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9 dienu lūgšanas par 9 lietām

GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

Debesbraukšanas diena ir 40 dienas pēc Lieldienām. 50 dienas pēc
Lieldienām ir Vasarsvētki, Svētā Gara nākšanas svētki. Pirms savas
uzkāpšanas Debesīs Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem “neaiziet no
Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat
dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu
pēc nedaudz dienām.” (Ap.d.1:4-5).
Šīs dienas starp Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem jau toreiz
bija īpašas lūgšanu dienas. Apustuļi “… vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz
ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar Viņa brāļiem.” (Ap.d.1:14)
Šīm deviņām dienām ir dots nosaukums Novenna, kas ir deviņu dienu lūgšanas par kādu īpašu tēmu, bieži vien tas ir saistīts ar sagatavošanos
svarīgu lēmumu pieņemšanā baznīcā. Mēs šogad izvēlējāmies 9 lietas, ko
mēs plānojam darīt draudzē un kuru norisi mums ir svarīgi uzsākt ar
lūgšanām. Tie ir gan notikumi, kas mums ir priekšā, gan projekti, ko mēs ce ram īstenot. Lūgsim īpaši par šīm 9 lietām šīs 9 dienas. Dievs aicina un dod
arī īpašu apsolījumu, kad mēs vienojamies par kaut ko lūgt. „Atkal Es jums
saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib
lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” (Mt.18:19)
Lūgsim:
1. Par Vasarsvētku, Svētā Gara nākšanas svētku dievkalpojumu.
Lūdzam, lai šis dievkalpojums arī pēc būtības būtu tāds, kas saskanētu ar
savu nosaukumu.
Ir ieplānotas kristības, kad Svētais Gars zem ūdens zīmes tiks dots
kristāmiem. Iesvētības, kad tiks dotas Svētā Gara dāvanas kalpošanai.

Lūdzam, lai tas tiek uzņemts ticīgām sirdīm.
Lūdzam, lai jaunais pavasaris nāk arī draudzē, ka vairāk un vairāk mēs katrs ļaujam Svētam Garam darboties mūsos. Kopā ar bērniem mēs esam ap
250, kas ir vairāk vai mazāk aktīvi. Ja mēs visi ļausim Svētajam Garam
caur Dieva vārdiem un lūgšanām darboties mūsos, tad mums draudzē būs
tāds uzplaukums!!! Nav neiespējami, ka līdzīgi kā svētku dievkalpojumā, ko
mēs piedzīvojam ar daudz cilvēkiem, ar svinīgu mūziku un dziedāšanu, ar
Dieva stiprinājumu mūsu garam caur savu klātbūtni Savos Vārdos un Svētā
Vakarēdienā, mīļu izrunāšanos ar Dievu no sirds dziļumiem, mēs varētu
piedzīvot katru svētdienu!!! Lai būtu tā, ka daudz vairāk cilvēku vairs
nevarētu neiet uz dievkalpojumiem, jo negribētu, ka tāds Dieva pieskāriens,
tāda Dieva klātbūtnes ieelpošana kādu nedēļu ietu garām!
2. Par vadītājiem, kalpotājiem un kalpošanu
Lūdzam, lai Dieva Svētais Gars mūs vada, lai mēs katrs izprastu Dieva
vadību savā dzīvē un savā kalpošanā. Īpaši, lai vadītāji ieraudzītu ceļu uz
priekšu, ieraudzītu būtību un atrastu veidu kā to labāk īstenot, lai mēs
fokusētos uz pareizām lietām, lai ieraudzītu īstos, atbilstošos cilvēkus īstajā
vietā.
Lūdzam, lai kalpotāji būtu pareizi motivēti, lai spēks un prieks kalpošanā
nepietrūktu.
Lūdzam, lai katrs atrastu savu kalpošanu, lai vairāk draudzes cilvēki
uzņemtos vismaz kādu kalpošanu, lai dažiem kalpošanas slodze nebūtu
par lielu, bet citiem par mazu.
Lūdzam, lai kalpošana draudzē var attīsties, iet plašumā. Mums ir potenciāls, ir daudz cilvēku mums apkārt, kas varētu atvērties Dievam, tāpēc
Jēzus vārdi ir vietā arī mums:
"Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai
Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā." (Mt. 9:37-38)
3. Par draudzes mūziku un dziedāšanu
„Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!” (Ps.100:4)
Mums jau daudz ir dots. Mums ir ērģeles, kas ir ļoti piemērotas baznīcas
telpai, lai palīdzētu draudzei dziedāt korāļus un liturģiju. Mums draudzē ir
daudz talantīgu dziedātāju un mūziķu. Mums ir arī savs draudzes koris!
Lūdzam, lai mēs atrodam veidu, lai viņi varētu izpausties vēl vairāk, un, lai
mēs visi novērtējam to kalpošanu kas ir, kas palīdz mums jo labāk slavēt
Dievu.
4. Par jauniešu darbu draudzē

