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SVĒTAIS GARS

GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

Vasarsvētki ir Svētā Gara svētki. Kad Jēzus pareģoja par Savu
debesbraukšanu, Viņš teica: „tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es
neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.”
/Jņ.16:7/ Ar Savu debesbraukšanu Jēzus parāda, ka Viņš ir piepildījis Savu
misiju, Dieva Dēls no debesīm nāca (Ziemsvētku brīnums, kad Dievs kļuva
cilvēks), Jēzus Kristus mūs izglāba ar Savu nevainīgo nāvi pie krusta mūsu
dēļ, un ar Savu augšāmcelšanos Viņš parāda uz mūžīgo dzīvošanu (Lieldienu
notikums). Šo misiju Dieva Dēls bija izdarījis, pēc izdarītā Viņš atgriežas
mājās, lai var sūtīt Svēto Garu, lai palīdzētu mums saprast un piedzīvot Jēzus
Kristus nozīmi.
Baznīcas gadu var sadalīt divās daļās. Pirmais pusgads ir svētku
pusgads, jo tajā mēs svinam tos svētkus, kas ir saistīti ar to, ko Dievs dara
mūsu labad, (Ziemsvētkus, Lieldienas un Vasarsvētkus) kas ļoti labi parāda
lielo Dieva mīlestību uz mums. Otrais pusgads - bez svētku pusgads ir
vairāk saistīts ar mūsu atsauksmi uz Dieva darbiem. Un šeit Svētais Gars ir
svarīgs, lai mēs saprastu un uzņemtu ticībā to, kas tiek sludināts par Jēzu
Kristu. Ar Svētā Gara nākšanu sākas jauna fāze, Baznīcas laiks, jo Svētais
Gars darbojas Baznīcā. Svētdienas nosaukumi Baznīca gada otrajā daļā
vienkārši veidojas no tā, kura tā ir svētdiena pēc kārtas no Vasarsvētkiem.
Baznīcas gads savā uzbūvē arī parāda uz to, ka tas sākas ar to, ko
Dievs dara, un mūsu atbildība ir tā, ka mēs atsaucamies uz to. Vai mēs varam
teikt ar apustuļa Jāņa vārdiem: „Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.”
/Jņ.4:19/

Svētais Gars mums nāk palīgā, lai mēs saņemtu Dieva mīlestību pret
mums, lai spējam mīlēt citus. „Mīļie, ja Dievs mūs tā ir
mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu
neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad
Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū
tapusi pilnīga.” /1.Jņ.4:11-12/
Mīlestība izpaužas caur kalpošanu, un tādēļ
Dievs dod mums Svētā Gara dāvanu, lai palīdzētu
mums kalpot. Pirmām kārtām, Viņš dod pats Svēto Garu, Trīsvienības trešo
personu, kas caur kristībām sāk mājot mūsos. „Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu
miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva,
un ka jūs nepiederat sev pašiem?” /1.Kor. 6:19/.
Svētais Gars ir devīgs, un labprāt arī dod no Savām dāvanām, ja mēs
ļaujam Viņam mūs vadīt.
Tāpat, lai atklātu savus, no Dieva dotos talantus, mums ir vajadzīga
sabiedrība, kurā mēs viens otru ieraugam un kurā mēs varam izpausties, kura
atsaucas uz mūsu talantiem. Domājot par garīgām lietām, mums ir arī
vajadzīga vide, lai to atklātu un izpaustu, tāpēc arī Baznīca ir dota. Tāpēc, ja
grib saņemt, atklāt un attīstīt Svētā Gara dāvanu, tad draudze un Baznīca ir
vajadzīga. Un Svētā Gara dāvana ir domāta, lai kalpotu citiem, citiem par
celšanu savā ticībā un Dieva piedzīvojumā.
Gribētu vairāk un precīzāk rakstīt par šīm lietām, bet tas, pirmkārt, ir
dzīvs process, kas notiek dzīvojot draudzē. Bet vismaz gribu rakstīt, ka
dažreiz Svētais Gars palīdz mums izmantot mūsu iedzimtos talantus tā, lai tie
ne tikai kalpo mums pašiem un sabiedrībai, bet arī Debesu valstībai. Dažreiz
Viņš dod īpašas dāvanas vai talantus, kas mums agrāk vispār nebija.
Draudzē „ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” /
1.Kor.12:7/ un Svētais Gars „piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams” /1.
Kor.12:11/. Tas arī nozīmē, ka mēs neesam noteicēji, bet pazemīgi saņēmēji.
Tāpēc esam atvērti Svētā Gara vadībai un darbībai mūsu draudzē un
lūgsim, lai Viņš dod mums spēku, gudrību un Savu dāvanu, lai mēs ar prieku
☺varam kalpot Dievam par godu, mums pašiem un citiem par svētību! Kā es
nesen dzirdēju, kad kāds teica; „Kalposim godīgi Dievam par godu!”

