārdā! Debesīs nu ir miers un slava augstībā."
/Lk.19:37-38/
Tagad tuvojas Ziemsvētku laiks un mums ir grūti iedomāties
Ziemsvētkus bez pazīstamām dziesmām un mūzikas. Arī pirmais Advents ir
saistīts ar dziedāšanu, kad parasti tiek lasīts par to, kā Jēzus iejāj Jeruzalemē
un cilvēki spontāni sāk dziedāt pazīstamo dziedājumu no psalmiem, kas tajā
brīdī viņiem liekas ļoti piemērots.
Pat tā, ka šīs dziesmas, kas jau sen bija sarakstītas, laikam bija sagatavotas
tieši šim īpašajam notikumam!
Sagatavosimies šim notikumam ar dziesmām!
Israēla tauta gadsimtiem bija dziedājuši šo dziesmu svētkos, sabatos,
pat savās ikdienas lūgšanās, bet šajā brīdī šī dziesma bija īstā vietā un
burtiski piepildījās. Var teikt tā, ka viņi bija ilgi mēģinājuši un sagatavojušies
šim brīdim!! Dievs ar saviem apsolījumiem, pat šajā dziesmā, bija devis
viņiem pamatu sagatavoties. Viņi caur to bija cerībā, viņi bija ilgās un ar
prieku to dziedāja, gaidot pēc tā piepildījuma.
Dziesmas palīdzība mums
Šis notikums var arī mums kaut ko mācīt par dziesmām un
dziedāšanas nozīmi mums. Mums ir arī dots daudz dziesmu, kas balstās uz
Dieva vārda apsolījumiem un notikumiem, lai dotu mums stiprinājumu, ilgas
pēc Dieva apsolījumu piepildījuma mūsu dzīvē, un prieku par piedzīvoto. Kad
mēs dziedam dziesmas, kas atgādina par to, ko Dievs ir darījis mūsu labā,
tad tas var palīdzēt, lai šīs lietas iesakņojas mūsos, ka mēs it kā ar dziesmas
vārdiem pierunājam savu “šaubīgo es”.
Mēs arī zinām, ka dziesma, dziedāšana un mūzika uzrunā mūsu
emocijas. Dziedot un klausoties labas garīgas dziesmas mēs arī it kā varam
noskaņot mūsu svārstīgās emocijas uz pozītīvām notīm. Un ja mums ir
prieks, tad prieks būs vēl lielāks, ja mēs ļausim tam izpausties arī dziedot.

Daudzi kristieši var liecināt arī par to, kā garīgas dziesmas var
palīdzēt grūtos brīžos un kad ir garīgi uzbrukumi. Mūsu garīgajiem
pretiniekiem, nepatīk dziesmas, kas tiek dziedātas no sirds, jo velns arī zin
šo garīgo dziesmu spēku. Arī tajā notikumā, kad cilvēki dziedāja, kad Jēzus
iejāja Jeruzalēmē, pretinieki teica Jēzum: "Mācītāj, apsauc Savus
mācekļus!" Bet Viņš atbildēja: "Es jums saku: ja šie klusēs, tad akmeņi
brēks." /Lk.19:39-40/ Tāpēc ir labi iemācīties dziesmas arī no galvas.
Patiesību, kas tiek izteikta garīgās dziesmās ir vieglāk atcerēties, jo ir klāt
melodija, ritms un teksts ir ar atskaņām. Dievs ir devis visas šīs lietas
mums par palīdzību un prieku.
Apustulis Pāvils savā vēstulē Kolosiešiem par šīm lietām raksta:
” Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena
miesa; esiet pateicīgi! Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un
paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām
dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! /Kol 3:15-17/
Dziesmas uzrunā un aizkustina
Dziesmas arī var citus īpaši uzrunāt. Ne viens vien ir nācis pie
ticības caur garīgām dziesmām un mūziku. Daudzi cilvēki tiek īpaši uzrunāti
un aizkustināti.
Tāpēc, kad mēs dziedam baznīcā, tad darām to no sirds sev
pašiem par stiprinājumu un citiem par aizkustinājumu! Ja dziedam, tad
dziedam. Nevajag parspīlēt, bet no sirds. Nekautrēsimies, dziedāsim un
mācīsimies. Domāsim par to, ko dziedam. Dzīvosim līdzi tam, ko dziedam.
Dažreiz ir grūtāk nekā citreiz, bet apzināsimies, ka dziedāšanai ir sava
nozīme, tas nav pa tukšo. Un ja pa īstam dziedi līdzi, tu arī iegūsti vairāk.
GRĀMATGALDS
Izdota Baznīcas Gadagrāmata un kalendārs 2011. gadam
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Gadagrāmata ir lielisks palīgs ne vien plānojot laiku
jaunajā gadā, bet arī meklējot spēku un stiprinājumu savā
ikdienas ticības dzīvē.
Gadagrāmatā kā allaž iekļauti Bībeles lasījumi katrai
dienai, Svēto Rakstu apceres Baznīcas gada nozīmīgākajos svētkos, izzinoši un iedrošinoši raksti par ticību,
Baznīcas dzīves notikumu apskats, kā arī cita noderīga
informācija.

