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Reformācijas diena – ticības atjaunošanas diena.
Brāļi un māsas, 31. oktobrī svinam Reformācijas dienu!
Reformācija bija 16. gadsimta katoļu bīskapu, priesteru un mūku kustība, kuras
mērķis bija reformēt katoļu baznīcu, kura bija valsts oficiāla reliģija. Katoļu baznīcā šo
iemeslu dēļ bija ieviesti likumi un prakses, kuras neatbilda Bībelē rakstītajam. Reformācijas
rezultātā notika katoļu baznīcas šķelšanās un izveidojās vairākas konfesijas, kuras pastāv arī
mūsdienās, kā, piemēram, luterisms, reformisms, prezbiteriānisms, anabaptisms,
anglikānisms un citas konfesijas.
Reformācijas konflikta sākumu izraisīja t. s. "jubilejas atlaidas", kuras izsludināja
Romas pāvests 1517. gadā, lai savāktu līdzekļus Svētā Pētera bazilikas celtniecībai Romā.
Par reformācijas oficiālo sākumu uzskata 1517. gada 31. oktobri, kad augustīniešu ordeņa
mūks, priesteris un profesors Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes pie Vitenbergas pils
baznīcas durvīm, kuras bija vērstas pret tā brīža Katoļu baznīcas praksēm. 95 tēžu saturs no
M. Lutera puses bija mēģinājums griesties pie katoļu baznīcas maģistērija, lai veiktu katoļu
baznīcā izmaiņas, kuras ļautu katoļu baznīcai atmest ieviesušās prakses. Diemžēl rezultāts
bija reformācija kā jaunas kristīgas baznīcas veidošanās un atdalīšanās no Katoļu baznīcas.
Katoļu baznīcas vienotības sabrukums sašķēla lielāko Eiropas sabiedrības daļu. Katoļi
un protestanti sāka vajāt viens otru, dedzināt raganas un citus citādi domājošos. Eiropa
sašķeļas divās nometnēs: katoļu zemes valda Habsburgu dinastija, bet pret Habsburgiem
orientētās zemes un valdnieki pieņem reformāciju. Sākas 30 gadu karš u.c. ticības kari, kuros
Eiropa dzīvo 100 gadus.
Reformācija Livonijā bija kustība 16. gadsimtā, kuras mērķis bija reformēt katoļu
baznīcu. Livonijā izplatījās galvenokārt tieši Mārtiņa Lutera paustās idejas un, atdaloties no
Romas katoļu baznīcas, nostiprinājās luterticība. Par Reformācijas sākumu Livonijā tiek
uzskatīta Andreasa Knopkena iecelšana Svētā Pētera draudzes mācītāja amatā 1522. gadā
pretēji domkapitula gribai.
Latviju (Livoniju) daudzi autori min kā pirmo vai vismaz vienu no pirmajiem
reģioniem, kur M. Lutera idejas izplatījās ārpus Vācijas teritorijas. Reformācija norisinājās
lielākoties pilsētās, vācu iedzīvotāju vidū. Reformācijas centrs Livonijā bija Rīgā — lielākajā
un nozīmīgākajā Livonijas pilsētā. Latvijā par Reformācijas dzimšanas gadu tiek uzskatīts
1525. gads. Šajā gadā Rīgā atļāva ticības brīvību. 1554. gadā landtāgs atļāva ticības brīvību
Livonijā, no daudzām pilsētām katoļi tika padzīti, baznīcas un īpašumi konfiscēti, lielākajās
pilsētās uz laiku aizliedza katoļu dievkalpojumus.
Brāļi un māsas, šis nelielais ieskats katoļu, reformācijas un luterāņu tapšanas process,
lai pamudina iepazīt mūsu Baznīcas vairāk kā 500 gadu seno vēsturi, ticības ceļu upurus un
sasniegto.
Vēlos jūs mudināt ieskatīties “Vienprātības grāmatā”, kurā uzsvērti un diskutēti ar
ticību saistītie M. Lutera laikā aktuālie jautājumi. Grāmatu var atrast mūsu draudzes
bibliotēkā.

