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GANA SLEJA
Draudzes gans Reinis Bikše

„Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesī nākam varenībā
un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas.”
Sirsnīgi sveicu ar Baznīcas gada sākumu un pirmo Adventu. Latīņu vārda adventus – nozīme ir atnākšana.
Ziemassvētku laikā gaisā virmo neaprakstāma noskaņa, kura aicina būt mīļākiem, sirsnīgākiem un laipnākiem. To izjūt
daudzi cilvēki plašajā pasaulē. Veikalu skatlogi tiek izrotāti un pildās ar dāvanām, mūsu dzīves vietās ienāk aizvien
vairāk gaismas. Cilvēku sirdis ir atvērtas palīdzēt tiem, kas ir grūtībās un vajadzībās. Mūsu sirdīs deg vēlme būt kopā ar
mīļajiem un tuvajiem, būt mājās. C.Nelson raksta: „Ziemassvētki ir laiks, kad mēs sākam ilgoties pēc mājām, pat tad, ja
esam mājās.” Mūsu vēlme būt mājās, pat tad, kad esam mājās liek paraudzīties tālāk. Jēzus Kristus ir nācis pasaulē, lai
mēs būtu atjaunoti, kā Dieva bērni, lai mēs būtu droši par debesmājām, kuras mums ir sagatavotas.
Mūsu skatu augšup paceļ Ziemassvētku tuvošanās, kurā mēs pieminām mūsu Kunga Jēzus Kristus pirmo
atnākšanu un gaidām Viņa otro atnākšanu. Ziemassvētkos pieminām un svinam Jēzus piedzimšanu Betlēmē, kur Viņš
nāk pazemībā, mīlestībā un piedošanā. Vienkārši un tik daudziem cilvēkiem nemanāmi Jēzus ir ienācis šajā pasaulē.
Un tā katru gadu šī vienkāršā vēsts, kura nes sevī lielu prieku un līksmību, atskan visās pasaules malās. Vai esi to
sadzirdējis un devies pie Jēzus bērna, lai pielūgtu un slavētu par pestīšanu, kas mums dāvāta?
Advents ir laiks, kurā mēs tiekam aicināti pārdomāt un sadzirdēt Ziemassvētku būtisko vēsti. Baznīcas tradīcijā,
tas ir laiks gavēnim un sevis izmeklēšanai. Mūsu norimšana un ieklausīšanās Dieva vārdā sagatavo mūs Jēzus
dzimšanas svētkiem. Jēzus ir apsolījis nākt otrreiz, tas nebūs vairs nepamanāmi, bet Viņš nāks kā tiesnesis varenībā
un lielā godībā, to ikviens cilvēks redzēs. „Kad tas sāksies, tad izslejieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana
tuvojas.”
Advents aicina nepalikt pie tik ātri gaistošās noskaņas, bet norimties Dieva vārda priekšā un to paturēt savās
sirdīs pārdomājot.
Pamācošas ir mācītāja W.Buša pārdomas:
Reiz ceļojumā pa Švābiju apmeklēju kādu ciema tirgotāju. Biju par viņu dzirdējis, ka viņš esot uzticams Jēzus māceklis.
Tas bija Hitlera reiha laikos un nebija tik vienkārši.
Kad iegriezos pie viņa, tad uzreiz klāju vaļā to, kas visvairāk nospieda un pildīja manu sirdi. Es runāju par Evaņģēlija
apspiešanu par netaisnību, ko pats biju piedzīvojis, par visu ļaunumu, kas notika.
Te vīrs mani pārtrauca ar draudzīgu priekšlikumu: "Runāsim labāk par būtisko!" Un tad mēs runājām par Dieva lielajiem
darbiem. Mēs priecājāmies par pestīšanu Jēzus Kristus Asinīs. Mēs stāstījām viens otram par piedzīvojumiem Svētā
Gara vadībā.
Un uzreiz visas bēdas, kas mūs nospieda, visas bažas, kas mūs mocīja un visas bailes, kas mūs nomāca, kļuva tik ne būtiskas. Pat nevaru pasacīt, kādu atvieglojumu tas man sniedza. Un kad es devos tālāk, es domāju: "Kaut mans gars
un mana dvēsele vienmēr būtu pildīta ar būtisko!"
Ar Mariju tā bija, kā viņa saka savā skaistajā Adventa dziesmā: "Mana dvēsele slavē to Kungu, un mans gars gavilē par
Dievu manu Pestītāju."
Viņas gars un viņas dvēsele nebija kāds krāmu kambaris, pildīts ar bažām, bailēm, vēlmēm un laicīgiem sīkumiem. Vi ņas Gars bija Dieva Templis.

