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Notikums!
Svēta Gara nākšana toreiz …
... bija notikums, kas ir ļoti nozīmīgs. Jau Jānis Kristītājs bija teicis „..Tas, kas nāk pēc manis, …, Viņš jūs kristīs
ar Svēto Garu un ar uguni” (Mt.3:11) un Jēzus pats pirms debesbraukšanas dienām apliecināja „Jānis gan ir kristījis
ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām” .. „jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis
pār jums, un būsit Mani liecinieki”… (Apd.1:5,8).
Apustuļi deviņas dienas bija bijuši kopā, gaidot un lūdzot. 50 dienas pēc Lieldienām jūdiem atkal bija svētku
diena un tādēļ daudz Israēliešu bija kopā Jeruzalemē no visām vietām, kur viņi bija izklīduši.
… viņiem parādījās it kā uguns mēles …
Svētais Gars nāca kā uguns mēles. Tas arī norāda uz to, ka Svētā Gara pirmais uzdevums ir uz mums runāt.
Viņš ir persona, kas runā. Jēzus apsolīja, ka Svētais Gars tiks sūtīts, kas „ atgādinās jums visu, ko Es jums esmu
sacījis.” (Jņ.14:26)
„Uguns mēles” arī norāda viņa runāšanas raksturu. Ja mēs viņam ļaujam mūs uzrunāt, viņš veic to pašu, ko
uguns ar zeltu - tīra no netīrumiem, lai tas, kas ir vērtīgs, vēl jo vairāk parādās.
Uguns arī iededzina svēto degsmi atbalstīt un kalpot Dieva lietās. Ja apustulis Pēteris agrāk bija aiz bailēm pat
aizliedzis Jēzu trīs reizes, tagad, pēc Svētā Gara saņemšanas, viņam ir drosme runāt un saukt lietas īstajos vārdos.
Viņš arī aicina atgriezties no grēkiem.
Uguns apgaismo, lai mēs redzētu skaidrāk. Tā arī Svētais Gars mums palīdz redzēt garīgās patiesības.
Piemēram, šodienas notikumā, kad citi piedzīvoja, ka apustuļi runāja viņiem nezināmā valodā, un domāja, ka viņi ir
„salda vīna pilni”, apustulis Pēteris ieraudzīja kā ar šo notikumu piepildījās pravietojums no Joēla.
Par ko Svētais Gars runā!?!
… par Dieva lieliem darbiem (Apd.2:11) … un šie lielie darbi ir saistīti ar Jēzu Kristu, ar Dieva Dēla pazemošanu,
atstājot savu debesu godību, un kļūstot cilvēkam, ciešot, mirstot un uzvarot nāvi mūsu dēļ.
Par to Svētais Gars Dieva Dēlu mums pagodina, palīdz mums saprast Jēzus Kristus nozīmi. Dieva Dēls tika
sūtīts, lai veiktu šo misiju, Svētais Gars tika sūtīts, lai mēs Dieva Dēlu Jēzu Kristu uzņemtu ticībā!
„… mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam.” Jo, tas ir domāts mums visiem! Kā tas tika
pasludināts vairākās valodās, tā tas ir domāts visām tautām. Un tas tiek pasludināts arī mūsu valodā, lai mēs to
saprastu.
Ar Vasarsvētku notikumu piedzima Baznīca, jo caur apustuļiem tika sludināts Svētā Gara spēkā un cilvēki tika
kristīti un saņēma Svēto Garu. Tā Baznīcā garīdznieki tiek sūtīti, lai sludinātu, nevis savā spēkā, bet Svētā Gara
spēkā.
Svētais Gars grib palīdzēt mums atdarīt prātu un sirdi. „Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un
citiem apustuļiem: „Brāļi, ko lai mēs darām?” Bet Pēteris tiem atbildēja: „Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties
ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.” (Apd.2:37-38)