SVĒTDIENAS SKOLA DRAUDZĒ
Ar Pļaujas svētkiem atsākas arī svētdienas skolas nodarbības. Tiekamies svētdienās
pl. 9.00. ,,Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums.” (Īj
22:21)
Svētdienas skolu skolotāju seminārs Valmieras Svētā Sīmaņa draudzē
„Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”
Mk.10:13-14
Vai svētdienas skola draudzē ir nepieciešama?
Kā vest bērnus pie Jēzus?
15. oktobra seminārā, kurā piedalījāmies arī mēs, svētdienas skolas kalpotājas Līga un
Ilze, šos jautājumus aktualizēja lektori: Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes mācītājs Edijs
Kalekaurs, Rīgas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons, LELB svētdienas skolas
darba koordinatore Iveta Kalme, Augstrozes draudzes Betijas skoliņas izveidotāja un vadītāja
Lāsma Bome un jauniešu iedvesmotājs Uģis Adata no Valmieras draudzes.
Sākotnēji seminārs tika iecerēts tikai Valmieras prāvesta iecirkņa svētdienas skolu
skolotājiem, bet Dievs pulcināja mūs teju no visas Latvijas. Mācītājs Edijs dalījās pārdomās
par svētdienas skolas darbību savā draudzē un atzina, ka līdz šim savā draudzē ir rīkojušies
nepareizi, vadot svētdienas skoliņas nodarbības sestdienās draudzes namā. E. Kalekaurs
uzsvēra: „Svētdienai nav jākļūst par dienu, kas sašķeļ ģimeni, proti, bērni pie aukles, bet
pieaugušie uz baznīcu. Vai vecāki dievkalpojumā, bet bērni svētdienas skolā. Nē! Ģimenei
jābūt kopā un visai kopā jāpiedalās liturģijā. Svētdienas skolas galvenais mērķis ir palīdzēt
bērnam veiksmīgāk izprast dievkalpojumu, kurā pats Dieva dēls Kristus ir klātesošs.
Nevienam nevajadzētu sagaidīt, ka bērniņš dievišķās liturģijas laikā uzvestos kā pieaugušais.
Pirmsskolas bērnam viena minūte ir kā desmit minūtes pieaugušajam. Pusotras stundas
dievkalpojums šādam bērnam ir tas pats, kas pieaugušajam piedalīties dievkalpojumā desmit
stundas pēc kārtas.” Mācītājs Ivars atzina, ,,kamēr rūpējos par LELB svētdienas skolas
nozari, manā draudzē šī kalpošana atstāta novārtā”.
Semināra laikā, mācītāja mudināti, iztēlojāmies trīsstūri, kam vienā stūrī ir Dievs, otrā
bērns, trešajā – mēs, svētdienas skolas skolotāji, vecāki. Dievs runā ar bērnu personīgi, mums
jābūt līdzās, jāatbalsta, bet nekādā gadījumā nevajadzētu nostāties trijstūra vidū. Tikām
iepazīstināti ar dr. Melheima Riča grāmatu „Dievs pidžamā”. Iveta Kalme dalījās ar triju
personību Mārtiņu liecībām, par katra Mārtiņa ceļu un satikšanos ar Dievu. Atmiņā paliekošs
ir mācītāja Mārtiņa Kārtiņa tēlainais ticības dzīves ceļš viņa ģimenē un tēva loma
nozīmīgums ceļā uz ticības atklājumu, kā arī viņa pirmās kalpošanas gaitas 13 gadu vecumā.
Katrs lektors, iesākot uzrunu, dalījās ar personisku stāstu, par maldīšanos un ciešanām, līdz
notikusi atsaukšanās Dieva aicinājumam. Tas radīja īpašu vienotības un uzticēšanās sajūtu.
Visās uzrunās varēja saklausīt skaidri fokusētu atziņu – bērna ticība piedzimt, aug un attīstās
ģimenē.
Būtu brīnišķīgi, ja ģimenes ar bērniem nāktu kopā dievkalpojumā piedzīvot Dieva
klātbūtni liturģijas laikā, tad svētdienas skolas nebūtu vajadzīgas. Bet ir bērni, kas nāk vieni
vai ar draugiem tieši uz svētdienas skolu. Gadās sastapt nedrošus vecākus, kuri nevēlas
,,traucēt” dievkalpojumus, baidoties par savas atvases uzvedību. Ir jāpiekrīt uzskatam, ka ar
svētdienas skolas kalpotāju atbalstu, draudzēs var ienākt daudzi bērni ar un bez vecākiem.
Kā pēc Lielā Gavēņa pateicībā izbaudām katra ēdiena kumosu, tā arī mēs seminārā
izbaudījām kopā būšanu un fantastisko sajūtu, ka esam atsaukušās Dieva Tēva aicinājumam –
kalpot bērniem svētdienas skolā savā draudzē.
Mūsu draudzes svētdienas skolas kalpotāja Līga
IESPĒJAS DRAUDZĒ

