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                                                                                                      GANA SLEJA   
Draudzes gans  Hanss Jensons 

“Nu, Kristus draudze, līksmojies, Jauns baznīcgads ir iesācies!
Nu Dieva namos sludina: Mans Kungs, mans Glābējs, tuvumā.“ 

(Dz.gr.15)
BAZNĪCAS GADS

“Ne viens vien cilvēks piedzīvo pārsteigumu, uzzinot, ka Baznīcas gads 
atšķiras  no  mūsu parastā  kalendārā gada.  Baznīcas  gads sākas nevis  ar 
1.janvāri,  bet  gan  ar  pirmo Adventa svētdienu,  un tas  nozlēdzas nevis  ar 
31.decembri, bet ar nedēļu pēc Mūžības svētdienas.

Varētu teikt, ka Baznīcas gada un astronomiskā gada saistība ir tāda 
pati kā mūsu dvēseles saikne ar mūsu fizisko ķermeni. Baznīcas gads savā 
ziņā ir parastā, t.i., laicīgā gada dvēsele. Tas nenozīmē tikai noteiktā kārtībā 
sarindotus Baznīcas svētkus, bet norāda uz laika jēgu, mērķi, jo Baznīcas 
svētki  mūs atkārtoti  mudina  domāt  par  pavisam citām tēmām,  nekā  diktē 
pragmatiskā ikdiena.

Baznīcas gads ir  gadu ilga meditācija par Dieva pestīšanas vēstures, 
Jēzus  Kristus  dzīves  svarīgākajiem notikumiem,  kas  palīdz  saprast  mūsu 
zemes dzīves notikumus. Tas ir ceļš kopā ar Viņu no piedzimšanas līdz krustā  
sišanai, Augšāmcelšanās rītam, debesīs uzņemšanai un Svētā Gara došanai. 
Baznīcas gads ir ceļš no vienas esības uz citu, no vienas dzīves izpratnes uz 
jaunu. Tas daudzkārt cilvēka dzīvē uzdod lielus jautājumus, jo, kā zinām, ar  
vienu vai divām reizēm parasti nepietiek, lai mēs saprastu, par ko īsti ir runa.  
Tas ir ceļš, kas mūs veido, jo galvenās pārmaiņas mūsos notiek, sastopoties 

ar Dievu, domājot par Viņu.

Šajā  nozīmē  Baznīcas  gads  katram  laicīgajam  gadam  piešķir  noteiktu 
garīgu  profilu,  atklājot,  ka  mūsu  dzīve  patiesībā  griežas  ap  Radītāja 
dotajiem mērķiem un iespējam. Ja sekojam līdzi Baznīcas gadam, mēģinot 
izjust  katra  perioda  noskaņu,  mūsu  dzīve  iegūst  savu  patiesu  dziļumu, 
skaistumu, Dieva dotos mērogus.”
Juris Rubenis “Līdzi baznīcas gadam”
(Ieteicama grāmata ko var aizņemties no bibliotēkas vai nopirkt draudzes grāmatu 
galdā. Māc. Hanss Jensons.) 

Baznīcas gads iesākas ar Kristus dzimšanas svētku gaidīšanas laiku –
ADVENTS
Advents  burtiski  nozīmē  “atnākšana”  (tulkojumā  no  latīņu  valoda).  Mēs 
bieži  vien  arī  saistām  Adventu  ar  Ziemassvētku  gaidīšanu  un 
sagatavošanos.  Tādēļ  šajā  lappusē es izvēlējos  tekstus  no  Bībeles  par  
katru no šīm tēmām - pārdomām un uzaicinājumam ievērot Adventu.