Mums draudzē ir jaunieši, un viņi ir ļoti jauki. Pēdējos iesvētības kursos
piedalās daudz jauniešu, kuri Vasarsvētkos tiks iesvētīti.
Lūdzam,lai Dievs dod vadītāju, kurš varētu sapulcēt jauniešus un iesaistīt
viņus draudzes dzīvē. Kā brīnums Madonā martā tika rīkota labdarības akcija
jauniešiem „Es nebaidos palīdzēt”. Tajā reizē arī radās doma rīkot jauniešu
vadītāju apmācības Madonā, lai jauniešiem nevajadzētu braukt uz Rīgu.
Pirmā nodarbība notiks 19. un 20. maijā.
Lūdzam arī par „Baltic youth festival” Arēnā Rīga, www.byf2012.lv. Ceram, ka
arī jaunieši no mūsu draudzes brauks uz šo festivālu, tāpat arī ceram, ka viņi
dosies uz 4. Latvijas luterāņu Jauniešu dienām, kuru moto ir „Iededzies”.
Sīkāka informācija par Jauniešu dienu norisi atrodama mājaslapā: www.lelbjaunatne.lv.
5. Par apmeklētāju uzņemšanu.
Ir svarīgi, ka mēs labi uzņemam tos cilvēkus, kuri nāk uz mūsu baznīcu - vai
tas ir uz dievkalpojumiem vai arī, lai vienkārši apskatītu mūsu baznīcu un
lūgtu vienatnē. Esmu priecīgs par to, ka ir jau nostabilizējusies tradīcija turēt
baznīcu vaļā vasaras mēnešos.
Lūdzam, lai cilvēki atsaucas dežūrēt, lai šī labā tradīcija var turpināties.
Lūdzam arī par cilvēkiem, kas dežūrē dievkalpojumos, lai palīdzētu apmeklētājiem justies kā mājās, būt laipni sagaidītiem un aicinātiem mūsu dievnamā.
Lūdzam arī, ka mēs varam turpināt pilnveidot baznīcas iekārtojumu un informāciju tā, lai tas vairāk un vairāk garīgi uzrunā tos, kuri ienāk mūsu baznīcā.
6. Par darāmajiem darbiem baznīcas iekšpusē.
Lai attīstītu draudzes dzīvi, ir ieplānots baznīcā ievilkt ūdeni, ierīkot tualeti.
Tāpat baznīcas iekštelpām nepieciešams remonts. Tam visam būs nepieciešama centība, cerība un līdzekļi.
Lūdzam, lai ar Dieva vadību un svētību šīs lietas veiksmīgi izdotos.
7. Par darāmajiem darbiem ārpus baznīcas.
Baznīcas dārzā ir plānots ierīkot vietu meditācijai un vietu sadraudzībai.
Ērtības dēļ vajadzētu sakārtot autostāvietu. Lietderīgs būtu arī celiņš ap
baznīcu.
Lūdzam, lai šie minētie darbi ārpus baznīcas Dieva vadīti un mūsu čaklo roku
darīti varētu virzīties uz priekšu.
8. Par mācītājmuižu
Lūdzam, lai Dievs dod mums gudrību, izturību, pacietību pie Mācītājmuižas
ēku uzturēšanas un sakārtošanas.

