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Komunikācija
Mēs labi zinām, cik komunikācija ir svarīga, lai attiecības attīstītos. Arī kad mēs domājam par
mūsu garīgo augšanu, laba komunikācija ir tā, pēc kā mums jātiecas. Sakarā ar Jāņiem mēs esam aicināti
pārdomāt par Jāni Kristītāju. Tāpēc gribu šeit turpināt pārdomāt par notikumiem, kas ir saistīti ar viņa
piedzimšanu no komunikācijas perspektīvas, lai redzētu, ko tas var arī mums ko teikt par mūsu
komunikāciju ar Dievu un savā starpā..
Caharija un Elizabete, un Dievs
Par Jāņa vecākiem ir rakstīts: "Jūdejas ķēniņa Hēroda laikā dzīvoja priesteris .. Caharija un viņa
sieva ..., vārdā Elizabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos Tā Kunga
baušļos un likumos. /Lk.1:5-6/. Viņi bija sadzirdējuši, ka Dievs ir runājis uz viņiem, viņi zināja savu
Radītāju, un ko Viņš no saviem radītajiem cilvēkiem sagaida. Viņi bija uztvēruši Dieva komunikāciju ar
viņiem Svētajos Rakstos un ne tikai uzzināja to, bet arī dzīvoja pēc tās. Mēs arī zinām, ka viņš runāja ar
Dievu, jo, kad eņģelis parādījās templī, tas teica, ka viņa lūgšana bija uzklausīta.
Eņgelis un Caharija.
Kad Caharija piedzīvoja šo eņģeļa parādīšanos, eņģelis viņu nomierināja. Eņģelis teica viņam lietas, kas
bija balstītas Svētajos Rakstos. Caharijam bija grūti ticēt, ka tas brīnums, par ko eņģelis teica, notiks,
proti, ka viņa sieva vecumdienās dzemdēs bērnu. Caharija bija atklāts savā komunikācijā, bet šaubījās.
Viņa šaubas neapdraudēja notikumu norisi, bet viņš pats piedzīvoja sekas - viņš kļuva mēms, viņa spēja
komunicēt ar apkārtni samazinājās, bet pilnībā netika pārtraukta.
Elizabete - Marija - Jānis - Jēzus- Caharija
Kad grūtnieces: Marija un Elizabete satikās, viņu miesas augļi komunicēja, Jānis sāka lēkt savas mātes
miesā. Elizabete droši vien par to stāstīja savam vīram. Tad droši vien Caharija atcerējās vārdus, ko
eņģelis bija teicis viņam: Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. /Lk.1:15/.
Elizabete un Marija runāja par Dieva apsolījumiem un kā tie piepildījās, kā Dievs darbojas viņu dzīvē.
Tā mums arī vajadzētu savā starpa komunicēt par to, kā Dievs piepilda savus apsolījumus mūsu dzīvēs.
Tādas garīgas sarunas mums stiprina ticību un iepriecina. "Un viņas kaimiņi un radi, dzirdējuši, ka Tas
Kungs lielu žēlastību tai bija parādījis, priecājās līdz ar viņu" /Lk.1:57/ Mēs esam arī aicināti priecāties
par žēlastību, ko Dievs parāda mūsu līdzcilvēku dzīvē!
Caharijas slavasdziesma
Kad Caharija atkal varēja sākt runāt, viņš tapa Svēta Gara pilns un šis Dieva vīrs, kas savu šaubu dēļ bija
cietis nespējot runāt, Svētais Gars tagad viņu lieto, lai slavētu un pavēstītu pareizo izpratni par šo bērni.
Pirms Caharijas slavas dziesma apkartējie bija jautājuši: "Kas būs ar šo bērniņu?" Caharija ne tikai
piedzīvo to, ka viņš var sākt runāt, bet arī to, ka Svētais Gars viņu lieto, lai uzrunātu apkārtējos un arī
mūs. Šī viņa slavas dziesma tiek dziedāta cauri gadsimtiem līdz mūsu dienām.