Gadagrāmata atgādina, cik svarīgi ir izzināt savu sirdi un atvērt to Dievam.
Tā mudina vērot Kristus krustu un piedzīvot Viņa upura mīlestības spēku. Gadagrāmata aicina lasītājus ik dienas meklēt un iepazīt tuvāk Trīsvienīgo Dievu, kā arī izzināt luteriskās Baznīcas mācību. Nākamā gada lozunga „Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunumu ar labu!” /Rm.12:21/ gaismā esam aicināti pārdomāt dažādus
mums svarīgus jautājumus. Kā kļūt baltākiem? Par ko priecājas eņģeļi debesīs? Kas
ir dvēseles spogulis un kā to pielietot savas ticības dzīves kopšanā? Ko saka Dievs
ekonomiskās krīzes laikā? Gadagrāmata aicina mūs kļūt par citādiem cilvēkiem – tādiem, kas spēj pārspēt rupjību ar laipnību, pārinodarījumu – ar piedošanu un neiejūtību – ar sirsnīgu mīlestību vienam pret otru.
Baznīcas Gadagrāmatu 2011. iespējams iegādāties mūsu draudze grāmatu galdā. Gadagrāmatas un kalendāra cena – Ls 4.00 katrs.

„Adventa laika stāsti”
„Adventa laika stāstus” ir sagatavojusi Rīgas ev. lut.
Jēzus draudzes svētdienas skolas skolotāja Inese Prāmniece
un grāmatu ilustrējusi Daina Mangulsone. Krājumā ir 24 stāsti,
kur Pēterītis gatavojas Ziemsvētkiem un cenšas sagatavot dāvanu Jēzum. Aiz katra stāstiņa ir vairāki jautājumi un ilustrācijas, kuras bērniem būs jāizkrāso. Stāstu krājumā papildina A3
formāta eglīte ar uzlīmēm, kur katru dienu ir jāuzlīmē viena
svecīte un 24. decembrī eglītes galotnē atmirdz zvaigzne.
Cena 2.50 Ls

Cerības festivāls

DRAUDZES AKTIVITĀTES
Līga Čevere

„ Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils.” (Sal.
pam. 23 : 18) Cerība ir nepieciešama katram, lai varētu dzīvot nevis eksistēt,
lai varētu pārvarēt šaubas, sāpes un vilšanos.
Šī gada 5.-7.novembrī Arēnā Rīga norisinājās vērienīgi
evaņģelizācijas svētki visai Latvijai – Cerības festivāls. Festivālā mērķis – bez
kādiem nosacījumiem sniegt pēc iespējas lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju uz
vēsturiski kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti par cerību. Svētkus apmēram
gadu kopīgiem spēkiem plānoja un organizēja 560 draudzes un ap 4000
brīvprātīgo, sadarbojoties ar Billija Grehema evaņģēlisko asociāciju. Šos
svētkus apmeklēja vairāk kā 38 150 cilvēki gan no visas Latvijas, gan
Lietuvas un Igaunijas. Arī mēs, mazs pulciņš no Cesvaines draudzes,
svētdienas skolas un Madonas draudzes kopā ar saviem draugiem, tur bijām

