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Draudzes gans Hanss Jensons

Vasarsvētki - Svētā Gara nākšanas svētki
Svētais Gars nolaidās uz Jēzus mācekļiem un tie drosmīgi sāka dažādās valodās sludināt "Dieva lielos darbus" /Ap.d. 2:3,11/. Šī sludināšana sāpīgi ķēra viņu sirdis un viņi jautāja "Brāļi, ko lai mēs darām?" /2:37/ Apustulis
Pēteris atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku
piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu."/2:38/
Šī kustība, šī Svētā Gara kustība, kas iesākās tajā Vasarsvētku dienā pirms apmēram 2000 gadiem, vēl darbojas.
Tad apustuļi izgāja no Jeruzalemes uz vairākām pusēm un sludināja un sūtīja tālāk citus, lai turpinātu šo darbu Svē tā Gara spēkā. Mēs redzam, ka Svētais Gars mainīja apustuļus. Piemēram, Apustulis Pēteris, kas sākumā bija bra vurīgs un drošā vidē apliecināja gatavību pat mirt Jēzus dēļ, nedaudz vēlāk ne tik vienu reizi vien noliedza, ka pat
pazīst Jēzu, baidīdamies, ka ar viņu notiktu līdzīgi kā ar Jēzu, kad Jēzus tika sagūstīts. Pēc Jēzus Kristus sišanas
krustā viņa mācekļi bija aiz aizslēgtām durvīm aiz bailēm. Jēzus periodiski pie viņiem parādījās pēc augšāmcelša nās un runāja par mācekļu turpmāko uzdevumu. Bet viņiem bija jāgaida, lai saņemtu spēku no Svētā Gara, lai lieci nātu. /1:8/.
Mācekļiem drosme runāt …
To mēs redzam notiekam tajā Vasarsvētku dienā - mācekļiem ir drosme runāt, kā arī spējas runāt tā, lai cilvēki uz tvertu teikto un, lai sludināšana saķer viņu sirdis. Svētais Gars nedod tikai drosmi un spēju runāt, bet arī satur.
… par Jēzu Kristu
Un viņi runāja par Jēzu Kristu: "Nacarieti Jēzu, šo vīru, Dievs jūsu priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darījis caur Viņu." /2:22/. Turpinājumā Pēteris savā sprediķī parāda, ka viss notikušais
bija saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, ar pravietojumiem. Dievs bija apsolījis, un Dievs arī darīja! Dievs nebija tikai ar
Jēzu, bet Jēzus Kristus ir pats Dievs. Un, kad Jēzus ir ar mums, tad Dievs ir ar mums tā, kā arī to pauž viņa
vārds Imanuēls. Brīvprātīgi un nevainīgi Viņš cieta mūsu dēļ, izcieta to sodu, kas mūs gaidīja, proti, šķiršanās no
Dieva. Grēks ir tas, kas šķir mūs no Dieva, kas attālina mūs no Dieva un, mūsu grēcīguma dēļ, mēs esam mirstīgi.
Lai mūsu fiziskā nāve arī nebūtu šķiršanās no Dieva, Jēzus uzvarēja nāvi ar savu augšāmcelšanos, lai mēs dzīvotu
atbrīvoti no ļaunuma un saņemtu jauno dzīvību.
… par mums
Kad par Jēzu Kristu tiek pasludināts Svētā Gara spēkā, tad mēs varam saprast to, ka tas ir saistīts ar mums. Izrā dās, ka mēs esam vainīgi, vainīgi pie tā, ka Jēzum vajadzēja ciest un mirt mūsu dēļ. Mums ir iedzimtais grēks, mēs
paši par sevi novēršamies no Dieva, kas mūs ir radījis un tik daudz laba darījis, un grēkojam. Tikai tad, kad atsauca mies Svētā Gara darbībai, caur Dieva vārdiem var notikt atgriešanās pie Dieva. Kad saprotam, kas ir grēks manā
dzīvē, tad varam saprast, no kā nogriezties, no kā man vajag novērsties. Un, kad dzirdam par Dieva mīlestību uz
mums, uz mani, tad es arī zinu kur es droši varu griezties. "Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks izglābts."/2:21/ Tātad mēs esam grēcinieki, bet arī no Dieva mīlēti, kā sludināšana par Jēzu Kristu mums apgalvo.