Gaidīšana:
“Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālemē, vārdā Sīmeans; šis cilvēks 
bija  taisns  un  dievbijīgs,  gaidīdams  uz  Israēla  iepriecināšanu.” 
(Lk.2:25)

Sagatavošanās:
“Sataisiet  Tam Kungam ceļu,… kas ir  nelīdzens, lai  top par līdzenu 
ceļu, lai parādītos Tā Kunga godība…" (Jes.40:1-5)

Atnākšana:
“Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs,..” (Cah. 9:9)

Baznīcā  mums  ir  Adventa  vainags ar  četrām 
svecēm,  jo  Adventa  laiks  sastāv  no  četrām 
svētdienām.  Kamēr  mēs  tuvojamies 
Ziemassvētkiem,  katrā  svētdienā  mēs  tajā 
iededzinam vienu svecīti.



TEMATISKĀ DAĻA

DECEMBRIS – mūzikas un dziedāšanas mēnesis! 

Decembra  mēneša tēmu ir  piemērots  veltīt  mūzikai  un 
dziedāšanai. Adventu un Ziemsvētkus mēs nevaram vairs 
iedomāties bez mūzikas un dziedāšanas. Šajā avīzē mēs 
varam lasīt interviju ar mūsu draudzes ērgēlnieci Daigu. 
21. decembrī Madonā būs arī koncerts, un es ļoti ceru uz lielu atsaucību.
Lai šajā mēnesī daudz mūzikas un dziesmu skan Dievam par godu un mums 
cilvēkiem par prieku un svētību!

IEPAZĪSTI SAVAS DRAUDZES DARBINIEKUS - INTERVIJA

Šoreiz Līga Čevere un Lilita Ļava uz sarunu aicina mūsu 
draudzes ērģelnieci Daigu Matrozi. 

Nav iespējams runāt par mūsu draudzes mūzikas nozari un baznīcas 
ērģelēm, nerunājot par Tevi, Daiga, par tavu kalpošanu. Ir sajūta, ka esi 
ar  ērģelēm  komplektā.  Dievs  Tev  sirdī  ielika  vēlmi  aktīvi  piedalīties 
ērģeļu atjaunošanas pasākumos. Tagad tās ir atzītas par ļoti vērtīgām 
arī naudas izteiksmē. 
Daiga: Jā, esmu ar ērģelēm īpaši saistīta jau no laika, kad tās vēl nebija 
atvestas no Jāņa baznīcas, tās es sajūtu ar katru gadu vairāk. Viss, arī ērģe -
les, ir jāmīl. Manuprāt, baznīca bez ērģelēm ir kā bez dvēseles. Ērģeles tikai  
tagad ir iedzīvojušās pie mums, sākotnēji tās tika speciāli būvētas citai baznī-
cai. 
Kad  ienācu  baznīcā,  šeit  kalpoja  mācītājs  Viesturs  Vāvere  –  izglītots, 
inteliģents,  dzīves  gudrs  cilvēks,  kas  izmainīja  manu  dzīves  uztveri, 
pamudināja paskatīties uz lietām, notikumiem savādāk, no citas perspektīvas,  
esot līdzās arī vissmagākajos dzīves pārbaudījumos. Reiz viņš man teica: „Tu 
šeit  esi  ienākusi,  un  atpakaļceļa  nekad  vairs  nebūs.”  Protams,  nevajag 
pieķerties cilvēkiem, arī mācītājiem, jo visa vadītājs ir Dievs, šo mācītāju es 
uzskatu par savu garīgo vadītāju – autoritāti, kas pats visu mūžu ir ceļā, cīņā, 
atbilžu meklējumos. 

Katrs  cesvainietis  pazīst  Tevi.  Koncerti,  dažādi  kultūras  projekti, 
svētki Mūzikas skolā – Tu tam  visam esi organiska sastāvdaļa. Varbūt ir  
kas tāds, ko Tu noteikti gribētu pastāstīt, raksturojot sevi?

