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Lūgšana un diakonija

GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

Kādreiz, varbūt nedomājot par to, sakām „ja neko citu nevaram darīt,
tad varam lūgt.” It kā mēs darām visu, ko mēs varam, un ja nesanāk, tad
pēdējās cerības tiek liktas uz lūgšanām. Bet lūgšana nav tikai kaut kas, ko
mēs lietojam ārkārtējos gadījumos. Tās ir domātas, lai tās caurvij visu, ko
darām. Lūgšana pa priekšu – sarunas ar Dievu, kad mēs kaut ko plānojam,
lai Viņš mūs vada; lūgšana kopā ar to, ko darām (Ora et labora – lūdz un
darbojies) – darbojoties mēs varam uzturēt sarunas ar Dievu savās domās
par to, ko darām; lūgšana pēc tam – pateicības un izvērtēšanas lūgšanas
par to, kas tika darīts. Mēs esam arī aicināti lūgt par tiem cilvēkiem, ar kuriem
mēs kopā darbojamies un, kurus mēs satiekam savās ikdienas darbībās –
nest viņus līdzi savās lūgšanās.
Tad, kad mēs domājam par diakonijas kalpošanu draudzē, tad
lūgšanas ir tas, kas raksturo diakonijas darba garīgo aspektu tajā, kas tiek
darīts. Diakonijas kalpošana bez lūgšanām vairs nav diakonija, tad tā kļūst
par darbību vien.
Lielajā draudzes aizlūgšanā dievkalpojumos mēs piedalāmies šajā
kopīgajā diakonijas kalpošanā draudzē. Mēs lūdzam par tiem, kas pieteikti
aizlūgumos, un mēs arī katrs nesam līdzi tos, ko mēs esam satikuši un
ieraudzījuši, un, par kuriem Dievs like mūsu sirdīs lūgt. Tad, kad lūdzam par
cilvēkiem dažādās situācijās, grūtībās, tad mēs esam aicināti arī katrs
klusumā savās lūgšanas likt klāt tos, ko mēs pazīstam, kas līdzīgā situācijā.
Tādā veidā tiek lūgts par daudz vairāk cilvēkiem, nekā tikai tiem, ko mēs
dzirdējām, kas tika minēti vārdos, un tāpēc arī lielajā draudzes lūgšanā bieži
vien ir arī mazas pauzes, lai tajās varam ielikt savas klusās lūgšanas par tiem

cilvēkiem, kurus nesam savās sirdīs.
Tad, kad mēs esam lūguši par cilvēkiem, Dievs bieži vien atver
iespēju kādam konkrēti palīdzēt, vai mēs redzam, kā viņš sūta kādu citu, kas
palīdz, vai situācija brīnumainā veidā tiek mainīta.
Lai Dievs ļauj mums piedzīvot vairāk un vairāk, ka lūgšana nav tikai
pēdējais salmiņš, bet, ka tā caurvij mūsu darbu un kalpošanu un, ka mēs
redzam kā lūgšanas spēks darbojās tajā visā.
AIZLŪGUMI DRAUDZĒ
Astrīda Briede
„Ikviens, kas piesauks Kunga vārdu, tiks izglābts” /Rom.10:13/, saka
apustulis Pāvils. Jā, Dievs ir labvēlīgs. Viņš ļauj mums saņemt Viņa palīdzību mūsu
vajadzībās caur lūgšanām, kurās vēršamies pie Viņa ticībā, cerībā un pilnīgā
paļāvībā, pakļaujoties Viņa gribai.
Dievs mums ir devis brīnišķīgu dāvanu - draudzi, kurā mēs varam kopā
dzīvot, mācīties un kopā lūgt. Ja mums ir kādas grūtības, vai kādam no mūsu
tuvākajiem kāda nelaime notikusi, mēs esam aicināti nākt kopā dievkalpojumos, kopā
lūgt par šīm vajadzībām. Tādēļ jau Dievs mums ir devis ticības brāļus un māsas, lai
mēs grūtību brīžos nebūtu vieni, bet nāktu kopā mīlestībā un iestātos viens par otru
aizlūgšanā. Mēs varam lūgt par visu, kas mūs uztrauc, nedod mieru, kā arī būt kopā
priekos, kopā pienest Dievam pateicību par atbildētām lūgšanām, par dziedināšanu
un svētīgiem darbiem. Mūsu kopīgai lūgšanai ir milzīgs spēks. Atcerēsimies, kas
cilvēkiem nav iespējams, bet „Dievam visas lietas iespējamas” /Mt.19:26/.