Novēlu Adventa laikā apstāties un uzņemt savās sirdīs būtisko, lai arī katra viena mūsu sirds var slavēt Kungu
Jēzu par pestīšanu, kuru esam saņēmuši, un paceltu galvu varam lūkoties uz Jēzus otro atnākšanu.
REKOLEKCIJAS
Marta Bikše
Sestdien, 21. novembrī Cesvaines draudzes baznīcā aizvadījām rekolekcijas, kuras vadīja Liepājas Sv.Annas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Ziemupes draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Kā dzirdēt Dieva balsi?
Cilvēka dvēsele ir kā kristiete, kas meklē Dievu, kamēr atrod un tikai tad ir mierā. Cilvēki meklē savu identitāti un bieži
vien meklējot to caur dažādām reliģijām un filozofijām, nonākot pie kristietības, viņi tur paliek, ja ielaiž Dievu savā sirdī,
ļauj Svētajam Garam darboties un ierauga Dieva darbu sev apkārt.
Cilvēka prāts dzīvē meklē atklāsmi - "Vai dzīvē ir kas vairāk?"
Dievs uz mums runā katru dienu, katru brīdi, bet vai mēs spējam to sadzirdēt un vērst uz sevi? Dievs rada situācijas,
kur tu sajūti ilgas pēc kaut kā un tad viņš atbild uz tām. Bet šīs situācijas var būt dažādas, tās var būt jaukas un patīka mas, iepriecinošas, bet var būt arī dramatiskas un sāpīgas, Dievs tā runā ar spēku, lai mēs saprastu Viņa gribu un iz glābtos. Dievs mūs katru tik labi pazīst, Viņš runā uz mums katram saprotamā valodā, citam tas var nākt viegli un ātri,
citam vajadzīgs laiks, reizēm pat ļoti ilgs laiks
Dieva balsi mēs varam dzirdēt Dieva vārda studēšanā, kad mēs izlasīto vārdu īpaši vēršam uz sevi un izmeklējam sevi
caur Svēto Rakstu apcerēm, veltot tam laiku regulāri un praktizējot dažādus lasīšanas veidus - vairākkārtēja lasīšana,
kas labi pārrakstās uz prātu, lasīšana balsī, kad vārds tiek īpaši atdzīvināts un iegaumēts. Svētie Raksti - tā ir vienīgā
patiesība,mēs, protams, varam studēt daudz un dažādas Lielu teologu un garīdznieku sarakstītas grāmatas, bet ja
mūsu ticības dzīves pamatā nav Svētie Raksti, mēs varam ļoti nomaldīties no dzīvošanas Dieva patiesībā. Dievs uz
mums runā lūgšanās, īpaši Svēto Rakstu apceres lūgšanās, kas vienmēr ir patiesas un tīras, jo balstās un Dieva vārda
lasījumu, ko mēs meditācijā vēršam uz sevi. Arī caur kontemplāciju - Dieva tuvuma baudīšanu mēs dzirdam Dieva balsi
- tas ir īpašs brīdis, kā vispārējā atklāsmē ieraudzīt Dievu - dzirdēt Dieva balsi un visur saredzēt Viņa trinitāti. Dieva bal si varam sadzirdēt arī caur citiem cilvēkiem, kas gadās mūsu ceļā. Ir labi un vērtīgi, ja mums katram ir kāds garīgais
skolotājs, kāds varbūt ticības dzīvē pieredzējušāks, kam nebūt nav jābūt mācītājam, bet kādam, ko sirdī sajūtam kā uz ticamu ticības brāli/māsu.
Kā tu tuvosies Dievam, tā Viņš tuvosies tev - ieguldi sevi lūgšanās, meditācijā - apcerē, sevis upurēšanā, citu celšanā
augstāk par sevi, pazemībā un dievbijībā un tu jutīsi Dieva tuvumu un baudīsi Viņa augļus, cik Viņš ir labs.
NOTIKUMI MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ
IESVĒTĪTA ĒRĢĻU SV.JĀŅA BAZNĪCA