Nebūt neesmu talantīga runātāja, neprotu savas domas, sajūtas izteikt 
krāšņos vārdos. Manas dzīves pamatā ir mūzika, tā uzrunā vairāk, kā lekcija, 

vārdi....esmu gardēde mūzikā - visu nepieņemu. Dievu lūdzot vai pienesot 
Viņam pateicību, vispatiesāk un dzīvāk to spēju paust tikai mūzikā, spēlējot  
vai  dziedot.  Katra  diena man sākas ar  muzicēšanu,  pēdējā laikā,  mūsu 
mācītāja Hansa dziedāšanas iedvesmota, dienu sāku dziedot – tas paceļ, 
dod prieku un enerģiju jaunai dienai. Savulaik agri rītos braucu uz baznīcu  
spēlēt ērģeles, tās sajūtas nav vārdos izsakāmas – gaisma aust, atmirdzot 
vitrāžās,...  baznīcas telpa,...  gaisotne, kas dziedina, attīra.  Ērģeles mani 
iedvesmo. Ceļojot pa Latviju, esmu bijusi gandrīz visās Latvijas baznīcās 
un centusies papētīt arī izmēģināt tur esošās ērģeles, bet manas mīļākās ir 
Cesvainē  –  mūsu baznīcā.  20  kalpošanas  gados  esmu ļoti  augusi  gan 
mūzikā, gan ticībā, esmu daudz meklējusi atbildes, daudz arī saņēmusi. Tā  
ir liela dāvana, ka šos gadus katru svētdienas rītu varu sākt ar dievkalpo-
jumu,  pat  nezinu,  ko  iesāktu,  ja  pēkšņi  būtu  brīvdiena.  Tieši  caur  šo 
pastāvīgo  kalpošanu  Dievs  neļāva  man  vissmagākajos  brīžos  padoties, 
iegrimt grūtsirdībā, bet veda atkal un atkal uz baznīcu, kur tiku mierināta un  
spirdzināta. 

 Īpašs brīnums notika šajā vasarā, kad jau vairākus gadus būdama bez 
pastāvīga darba un finansiāliem ienākumiem, biju piekususi pati  cīnīties, 
meklējot  darbu,  pēc sarunas ar  mācītāju  pārkāpu savai  būtībai  ārkārtīgi  
patiesā lūgšanā un paļāvībā – Dievs, man nav vairs spēka! Notika tas, ko 
pat sapņos neuzdrošinājos izsapņot – pie manis ieradās Cesvaines domes 
priekšsēdētājs  ar  darba  piedāvājumu  –  Cesvaines  muzeja  vadītāja. 
Atminoties Dieva visvarenību, sirdī ienāk pateicības prieks. 

Visi jau ir pamanījuši draudzes kori, kas arī ir tāds brīnums, caur 
kuru  ne  vienam  vien  draudzes  loceklim  savā  veidā  ir  mainījusies 
dzīve. Ar apbrīnu vērojam, kā Tu smaidot, absolūtā mierā vadi kora 
mēģinājumus. Mums ir liels prieks būt vienām no kora dalībniecēm. 

Par kori tika sapņots un runāts jau ļoti ilgi, bet tā arī neviens neizrādīja 
iniciatīvu. Kad paši draudzes locekļi, kas ir gatavi dziedāt, nāca man klāt ar  
vēlmi veidot draudzes kori, nešauboties piekritu. Līdz šim bija laba sadar -
bība ar jaukto kori „Cesvaine”, bet to, kā dzied draudzes koris, kas no sirds 
pienes slavu savam Kungam, nevar salīdzināt. Cilvēkiem ir jāizjūt garīgs 
pacēlums. 