Svētais Gars tagadnē.
Svētais Gars ir persona, kas runā arī šodien.
Arī šodien Svētais Gars runā caur Svētiem Rakstiem. Toreiz Viņš iedvesmoja tos, kas rakstīja, un, ja mēs lasām
ticībā, ka Dievs grib uz mani tā runāt, tad mēs piedzīvosim, ka Svētais Gars darbojas.
„Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai
Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2Tim. 3:16-17)
Viņš palīdz mums sadzirdēt un piedzīvot, ka viņš runā tieši uz mani, ka es esmu uzrunāts. Svētie Raksti nav tikai
vispārēja patiesība, bet tieša patiesība par mani. Varu piedzīvot, ka Svētais Gars caur Dieva vārdiem mani atmasko,
atbrīvo, apgaismo, iedrošina, atklāj Dieva lielo uzmanību un mīlestību uz mani! Vai dzirdam šo balsi, vai arī mūsos ir
tik daudz citas skaļas balsis (savējo ieskaitot)!?!
Svētais Gars palīdz mums runāt ar Dievu!
Svētais Gars ne tikai runā uz mums, bet arī palīdz mums runāt ar Dievu, palīdz mums lūgt!
jūs esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs! (Rom.8:15)
Svētais Gars ir persona, kas grib dzīvot mūsos.
Mēs esam pagodināti ar to, ka esam radīti par templi Svētajam Garam. Mūsu ķermenis ir domāts Svētajam
Garam. Bez viņa būtiskais iet mums garām, mēs nepildām savu mērķi!
Jo, ja esam kristīti, mēs esam saņēmuši Dieva bērna tiesības un Svētais Gars ir ienācis mūsos, lai darbotos.
Viņš palīdz mums lūgt paļāvībā uz Dievu mūsu Tēvu, palīdz ieraudzīt kā Dievs atbild uz mūsu lūgšanu.
Svētais Gars ir persona, kas grib dzīvot, mājot mūsos un ir gatavs mūs vadīt un dot spēku iet pa Dieva ceļiem.
Viņš palīdz dzīvot Svēto dzīvi, tāpēc neapbēdināsim Svēto Garo un Dievu, dzīvosim pēc Dieva gribas.
Svētais Gars grib dot mums augļus.
Ja mēs ļaujam Svētajam Garam darboties mūsos, tad mēs arī nesam Svētā Gara augļus. Un tie ir: „mīlestība,
prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.” (Gal.5:22)
Svētais Gars arī dod mums dāvanas.
Kā mīļas personas, arī Svētais Gars dod dāvanas (1Kor.12:4-11). Tas ir kaut kas, ko saņemam bez mūsu
nopelna. Kad mēs saņemam kādu dāvanu, tad tas ir ar mērķi, lai tā būtu par svētību mums un citiem. „Bet ikvienam ir
dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” (1Kor.12:7, 14:26)

Paldies Dievam, ka viņš dod mums Svēto Garu - dosim viņam mājvietu! Ļausimies Svētā Gara darbībai
mūsos, lai mēs nestu augļus un esam atvērti viņa dāvanām, lai mēs esam par svētību!

Desmit baušļi draudzes kalpotājam un loceklim
1. Tev nebūs nevienam likt justies, ka tu esi “kaut kas” pārāks par citiem. Nekad neaizmirsti, ka diakons, dzie dātājs, lūdzējs, pravietis vai cita veida draudzes darbinieks nav nekas cits kā tikai “KALPS”.
2. Tev nebūs dzīties pēc personiska goda draudzē, jo kalps savu darbu dara darba un ne goda dēļ.
3. Tev nebūs atrauties no saviem pienākumiem draudzē un tos vērtēt par niecīgiem, jo draudze tevi ievēlēja
cerībā, ka tu būsi atbildīgs un nopietns attiecībā uz savu uzdevumu, aicinājumu un kalpošanu.
4. Tev nebūs tenkot, aprunāt un tiesāt, jo tu esi kalps un tenkošana, aprunāšana un tiesāšana nepalīdz kalpo šanā.
5. Tev nebūs būt skopam. Tu zini, ka “priecīgu devēju Dievs mīl”/2.Kor.9:7/, un tev tādam arī jābūt, jo tu esi pa raugs citiem un Dieva kalps.
6. Ja draudzē ir izveidojās šķelšanās un strīdi, tu nedrīksti nostāties vienā vai otrā pusē, bet objektīvi izvērtē jot, tev jācenšas samierināt puses, jo ”uz mieru Dievs ir aicinājis”./1.Kor.7:15/