Kā Caharija komunicēja ar dziesmām un tā arī apustulis Pāvils mūs uzrunā:
“pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā
dziedādami savās sirdīs Dievam! /Kol.3:16/
Un noslēgumā gribu komunicēt ar šo himnu, kas runā par to, ko Dievs ir darījis savai tautai un ka Viņš
vēl darbojas. Himna gramatiski ir arī sadalīta divās daļās. Pirmā daļa pagātnes formā (68-75), otrā daļa
nākotnes formā (76-79). Viņš tur savus apsolījumus un darbojas mūsu vidū šodien.
Labas lietas ir labi atkārtot. Šīs dziesmas daudzās vietās tiek dziedātas katru rītu (daļa no Laudes
lūgšanas). Arī pašā dziesmā doma atkārtojas, lai to stiprinātu (tipiska ebreju hiasms, kurā pirmā doma
„A” atkārtojas beigās, nākošā doma „B” atkārtojas pirmspēdējā u.t.t., pēc tās burtu shēmas, ko šeit var
redzēt. Šeit ir arī ņemts cits tulkojums, kas izceļ šo struktūru, lai tas arī ir redzams latviešu valodā).
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"Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs,
jo Tas apraudzījis
un gādājis pestīšanu saviem ļaudīm
un mums uzcēlis pestīšanas ragu Sava kalpa Dāvida namā,
kā tas sendienās solījis ar Savu svēto praviešu muti:
mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem
un no visu to rokām, kas mūs ienīst,
parādīt žēlastību mūsu tēviem
un pieminēt Savu svēto derību,
un dot mums stipro solījumu,
ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam,
ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti,
Viņam bezbailīgi kalpotu
svētumā un taisnībā Viņa priekšā visas mūža dienas.
Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstākā
pravieti,
jo tu iesi Tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus,
dot pestīšanas atziņu Viņa ļaudīm uz grēku piedošanu
mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ,
ar ko auseklis no augšienes mūs apraudzījis,
lai spīdētu tiem,kas mīt tumsībā un nāves ēnā,
un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu."

Atkārtoti atgādināsim viens otram par Dieva žēlastību, ko Viņš ir parādījis, lai tas stiprinātu mūsu ticību.
Lai Viņš turpina mums arī parādīt žēlastību, kad mēs turamies pie Viņa vārdiem un apsolījumiem.
MEDITĀCIJA
Sagatavoja Astrīda Briede

GARĪGĀ LASĪŠANA
Viena no auglīgākajām gadsimtos pārbaudītajām svētdzīves metodēm ir rekolekcijas. 16. jūnija
pēcpusdienā Lazdonas mācītājmuižā bija iespējams tādas piedzīvot, kad kopā varējām iepazīties ar vienu
no atpazīstamākajām garīgās lasīšanas metodēm – Lectio Divina jeb dievišķā lasīšana.
Šīs garīgās lasīšanas mērķis ir Dieva sadzirdēšana, un nonākt pie Dieva gribas dziļākas
izzināšanas, kā arī nonākt pie Dieva taisnības un mīlestības, un to arī piedzīvot.
Garīgā lasīšana nav iespējama bez Svētā Gara vadības. Tas pats Gars, kas iedvesmojis
Rakstus, ir nepieciešams, lai tos arī lasītu un saprastu. Ja lasa citā garā, tad arī izlasa kaut ko citu.
1)
2)
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Metode Lectio Divina – dievišķā jeb dievbijīgā lasīšana sastāv no vairākiem pakāpieniem:
lasīšana – Lectio
pārdomāšana – meditacion
lūgšana – oratio
Operatio

Kad esam izgājuši cauri šiem pakāpieniem, mēs esam aicināti to piedzīvot praksē. Kamēr mēs dzīvojam