Tāpēc uz dežurantu galda pie ieejas mūsu baznīcā stāv kastīte
aizlūgumiem un lapiņas, uz kurām jūs katrs varat uzrakstīt savas aizlūgšanu
vajadzības vai pateicības. Gadījumā, ja netiekat uz dievkalpojumu, kur
draudze būs kopīgā lūgšanā par šīm vajadzībām, jūs varat zvanīt Astrīdai
Briedei (tel.26673450) un pieteikt aizlūgumu.
Lai kopīgās lūgšanas mūs visus vieno un stiprina ticībā un paļāvībā
uz Dievu!
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA - 25. NOVEMBRIS
Kopš pagājušā gada mirušo piemiņas dienas mūžībā aizgājusi ir mūsu
draudzes locekle Velta Rūķe.
Žēlastības un godības Dievs!
Mēs Tavā priekšā pieminam savu aizgājušo māsu. Mēs Tev pateicamies, ka
Tu viņu mums šīs zemes gaitās biji devis iepazīt un iemīlēt. Savā
neizmērojamā žēlsirdībā mierini sērotājus.

LŪGUMS ZIEDOT
Kā jau iepriekšējos draudzes avīzes numuros minējām, ka 28. jūlijā,
mācītāja Hansa Jensona aicināts, uz dzīvi Cesvainē pārcēlās lektors Jānis
Diekonts ar savu sievu Ievu. Jānis draudzē mums ir labs palīgs mācītājam
kalpošanā gan svētdienas dievkalpojumos, gan iesvētes mācību un Bībeles
stundu vadīšanā. Jānis ir arī organizācijas, kas iestājas par cilvēka dzīvības
svētumu („Luterāņi Dzīvībai”), vadītājs. Savukārt, Ieva labprāt dzied draudzes
korī un aktīvi ir iesaistījusies diakonijas centra darbā.
Papildus kalpošanai draudzē un dzīvokļa remontdarbiem
Mācītājmuižā, Jānis vakaros studē teoloģiju Lutera Akadēmijā, bet vienu
dienu nedēļā viņam ir jādodas uz lekcijām Rīgā. Ar šo mācību gadu par
studijām Lutera Akadēmijā ir jāmaksā. Tā kā viņiem nav regulāru ikmēneša
ienākumu, lūdzam jūs savu iespēju robežās ar ziedojumu atbalstīt Jāņa
studijas. Ziedojumu varat nodot draudzes mācītājam Hansam Jensonam.
Būsim pateicīgi par ikkatru ziedojumu!

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

Cesvaines draudzes kalendārs
4. novembris SVĒTDIENA 23.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
9.novembris

_____________________________________________________________________________________________

11. novembris SVĒTDIENA 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
16.novembris

piektdiena 1800 Krusta ceļš
1900 Dievkalpojums

17.novembris

sestdiena

INFORMĀCIJA
Sestdien, 10. novembrī plkst. 1000 notiks baznīcas apkārtnes sakopšanas
talka. Esiet visi mīļi aicināti!
DIAKONIJA
3. novembrī Madonas prāvesta iecirknī diakonijas darbiniekiem tika
organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Diakonijas centriem Praulienas
mācītājmuižā, Cesvainē, Liezērē un Ļaudonā. Šī brauciena laikā Cesvainē
tika iesvētīts Diakonijas centrs. Vairāk par šī pasākuma norisi varēsiet lasīt
laikrakstā „Stars”.
Mīļš paldies visiem, kas mūs atbalstīja un bija kopā ar mums šajā īpašajā
notikumā!
KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 17 00 -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

900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

18. novembris SVĒTDIENA 25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 Ekumēniskais svētbrīdis Valsts svētkos.
1000 Svētā Vakarēdiena liturģija. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
23.novembris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

____________________________________________________________________________________________

25. novembris SVĒTDIENA Mūžības svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
30. novembris piektdiena Sv.Andrejs – apustulis
1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
Sākot ar pirmo Adventa svētdienu 2. decembrī dievkalpojumi notiks mūsu
baznīcas kapelā.