Kora mēģinājumus sākam ar iedziedāšanos, vingrinājumiem, un katru 
mēnesi ar prieku secinu, ka nāk klāt prasmes. Viens talants neko nedod, 
visam  pamatā  darbs,  kas  sniedz  rezultātus.  Ja  cilvēks  no  sirds  vēlas 
iemācīties,  pats  nāk  un  cenšas,  tad  strādājot,  visu  var  apgūt.  Pati  arī  
cenšos,  katru  reizi  apsēžoties  pie  instrumenta,  vienalga  vai  tas  ir  
dievkalpojums,  kāzas,  bēres  vai  koncerts  visu  izdarīt  no  sirds,  dziļi  un 



pamatīgi, neapaugt ar rutīnu. 
Prieks par katru kora dalībnieku, kas uzdrošinās svētdienā nākt augšā pie 

ērģelēm izdziedāt dievkalpojuma liturģiju. Korim ir ieplānots kopīgs koncerts  
ar Lubānas ev. lut. draudzes ansambli Adventes laikā 17. decembrī Lubānas  
ev. lut. baznīcā. 

Vēlētos atsākt vasarā Garīgās mūzikas svētku organizēšanu, kas šoreiz 
varētu būt vairāk vērsti uz dziedāšanu.. 

Vadot  ekskursijas  baznīcā,  bieži  izjūtu,  cik  būtiska ir  laipnība,  smaids, 
uzmanība, labs vārds, ko veltam viens otram, un tas neko nemaksā, bet pretī  
varam saņemt tik pat un vēl ar uzviju. Tāpat ir arī draudzē, kaut veltot laipnu 
skatienu, kādam diena ir kļuvusi gaišāka. 

Šobrīd gan dabā, gan kristīgajā pasaulē ir miera un gaidīšanas laiks, kas 
mudina  uz  pārdomām,  sevis  izvērtējumu,  lai  pēc  tam piedzīvotu  brīnumu 
Kristus piedzimšanas svētkus.

Atvadījušās  līdz  piektdienas  kora  mēģinājumam,  dodamies  katra 
savos darbos ar smaidu un patiesu prieku sirdīs, par radušos iespēju 
tuvāk iepazīt mūsu Daigu un ieraudzīt viņas iekšējo skaistumu. 

SVĒTDIENAS SKOLA
Lilita Ļava

Vispārizglītojošo skolu skolotāju rudens konference  
„Bībeles principu integrācija izglītībā”

Pirms neilga laika „Draudzes Vēstīs” varējām lasīt interviju ar mūsu 
draudzes  svētdienas  skolas  skolotājām.  Viens  no  viņām  uzdotajiem 
jautājumiem bija, vai pietiek zināšanu un prasmju strādājot ar bērniem?
Šis jautājums lika aizdomāties arī man – jo ik pa brīdim jāatzīst, ka zināšanu 
varētu būt vairāk. Un, kā jebkurā kalpošanā, arī prieka, stāstot bērniem par 
Dievu.

Katrs  savās  sadzīviskajās  rūpēs,  mēs  reizēm  atliekam  iespēju 
papildināt un stiprināt savu apņēmību kalpot Dievam no visas savas sirds un 
prāta. Tāpēc bijām pateicīgas Regīnai,  kas organizēja mūs kuplā skaitā – 
Lilitu Ļavu, Līgu Čeveri, Antru Graudupi un Regīnu Paegli kopā ar viņas vīru  
Ēriku, doties ceļā uz Vispārizglītojošo skolu skolotāju rudens konferenci, kas  
notika Rīgā š.g. 22. – 23. oktobrī. 

Konferences tēma „Bībeles principu integrācija izglītībā” ietvēra ļoti  
piesātinātu  lekciju  programmu.  Konferenci  atklāja  Rīgas  arhidiecēzes 
metropolīts Jānis Pujats. Savā uzrunā viņš pievērsa uzmanību tam, ka „…
Valsts neitralizē grēka sekas, bet Baznīca – cēloņus...”,  tieši  tādēļ  ir  īpaši  

jāstrādā skolās ne tikai  ar  bērniem, bet arī  ar skolotājiem, jo „Tu nevari 
aizvest citus tur, kur pats neesi gatavs iet.”.

