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Svētīga tauta, kas gavilēt prot, Kungs,
Tava vaiga gaismā tie staigā. /Ps.89:16 pēc jaunā tulkojuma/

Draudzes gans Hanss Jensons

Ar šo gadu šie vārdi no 89.psalma skan latviski daudzviet pasaulē. Pazīstamā kopiena no Tezē (Francijā), ir kompo nējusi melodiju šim pantam, balstoties uz šo latviešu tulkojumu, un tas tiek nodots tālāk arī citām tautām to dziedāt
tieši latviešu valodā. Lūgšanas ietvaros tieši šis pants tika izvēlēts no vairākiem citiem. Tāpēc ir vērts padomāt, ko
tas mums var mācīt.
Latviešu tauta ir pazīstama pasaulē kā dziedoša tauta, īpaši domājot par Dziesmu svētkiem. Dziesmu svētkiem
ir dziļas saknes baznīcas dziedāšanas kultūrā. Mūsu reformators Mārtiņš Luters arī daudzos veidos veicināja dzie dāšanu baznīcā. Ārpus tieši liturģiskajiem dziedājumiem, viņš paplašināja draudzes piedalīšanos dziedāšanā diev kalpojumā ar dziesmām, kuru melodijām tajā laikā tauta viegli varēja pievienoties. Arī dziesmu teksti bija tautas valo dā, lai būtu vieglāk saprotami. Mārtiņš Luters bija muzikāls un literārs, viņš gan komponēja, gan rakstīja dziesmu
tekstus. Mūsu baznīcas Dziesmu grāmatā vairāki ir arī tulkoti latviešu valodā. Šī dziedāšanas paplašināšana ir viens
no mūsu konfesijas vēsturiskajiem pienesumiem. Tieši pēc mūsu konfesijas mācītāja Jura Neikena iniciatīvas tika
noturēti pirmie Pieaugušo dziedāšanas svētki 1864.gadā Dikļos. Iedvesmots no tā, 1866.gadā Lazdonas draudzes
mācītājs Rūdolfs Guleke Lazdonā sarīkoja Latvijas pirmos Bērnu dziedāšanas svētkus. Tolaik, pirmām kārtām, tās
bija garīgas dziesmas. Piemēram, Mārtiņa Lutera dziesma "Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils" bija pašsaprotama sa stāvdaļa.
Vai mēs protam gavilēt?
Gavilēšana nav tikai saistīta ar dziedāšanu, bet tas ir dabiski, ja tā tādā veidā arī izpaužas! Šeit nav tik daudz runas
par to, vai ir prasme tehniski dziedāt, bet, vai man ir iekšēja motivācija gavilēt tam Kungam ar dziesmām. Vai, pirm kārt, protam saredzēt iemeslu slavēt to Kungu? 82.psalmā Bībelē, no kurienes ir ņemts augšminētais pants, ir minēti
daudzi iemesli, motivācijas, lai gavilētu. Piemēram:
Dieva solījumi (p.3), ka Dievs tur to, ko viņš apsola.
Dieva uzticība (p.3,5,9,15), ka Dievs vareni ir visu radījis un, ka viņš ir stiprs (p.9-14), Dieva taisnība un žēlastība
(p.15). Ja mēs visu to ieraugām un piedzīvojam, mums ir tik daudz iemeslu gavilēt Dievam, ka būtu grūti to nedarīt!
Pat kalni gavilē (p.13) kaut arī viņi nevar dziedāt!
Radīti, lai gavilētu.
Cik daudz vairāk jāgavilē mums, kam ir dota šī brīnišķīgā iespēja to izpaust dziedot. Ja mēs to nedarām, tad ne esam pietiekami saskatījuši, ka mums ir iemesli to darīt. Dievs mūs nav atstājis, viņš nāk pie mums ( advents - atnākšana), ir nācis, nāk un nāks! (toreiz, kad Dieva Dēls kļuva cilvēks, neredzamā veidā šodien caur saviem vārdiem
un sakramentiem, pastarā dienā - savā godībā, visiem redzot) Mēs sagatavojam ziemsvētkus, kad svinam, ka Mūžī gais Dieva Dēls redzamā veidā nāca, kļūstot cilvēks, piedzimstot Betlēmes kūtī. Viņš nāca no debesīm, lai pildītu
īpašo, vienreizējo misiju, proti, izglābt mūs no grēka un ļauna. Kad Jēzus sekotāji redzēja, ka Jēzus iejāja Jeruzale mē saskaņā ar pravietojumiem, viņi dziedāja! Evaņģēlists Lūka apraksta to šādi:
Viņam jājot, tie izklāja savas drēbes uz ceļa.
Bet, kad Viņš tuvojās Eļļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brī numa darbiem, kurus tie bija redzējuši, un sauca:
"Slavēts, kas nāk, mūsu Ķēniņš, Tā Kunga Vārdā!
Debesīs nu ir miers un slava augstībā." /Lk.19:36-38/