Esam aicināti ne vien ticēt, bet arī piederēt

IESVĒTĪBAS
Astrīda Briede

Piedzimstot, mēs katrs kļūstam par daļu no vispārējās cilvēku ģimenes.
Taču, lai bērns saņemtu aprūpi un gādību, izaugtu vesels un spēcīgs, viņam ir
jākļūst arī par konkrētās ģimenes locekli. Tas pats attiecas uz garīgām lietām.
Kad piedzimstam no augšienes, caur kristībām, mēs kļūstam par daļu no
Dieva vispārējās ģimenes - Baznīcas, bet caur iesvētībām mēs kļūstam par
konkrētās draudzes locekli.
Vasarsvētkos mēs savā pulkā uzņemsim 9 jaunus draudzes locekļus –
Eviju Kalvi, Janu Kļaviņu, Baibu Buļu, Evu Štilu, Emmu Bandenieci,
Sandru Bazevičinu, Tomu Skujiņu, Robertu Lielķikutu un Reini Melli, kuri
no 25.februāra ir apmeklējuši iesvētes mācību nodarbības, kurās viņiem ir
bijusi iespēja ne tikai iepazīt un tuvoties Dievam, bet arī iepazīt draudzes un
baznīcas dzīvi, gūt jaunas dzīves atziņas, paziņas un draugus, atrast vietu,
kur katra talanti var gūt pielietojumu un nest daudz svētīgu augļu.
Pirms šī lielā notikuma – iesvētībām, aicināju jauniešus dalīties savās
pārdomās, kā viņi saprata, ka viņiem ir nepieciešams Jēzus, kas pamudināja
nākt uz iesvētes mācībām, vai kaut kas ir mainījies viņu dzīvē šajā laikā, kas
tāds īpašs ir palicis atmiņā no iesvētes mācībām, un visbeidzot, kādu viņi
redz savu kalpošanu draudzē? Kā ir teicis Riks Vorens: „Kad mēs kādam
izstāstam savu stāstu, mēs uzceļam attiecību tiltu, pa kuru Jēzus var pāriet
no mūsu sirds uz viņa sirdi”.

Es ticu Dievam. Es ticu Jēzum Kristum. Viņi ir mani glābēji un
uzklausītāji. Nudien, vienmēr, kad ir grūti, nevar izlemt un moka nemiers es
zinu, varu lūgt. Un vienmēr manas lūgšanas ir bijušas uzklausītas. Vienmēr
viss ir nokārtojies.
Nokristīta tiku jau bērnībā, un tagad man pavērās tik burvīga iespēja kā
iesvētības. Un es sapratu, ka šo iespēju, es nevaru laist garām. Man ļoti patīk
apmeklēt mācības. Katru reizi var uzzināt ko jaunu. Priecājos, ka esmu
apguvusi dievkalpojumu gaitu, sāku apgūt Bībeli. Svētdienās esmu sākusi
apmeklēt dievkalpojumus. Tie man dot mieru un jaunus spēkus visai
turpmākajai nedēļai. Bez šaubām esmu – esmu ieguvusi jaunus draugus!

Ar lielu nepacietību gaidu savu lielo dienu – iesvētības. Patiešām kā
teica mācītājs: „Tas būs mūsu katra svarīgākais “jā” vārds!” Tie man būs lieli
svētki, jo varēšu piedalīties Svētajā Vakarēdienā, kļūšu par daļu no draudzes.
Labprāt draudzē, turpmāk palīdzētu avīze izdošanā, iesaistītos un darbotos
jauniešu pulkā!
Mums ir vajadzīga šī svētība, apgaismība, jo esam jauni un tik daudz
lielas lietas šajā pasaulē mums vēl jāizdara!
Evija Kalve

