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Draudzes gans Hanss Jensons

Septembra mēnesis – izglītība
Zināt un darīt!
Ir svarīgi uzzināt un iemācīties daudzas lietas. Tomēr zināšanas nav pats mērķis, zināšanas jāturpina lietot praksē.
Dažreiz pie vainas nav vis zināšanu trūkums, bet slinkums vai negribēšana darīt to, ko mēs zinām esam pareizi, bet
nedarām. Piemēram, daudzi zina kā veselīgi jāēd, bet to nedara; zina, cik svarīgi ir kustēties, bet to nedara; vai zina
satiksmes noteikumus, bet tos neievēro. Kāds ir teicis, ja mēs praktizētu to labo, ko mēs jau zinām, daudz kas būtu
citādāk, gan mūsu dzīvē, gan pat pasaulē.
Diemžēl tas attiecas arī uz garīgo dzīvi. Ne vienmēr tās ir zināšanas, kas trūkst, bet darīšana; darīt to, ko mēs zinām
esam pareizi un nepieciešami veselīgai garīgai dzīvei.
Apustulis Jēkabs mūs aicina:
Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. /Jēk. 1:22/
Arī Jēzus ne tikai pavēl saviem apustuļiem iemācīties to, ko viņš ir mācījis, bet iemācīties to visu turēt!
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis /Mt. 28:20/
Palīdzība turēt Jēzus pavēles
Mācīt turēt, protams, nozīmē pašam būt par paraugu, īpaši tajā, kā lietot tos līdzekļus, ko Dievs mums ir devis, lai
turētu visu, ko viņš mums ir pavēlējis. Dievs ne tikai pavēl, bet arī dod mums palīdzību turēt viņa pavēli. Mums tikai
jābūt atvērtiem to saņemt un lietot.
Svētais Gars mums ir dots, lai palīdzētu mums saprast, ko Kristus ir pavēlējis, un viņš arī atgādina mums par to.
Ja mēs iegaumējam Dieva vārdu, dzīvojam lūgšanās, tad Svētais Gars arī mums atgādina par Kristus pavēlēm
tieši tajā brīdī, kad tas mums ir svarīgi kādā konkrētā situācijā ikdienā.
Apziņai par Dieva klātbūtni un tam, ka mēs nevaram neko noslēpt, vajadzētu mūs apturēt darīt sliktu un motivēt
darīt labu. Ja mēs domājam, ka varam kaut ko noslēpt no cilvēkiem un, kamēr viņi neredz, nekas slikts nebūtu
darīts, tad Dieva priekša mēs nevaram apslēpt pilnīgi neko.
Apziņai par Dieva lielo mīlestību uz mums un to, ka viss, ko viņš mums ir pavēlējis ir mums par labu, vajadzētu arī
mūs motivēt turēt viņa pavēles. Kad to darām, mēs piedzīvojam, ka tas ir mums un citiem par svētību un dod labus
augļus. Un pretēji – lai stāvētu pretī kārdinājumam grēkot, der arī domāt par to, ka grēks mums neko labu nedod,
grēka augļi ir riebīgi un ved tikai uz postu.
Praktizējot, zināšanas apstiprinās
Pielietojot zināšanas, kas mums tiek dotas, mēs arī piedzīvojam, kā tās darbojas. Zināšanas par veselīgu
dzīvesveidu būs manāmas, ja mēs tās pielietosim. Tās praktizējot, patiesība tajā, ko mēs zinām, tiek apstiprināta.
Jēzus arī aicina mūs piedzīvot patiesību viņa mācībā, to praktizējot:
Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no Sevis. /Jņ.
8:17/
Kad rīkojamies ticībā pēc Dieva vārdiem, tad arī piedzīvojam Jēzus vārdu patiesību.
Tāpēc mācīsimies, praktizējot Dieva pavēles!