šeit virs zemes, mēs esam pakļauti visiem tiem izaicinājumiem, kuriem ikviens cilvēks ar savu dvēseli un
miesu ir pakļauts. Mēs vienmēr atradīsimies kādās krustcelēs, kurās būsim aicināti izdzīvot Dieva Vārdu
un Dieva Vārdam paklausīt vairāk nekā kādiem vārdiem, kas skan pasaulē vai mūsos pašos.
Sagatavošanās garīgai Svēto Rakstu lasīšanai
Ja mēs gribam nopietni lasīt Svētos Rakstus, mums tam jāparedz laiks. Tas var būt regulāri veltīts
laiks ikdienā. Bet tas var būt lasīšanai īpaši veltīts ilgāks laiks, piemēram, vairākas dienas un nedēļas
piemērotā vietā un apstākļos. Mēs esam aicināti izmantot abas iespējas. Garīgā lasīšana ir process, kurš
var būt ilgstošs. Piemēram, es varu veltīt laiku lasīšanai vienu dienu un pēc tam man paiet vairākas
dienas pārdomājot, meditējot par šo Rakstu vietu.
Bībeles lasīšana nav kaut kāda distance, kas jānoskrien. Mēs esam aicināti Bībeli lasīt dziļumā un
saprast, atklāt vairāk.
1 stunda ir ieteicams laiks, lai to varētu izdarīt koncentrēti, atdziestot no citām lietām un iekarstot ar šo
lietu.
Ziniet, kā ir tad, kad uz dievkalpojumu ieskrien pēdējā brīdī. Tu esi skrējis, pirmais korālis ir jau pusē,
bet skaļāk par visu dziedāšanu un ērģelēm sitas tava sirds. Stundas laikā norimst arī tās noskaņas, no
kurām nākam. Ja tas ir vakars, tad dienas noskaņas. Ja ir rīts, tad varbūt ir vieglāk. No rīta atkal cilvēkam
ir grūtāk atveltīt laiku, jo ir daudz dažādas rūpes.
Vieta. Labākā vieta būs noteikti tā, kur šo lasīšanu nekas netraucēs. Ja mēs runājam par
ikdienišķu mājās lasīšanu, tad tā var būt ierastā lūgšanu vieta mūsu mājās. Šeit ir labi atcerēties Jēzus
vārdus par ieiešanu savā kambarī un savu durvju aizslēgšanu. Te ir runa par netraucētas vietas atrašanu,
kur tu vari būt tikai zem Dieva acīm, kur visa uzmanība var būt piesaistīta Dievam, un kur šo uzmanību
neviens nenovērš.
Apstākļi. Mūsu acis, ausis, visas mūsu maņas ir dvēseles logi, pa kuriem mūsu dvēselē nonāk
impulsi un kairinājumi. Ja mēs runājam par apstākļiem, tad tiem ir jābūt tādiem, kur mūsu dvēseles logi
saņem vismazāk šādus impulsus. Svarīgi, lai tā nav pārāk krēslaina vieta, kad grūti burtus redzēt.
Nedrīkst būt pārgaismota vieta un nedrīkst būt pārāk aptumšota. Ir jābūt tā, lai ir ērti acīm, ir ērti
apsēsties un esam visnetraucētākie šajā brīdī. Ļoti labs salīdzinājums ir pravieša Jesajas grāmatā:
"Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas
tekas mūsu Dievam! Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un
pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un,
kas paugurains, lai top par klajumu, lai parādītos Tā Kunga godība.”
Šie apstākļi – nolīdzini to, kas tev varētu traucēt parādīties Kunga godībai caur šiem vārdiem. Ierīko ceļu
tuksnesī. Šie apstākļi, sagatavošanās nav mazsvarīga lieta.
Pirms Lectio Divina uzsākšanas jāļauj norimt domām, sajūtām, lai visa mūsu dvēseles telpa varētu
atbrīvoties priekš Dieva Vārda satura. Ārēji ir vērts savā priekšā turēt krusta zīmi. Tas var ārēji palīdzēt
koncentrēt uzmanību uz to, kas notiek mūsu iekšienē.
Ko lasīt?
Dieva Vārds ir sarakstīts noteiktā laikā un secībā.
Tāpēc Bībeles lasīšanai ir 2 ieteikumi:
1) var sekot Baznīcas gada liturģiskajiem tekstiem, to secībai, jo ir saikne starp liturģisko Dieva
Vārda lasīšanu draudzē un pēc tam to, ar ko dzīvo visa baznīca kopā. Baznīcas Gadagrāmatā
katru dienu ir teksti un tie iet noteiktā secībā.
2) Kādas Bībeles grāmatas lasīšana no sākuma līdz beigām. Dievam ir zināms ceļš, kuru mēs ejam.
Viņš tad arī caur to, ko mēs esam apņēmušies lasīt, mūs uzrunā.
Svētā Gara piesaukšana.
Pirms garīgās lasīšanas nav tādu speciālu garu ievadlūgšanu. Sāk pavisam vienkārši ar īsu
lūgšanu: “Nāc, Kungs, Svētais Gars un apgaismo, vadi.”
Tas var būt pavisam vienkāršs teikums no psalmiem: “Kungs, Tavs kalps klausās, runā uz mani”.
Lūgšanai ir jābūt ļoti godīgai un vienkāršai ar nodomu lasīt un iedziļināties tajā, ko Dievs pats ir gribējis
caur šiem vārdiem atklāt, un to arī gribam dzirdēt.