9. Par ziedošanu
Kopējais ziedojumu apmērs mūsu draudzē ir pieaugošs, un paldies Dievam
un ziedotājiem par to, jo citādāk daudz kas no tā, ko esam paveikuši
nebūtu izdarīts. Ir manāms, ka vairāk un vairāk cilvēki draudzē ziedo
desmito tiesu. To mēs esam aicināti praktizēt, kaut arī tas nav prasīts
obligāti, bet tas ir pašam ziedotājam par svētību.
„kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz
svētību.” (2 Kor.9:6) Desmitā tiesa, tas nozīmē, desmit procentus no
saviem ienākumiem. To var dot dažādi: to var ziedot kolektē, ikgadējais
ziedojums pret kvīti reizi gadā arī ir daļa no tā, var arī pārskaitīt kontā, kaut
arī ir īpaši, ka varam ziedot dievkalpojuma procesa laikā.
Lūdzam, lai būtu daudz priecīgu ziedotāju, jo priecīgu devēju Dievs mīl!
“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl”. (2 Kor.9:7)
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
20. maijs

SVĒTDIENA Lieldienu laika 7.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS.

25.maijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

26.maijs

sestdiena

1700 izstādes „Baznīca Cesvainē un ērģeļu
vēsture” atklāšana
1800 Ligitas Sneibes ērģeļmūzikas koncerts

__________________________________________________________________________________________

27. maijs

SVĒTDIENA Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Kristības un iesvētības.

INFORMĀCIJA

Cesvaines ev. lut.baznīcā 26. maijā
plkst. 1700 izstādes „Baznīca Cesvainē un ērģeļu vēsture”
atklāšana;
plkst. 1800 ērģelnieces Ligitas Sneibes ērģeļmūzikas koncerts.
Ērģelnieces Ligitas Sneibes radošā darbība
Ligita Sneibe ir ieguvusi diplomu Latvijas Mūzikas Akadēmijā
kompozīcijā (Valentīns Utkins, Ģederts Ramans) un ērģeļspēlē (Pēteris
Sīpolnieks, Vija Vismane, Tālivaldis Deksnis). Kā ērģelniece papildinājusies
Zviedrijā, Piteo Mūzikas augstskolā pie profesora Hansa – Ūlas Eriksona
(maģistra studijas). Nemitīgi bagātinājusi izglītību dažādu ērģeļmūzikas
laikmetu un nacionālo skolu iepazīšanā un interpretācijā pie Eiropas
ērģelniekiem. Ligita Sneibe pati pasniegusi ērģeļspēli Latvijas ev.lut.baznīcas
Teoloģijas seminārā (1987. – 1991.) un bijusi LMA ērģeļu klases mācībspēks
(1993.-2005.). Komponista Jāna Ivanova prēmijas laureāte.
Kā ērgeļniece sākusi darba gaitas Dubultu un Jaunajā Sv.Ģertrūdes
baznīcās (1987.-1991.), izcīnījusi godalgas starptautiskajos ērģeļmūzikas
konkursos: II pakāpes laureāte Lahti, II pakāpes laureāte Čurļoņa konkursos.
Mūziķe piedalījusies starptautiskajos ērģeļu festivālos Vācijā Štutgartē (1995),
Zviedrijā (Fēru salās 1997.). Ar ērģelēm ir saistītas arī Ligitas Sneibes
sabiedriskās aktivitātes, piemēram, koncertakcijas “Mēs – ērģelēm” Slokas
ev.lut.baznīcā 90 gadu vidū.
Viņas koncertos ievērojama vieta pieder latviešu ērģeļmūzikai, tās
zīmē radīts cikls “Latviešu komponistu portreti” Rīgas Domā, ar līdz šim
izskanējušām 7 autorprogrammām, kā arī ierakstīts soloalbums ar latviešu
komponistu ērģeļmūziku.
Kopš 1996. gada piedalījusies ērģeļu vasaras akadēmijās
Lefstabrukē, Zviedrijā, kur pati vadījusi nodarbības un sniegusi solokoncertus.
Ligitas Sneibes mākslinieces pieredzē ir solokoncerti daudzās valstīs, tai
skaitā Londonas Vestminsteras katedrālē (1999.) un lieliskajā Notre-Dame –
Parīzes Dievmātes katedrālē (2002.). Viņas koncertu Nirnbergas
Meistardziedoņu hallē 1998.gadā pārraidīja Bavārijas radio.
Pašlaik Ligita strādā kā ērģelniece un muzikālās dzīves vadītāja
Fresokers draudzē Esthammar pilsētā Zviedrijā.
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