SVĒTDIENAS SKOLA
Svētdienas skolas skolotāja Līga Čevere
Mīļie bērni, vecāki, krustvecāki, vecvecāki, pirms sākam Svētdienas skolas jauno mācību gadu, svētdien
27. septembrī dosimies uz Madonu satikt un iepazīt arī citu Madonas iecirkņa svētdienas skoliņu bērnus. Pieteikties
un uzzināt ko sīkāk par braucienu varēs pie Līgas Čeveres.
4. oktobrī - Pļaujas svētkos, svētdienskoliņas skolotājas ar prieku sagaidīs ikvienu, kas nolēmis pievienoties
svētdienas skolai jaunajā mācību gadā. Lūgums paņemt līdzi kādu skaistu ķirbi, ābolu, vai no rudziem vai kviešiem
jau uzceptu maizīti, lai to visu varētu pateicībā nest pie altāra!
Garīdznieku maiņa
Ir gaidāmas pārmaiņas iecirknī, kas skar arī Cesvaines draudzi. Mācītājs Guntis Želvis š.g. 1.jūnijā noslēdza kalpo šanu Lubānas un Liezēres draudzēs. Sarunās ar Arhibīskapu par izveidojušos situāciju vienojāmies ar evaņģēlistu
Reini Bikši, ka pēc sekmīgi nokārtotā ordinācijas eksāmena Arhibīskaps viņu norīkotu uz Lubānas un Cesvaines
draudzēm ar š.g. 1.oktobri. Savukārt es tiktu atbrīvots no kalpošanas Cesvaines draudzē, bet man nāktu klāt Liezē res draudze.
Lubāna un Liezēre, kā viens mācītāja kalpošanas komplekts, nebija optimāls. Lubānas draudze pašlaik nevar pati
nodrošināt pilna laika mācītāju, bet kopā ar Cesvaines draudzi tas būtu iespējams. Tagad arī Lubānas draudze sa sparojusies, lai beidzot sakārtotu mācītāja dzīvošanas vietu Lubānas mācītājmuižā. Reiņa Bikšes ordinācija pare dzēta Reformācijas dienā 31.oktobrī plkst.14. Rīgas Domā.
Svētdien, 27.septembrī kā Cesvaines draudzes mācītājs kalpošu pēdējo dievkalpojumu. Pļaujas svētkos, 4.oktobrī
kā prāvests ievedīšu evaņģēlistu Reini Bikši kalpošanā Cesvaines draudzē.
Mācītājs Hanss Jensons
IESVĒTES MĀCĪBAS

Kārtējais iesvētību nodarbību kurss Cesvaines draudzē sāksies
2015. gada 3. oktobrī plkst. 16.00.
Nodarbības notiks Cesvaines ev. lut. baznīcā.
Nodarbības vadīs evaņģēlists Reinis Bikše.
Iesvētības ir nosacījums, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā: laulāties,
kristīt bērnu,
būt par krustvecāku,
saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.
Piedalīties Iesvētību mācību kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas:
iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti,
atsvaidzināt ticības mācības pamatus.

KONCERTS

2015. gada 20. septembrī plkst.17.00
Cesvaines ev. lut baznīcā
koncerts
Piedalās:

Latvijas Nacionālās operas soliste Jolanta Strikaite
Saksofonists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors, profesors Artis Sīmanis
Latvijas ev. lut. baznīcas Lutera akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja,
ērģelniece Kristīne Adamaite.
Jolanta Strikaite ieguvusi maģistra grādu operdziedāšanā JVLMA, studējusi prof. Anitas Garančas un Kristīnes
Gailītes klasē, vokālo meistarību papildinājusi meistarklasēs pie Aksela Everarda (Nīderlande), Andžellas Gobas un