Ja cilvēks ir ar atklātu grēka nodarījuma apziņu, ja sirdsapziņa ir apspiesta, Svētā Gara apsūdzēta,
tad ir ļoti grūti nodoties garīgai lasīšanai. Tāpēc dažkārt līdz ar Svētā Gara piesaukšanu ir vērts padomāt,
lai šī lūgšana būtu auglīga, palūgt Dievam piedošanu par kādu grēku, kas nospiež sirdsapziņu. Īsa
grēksūdze Dieva priekšā var būt ļoti svētīga, lai pēc tam būtu svētīga garīga lasīšana.
To pašu mēs redzam dievkalpojumā. Mēs vienmēr sākam ar grēksūdzi tieši tā iemesla dēļ, ka, bez
izlīdzināšanās ar Dievu un tuvākiem, mēs nevaram dzirdēt to, kas tiek runāts vai ar grēkiem uz sirds
saņemt Vakarēdienu. Arī šeit sastapšanās ar Dievu būs auglīgāka, ja pirms tam būs bijusi grēksūdze.
Lasīšana
Kādreiz var būt tā, ka esam nolēmuši lasīt noteiktu Rakstu vietu, bet lasīšanas laikā apstājamies
jau pie puses. Tas ir tāpat kā ar tortes gabalu – paldies, ka uzlikāt, bet es jau tāpat zinu, ka nevarēšu, jo
gan par lielu, gan par treknu. Nav nozīmes lasīt tālāk. Tāpēc lasīšanas laikā var apstāties pie pāris
pantiem.
Svarīgi uztvert Rakstu vietas (vēstījuma) galveno domu. Kas ir šī vēstījuma saturs? Vienā rakstu vietā
var būt vairāki vēstījumi, bet kāds no tiem būs nozīmīgāks vai svarīgāks.
Komentāri. Lasot Rakstus ir ļoti labi, ja ir kāds palīglīdzeklis, kas palīdz vairāk saprast šo Rakstu vietu.
Šeit nav runa par bibliotēku. Cilvēkam, kas nodarbojas ar garīgo lasīšanu var pilnīgi pietikt ar vienu
komentētāju, kam var uzticēties, kurš ļauj paplašināt šī teksta sapratni.
Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tekstu izlasām vairākas reizes un uzmanību koncentrējot uz katru vārdu. Mēs
šo tekstu lasām čukstus un ja iespējams pusbalsī. Svarīgi neielasīt tekstā to, kas ir mūsu galvā, bet izlasīt
to, kas tur ir rakstīts.
Tāpēc pie lasīšanas ir svarīga klusa vieta, lai vieglāk koncentrēties. Lasām vairākas reizes, jo tā tekstu arī
labāk iegaumējam un pēc tam pārdomājot, mums tajā vairs tik ļoti nevajag ieskatīties. Jūdaismā līdz pat
šai dienai ir plaša tradīcija – atcerēties Svēto Rakstu tekstus, lai vārds paliek atmiņā.
Meditācija
Tā sastāv no divām lietām - atkārtošanas un aktualizēšanas.
Ar ko lasīšana atšķiras no meditācijas vai apceres?
Lasīšana ir ārēji objektīvs process. Meditācija ir iekšējs process.
Lasīšana mūs noliek Dieva Vārda priekšā, bet meditācija ļauj šim vārdam iekļūt mūsos. Ļoti bieži tas
notiek tik automātiski, ka mēs šo procesu nepamanām. Mēs lasām un tūdaļ to pārdomājam.
Lasīšanas laikā mēs cenšamies ieiet Bībeles tekstā – ieiet un saprast šī teksta saturu. Meditācijā mēs
rīkojamies pretēji, darām to, ka Vārds ienāk mūsos. Tā doma, saturs aktualizējas priekš mūsu katra
situācijas, mūsu uzskatu priekšā, tas kārto mūsu domas, skaidro mūsu dzīves situāciju.
Mēs iekāpjam šajā tekstā un meditācijas laikā iejūtamies apstākļos. Dzirdam tos vārdus, ko runā tie
cilvēki, atpazīstam tos personālus, vai arī mēģinam ieraudzīt sevi līdzīgā situācijā.
Lūgšana
Lūgšana ir izrietoša no pārdomām. Tas, kas pārdomu laikā ir aktualizēts, tas arī ir mūsu lūgšanas
pamatā un saturā. Ja agrāk lūdzāmies izejot no vajadzībām, apstākļiem, personīgām un baznīcas
situācijām, tad tagad lūgšanas pamatā ir tas, ko māca Dieva Vārds.
Mēs varam lūgties izejot no situācijas, kurā Rakstu vieta mūs pārsteigusi vai uzrunājusi.
Mēs varam lūgties izejot arī no Sv. Rakstu satura. Mēs varam to padarīt par mūsu lūgšanas aktualitāti.
Varbūt citreiz ir tā, ka sirds ir tukša. Rakstu vietu izlasīta, pārdomāta, bet nav ko lūgt. Pat ja
mums nav nekādas aktualitātes, mēs varam pateikties Dievam par šo Vārdu gaismu. Varam Dievu slavēt
par to vēsturisko notikumu, ko esam izlasījuši. To arī psalmos dziesminieks dara.
Lūgšana nav tikai lūgumi, bet arī pateicība, slavēšana.
Operatio
Kad mēs kaut ko esam piedzīvojuši lasot rakstus, mums ir jābūt gataviem, ka mēs ar to
sastapsimies. Mēs noteikti izbaudīsim kā šis vārds iemiesojas apstākļos, situācijās un mūsu dzīvē.
Vārds vislabāk mūsos nostiprinās, kad mēs to izdzīvojam praksē.