Un seko interesants turpinājums, ka daži gribēja apklusināt šo dziedāšanu, bet Jēzus atbildēja:
"Es jums saku: ja šie klusēs, tad akmeņi brēks." /Lk.19:40/
Tad, kad tie, kas ir radīti, lai piedzīvotu Dievu ar visu savu būtību un maņām neatsaucas uz to gavilējot, tad pat ak meņi, kas nav radīti ar tādam spējām, sāk brēkt! Mēs esam radīti, lai slavētu, mums ir mēle, mums ir balss saites,
elpošanas spējas, mums ir rezonanse ķermenī, atliek tikai to pielietot.
Radīti, lai staigātu Dieva vaiga gaismā!
Dieva vārds mums palīdz saprast, ka mums ir iemesls slavēt Dievu. Slavēšanas svētība ir, ja tā palīdz mums uz ņemt Dieva vārdu tā, lai mēs staigājam "viņa vaiga gaismā". Arī dievkalpojums parasti sākas ar pateicības vai slavē šanas dziesmu, kā 100.psalms mūs aicina:
"Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa
Vārdu!" /Ps.100:4/
Un, ja mēs uzņemam Dieva vārdu ticībā un apņēmībā staigāt Dieva vārda patiesībā, Dievs arī dod savu svētību un
dievkalpojuma noslēgumā mēs dzirdam vārdus:
"Tas Kungs apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēļīgs."
Ļausim Dievam caur saviem vārdiem un sakramentiem dot mums motivāciju viņam gavilēt!
Ļausim Dievam apgaismot mūsu ceļu, lai mēs nemaldāmies tumsībā, bet staigājam Dieva vaiga gaismā!
PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts
30.novembris - Adventa pirmā svētdiena
Pirms divām nedēļām Jēzus mums atgādināja, cik svarīga ir uzticamība. Šodien mēs dzirdam kaut ko vēl svarīgāku:
“Dievs ir uzticams, viņš jūs ir aicinājis mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā” (1.Kor. 1:9). Tāpēc Viņš apsola, ka
“Viņš arī darīs jūs stiprus līdz galam” (1:8a). Kāpēc Dievs ir tik uzticams mums grēciniekiem? Ir viens liels iemesls:
vērtība, kuru Viņš piešķir cilvēka dzīvībai - “Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs! Mēs esam māls, un tu esi podnieks,mēs visi
esam tavu roku darbs!” (Jesajas 64:8)
Lūgšana: Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu uzticamību un Tavu apsolījumu mūs darīt stiprus līdz galam. Āmen.
7.decembris - Adventa laika otrā svētdiena
"Mieriniet, mieriniet manu tautu" (Jesajas 40:1-2). Tie ir vairāk kā tikai skaisti skanoši vārdi. Visa labā vēsts par
Jēzus pirmo un otro atnākšanu spēcīgi runā uz tiem, kuriem ir smaga un satriekta sirds. Dzīvības jautājumi dod
mums iespēju pasludināt šo labo vēsti cilvēku sirdīm un viņus mierināt. Īpaši tādi ir tie jautājumi, kurus uzskata par
“strīdīgiem” vai “šķeļošiem”.
Lūgšana: Mēs pateicamies, ka Tu pieskāries mūsu sirdij ar Labo Vēsti. Palīdzi mums ar to dalīties ar visiem, kuriem
vajadzīgs mierinājums. Āmen.
14.decembris - Adventa trešā svētdiena
Ja vien Rakstos ir vārdi, kas spēj aprakstīt vīriešu un sieviešu sāpes sastopoties ar pēcaborta sindromu, tad tie ir
Jesajas 61:1 – salauztas sirdis, gūstā, apspiesti. Ja vien Rakstos ir vārdi, kas ir pilni ar cerību šādi nospiestajiem,
tad tie ir atrodami Jesajas 61:1 – laba ziņa, brūču pārsiešana, brīvība un atbrīvošana. Jēzus nāca visu grēcinieku
dēļ. Lai visi grēcinieki dzird Viņa Labo Vēsti, kas attiecināta uz viņiem un tiek atjaunoti ar prieku.
Lūgšana: Kungs Jēzu, lai visi sadzird Tavu labo vēsti par dziedināšanu un cerību. Āmen.
21.decembris - Adventa ceturtā svētdiena
“Un, redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi Dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus” (Lk.1:31). Tā kā šī Rakstu vieta bieži tiek
lasīta Ziemsvētkos, mēs mēdzam aizmirst, ka Lūka šeit runā par Jēzus ieņemšanu. Šeit mēs redzam Dieva
majestātisko pazemību, kurā Viņš iztukšoja pats sevi, lai kļūtu par sīku punktu mātes miesās. Šeit mēs redzam
milzīgo vērtību, kur Viņš piešķir visiem cilvēkiem mātes miesās.
Lūgšana: Jēzu, tāpēc, ka Tu biji ieņemts mātes miesās, palīdzi mums augstu vērtēt visus cilvēkus, kas ir mātes
miesās.
GRĀMATU GALDS