Visplašākais  lekciju  cikls  abās  konferences  dienās  bija  Eiropas 
Misijas direktora no Nīderlandes Jeff  Fontain uzstāšanās tēmai „Eiropas 
dvēseli  meklējot” ,  kuras četrās daļās vēsturiski pakāpeniski un pamatoti 
varējām pārliecināties, ka vēstures plūdums vienmēr bijis atkarīgs no Dieva 
ļaužu paklausības savam Radītājam. Kristietība ir  izveidojusi  Eiropu,  un 
tātad  arī  Eiropas nākotne  ir  tikai  Dieva  rokās,  mūs  pārliecināja  lektors.  
Katrai senās Eiropas pilsētai ir stāsts par kristiešiem, kas to ir dibinājuši. 
Dievs stiprina un pieaudzē savu tautu. Kristieši ir cerības cilvēki pēc Dieva 
rakstura  un  nolūkiem.  Lektora  pārliecība,  dzirdētās  vēsts  varenība  un 
patiesums, lai  ir  mums stiprinājums un gaisma noguruma un bezcerības 
brīžos.

Turpmākās lekcijas  –  Lavernas universitātes  profesores Carolyn 
Banks „5  brīvības,  kas tevi  gaida”,  Venturas Misijas draudzes kalifornijā 
mācītāja Sara Meitzner „Dzīvojot uz Dieva mīlestības malas”, misionāra no 
ASV Zviedrijā,  Bībeles pasniedzēja Wally Schoon rīta svētruna „Izrevidē 
savu skapi” u. c. ,  lika katram klausītājam ieskatīties savās attiecībās ar  
Dievu. Cik tās ir dzīvas un uzticības, paļāvības pilnas. Cik ļoti mēs katrs 
gribam noteikt un kontrolēt savu ticību, vērtēt citu svētumu un kļūdas?
Abu dienu darba kārtība sākās ar rīta kafiju un brokastīm, kas tāpat kā citas  
paredzētās ēdienreizes bija ne tikai interesants kopā būšanas brīdis visiem 
konferences dalībniekiem, bet  arī  garšīgs un bagātīgs stiprinājums visai  
dienai. 

Konferencē tika piedāvātas izvēles lekcijas, kuras notika vienlaicīgi 
dažādās auditorijās.  Šīs  lekcijas,  izvēloties  katrs  sev  interesējošo tēmu, 
apmeklējām individuāli. Ieklausoties spilgtajos lektoru stāstījumos, varējām 
bagātināt zināšanas, saņemot garīgu piepildījumu, emocionālu stiprinājumu 
un motivāciju turpmākajam darbam. Valda Indrišonoka grupas slavēšanas 
dziesmas iepriecināja un sasildīja katru sirdi. Tomēr vislielākais prieks un 
gandarījums bija vienam par otru mūsu nelielajā draudzes ģimenē. Par to  
laiku un uzmanību, atbalstu, ko mēs varējām dot viens otram. 

Mēs  viens  otram  esam  vajadzīgi.  Katrs  ar  savu  dažādību  - 
attiecībās, kalpošanā, dzīves pieredzē. Laiks ir lielākā Dieva dāvana mums 
visiem, dāvana, kuru varam dot citiem. Arī šī atziņa tika saklausīta kādā no 
lekcijām, un apstiprināta tik ātri pagājušajā mājupceļā no Rīgas, piepildītā 
ar  patiesi  ģimenisku  uzticēšanos  un  priecīgām  sarunām.  Tika  nolemts 
doties arī uz ziemas un pavasara konferencēm, kas norisināsies janvārī un  
aprīlī.