LELB 26. SINODE
Atskats uz LELB 26. Sinodi
7. un 8. jūnijā Rīgas Domā notika Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 26. Sinode. Tajā
piedalījās draudzes mācītājs un draudzes priekšnieks. Diena iesākās ar dievkalpojumu, kuru vadīja
arhibīskaps Jānis Vanags. Darbs divu dienu garumā ritēja raiti, jo daudz tika izdarīts pirms tam. Gan
šogad, gan aizvadītajā gadā notika draudžu iecirkņa sapulces, tikšanās ar LELB Virsvaldes pārstāvjiem,
kur tika runāts, diskutēts par svarīgiem jautājumiem.
Arhibīskaps Jānis Vanags savā ziņojumā uzsvēra cik svarīga ir mācītāju apmācība, arī draudzes
vadības izglītošana. Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers runāja par misijas darbu. Daugavpils bīskaps Einārs
Alpe savā uzrunā pieskārās diakonijas un sociālajam darbam.
Svarīgākie lēmumi bija: Par maksājumiem LELB kopīgajām vajadzībām, par parādu atlaišanu un
izlīgumu, par GASN budžeta vadlīnijām 2014. – 1016. gadam, par LELB attīstības un tās darbības
virzienu stratēģiju, par jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu draudžu dievkalpojumos. Sinode izsacīja vēlmi
Latvijas Republikas Satversmē iekļaut atsauci uz kristīgām vērtībām un kristīgo mantojumu.
Pieņemtie lēmumi uzliek par pienākumu draudzēm tos pēc vislabākās sirdsapziņas arī īstenot. Lai Dievs
uz to palīdz.
PATEICĪBAĪ