"Ko lai mēs darām?"
Kad Svētais Gars caur sludināšanu mūs pārliecina gan par to, kas ir Jēzus un ko viņš ir darījis mūsu labad, gan to,
kas mēs esam un ko mēs "sliktu" esam darījuši, tad ir svētīgi, ja arī mēs nonākam pie līdzīga jautājuma, kā pirmie
klausītāji, proti: ko darīt šajā situācijā? Svētais Gars nepaliek atbildi parādā.
Atbilde!
Un, atbilde ir ne tikai atbilde, bet arī tūlītējs risinājuma piedāvājums, kas darbojas: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu." /2:38/
Šī ir tā labā vēsts - evaņģēlijs - ka risinājums nav atkarīgs no maniem nopelniem. Mēs dzirdam aicinājumu atgriez ties no grēkiem, novērsties no tā. Nākošais solis ir ļauties kristīties, kas nozīmē - paļauties uz to, ko Jēzus Kristus ir
darījis manā labā un, tāda veidā ticībā rīkojoties, saņemt grēku piedošanu un Svētā Gara dāvanu.
Kad ļaujos Svētajam Garam ar mani tā rīkoties, es neesmu viens. Tajā pirmajā reizē bija vairāki tūkstoši: "Kas viņa
vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu." / 2:41/ Iesāktais darbs turpinās
līdz šodienai. Sludināšana norit gandrīz visā pasaulē. Vasarsvētku dievkalpojumos bieži notiek kristības un iesvētī bas. Varbūt šodien tikai Latvijā vien, mūsu konfesijas 300 draudzēs "pievienojas" vairāk kā tūkstotis cilvēku. Un tas
ir katram cilvēkam un draudzei par svētību! Katra reize, kad dzirdam vai redzam, ka kāds tiek kristīts un iesvētīts, ir
aicinājums mums pievienoties, ja mēs neesam kristīti un iesvētīti. Ja mēs esam pievienojušies, tad tas ir atgādinā jums par mūsu iesākumu un, kas ir iesākts, tas arī ir jāturpina.
"…un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās." /Ap.d. 2:42/
Lai arī mēs esam 'tie'! Ja tā darām, tas būs mums pašiem un draudzei par svētību!
Svētīgus svētkus!
DEŽŪRAS VASARĀ

Lūdzam atsaukties draudzes locekļus uz dežūrām baznīcā, lai vasaras mēnešos mūsu skaistais
dievnams varētu būt atvērts visiem apmeklētājiem.
Pieteikties uz dežūrām var svētdienās pēc dievkalpojuma, pierakstoties dežurantu žurnālā. Neskaidrības gadījumā
jautāt Astrīdai Briedei vai Intai Matisonei.
SVĒTDARBĪBAS DRAUDZĒ
24.maijā kristītas un iesvētītas - Vija Puriņa un Mārīte Zeltiņa
iesvētīti – Alise Kuģe, Vinete Grauzdule, Uldis Grauzdulis, Henrijs Klaids Skujiņš
KONCERTI

Dievs mūžību ir licis tavā sirdī –
Ar ziediem un ar zvaigznēm vienojot.
/A.Zēbergs/
Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīcā
00
Sestdien, 6.jūnijā plkst.17
GARĪGĀS MŪZIKAS
KONCERTS

Pateicība

par to, ka
… es esmu …

/Kristieša pavasaris/

Piedalās:
Pirmās ev. Jēzus draudzes kamerkoris, diriģents Jānis Dižgalvis
Solisti,
Instrumentālā mūzika.
Koncertmeistari: Alita Blauberga, Pārsla Žanete Šulca
___________________________________________________________

20. jūnijā plkst. 17.00
Cesvaines ev. lut. baznīcā ērģeļmūzikas koncerts.
Piedalās Lutera akadēmijas, programmas "Baznīcas mūzika" studenti un ērģeļu klases docētāja
ērģelniece Kristīne Adamaite.

BAZNĪCU NAKTS

Baznīcu nakts - 2015 Lazdonas baznīcā
Tad tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts Tev spīdēs kā diena.
Baznīcu nakts tiek organizēta jau otro gadu, pagājušajā gadā Rīgas baznīcās bija ļoti labas atsauksmes, tādēļ
šogad savu līdzdalību Baznīcas nakts pasākumiem pieteikušas 140 baznīcas visā Latvijā, arī Madonas draudze.
Baznīcas nakts ir laiks, kad esam aicināti atvērt ne tikai mūsu sirds Baznīcu, bet arī mūsu Dievnamu durvis, lai
ļautu ikvienam būt tuvāk labajai vēstij.
Arī farizejs, vārdā Nikodēms , nāca pie Jēzus naktī, lai sarunās meklētu atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem.
Baznīcu nakts - notikums Dieva godam un veltīts Viņam, un par svētību cilvēkiem - visiem viesiem, kas atnāks,
draudzei, mums, kas kalpojam organizatoriskajā darbā. Lai Dievs mums uz to palīdz!
Madonas Baznīcas nakts programma:
18.00- Svētbrīdis- aizlūgums par Madonas pilsētu svētkos, tās iedzīvotājiem un vadību.
19.00 – Izstādes ,,Dievnami Latvijas ainavā - pagātnē un tagadnē” atklāšana.
20.00 - Madonas mūzikas skolas pūtēju klases audzēkņu koncerts.
21.00 - Baznīcas arhitektūra - lektore LELB arhitekte Helēna Dekante.
22.00 - Lūgšanu taka - Lazdonas baznīcas apkārtnē.
23.00 - Sarunas sirds aizvējā.
KAPU SVĒTKI