Nordoperas Intensīvajā jauno dziedātāju programmā. 2013. Gadā kļuvusi par Alīdas vānes starptautiskā konkursa
diplomandi. Šobrīd ir Latvijas Nacionālās operas soliste.
Artis Sīmanis absolvējis Nikolaja Rimska – Korsakova Sanktpēterburgas konservatorijas profesora Andreja
Boļšijanova saksofona klasi, ieguvis solista diplomu Dānijas karaliskās mūzikas akadēmijas profesora Jorgena
boves saksofona klasē, papildinājis prasmes pie Žana – Pjēra Baralioli Parīzē, Kristera Džonsona Stokholmas
Karaliskajā Mūzikas augstskolā, Johannesa Ernsta Berlīnes Mākslu augstskolā un Johana van der Lindena Utrehtas
Mūzikas augstskolā. Šobrīd aktīvi koncertē kopā ar ērģelnieci Kristīni Adamaiti, ierakstīti trīs kompaktdiski – Cantus
Orationis; J.S.Bahs /G. Pelēcis Ērģeļu mesas fragmenti ar saksofona pārdomām un Dāvida dziesmas. Paralēli tam
kopš 2007. gada Artis Sīmanis ir JVLMA rektors, turpina darbu arī kā saksofona klases profesors. Artis Sīmanis ir
Rīgas Saksofonu kvarteta izveidotājs, starptautiskā saksofonmūzikas festivāla Saxophonia iniciators un
mākslinieciskais vadītājs, apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni.
Kristīne Adamaite absolvējusi JVLMA ērģeļu klasi pie prof. Larisas Bulavas. Koncertē gan kā soliste, gan
sadarbojoties ar koriem, solistiem daudzās pasaules valstīs. Šobrīd ir ērģeļspēles pasniedzēja Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas Lutera akadēmijā un ērģelniece Rīgas Sv. Pestītāja baznīcā. Lielās mūzikas balvas 2014
laureāte par izcilu darbu ansamblī.
JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
Alise Dimitrijeva
Augusta pēdējās nedēļas, kad vietām koku lapas jau sāk krāsoties rudenīgos toņos, dienas paliek īsākas un
naktis - vēsākas, ir ļoti piemērots laiks, lai kopā ar vēl apmēram 500 jauniešiem no Latvijas un citām pasaules
vietām kopīgi pateiktos par aizvadīto vasaru un lūgtu par nākamo mācību gadu, kurš jau klauvē pie durvīm.
Jau otro gadu arī jaunieši no Madonas un Cesvaines bija daļa no lūgšanu nometnes „History Makers
United”, kura šogad norisinājās no 19.-22.augustam nometņu centrā „Norkalni”. Šo dienu laikā mēs piedalījāmies
rīta un vakara sapulcēs, kopīgās aktivitātēs un sporta pārbaudījumos, semināros, sadraudzībā, bijām kopīgās
lūgšanās un slavēšanā. Nometnes teritorijā darbojās arī kafejnīca, kurā mājīgā gaisotnē varēja pavadīt vēlus
vakarus ar draugiem - smiekli, galda spēles un atklātas sarunas bija neatņemamas šīs vietas sastāvdaļas. Vienā no
vakariem visiem bija iespēja doties lāpu gājienā uz mežu, kur visi kopīgi pie ugunskura, zem zvaigžņotas debess
varēja slavēt Dievu, bet citā vakarā visi bijām sadraudzībā pie nometnes jubilejas tortes (šī bija jau 5. „History
Makers” nometne) un naktī vērojām svētku salūtu.
Šis laiks nometnē bija svētīgs ne tikai ar to, ka varējām satikt draugus, kuri iepazīti pagājušajā nometnē,
iepazīt jaunus cilvēkus, bet galvenokārt, ka varējām tuvāk iepazīt jauniešus, kas arī ikdienā ir mums tuvumā
(draudzē, skolā, pilsētā), jo bieži vien šķiet vieglāk pievērt acis un teikt, ka mums apkārt nav neviena jaunieša, lai
gan viņi ir, un viss kas jādara - jāatver acis, jāierauga un jānovērtē. To līdzīgi varētu salīdzināt ar zveju - pat viena
zivs, kas tiek noķerta ir loms, bet, ja tā tiek atlaista atpakaļ ūdenī un netiek paturēta, tad katra nākamā ir atkal tā
viena vienīgā. Liels loms var veidoties tikai tad, ja katra zivs tiek paturēta un saglabāta.
SVECĪŠU VAKARI
Svecīšu vakars notiks Ķinderu kapsētā 26. septembrī plkst. 18.00
3. oktobrī Stradukalna kapos plkst. 16.00
Kārzdabas kapos plkst. 17.00
Cesvaines baznīcas kapos plkst. 18.00

NOTIKUMI MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ
Piedalies LELB Dziesmu grāmatas atvēršanā!
Madonas iecirkņa ekskursija
NOZĪMĪGA DIENA RĪGĀ
sestdien, 19.septembrī
Izbraukšana:
7:00 Cesvaine
7:20 Madona
7:30 Bērzaune
7:45 Vestiena
8:00 Ērgļi
Programma:
10:00 koristiem mēģinājuma sākums Rīgas Domā
10:30 Lutera Akadēmijas un Jauniešu centra apmeklējums
12:00 Virsvaldes un „Svētdienas Rīts” redakcijas apmeklējums
13:00 IHTIS grāmatu veikals
13:30 brīvais laiks / pusdienas (katrs nodrošina pats)
15:00 LELB Dziesmu grāmatas atvēršanas dievkalpojums Rīgas Domā
Grāmatas atvēršana
Sadraudzības cienasts
17:45 Vakara lūgšana Rīgas Domā
***
Izmaksas 10 EUR / 1 pers.
Atvēršanas dienā jauno dziesmu grāmatu būs iespējams iegādāties par ‘svētku’ cenu 10,80 EUR.
Informācija un pieteikšanās pie Māras Jensones (tālr. 26107540, mara.jensone@lelb.lv) līdz
15.septembrim.
SVĒTDARBĪBAS DRAUDZĒ
23. augustā kristīti – Ralfs Inesis Martinovs un Samanta Guna Martinova
INFORMĀCIJA

Septembrī Cesvaines Diakonijas centrā mainīsies darba laiks.
Ar 8.septembri tas būs atvērts
otrdienās no plkst. 14.30 – 18.30
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
30. augusts

SVĒTDIENA 14.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS

4. septembris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

6. septembris SVĒTDIENA 15.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS
11. septembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
___________________________________________________________________________________________

13. septembris SVĒTDIENA 16.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS
18. septembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
__________________________________________________________________________________________

20. septembris SVĒTDIENA 17.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
25. septembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________________

27. septembris SVĒTDIENA Erceņģeļa Michaēla un visu eņģeļu

dienas tēma

9 DIEVKALPOJUMS
00

2. oktobris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

3. oktobris

sestdiena 1600 Iesvētes mācības

_____________________________________________________________________________________________

4. oktobris

SVĒTDIENA Pļaujas svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

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