Mīļie draudzes locekļi!
Paldies par manas ordinācijas 10 gadu atzīmēšanu ar labiem novēlējumiem, lūgšanām, dāvanām un
klātbūtni tajā dienā. Tas man bija īpaši, ka tieši tā diena iekrita svētdienā, kurā varēju kā ordinēts
garīdznieks būt draudzes vidū dievkalpojumā (kurā notika arī kristības un iesvētības). Paldies par laiku
kopā, un lai Dievs mūs svēta, ka mēs kopā draudzē turpinām augt ticībā, cerībā un mīlestībā. Lai katram
no mums notiek tas, ko Jānis Kristītajs saka par Kristu: "Viņam vajag augt, bet man iet mazumā." Jņ.
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Draudzes mācītājs Hanss
UZAICINĀJUMS
Brāļi Jensoni
Daži mani brāļi ar savām sievām un bērniem mani apciemos no 8.-10. jūlijam. Viņi mani
apciemoja pirms 10 gadiem, kad tiku ordinēts, un pirms 5 gadiem, kad man bija 40. dzimšanas diena, un
vēl dzīvoju Priekulē. Līdz ar to tas viņiem ir kļuvis par tradīciju, katru piecgadi man apciemot. Tātad viņi
arī būs šogad, un pirmo reizi šajā pusē, kur tagad dzīvoju un kalpoju.
Kā parasti otrdienās ir atvērto durvju diena Lazdonas mācītājmuižā, lai darbotos un būtu
sadraudzībā no plkst.14, tad šoreiz otrdien, 9. jūlijā no plkst.18.00 zviedri ir gatavi spēlēt volejbolu un
tāpēc aicinām jūs veidot dažas komandas, lai taisītu turneju. Visi ir aicināti, vajag arī skatītājus!
Laipni lūgti uz sadraudzību un satikšanos ar maniem brāļiem!
Mazais brālis Hanss Jensons
MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ

Š. g. 11. jūlijā plkst. 10.00 notiks meistarklases draudžu ērģelniekiem. Meistarklases vadīs
ērģelnieks, ērģeļu eksperts Gorans Grans. Sīkāka informācija pie draudzes ērģelnieces Daigas
Matrozes.

KONCERTS
Cesvaines ev. lut. baznīcā 13. jūlijā plkst. 17.00
Ērģeļu duets Riga Organum Duo

Ilona Birģele/ērģeles
Diāna Jaunzeme/ērģeles

ielūdz uz koncertu
Ērģeļu mēles un spēles
Ieeja par ziedojumiem dievnamam
Koncertu atbalsta valsts Kultūrkapitāla fonds
un Latvijas Kristīgais radio
PROJEKTI

Rietumu banka, izsludinātajā konkursā "Latvijas sakrālais mantojums", ir atbalstījusi mūsu
draudzes iesniegto projektu "Cesvaines ev. lut. baznīcas ieejas durvju portāla restaurācija".
Kopējā restaurācijas izmaksu tāme 2304,51 LVL.
Rietumu bankas piešķirtais finansējums 1600 LVL.
Draudzes līdzfinansējums 704,51 LVL.
Restaurācijas termiņš 2013. gada 30. novembris.
KRISTĪBAS, IESVĒTĪBAS
9. jūnijā mūsu draudzē tika kristīta un iesvētīta
Paula Katrīna Grīnvalde
Iesvētīti Jānis Dzenis un Ineta Viduce
15. jūnijā kristīta Elizabete Anna Dzene
30. jūnijā kristīta Gerda Kuliša un iesvētīta Solvita Kuliša
KAPU SVĒTKI

