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piedalīsimies dievkalpojumos, kas arī ir domāti, lai mēs labāk iepazītu Dievu,
un tas viss palīdz mums pievienoties aicinājumam dievkalpojuma noslēgumā
„ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku.” Tādā veidā darbojoties ar
prieku par uzticētiem talantiem, tas „pavairo”, dod svētību gan mums pašiem,
gan citiem. Lai Dievs mums uz to palīdz!
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Talanti un namturība!

GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

„Talantīgi cilvēki”, mēs dažreiz sakām. Mums visiem ir kaut kādi
talanti. Tādā veidā runāt par talantiem nāk no Jēzus līdzības par talentiem,
par cilvēku, kas pirms aizceļošanas nodeva viņiem savu mantu, vienam
piecus talentus, otram divus un trešam vienu (Mt.25:14-30, vērts izlasīt!).
Par tiem pirmiem diviem ir rakstīts, ka viņi tūlīt gāja un darbojās ar uzticētiem
talentiem un sapelnīja tik pat daudz klāt. No stāstītā ir tāds iespaids, ka viņi tā
priecājās, ka viņi tūlīt ar prieku gāja un darbojās (p.16). Tā mums arī
vajadzētu rīkoties. Ja mēs pa īstam saprotam, ka viss ir no Dieva, ka Viņš ir
tas, kas dod to, kas mums ir, dod priekšnosacījumus, iespēju darboties, tad
tas veicina to, ka mēs pateicībā par savu dzīvi, laiku un resursiem,
darbojamies Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tie pirmie pareizi
pazina savu Kungu, tāpēc viņi tā ar prieku darbojās, un tas nenozīmē, ka viņi
to darīja bez atbildības, bet pateicībā par uzticību viņi darbojās drošsirdīgi,
gatavi „riskēt”. Dažreiz mēs esam parāk bailīgi un parāk līdzināmies trešajam,
kas teica „es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē” (p.25).
Jo labāk mēs pazīstam Dievu, savu Kungu, jo vairāk tas mūs pareizi
motivē un dod mums drosmi rīkoties. Dievs varētu visu darīt pats, bet Viņš
priecājas redzēt, ka mēs ar prieku rīkojamies ar to, ko Viņš mums ir uzticējis,
kā mīļošs Tēvs, kas grib mūs atbalstīt un saprot mūs, nevis kā bargs Dievs,
kas „pļauj, kur viņš nav sējis, un salasa, kur viņš nav kaisījis” (p.24) Dievs dod
mums talantus, visu, kas mums ir, lai mēs kaut ko pozitīvu piedzīvotu, nevis
aiz kaut kādas bardzības. Tāpēc darbosimies ar atbildību par uzticēto, ar
prieku par uzticēto!  Turpināsim iepazīties ar Dievu, ieklausīties, ko Viņš
saka mums caur Svētiem Rakstiem, izrunāsimies ar Viņu lūgšanās un

Mīļš paldies visiem tiem, kas atsaucās aicinājumam un atvēlēja laiku
dežūrām baznīcā vasaras mēnešos, lai tā varētu būt atvērta apmeklētājiem.
Īpašu paldies sakām Mirdzai Dolbei par uzcītīgo kalpošanu!
Lai Dievs jums visiem bagātīgi dod visādu žēlastību un svētību!
INFORMĀCIJA
10. starptautiskā un starpkonfesionālā konference par dzīvības svētumu un
neaizskaramību

„Garīgā cīņa aizstāvot dzīvību”
Ja ne mēs, tad kurš, ja ne tagad, tad kad...
2012. gada 13. oktobris
LELB Virsvaldes zālē, Mazā Pils ielā 4, Vecrīgā
plkst. 10:00-15:00
Ef. 6:12: „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām
un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem
pasaules telpā.”
Konferences uzdevumi:
o pievērst sabiedrības uzmanību dzīvības svētuma jautājumiem;
o iepazīstināt ar faktu, ka dzīvības aizstāvība ir garīga cīņa: vispirms
iekšēja cīņa pašam ar sevi un arī ārēja cīņa starp dzīvības un nāves
kultūru;
o uzsvērt lūgšanas nozīmi aizstāvot dzīvību;
o informēt par pieejamajiem garīgajiem ieročiem, ar kuriem var izcīnīt
uzvaru šajā garīgajā cīņā.
Atzīmēt kustības „Luterāņi dzīvībai” 10 gadu pastāvēšanas jubileju un
katoliskās kustības „Par dzīvību!” 20 gadu pastāvēšanas jubileju.
Pieteikšanās un informācija pa e-pastu: prolife@one.lv

INFORMĀCIJA

KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

2012. gada 13. oktobris

/Jēk. 4:15/

Jaunā Bībeles tulkojuma atvēršanas svētki
Cesvaines draudzes kalendārs

1500 Svinīgais dievkapojums Rīgas Doma katedrālē.
1800 Jaunā Bībeles tulkojuma atvēršanas svētki kinoteātra Splendid Palace
telpās (Elizabetes iela 61).

7. oktobris

SVĒTDIENA Pļaujas svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skolas iesākums.

Jaunais Bībeles tulkojums Latvijas grāmatnīcās būs pieejams tikai no
13. oktobra.

12.oktobris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

IESVĒTES MĀCĪBAS

_____________________________________________________________________________________________

14. oktobris

SVĒTDIENA 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

19.oktobris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

20.oktobris

sestdiena 1400 Iesvētes mācības
1830 Bībeles stunda

Vēl var pievienoties!
Ir iesācies jaunais iesvētes mācības kurss.
Nākamā nodarbība 20. oktobrī plkst. 1400.
Nodarbības notiek baznīcā un tās vada draudzes mācītājs Hanss Jensons,
lektors Jānis Diekonts un Astrīda Briede. Uz šīm nodarbībām ir mīļi aicināts
ikviens interesents, kurš vēlas vairāk uzzināt par baznīcas mācību, bet īpaši
tie, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, kristīt bērnus, laulāties.
REKOLEKCIJAS
Cesvaines ev. lut. draudzē no 16. līdz 18. novembrim notiks rekolekcijas
„Mūžības svētdienu sagaidot”.
Rekolekciju tēmas:
• Noslēpums, kas jāatklāj katram cilvēkam – nāve.
• Pēcnāves stāvoklis un mājoklis – ticības un dievbijības alga.
• Dzīvie un mirušie – visi dzīvi Dieva priekšā.
Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis
Bitāns.
Dalības maksa rekolekcijās: Ls 7.
Obligāta pieteikšanās, tālr.: 26673450; e-pasts: astride.briede@inbox.lv

_____________________________________________________________________________________________

21. oktobris

SVĒTDIENA 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

26.oktobris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

____________________________________________________________________________________________

28. oktobris

SVĒTDIENA Reformācijas dienas tēma
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

2. novembris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

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
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