DRAUDZES AKTIVITĀTES

Bībeles stundas

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un  
pamācību. (Spam 1:7)

Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt.. Un tādēļ  
dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu,.. Un šis vārds patika Tam Kungam, proti,  
ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis. (1Ķēn 3:7, 9, 10)

Bībele ir visvairāk pētītā un visvairāk tulkotā grāmata pasaulē. Visu 
grāmatu sākums ir meklējams Bībelē – un kā gan ne? Arī pats vārds „Bībele” 
to  nozīmē  –  proti:  „grāmata”.  Alūksnē  kalpojušais  vācu  tautības  latviešu 
mācītājs Ernsts Gliks (1652-1705) bija apguvis latviešu valodu. 17.gadsimta 
beigās  viņa  vadībā  latviešu  valodā  tika  iztulkota  visa  Bībele  (1694).  Šis  
tulkojums  joprojām  tiek  uzskatīts  par  precīzāko,  lai  arī  senā  valoda 
mūsdienās šķiet neveikla...

Bībele ir domāta ikvienam lasītājam, tomēr grūtības bieži vien sagādā 
nespēja tajā orientēties. Tāpēc jau no oktobra mēneša Bībeles stundas notiek 
1 reizi mēnesī sestdienas vakarā  apmēram 2 stundu garumā, lai bez lielas 
steigas, netraucēti  mēs varētu dziļāk iepazīt Svētos Rakstus. Esam sākuši  
lasīt  un pārrunāt 1. Mozus grāmatu. Pirmajās tikšanās reizēs runājām par  
pasaules pirmsākumiem, patriarhiem un Izraēla tautas izveidošanos, kā arī 
iesākām sarunas par Mozu. Iepazīstot un dziļāk izprotot Bībelē rakstīto, mēs 
vairāk saprotam par Dieva mīlestību uz mums un ko Viņš grib un sagaida no  
mums. Tāpēc esiet visi  mīļi aicināti  pievienoties Bībeles stundām, lai kopā  
iepazītu  Svētos Rakstus,  dalītos savos iespaidos par  izlasīto  un saprasto.  
Kopā mēģināsim saprast, kas ar mums notiek šodien un vai Bībelē tas jau ir  
bijis uzrakstīts... 

INFORMĀCIJA

Draudzes kopsapulce
Mūsu  draudzes  padomes  pilnvaru  termiņš  ir  līdz  2012.  gada  21. 

martam. 13.novembra draudzes padomes sēdē tika nolemts jaunās draudzes 
padomes vēlēšanas rīkot 2012. gada 18. martā baznīcā pēc dievkalpojuma. 

Šajā  sakarā  18.  decembrī  pēc  dievkalpojuma visi  draudzes 
locekļi ir aicināti uz draudzes kopsapulci, kurā draudzei jānosaka jaunās 
draudzes padomes pilnvaru termiņš,  draudzes padomes locekļu,  revidentu 
skaits un jāieceļ nominācijas komisija draudzes padomes locekļu kandidātu 
atlasei. 

GRĀMATU GALDS

Izdota Baznīcas gadagrāmata 2012. gadam

Līdz  ar  Reformācijas  svētkiem  iznākusi  LELB  Baznīcas 
gadagrāmata, kas arī 2012.gadā būs lielisks palīgs katram – gan plānojot  
savu laiku un sekojot  Baznīcas gada ritējumam, gan meklējot spēku un 
stiprinājumu ikdienas ticības dzīvē.

Baznīcas  gadagrāmata  nākamajam  gadam  ir  īpaša  ar  to,  ka 
2012. gadā Latvijas Evaņģēliski  luteriskajai  baznīcai  aprit  90 gadu.  Tā ir 
jauna – tik jauna, cik jauna ir Latvijas valsts. Bet pat šajā īsajā laikā tā ir  
izdzīvojusi daudz pārbaudījumu un izaicinājumu, pat savā apspiestībā un 
nespēkā tā ir bijusi Dieva vadīta un stiprināta. 