Kapusvētki ar luterāņu mācītāju un katoļu priesteri Cesvaines novadā:
14. jūlijā - Cesvaines baznīcas kapos plkst. 1430
28. jūlijā - Ķinderu kapos plkst. 1430
ar luterāņu mācītāju:
14. jūlijā - Kārzdabas kapos plkst. 1600
Stradukalna kapos plkst. 1700
Kapusvētki Dzelzavā:
10. augustā - Mierakalna kapos plkst. 1400
Biksenes kapos plkst. 1530
Balvānīcu kapos plkst. 1630

IELŪGUMS
Jaunpiebalgas Svētā Toma draudze ielūdz uz baznīcas restaurācijas darbu pabeigšanas un
dievnama 140 gadu jubileju
2013. gada 12. jūlijā plkst. 17.00 Jaunpiebalgā
Programmā:
17:00 – 17:45 Pulcēšanās baznīcā, restaurēto telpu apskate un iepazīšanās ar izstādi „Jaunpiebalgas Svētā Toma
baznīcai 140”
17:30 – 17:45 Torņa mūzika. Nacionālo Bruņoto spēku orķestra kvintets
17:45 – 18:00 Vīlandes Svētā Paula baznīcas koris. Mākslinieciskā vadītāja Killi Salumē (Külli Salumäe).
18:00 – 18:45 Pateicības dievkalpojums arhibīskapa Jāņa Vanaga un Intara Jonīša vadībā. Dievkalpojumu
kuplina ērģeles (ērģelniece Aija Petrovska), Nacionālo bruņoto spēku orķestra ansamblis (priekšnieks
pulkvežleitnants Dainis
Vuškāns), vīru koris „Tēvzeme” (mākslinieciskais vadītājs Tālivaldis Gulbis), sieviešu koris „Sapnis”
(mākslinieciskā vadītāja Baiba Danovska, diriģente Iveta Rīsmane), kamerkoris „Muklājs” (mākslinieciskā
vadītāja p. i. Jānis Almanis), Latvijas Universitātes absolventu koris „Jubilate” (mākslinieciskais vadītājs Juris
Kļaviņš) un Jaunpiebalgas jauktais koris (mākslinieciskā vadītāja Māra Vīksna).
18:45 – 19:00 Fotografēšanās un baznīcas apskate
19:15 – 20:00 Svinīgs pasākums pie Kārļa Zāles veidotā pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem. Ziedu
nolikšana. Valsts prezidenta Andra Bērziņa, novada domes priekšsēdētāja Laimja Šāvēja, ģenerālsponsora Pētera
Avena u. c. uzrunas. Muzikālie riekšnesumi, piedaloties Nacionālo bruņoto spēku orķestrim, Vīlandes baznīcas
korim un koriem „Tēvzeme”, „Jubilate”, „Muklājs”, „Sapnis” un Jaunpiebalgas jauktajam korim.
20:00 – 20:30 Piemiņas ozola stādīšana. Valsts prezidents un goda viesi.
20:30 – 24:00 Goda mielasts un sadraudzība brīvā dabā baznīcai piegulošajā teritorijā. Uzrunas un muzikāli
priekšnesumi. Domu apmaiņa pie ugunskuriem, baznīcas un Varoņu birzs aplūkošana sveču gaismā.

Gulbenes ev.lut.draudze un mācītājs Ilgvars Matīss aicina Cesvaines draudzi uz Gulbenes luterāņu
baznīcas
170 gadu jubileju š. g. 14. jūlijā.
Svinību norise:
plkst. 10.00 svētku dievkalpojums, restaurēto altāra eņģeļu atgriešana dievnamā;
13.00 svētku mielasts;
14.00 Cēsu stīgu kvartets koncerts;
15.00 lekcija “Baznīcas uzdevums un atbildība”/mācītājs Ilgvars Matīss/, muzicē Marika Ivsiņa.