Māra Jensone

Sestdien, 28.oktobrī ar dievkalpojumu plkst. 12:00 un tam sekojošu sadraudzību noslēdzās 20 gadu lūgšanu
un darba posms, kurš aizsākās 1995.gada 16.novembrī, kad Krīvu kalnā, no kura paveras skats uz Ērgļu gleznaino
apkārtni, tika izvēlēta vieta jaunās baznīcas celtniecībai.
Ērgļu draudzes dievnamu iesvētīja arhibīskaps Jānis Vanags. Dievkalpojumā kalpoja Madonas iecirkņa prāvests
un šī brīža Ērgļu draudzes mācītājs Hanss Jensons, kā arī iepriekš draudzē kalpojušie mācītāji. Sprediķoja mācītājs
Ivars Cišs, kurš kalpošanu draudzē uzsāks 2016.gada janvārī. Muzikāli kalpoja Kristiāna Dāvida pamatskolas pūtēji.
Pirmais dievnams Ērgļos celts 1355.gadā, bet par Ērgļu evaņģēliski luteriskās draudzes darbības sākumu
uzskatāms 1540.gads, kad līdz Ērgļiem atnāca luteriskās reformācijas balss. 1864.gadā tika atjaunota un iesvētīta
1679.gadā celtā mūra baznīca, kas gāja bojā 2.pasaules kara laikā.
Draudze piedzīvojusi dažādus laikus. „Ir pārdzīvots 2.pasaules karš un tam sekojošie padomju okupācijas gadi.
Dieva žēlastības pavadīta, draudze spēja pastāvēt ateistiskajā un pret kristīgo ticību naidīgi noskaņotajā sistēmā. Tai
nebija sava dievnama, mācītājs brauca no netālu esošās Vecpiebalgas. Dievkalpojumi tika noturēti Jumurdas kapu
kapličā un pie draudzes locekļiem mājās. Neskatoties uz visām grūtībām, Dieva vadīta un Viņa žēlastības apņemta, šī
nelielā grupiņa turēja ar Dievu slēgto derību visus grūtos padomju gadus”, raksta 2002.-2015.gada rudenim draudzē
kalpojušais mācītājs Kaspars Eglītis.
Ērgļu baznīca bija trešais LELB dievnams, kas tiks iesvētīts pēdējā nepilna pusotra gada laikā. Arhibīskaps Jānis

Vanags 2014.gada 21.septembrī iesvētīja jaunuzcelto Apes baznīcu un šogad Reformācijas dienā, 31.oktobrī Salaspils
dievnamu. Savukārt, jaunā baznīca Ķegumā gaida savu kārtu, to iesvētīs 12.decembrī plkst. 12:00. Ērgļu baznīcai deva
Sv.Jāņa vārdu, godinot
un par paraugu ņemot, svēto apustuli un evaņģēlistu Jāni, kura simbols ir ērglis. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu
plkst. 10:00.
KONCERTS

26.decembrī plkst. 16.00 Cesvaines ev. lut. baznīcā
Ziemassvētku koncerts “Roka uz sirds”
Koncertā piedalās Elīna Stuģe
un Normunds Pauniņš.
Biļešu iepriekšpārdošana Cesvaines bibliotēkā.