REKOLEKCIJAS
Cesvaines ev. lut. draudzē no 16. līdz 18. novembrim notiks rekolekcijas
„Mūžības svētdienu sagaidot”.
Mūžība. Precizējot jājautā – godības vai nepanesamu ciešanu
realitāte? Gan viena, gan otra cilvēkam sākas šīs zemes dzīves laikā. Nāve
kā pirmā sastapšanās ar mūžības realitāti. Pastarā tiesa kā pilnīga mūžības
atklāšanās katra cilvēka dvēselei. Baznīca ir vieta, kurā Dievs dod svētu
sastapšanos ar mūžīgās dzīvības saņemšanu sakramentos. Nāve, dvēsele
līdz miesas augšāmcelšanai, Pastartiesa – rekolekciju dienu tematika
Cesvainē.
Piektdien, 16.novembrī
1800 Krusta ceļš
1900 Dievkalpojums
2000 Vakariņas
2100 Ievada pārrunas
Sestdien, 17.novembrī
900 Dievkalpojums
1000 Brokastis
1030 Lekcija
1200 Pusdienas lūgšana
1230 Lekcija
1400 Pusdienas
1500 Lekcija
1630 Kafijas pauze
1700 Aizlūgšanas
1800 Vakara lūgšana
1830 Pārrunas pie tējas
Svētdien, 18.novembrī
900 Dievkalpojums

Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis
Bitāns.
Dalības maksa rekolekcijās: 7 Ls
(apmeklējot rekolekcijas tikai piektdien – maksa 2,50 Ls, tikai sestdien – 5Ls)
Nepieciešamības gadījumā nodrošināsim naktsmājas.
Obligāta pieteikšanās līdz 12. novembrim, tālr.: 26673450;
e-pasts: astrida.briede@inbox.lv

GRĀMATU GALDS
BAZNĪCAS GADAGRĀMATA 2013'
Jau par tradīciju ir kļuvis, ka ik gadus Reformācijas dienas svinību
ietvaros notiek nākamā gada Baznīcas Gadagrāmatas atvēršana. Šogad
31.oktobrī Lutera Akadēmijas zālē plkst.16 00 Gadagrāmatas atklāšanas
pasākumu ievadīja Reformācijas dienas dievkalpojums bīskapa Pāvila
Brūvera vadībā.
Baznīcas Gadagrāmatā 2013' varēs atrast gan to, ko jau
Gadagrāmatas lasītāji ik gadus ir raduši tajā lasīt un izmantot: Baznīcas gada
kalendāru, lasījumus, adrešu un kontaktu sadaļu, Baznīcas dzīves hroniku,
Sv.Rakstu apceres, gan īpaši šai Gadagrāmatai radītus dažādu teologu un
citu autoru rakstus, kuru saturu šajā Gadagrāmatā iezīmē 2 vadlīnijas:
1) 2013.gada lozunga vārdi: „Mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs
meklējam nākamo.”(Ebr 13:14). Tie norāda uz mūsu piederību Debesīm. Arī
mūsu dievnamu torņi ir atgādinājums tam.
2) Kristus misija un Viņa dotā misijas pavēle ikvienam Baznīcas loceklim (Mt
21:18-20). Bīskapa Pāvila Brūvera aicinājums un cerība ir, ka mūsu sirdis
iedegsies un ar prieku atsauksies Kristus misijas pavēlei. Tāpēc Baznīcas
Gadagrāmatas pielikums "Misijas pavēle man" ir ik dienas lasāms,
pārdomājams, lai pēc tam lūgšanā no Dieva saņemtu savu uzdevumu Kristus
misijas darbā.
Baznīcas Gadagrāmatu 2013' varēsiet iegādāties draudzes
grāmatgaldā par 5,-Ls.
SVĒTDIENAS RĪTS
Abonē žurnālu „Svētdienas Rīts” 2013. gadam
sev un savam tuvākajam!
Abonēšanas indekss 1095
Abonēšanas maksa:
1 mēnesim – Ls 1,20
6 mēnešiem – Ls 6,60
12 mēnešiem – Ls 12