2022. gada 17. septembrī sākās Iesvētes mācības. Tās notiek dažādās mūsu prāvesta
iecirkņu draudzēs. Ir aicinājums ziedot šai misijai. Ziedojumus pieteikt mācītājam.
IESPĒJAS DRAUDZĒ
Ja Tava sirds kļūst modra un atsaucas Adventes laika noskaņai, tad esi aicināts
atbalstīt draudzes ideju, proti, sarūpēt kādu dāvaniņu līdzās esošajiem cilvēkiem. Tu droši
vari no sirds dāvāt kādu konservu burciņu, adītus cimdus vai zeķes vai jebko citu, kas tev
šķiet vajadzīgs un noderīgs tiem, kuriem varbūt kādreiz ir nosalušas ne tikai rokas, bet arī
sirds. Visas sarūpētās dāvaniņas ceturtajā adventes laikā nonāks pie tiem līdzcilvēkiem, kurus
Dievs būs izvēlējis.
IESPĒJAS DRAUDZĒ – DZEJA, LITERATŪRA
Mācītāja ieteiktā grāmata šajā mēnesī.
Mārtiņš Luters. Vienprātības
mantojuma fonds. 2012., 704 lpp.

grāmata.

Luterisma

Svētdienas skolotāju Līgas un Ilzes ieteikums ķerties arī pie
šīs grāmatas.
Ričs Melheims. Dievs pidžamā. Rīga: Jānis Roze. 2022.,
214 lpp.

NOTIKUMI DRAUDZĒ
Dievkalpojumi draudzē notiek ierastajos laikos:
svētdienās
plkst. 9:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Par kristībām, iesvētībām vai citām svētdarbībām lūgums sazināties ar mācītāju Guntaru
Agati Paegli (t. 25669667)
Paldies par jūsu ziedojumiem,
kas palīdz veikt Dieva valstības darbu Cesvainē un tās apkārtnē!

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks – iepriekš sazinoties ar mācītāju.

Mācītājs Guntars Agate Paeglis, tel. 25669667 guntarspaeglis@inbox.lv
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309 normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti un pārējos ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz
draudzes bankas kontu:
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871.
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka,
konta Nr. LV 92UNLA0050011543844
„Draudzes vēstis” lasi arī draudzes mājaslapā: www.cesvainesdraudze.lv
Un seko līdzi draudzes facebook lapai: facebook.com/cesvainesdraudze
Ja vēlies papildināt mūsu draudzes avīzi ar ideju, saturu, tad raksti reginapaegle@inbox.lv vai
sūti ziņu tel. 29329157.