Ar jaunu programmu Cesvaines baznīcā

28.decembrī plkst. 19.00
uzstāsies mūziķu apvienība TEV TUVUMĀ
Arī šogad neizpaliks mūziķu apvienības "Tev tuvumā" Ziemassvētku koncertsērija Latvijas dievnamos. Atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem mūziķu sastāvs šoreiz palicis gandrīz nemainīgs, toties lielais vairums latviešu komponistu
Ziemassvētku dziesmu būs iepriekš nedzirdētas šī kolektīva izpildījumā!
Biļešu iepriekšpārdošana Cesvaines kultūras namā.
PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts
29.novembris - Adventa 1.svētdiena
Tevi nomāc tavi grēki? Tie paši lielākie, par kuriem nožēla un vainas sajūta neatkāpjas nekad. Tas ir pareizi. Mūsu
taisnība nav atkarīga no mūsu sajūtām, bet gan no Atvases ar brīnišķīgu vārdu - “Kungs – mūsu taisnība!” Mēs
pieķeramies šai taisnībai, gatavodamies svinēt Viņa atnākšanu.
Lūgšana: Dāvida Atvase, mierini manu satraukto sirdi, kad es atceros, kā Tavs taisnais Vārds tika uzliets man Kristībā.
Āmen.
6.decembris - Adventa 2.svētdiena
Vai tu domā, ka aborts, asistēta pašnāvība vai eksperimentēšana ar embrijiem ir aizstāvamas tiesības un izvēles?
Padomā vēlreiz. Kad tu noniecini cilvēka dzīvību, tu noniecini dzīvības Autoru un Izpircēju. Atgriezies un saņem Kristus
piedošanu. Tad nes augļus. Runā par dzīvības vērtību un aizstāvi dzīvību kā Dieva dāvanu.
Lūgšana: Tēvs, es nožēloju savus grēkus pret dzīvību un savu klusēšanu, kad šī Tava lielā dāvana ir tikusi noniecināta.
Piedod man un palīdzi man nest augļus. Āmen.
13.decembris - Adventa 3.svētdiena
Apustulis Pāvils mums saka: “Priecājieties Kungā vienmēr” (Filipiešiem 4:4). To nav viegli darīt, kad sātans lieto citus
un arī mūs pašus, lai mums teiktu, ka mums nav nekādas vērtības. Tā nav patiesība! Uzticies un ceri uz šiem vārdiem:
“Kungs, tavs Dievs, ir pie tevis – varonis, glābējs! – Viņš līksmos par tevi ar prieku, cietīs klusu savā mīlestībā,
priecāsies par tevi ar gavilēm!” (Cefanjas 3:17).
Lūgšana: Kungs, es pateicos, ka Tu priecājies par mani Tavu šķīstījošo asiņu dēļ. Palīdzi man priecāties Tevī. Āmen.
20.decembris - Adventa 4.svētdiena
Jānis Kristītājs lēca mātes miesās (Lūkas 1:41). Vai tas neliecina, ka viņš ir dzīvs? Jānis ar gavilēm lēca mātes miesās
(1:44). Vai tas neliecina, ka viņš ir cilvēks? Jānis tā dara, jo viņš ir visvarenā Dieva klātbūtnē. Dieva, kurš Jēzus
personā ir pavisam niecīgs Marijas miesās. Vai tas neliecina par Dieva mīlestību pret dzīvību jau šajā brīdī?
Lūgšana: Mēs patiecamies Tev, Kungs, par Tavu neizmērojamo mīlestību pret cilvēka dzīvību, kas parādās Tavā
iemiesošanās notikumā. Āmen.

27.decembris - Svētdiena pēc Ziemsvētkiem
Senajā Israēlā katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais piederēja Kungam un bija jāizpērk ar upuri. Tagad Kristus upura dēļ,
Dievs vēlas, lai visi nāk pie patiesības atziņas un tiek izglābti. Vai tas nepiešķir milzīgu vērtību tiem, kas vēl nav
piedzimuši, bet vēl mīt mātes miesās?
Lūgšana: Mēs tev pateicamies, Jēzu, ka Tu esi kļuvis par upuri, ar kuru mēs esam atpirkti no grēka bezcerības. Lai visi,
kam vēl jādzimst nonāk pie šīs glābjošās atziņas. Āmen.
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
29.novembris SVĒTDIENA Adventa pirmā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
4. decembris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

5. decembris

sestdiena 1900 Bībeles stunda

_____________________________________________________________________________________________

6. decembris SVĒTDIENA Adventa otrā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

11. decembris piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums
___________________________________________________________________________________________

13. decembris SVĒTDIENA Adventa trešā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
18.decembris

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

19. decembris sestdiena 1900 Bībeles stunda
_____________________________________________________________________________________

20. decembris SVĒTDIENA Adventa ceturtā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma sadraudzība. Visi laipni aicināti!
24.decembris ceturtdiena Kristus piedzimšanas svētvakars
1900 Dievkalpojums
25. decembris piektdiena Kristus piedzimšanas svētki
900 Dievkalpojums
KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu
laiku.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
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