„Baznīcas Gadagrāmatā 2012” atrodami Bībeles lasījumi ikdienai 
un svētkiem, Svēto Rakstu apceres, teoloģiski raksti  un raksti  ar ieskatu 
Baznīcas vēstures lappusēs, iepriekšējā gada baznīcas dzīves hronika un 
cita  noderīga  informācija.  Mācītājs  Ivars  Jēkabsons  Gadagrāmatas 
anotācijā raksta: „Baznīcas gadagrāmata vienmēr ir  bijusi kā lēna Dieva 
balss ikdienas solī  un īpašos notikumos.  Tas ir  kalendārs,  kas dažādos 
laikmetos un apstākļos ir  palīdzējis savam lasītājam saskatīt  un izdzīvot 
Dieva žēlastības laiku līdzi Baznīcas gadam. Te atrodami Bībeles lasījumi 
ikdienai un svētkiem, pārdomu raksti un noderīga informācija. Daudz kas 
mūsu dzīvē mainās un zūd, bet Dieva Vārds paliek. Kaut daudziem šķiet,  
ka Dievs vislabāk iepazīstams lielos brīnumos, paliekoša svētība ir Dieva 
ikdienišķajā pieskārienā – Viņa lēnajā balsī,  ikdienas notikumos un Viņa 
klusajā klātbūtnē. Baznīcas gadagrāmata atgādina, ka mūsu laiks rit kopā 
ar Dievu un tas ir žēlastības laiks.”

Baznīcas  Gadagrāmatā  šogad  atrodamas  ne  tikai  LELB 
arhibīskapa  un  bīskapu  uzrunas,  bet  arī  iepriekšējo  mūsu  baznīcas 
arhibīskapu atziņas un citāti, kuri ievada Gadagrāmatas sadaļas. To vidū,  
piemēram, ir LELB pirmā arhibīskapa Kārļa Irbes (1922-1933) sacītais: „Lai 
ceļu citiem parādītu, to vajag pašiem labi zināt”.
Tā kā 2012. gadā aprit 90 gadu kopš LELB dibināšanas, Gadagrāmatas 
tematiskais pielikums nākamajam gadam ir būtiskāko notikumu 
apkopojums LELB vēsturē – no 1922. līdz 2011. gadam.
Baznīcas Gadagrāmatu 2012 var iegādāties mūsu baznīcas grāmatu 
galdā. Gadagrāmatas cena: 4,- Ls.



PĀRDOMAS PAR DZĪVĪBAS SVĒTUMU

Pārdomas par dzīvību, kas palīdz paraudzīties uz baznīcas gadu no dzī-
vības svētuma viedokļa.

Mūsu Tēvs ir podnieks! Mēs esam Viņa roku darbs (Jesajas 64:8). Parasts  
podnieks izmestu traukus, kuriem ir kāds trūkums. Mūsu Tēvs tik ļoti mīlēja  
Savu roku darbu, ka Viņš pats kļuva par trauku – nevainojamu trauku – lai at-
pirktu Savu roku darbu. Iedomājieties, Viņš, kurš varēja paršķelt debesis un 
nonākt lejā (64:1), nonāca jaunavas miesās!
Cik gan lielu vērtību tas piešķir Viņa roku darbam!

DRAUDZES BIBLIOTĒKA

Grāmata “Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību” ir vienkāršs ievads 
jautājumos, kas skar dzīvības svētumu un abortu. Tas sastādīts jautājumu un 
atbilžu formā un apskata tādas tēmas, kā "kas ir aborts?", "kad sākas cilvēka 
dzīvība?",  "ko  saka  Bībele?",  "ko  saka  zinātne?".  Priekšvārdu  izdevumam 
latviešu valodā uzrakstījis  Latvijas evaņģēliski  luteriskās baznīcas Liepājas 
diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers. Viņš raksta: "Jēzus saka: “Laidiet bērniņus 
pie manis, jo tādiem pieder Debesu valstība.” Katrs bērns – vai vēl mātes 
klēpī, vai jau piedzimis – ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un katra šī bērna 
dēļ Kristus ir atdevis Savu dzīvību, lai bērns varētu dzīvot, būt par svētību 
savai ģimenei, savai tautai un par godu mūsu Tēvam debesīs."
   Šobrīd  grāmata  pieejama  gan  elektroniskā  versijā  internetā 
/www.luteranidzivibai.lv/, gan drukātā formātā mūsu draudzes bibliotēkā.