7. Tev nebūs kritizēt savu mācītāju, bet lūgt par viņu, jo viņš ir Dieva aicināts un svaidīts. Ja viņš arī būtu darī jis grēku un rīkojies nepareizi, tad Dievs ar viņu tiks galā pats.
8. Tev nebūs neapmeklēt savas draudzes dievkalpojumus un citas draudzes aktivitātes, jo tu esi paraugs un
tev ir jāpieaug visā pilnībā, lai būtu svētīgs.
9. Tev nebūs iztrūkt savas draudzes lūgšanu sapulcēs. Tas ir nepieciešams tev pašam, un tava klātbūtne tajās
ceļ draudzi.
10. Tev nebūs likt savas intereses pirmajā vietā, un tādēļ tev nebūs iestāties dažādos klubos vai partijās, kas
var aizkavēt tavu kalpošanu, jo tavs Kungs “mīlēja draudzi, pats par to nododamies”.
PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts
1.jūnijs Lieldienu laika sestā svētdiena
Jūsu pretinieks velns (1.Pētera 5:8) patiešām mīl abortu. Viņš priecājas, kad tiek iznīcināts Dieva roku darbs. Viņam
patīk panākt, ka tie, kurus viņš pieviļ, izdara šādas izvēles, lai tos pēc tam ievestu izmisumā. Tam stājieties pretī (9).
Viņš ir bezzobains, Kristū uzvarēts ienaidnieks. Uzticieties Kristum, kurš tevi "darīs jūs nelokāmu, stipru un
nesatricināmu" (10).
Lūgšana: Kungs Jēzu, stiprini, atjauno, dari nelokāmu manu ticību. Āmen.
8.jūnijs Vasarsvētki - Svētā Gara svētki
Dievs vēlas pār visiem izliet Savu Garu (Ap.d.2:17). Vai tas nepadara vērtīgu katru cilvēku, dzimušu vai nedzimušu,
veselu vai vāju? Citiem vārdiem, katrs cilvēks ir kāds, kuru Dievs vēlas aicināt mūžīgās attiecībās ar Sevi. Pateicība
Dievam par Viņa Garu, ticību, kuru Viņš rada un vērtību, kuru Viņš piešķir dzīvībai.
Lūgšana: Tēvs, mēs Tev pateicamies par Svētā Gara dāvanu. Palīdzi mums redzēt katru cilvēku, kā kādu, kuru Tu
vēlies aicināt. Āmen.
15.jūnijs Trīsvienības svētki
Tie ir kas vairāk, kā tikai vārdi, kurus izrunā ceremonijas laikā. Kad saskaramies ar nopietnu krīzi, kad ciešanas šķiet
neizturamas, kad šķiet, ka nav izejas, šie vārdi dot tev patiesu drošību par vienmēr klātesošu, vienmēr mīlošu Dievu:
"Es tevi kristu Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā."
Lūgšana: Svētā Trīsvienība, es Tev pateicos par drošību, kuru Tu dod Kristības ūdenī. Āmen.
22.jūnijs Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Vakar sākās vasara! Putnu pilnas debesis. Lielisks laiks, kad nolikt malā savas bailes un domāt par Dieva dotās
dzīvības vērtību. "Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi." (Mateja 10:31)
Lūgšana: Tēvs, atgādini man ikreiz, kad redzu šos putnus, cik vērtīgs es esmu Tev. Āmen.
29.jūnijs Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Arī dzīvības jautājumi var kļūt par iemeslu ģimenes sašķeltībai, kuru apraksta Jēzus (Mateja 10:34-42). Tomēr mūsu
pirmajai mīlestībai jābūt vērstai uz Jēzu un Viņa patiesību. To nedrīkst atmest mīļā miera labad. Kad saskaramies ar
šādiem ģimenes "zobeniem", mēs meklējam cerību un spēku patiesajā mierā, kuru dod Jēzus - mierā ar Dievu.
Lūgšana: Kungs, dod man savu mieru, lai es nekad neatsakos no Tavas patiesības sava miera dēļ. Āmen.