INFORMĀCIJA PAR SVĒTCEĻOJUMU
www.lelb.lv
No 16.– 22.jūlijam notiks ikgadējais vasaras svētceļojums.
Tā maršruts šogad ir Lielvārde – Ogresgals – Ropaži – Vangaži - Allažu baznīca – Krimuldas
baznīca (dienā vidēji 22 km).
Svētceļojums ir rekolekcijas, ejot kājām - laiks padziļinātām attiecībām ar Dievu Viņa radībā, klusumā,
Sv. Rakstos, sevī un līdzcilvēkos.
Svētceļojuma laikā notiks rīta, pusdienu, vakara un nakts lūgšanas un ikdienas dievkalpojums ar
Sv. Vakarēdienu, sarunas par ticību, Bībeli un dzīvi, meditācijas, lūgšanas klusumā, iespēja personīgai
sarunai ar svētceļojuma mācītājiem un sadraudzībai savā starpā.
Svētceļojuma vadītāji: mācītājs Ingus Dāboliņš un evaņģēliste Linda Straume.
Svētceļojumā piedalās prāvests Hanss Jensons un mācītājs Jānis Ginters.
Svētceļojuma dalībniekiem jāņem līdzi:
* Bībele, * guļammaiss un matracis vai paklājiņš,
* cepure, ērti sporta apavi (ieteicams 2 pāri !!), apģērbs lietainam laikam,
* plāksteri un nepieciešamie medikamenti tulznu apkopšanai,
* ūdens pudele, ēdampiederumi (bļodiņa, karote, krūzīte),
* kabatasnauda, personīgās higiēnas piederumi, mugursoma, kur visu salikt.
Nakšņošanai nepieciešamo mantu pārvadāšanai būs transports.
Pārtika visām ēdienreizēm jāņem līdz, nakšņošanas vietās tiks nodrošināts karsts ūdens tējai/ kafijai/
buljonam. Krimuldā būs nodrošināta ēdināšana (jāmaksā atsevišķi).

Ziedojums dalībai svētceļojumā – Ls12, bērniem līdz 14 g.v. – Ls 9.
Pieteikšanās līdz 14. jūlijam. Lūdzu zvanīt Lindai tālr. 26445214 vai Andai tālr. 26526464.
INFORMĀCIJA
Jēzus draudzes vasaras nometnes ietvaros mūsu baznīcā
24. jūlijā plkst. 19.00 notiks svētbrīdis, bet pēc tam sadraudzība.
Tā ir jauka iespēja mūsu draudzei iepazīties un būt kopā ar citas draudzes brāļiem un māsām.
ATGĀDINĀJUMS
Iesvētes mācību kurss jauniešiem
Atgādinām, ka vasarā notiks iesvētes mācību kurss, uz kuru aicināti jaunieši, kas vēlas
sagatavoties iesvētībām. Uz šo kursu tiek aicināti arī tie jaunieši, kas ir jau iesvētīti, lai atkārtotu kristīgās
mācības pamatpatiesības, kā arī vairāk iepazītu Bībeli, kopā slavētu Dievu un būtu kopīgā sadraudzībā.
Visu kursu ir plānots sadalīt trīs daļās. Pirmā daļa notiks no 30. jūlija līdz 1. augustam, otrā – no
6.augusta līdz 8. augustam, trešā – no 13. līdz 15. augustam ar noslēgumu draudžu dienās 16. un 17.
augustā. Mācības notiks Lazdonas mācītājmuižā. Būs iespēja turpat arī nakšņot.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie draudzes mācītāja Hansa Jensona.
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
30. jūnijs

SVĒTDIENA 6.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.
piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

5. jūlijs

___________________________________________________________________________________________

7. jūlijs

SVĒTDIENA 7.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
_____________________________________________________________
14. jūlijs
SVĒTDIENA 8.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.
12. jūlijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
_____________________________________________________________
21. jūlijs
SVĒTDIENA 9.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.
19. jūlijs

24. jūlijs

trešdiena

1900 Svētbrīdis
sadraudzība ar Jēzus draudzes vasaras
nometnes dalībniekiem

26. jūlijs

piektdiena

1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

____________________________________________________________________________________________

28. jūlijs
900
2. augusts

SVĒTDIENA 10.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
DIEVKALPOJUMS.

piektdiena

1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

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, AS SEB banka, konta nr. LV92UNLA0050011543844.

Draudzes avīzi variet lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