Tuvojoties Ziemsvētkiem, mūsu draudzes grāmatgaldā ir iespēja iegādāties apsveikuma kartiņas, LELB Baznīcas
Gadagrāmatas, kalendārus 2015. gadam, Dieva vārdu katrai dienai un citas grāmatas, ar kurām iepriecināt svētkos
ne tikai sevi, bet arī savus tuvākos.
Var izdarīt arī pasūtījumus no veikala IHTIS /www.ihtis.lv/
INFORMĀCIJA
Dievkalpojumi pansionātos 26.decembrī
Dzelzavā plkst. 13.00
Cesvainē plkst. 15.00
KONCERTI
27.decembrī plkst. 19.00 Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhileviča Ziemassvētku koncerts “MANA ROKA TAVĒJĀ…”
29.decembrī plkst.18.00 koncerts “Tev tuvumā”. Piedalās:
Aija ANDREJEVA, Artūrs SKRASTIŅŠ, Marts Kristiāns KALNIŅŠ
un “PUTNU BALLE”
INFORMĀCIJA PAR LASĪJUMIEM
Šajā baznīcas gadā mēs svētdienas dievkalpojumos sekosim pārsvarā lasījumiem pēc tā saucamās ekumeniskās
rindkopas, kas šajā gadā visvairāk balstās uz Marka evaņģēliju (iepriekšējā gadā bija Mateja evaņģēlijs). Baznīcas
gadagrāmatā tie ir norādīti kā otrās rindas lasījumi.
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
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
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
30. novembris SVĒTDIENA Adventa pirmā svētdiena
(Jes 64:1-9, 1 Kor 1:3-9, Mk 11:1-10)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
5. decembris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

7. decembris SVĒTDIENA Adventa otrā svētdiena
(Jes. 40:1-11, 2 Pet.3:8-15a, Mk 1:1-8)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

12. decembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
_____________________________________________________________________________________________

14. decembris SVĒTDIENA Adventa trešā svētdiena
(Jes. 61:1-4,8-11, 1 Tes 5:16-24, Jņ 1:6-8,19-28)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
19. decembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
20. decembris sestdiena 1900 Bībeles stunda
____________________________________________________________________________________________________________________________

21. decembris SVĒTDIENA Adventa ceturtā svētdiena
( 2 Sam. 7:1-11, Rm 16:25-27, Lk 1:26-38)
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
24. decembris trešdiena 1900 Kristus piedzimšanas svētvakara
dievkalpojums
25. decembris ceturtdiena 900 Kristus piedzimšanas svētku
dievkalpojums
_____________________________________________________________________________________________

28. decembris SVĒTDIENA Svētdiena pēc Ziemsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
31. decembris trešdiena 1900 Vecgada dievkalpojums