Svētbrīdis kapusvētkos
12. jūlijā Cesvaines Baznīcas kapos plkst. 14:30
Kārzdabas kapos plkst. 16:00
Stradukalna kapos plkst. 17:00
26. jūlijā Ķinderu kapos plkst. 14:30
8.augustā Mierakalna kapos plkst. 14:00
Biksenes kapos plkst. 15:30
Balvānīcas kapos plkst. 16:30

SVĒTCEĻOJUMS

Mīļie svētceļnieki un visi, kuri vēlas par tādiem kļūt!
Ir atkal pienācis laiks, savlaicīgi plānojot vasaras atvaļinājumus, neaizmirst par iespēju doties mūsu
luteriskās Baznīcas organizētajā svētceļojumā.
Šogad tas būs jubilejas svētceļojums – 20!
Tas notiks no 20. – 26. jūlijam
Šā gada svētceļojuma izejas vieta ir Igate, kur pirmajā tikšanās vakarā apskatīsim arī Em. Melngaiļa
muzeju un Igates pili. Pirmās iziešanas dienas ceļš cauri Lēdurgai vedīs uz Straupi. Otrajā dienā no Straupes
dosimies uz Raiskumu, pa ceļam iegriežoties un apskatot Ungurmuižu un muižas skaisto parku. Trešajā dienā
nonāksim Ķempju baznīcā un Līgatnē. Ceturtajā dienā gar Gaujas krastu dosimies uz Siguldu. Piektajā dienā,
turpinot priecāties par Dieva radīto skaisto pasauli Siguldā un Turaidā nonāksim šī svētceļojuma galamērķī –
Krimuldā, kur skaistu liliju kompozīciju un svētceļnieku piepildītajā baznīcā svinēsim svētceļojuma noslēguma
dievkalpojumu. Katras dienas gājumu pavada lūgšanas, meditācijas, Bībeles studijas, mācītāju vadītas pārdomas
un sarunas par garīgām tēmām. Un protams visu caurvij – sadraudzība vienam ar otru!
Sīkāka informācija par svētceļojumu būs pieejama Madonas draudzes mājas lapā un personīgi pie Rudītes
Kumsāres (tālr.28801846, e-pasts: ruditekumsare@inbox.lv).
IECIRKŅA DIENAS

Madonas iecirkņa 2015. gada draudžu dienas.
14. un 15. augustā
Lazdonas mācītājmuižā

„Es – radīts pēc Dieva tēla un līdzības”
„Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana
dvēsele to labi zina.”
(Psalms 139:14)

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

Cesvaines draudzes kalendārs
24.maijs

SVĒTDIENA Svētā Gara svētki - Vasarsvētki
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

29.maijs

piektdiena 1900 Dievkalpojums

30. maijs

sestdiena 1900 Bībeles stunda

_____________________________________________________________________________________________

31. maijs

SVĒTDIENA Trīsvienības svētki
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

___________________________________________________________________________________________

7. jūnijs

SVĒTDIENA 2.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

____________________________________________________________________________________________

14. jūnijs

SVĒTDIENA 3.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

_____________________________________________________________________________________________

21. jūnijs

SVĒTDIENA 4.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.

_____________________________________________________________________________________________

28. jūnijs

SVĒTDIENA 5.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

_____________________________________________________________________________________________

5. jūlijs

SVĒTDIENA 6.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

10. jūlijs

piektdiena 1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

12. jūlijs

SVĒTDIENA 7.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

17. jūlijs

piektdiena 1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

19. jūlijs

SVĒTDIENA 8.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. SVĒTDIENAS SKOLA

Sakarā ar mācītāja atvaļinājumu un citu kalpošanu jūnijā un jūlija sākumā piektdienās
dievkalpojumi nenotiks.
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