BAZNĪCAS DIENAS
LELB Bīskapu kolēģijas aicinājums

Posīsimies uz Baznīcas Dienām
Kristus mīļotie,
Dievs nāca, lai mūs sastaptu. Lai saskatītos ar mums vienā acu augstumā. Cik ļoti tas visu izmaina! Vai nav
brīnumains atvieglojums, ka varam uz savu dzīvi raudzīties bez bailēm? Mēs dzīvojam Dieva priekšā, kurš reiz par
to prasīs norēķinu, tādēļ pasaule varētu atgādināt paisuma vilni, kas gan ir varens un skaists, bet nes līdzi lielas
izbailes. Taču Dievs nāca mūs satikt un mēs ieraudzījām, ka viņš nav atriebīgs grāmatvedis, kas pieraksta katru
klupienu, bet Glābējs un palīgs, kas nāk, lai mūsu vietā paveiktu neizpildāmo svētuma uzdevumu. Tad nu ar drošu
prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. „Pilnīga
mīlestība aizdzen bailes“, raksta apustulis Jānis. Dieva mīlestība vispilnīgāk atklājās tad, kad viņš mūs sastapa kā
cilvēks Jēzus.
Uz Baznīcas Dienām mēs dodamies darīt to pašu, ko viņš - satikt Dieva bērnus, palūkoties citam uz citu vienā acu
augstumā. Lai Dieva pilnīgā mīlestība aizdzen katru atsvešinātību, vienaldzību, bailes vai aizspriedumus. Tikšanās
izmaina to, kā sevi uztveram Baznīcā. Mēs esam locekļi Kristus miesā, kurus kopā saista viens Gars, viens Kungs,
viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. Cik daudz gaišāk un
priecīgāk ir būt kristietim, kad esi to piedzīvojis!
Jēzus aicina: „Ņem un ēd!“ Tik konkrēti, kā maizi uz galda. Kur ticība iegūst konkrētu dzīvi? Baznīcā! Kur Baznīcu
piedzīvojam tik redzami kā miesu, baudāmi kā maizi? Satiekoties. Kur varam satikties? Dievkalpojumā, draudzes
kopīgajos notikumos, bet reizi dažos gados – Baznīcas dienās, kur vienas valodas un vienas ticības Dieva bērni no
visas Latvijas sapulcējas Kristus vārdā. Tur Jēzus pats ir viņu vidū un tur esi arī tu.
Posīsimies uz Baznīcas Dienām ar priecīgām gaidām! „Es esmu dzīvības maize“, saka Jēzus. Ņem un ēd, saņemot
un dodot. Saņem mani un dāvini sevi. Uz tikšanos!
Sirsnībā,
LELB bīskapi
+ Jānis, + Pāvils, + Einārs

Mūsu draudzē pieteikties uz Baznīcas Dienām var pie draudzes mācītāja Hansa līdz 1. jūlijam vai
individuāli, reģistrējoties elektroniski caur LELB mājas lapu: www.lelb.lv
Dalības maksa Baznīcas Dienām 2014
līdz 30.jūnijam
Kopīga
nakšņošana (uz
grīdas) vai sava
telts
Nakšņošana
istabiņās (gultās)

no 1.jūlija

bērniem

27,- EUR

30,- EUR

3 -7 g.v. 13,4 –14 g.v. 25,-

35,- EUR

40,- EUR

3 -7 g.v.
24,4 –14 g.v. 32,-

SVĒTCEĻOJUMS
Ikgadējais vasaras svētceļojums šogad notiks no 14. līdz 20. jūlijam.
Sīkāka informācija sekos nākamajā draudzes avīzes numurā.

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

Cesvaines draudzes kalendārs
8. jūnijs

SVĒTDIENA Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
900 DIEVKALPOJUMS.

13. jūnijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

15. jūnijs

SVĒTDIENA Trīsvienības svētki
900 DIEVKALPOJUMS.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

20. jūnijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

22. jūnijs

SVĒTDIENA 2.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.

27. jūnijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

____________________________________________________________________________________________________________________________

29.jūnijs

SVĒTDIENA 3.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.

4. jūlijs

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
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@gmail.com
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. LV 92UNLA0050011543844

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