Viss notika pamazām. Dzīvē bija brīži, kas nebija viegli, tie mani
ietekmēja gan ticēt, gan arī lūgt un, galvenokārt saprast, ka man vajag
pievērsties Jēzum, jo Viņš vienmēr būs blakus, uzklausīs mani, palīdzēs.
Uz iesvētes mācībām mani pamudināja iet mamma, domāju ka savā
ziņā arī notikumi, kuri bija emocionāli grūti. Pirmajās dienās pēc kristībām
neko savādāku neizjutu, bet tagad jūtu to, ka Dievs patiešām uzklausa manas
lūgšanas un palīdz, kā arī sargā mani, dod gribasspēku un izturību.
Dievkalpojumos mani uzrunā dziesmas, tas miers, ko dievkalpojumos
var izjust, arī tēmas par ko stāsta sprediķos, jo bieži vien šķiet, ka tie
attiecināmi uz mani.
Savu kalpošanu draudzē redzu kā to, ka varētu apmeklēt vecus
cilvēkus. Tieši nesen apciemoju kādu kundzi, pēc tam bija ļoti jauka un
pacilājoša sajūta, ka esmu paveikusi ko labu. Labprāt iesaistītos arī draudzes
avīzes izdošanā.
Jana Kļaviņa

Jutu, ka dzīvē kaut kā pietrūkst, izjutu vajadzību pēc drauga, kurš
vienmēr ir gatavs uzklausīt un palīdzēt. Tā nonācu pie Jēzus, jo Viņš vienmēr
ir līdzās un mūs sargā. Mana māsa un brālis nesen bija izgājuši iesvētes
kursus, un arī mana draudzene ierosināja, ka mēs tos varētu iziet. Radās
iespēja un mēs to izmantojām.
Es arvien vairāk apzinos, ka viss, kas notiek, notiek saskaņā ar Dievu,
un, ja ko vēlas, vajag tikai palūgt, un tas tiešām piepildās, ja lūgšana ir patiesa
un no sirds.
Mani ļoti uzrunā kopības sajūta dievkalpojumos, jo rodas sajūta, ka
neesi viens, kā arī man patīk dziesmas, kuras mēs dievkalpojumos dziedam.

Pēc dievkalpojumiem vienmēr jūtos daudz mierīgāka.
Domāju, ka pēc iesvētībām draudzē es varētu iesaistīties darbā ar
jauniešiem vai arī apmeklēt vecus cilvēkus, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti.
Baiba Buļa

Iet uz iesvētes mācībām mani pamudināja draudzene, kura pati sāka
uz tām iet. Sākumā nebiju droša, šaubījos, vai gribu iet, jo īsti nezināju vai
esmu tik ticīga, cik būtu vajadzīgs, bet dažas dienas pirms pirmās nodarbības
it kā likās, ka tur nav ko domāt – jāiet un viss, tas ir pareizi.
Pēc kristībām man bija lielas pārdomas. Visu laiku mēģināju saprast,
kas tad ir mainījies. Tagad varu teikt, ka nenotiek nekas liels, acīmredzams,
taču ir tāda sajūta, ka tajās mazajās lietās un notikumos palīdz arī kāds cits.
Iesvētes mācības man likušas daudz ko pārdomāt. Tagad arī vairāk domāju,
ko daru un saku, lai gan tas noteikti ir darbs ilgam laikam, lai iemācītos
vispirms apdomāt un tad runāt vai darīt.
Mani personīgi ir uzrunājuši tie cilvēki, kas viesojās iesvētes mācībās.
Viņu stāsti, liecības bija tās, kas aizrāva visvairāk, iespējams, tāpēc, ka esmu
pieradusi vadīties pēc reāliem notikumiem. Visi šie cilvēki man palika atmiņā,
katrs ar savu pārdzīvojumu un izpratni par lietām. Viens, ko es varu secināt,
ka bieži vien Dievam pievēršas tikai tad, kad nelaime jau ir notikusi vai vēl
turpinās. Tāpēc esmu priecīga, ka esmu vesela, laimīga un varu ticēt Dievam
pirms ir noticis kas slikts.
Draudzē es labprāt iesaistītos un darbotos jauniešu pulkā vai
apmeklētu gados vecos cilvēkus.
Eva Štila

Kungs! Lai būtu šī diena kā pateicība Tev,
paklausība Tev, kalpošana Tev, slavinājums Tev!
Kungs! Lai būtu šī diena Tavā svētībā,
lai būtu visa mana dzīve Tavā svētībā,
lai būtu mans pēdējais mirklis Tavā svētā svētībā!
/Svētais Rīgas Jānis/

MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ
Lubānas ev.lut. draudze un mācītājs Guntis Želvis aicina uz svētkiem
10. Jūnijā, jo atzīmēs sava dievnama 140. un draudzes 165.gadadienu.
Svētku programma
• Plkst. 10.00 SVĒTKU DIEVKALPOJUMS ar LELB arhibīskapa Jāņa
Vanaga piedalīšanos.
• Plkst. 13:00 Pusdienas (Būs iespēja pasūtīt pusdienas no kafejnīcas
(1.00-1.50 Ls). Lūdzam līdz 5. jūnijam paziņot, ja vēlēsieties piedalīties
tel. 26391527
• SADRAUDZĪBAS PĒCPUSDIENAS, kurā būs:
o Lubānas vidusskolas skolotājas Aijas Andersones priekšlasījums par
Lubānas draudzes un baznīcas vēsturi;
o LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga lekcija: „Par ticību un baznīcu”;
o muzikāli priekšnesumi;
o kopīga kliņģera ēšana.
Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Guntis Želvis un draudzes
padome svētkos gaidīs ikvienu, nāciet paši un ņemiet līdzi savus tuviniekus.
Tādi svētki notiek tikai reizi piecos gados.
VASARAS EKSKURSIJA
12. maijā mūsu baznīcā notika Madonas prāvesta iecirkņa
sapulce, kuras ietvaros LELB arhitekte Helēna Dekante klātesošos
iepazīstināja ar Madonas iecirkņa draudžu kultūrvēsturisko mantojumu,
ko nes no iepriekšējām paaudzēm atstātās baznīcu ēkas un
mācītājmuižas. Sapulces gaitā radās doma rīkot 2 dienu ekskursijas, lai
tuvāk iepazītos ar Madonas iecirkņa dievnamiem un draudzēm. Pirmā
ekskursijas diena ir paredzēta 4.jūlijā, kad kopā ar citām iecirkņa
draudzēm mēs dotos pa maršrutu: Bērzaune – Vestiena – Vietalva –
Liepkalne – Ērgļi – Vecogre – Bērzaune.
Aicinājums būt atsaucīgiem un piedalīties šajā ekskursijā.
Lūgums savlaicīgi līdz 28.jūnijam pieteikties pie Rudītes Kumsāres
(tālr.27875086), lai sekmīgāk varētu risināt transporta jautājumus.
Sīkāku informāciju par šo ekskursiju varēsiet saņemt vēlāk. Sekojiet līdzi
turpmākajai informācijai!

INFORMĀCIJA

KALENDĀRS

Dežūras baznīcā
Aicinām atsaukties tos draudzes cilvēkus, kuri būtu gatavi uzņemties
dežūras baznīcā, lai mūsu dievnama durvis ir atvērtas vasaras mēnešos ne
tikai dievkalpojumu laikos, bet arī ikdienā, lai cilvēki klusumā, altāra tuvumā
varētu tuvoties Dievam.
Ja kaut viena diena vasarā Tev ir brīva, un esi to gatavs veltīt šai
kalpošanai, tad nāc un pieraksties īpašā dežūru burtnīcā, kas atrodas uz
dežurantu galdiņa.
Humānās palīdzības saņemšana
Humāno palīdzību var saņemt, sākot ar 31. maiju, katru ceturtdienu no plkst.
1400 - 1600 Mācītājmuižā bijušā mācītāja dzīvoklī. To var saņemt ne tikai
Cesvaines ev.lut. draudzes locekļi, bet arī citi Cesvaines iedzīvotāji, kam tā
nepieciešama.
Vasaras svētceļojums
Varam ieplānot laiku no 16. – 22. jūlijam, lai dotos ikgadējā vasaras
svētceļojumā uz Krimuldas baznīcu. Šogad iziešana plānota no Dikļiem.
Tuvāka informācija sekos nākamajā avīzes numurā.

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

Cesvaines draudzes kalendārs
27. maijs
1.jūnijs

SVĒTDIENA Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Kristības un iesvētības.
piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

2.jūnijs
sestdiena 1830 draudzes padomes sēde
______________________________________________________________
3. jūnijs
SVĒTDIENA Trīsvienības svētki
900 DIEVKALPOJUMS.
25.maijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

10. jūnijs

SVĒTDIENA 2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
______________________________________________________________
17. jūnijs
SVĒTDIENA 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
15.jūnijs

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, iepriekš piesakoties
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 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

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
______________________________________________________________
24. jūnijs
SVĒTDIENA 4. svētdiena pēc Vasarsvētkiem/Jāņa
900 DIEVKALPOJUMS.
Kristītāja diena
22.jūnijs

29.jūnijs

piektdiena Sv.Pēteris un Sv.Pāvils – apustuļi
1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