un piedzīvojām ko īpašu, par ko mājup ceļā padomāt, dalīties un lūgt.
Katru vakaru svētku programma sākās pulksten 18.30, kas tika arī
pārraidīta Kristīgajā radio un noslēgums - Latvijas televīzijā. Festivāla
vakari bija piesātināti ar kvalitatīvu muzikālo sniegumu – uz skatuves kāpa
trīs Latvijas tenori, Jānis Kurševs ar Rīgas Doma zēnu kori, Džons un Anna
Barbūri (ASV), Rebeka Kontusa (Igaunija), Maikls V. Smits (ASV), mūsu
svētdienas skolas bērniem jau pazīstamā Santa Lozinska no grupas
„Xenos” un daudzi citi pasaulē un Latvijā atzīti mūziķi. Vienaldzīgus
neatstāja Billija Grehema Evaņģēliskās asociācijas prezidenta Franklina
Grehema uzruna, pēc kuras ikviens varēja iet priekšā, zemojoties nožēlot
savus grēkus un atdot savu dzīvi Jēzum. Kāda no festivālā sastaptajām
apmeklētājām atzina, ka izejot priekšā bijusi pārsteigta, ka nav nemaz grūti
nomesties ceļos, pazemībā noliecot galvu, atzīt savu nevarību un nespēku,
ko ikdienā nevar atļauties, kad jāuztur vienai ģimene un jātiek pašai ar visu
galā.
Lūk, arī dažas pārdomas un sajūtas pēc piedzīvotā Cerības festivālā:
 Šādi masu pasākumi neatstāj vienaldzīgus – tie kādam patīk, kādam nepatīk,
bet būtiskākais – visiem liek domāt par redzēto, dzirdēto un sajusto. Mani īpaši
aizskāra un rosināja uz pārdomām LR Saeimas deputātes Ineses Šleseres
uzstāšanās.
 Ļoti labi organizēts pasākums nekristiešiem ar brīnišķīgu muzikālo
piepildījumu, īpaši aizkustināja Michael W. Smith slavēšanas dziesmas.
 Man patika un bija interesanti. Sajūta bija pacilājoša un tajā pat laikā pārņēma
miers. Festivāla ideja bija ļoti laba. Bija lielisku mūziķu priekšnesumi.
Sapratu, ka Cerības festivāla mērķis ir cilvēkiem Latvijā neatkarīgi no vecuma,
tautības, sociālajiem apstākļiem, ticības vai politiskās pārliecības mācīt un stāstīt
par kristīgajās vērtībās balstītu cerības vēsti.
„Diena, kad tika radīta cerība droši vien bija tā pati diena, kad tika radīts
pavasaris.” / Bern Williams/
 Ļoti patika Cerības festivāls un īpaši koncerts, vienu dziesmu ierakstīju pat
telefonā.
 Šis festivāls bija neticami vērienīgs un nebijis kristīgais pasākums Latvijā.
Kaut arī amerikāniskais sludināšanas stils nav mums ierasti atturīgs, ar prieku
redzējām neskaitāmi daudz cilvēkus, kas pirmo reizi apzināti un noteikti atzina
savu piederību Dievam.
Arī koncerts bija labi organizēts un skaists.

INFORMĀCIJA
LELB 25. Sinode notiks 3. un 4. decembrī Rīgā.
Svarīgākie jautājumi: izmaiņas Garīdznieku Atalgojuma un Sociālā
Nodrošinājuma projektā (GASN), grozījumi LELB Satversmē, jaunās Dziesmu
grāmatas satura apstiprināšana.
Mūsu draudzi pārstāvēs mācītājs Hanss Jensons un draudzes priekšnieka
vietniece Astrīda Briede.
AIZLŪGUMI
Dieva Vārds par lūgšanām un aizlūgšanām draudzes kalpošanā saka:
•
"Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar
pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā." /Fil. 4:6/
•
"Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā,
kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas." /1.Tim
2:1-4/
•
"Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu; ja kādam ir priecīgs
prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai
viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīda mi ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs
viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet
cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti.
Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā." /Jēk. 5:1316/
Aizlūgumus var pieteikt mācītājam pirms dievkalpojumiem vai citā laikā,
nododot tos diakonijas darba vadītājai Dainai Briedei vai Dzidrai Kalējai.
Vēlams iesniegt rakstiskā veidā, norādot cilvēka vārdu un vajadzību, par ko
vajadzīgs aizlūgt.
Aizlūgumi tiek noturēti lūgšanu vakarā un dievkalpojumos.

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

Cesvaines draudzes kalendārs
28.novembris SVĒTDIENA Adventa pirmā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
3. decembris piektdiena
1800 lūgšanu vakars
5. decembris SVĒTDIENA Adventa otrā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
10. decembris piektdiena
1800 Padomes sēde
11. decembris sestdiena
1600 Iesvētes mācības
1900 Filmu vakars
12. decembris SVĒTDIENA Adventa trešā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.
17.decembris piektdiena
1800 Bībeles stunda un lūgšanu vakars
18. decembris sestdiena
1600 Iesvētes mācības
19. decembris SVĒTDIENA Adventa ceturtā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Sadraudzība pēc dievkalpojuma.
24. decembris PIEKTDIENA Kristus piedzimšanas Svētvakars
1900 DIEVKALPOJUMS.
KONTAKTI
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
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