MADONAS   PRĀVESTA    IECIRKNĪ

Mūzika Adventa laikā Lubānas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
sestdien, 17. decembrī plkst. 1800

Piedalās  Lubānas  jauktais  vokālais  ansamblis, 
Cesvaines  draudzes  koris,  prāvests  Hanss 
Jensons, mācītājs Guntis Želvis.

MADONAS   PRĀVESTA    IECIRKNĪ

Koncertakcija „Ziemassvētku Roze”
2011.gads būs jau devītais  gads,  kad Ziemassvētku  laikā Latvijas 

evaņģēliski  luteriskā  Baznīca  sadarbībā  ar  sabiedrībā  iecienītu  mūziķu 
līdzdalību organizē koncertakciju “Ziemassvētku Roze”.  Tā ir  kā  dāvana 
Latvijas  novados  dzīvojošajiem  cilvēkiem  Adventa  un  Ziemsvētku 
laikā, tāpēc koncerta apmeklētājiem koncerts ir bezmaksas. 

Koncertakcijā  „Ziemassvētku  Roze”  ar  pašvaldību  un  privāto 
ziedotāju atbalstu tiek organizēti koncerti, kuri ir guvuši lielu atsaucību, jo  
koncerta repertuāru mūziķi veido no oriģināldziesmām, kas ir viņu aktīvajā  
repertuārā  un  no  interesantiem  tradicionālo  Ziemassvētku  dziesmu 
aranžējumiem. Koncertā piedalās arī vietējās draudzes mācītājs, kas saka 
uzrunu klausītājiem par Ziemassvētku Vēsti.

Dziedātāja  Lorija  Vuda  atzīst:  „Roze,  tas  ir  krāšņs  pilnības  un 
mīlestības simbols. Tā nezied tikai vasarā, bet pārnestā nozīmē tā zied arī 
laikā,  kad  gaidāma  Kristus,  paša  Mīlestības  iemiesojuma,  dzimšana. 
Koncertakcijas dalībnieki,  katrs sev vien raksturīgajā izpausmē, papildus 
ierastajam  repertuāram,  sagatavojuši  īpašu  Adventam  un  Ziemsvētku 
laikam piemērotu programmu, kurā ietilpst garīgās dziesmas no luterāņu 
dziesmu grāmatas.”

2011.gadā  uzaicinājumam  piedalīties  koncertakcijā  atsaukušās  4 
mūziķu grupas:
• Inita Āboliņa un Normunds Ķietis 

no „Lauku muzikantiem”, 
• komponists  Uģis Prauliņš kopā ar 

Loriju Vudu un Ivaru Cinkusu,
• 2009.  gada  „Latvijas  Gāze”  Gada 

balvas labākās jaunā operas solistes balvas ieguvēja Inga Šļubovska 
ar pavadošo sastāvu – Ziemeļlatvijas kameransambli „Livonia”.

• Mūziķis Aivars Brīze kopā ar Elitu 
Veidemani un bērnu vokālo ansambli „Spārni” (Sociālās integrācijas 
valsts aģentūra)

Šīs  mūziķu  grupas  „Ziemassvētku  Rozes”  koncertakcijas  ietvaros 
šogad kopā sniegs  14  koncertus  dažādos Latvijas  novados.  Varam būt  
priecīgi, ka arī mūsu Madonas novads ir to skaitā. Katra no mūziķu grupām 
šajā  reizē  sniegs  labdarības  koncertus  Dzelzavā,  Saikavā,  Bērzaunē, 
Madonas Sociālā dienesta zupas virtuvē, taču  21.decembra vakarā plkst. 
19.00 Madonas pilsētas kultūras namā  visi kopā pirmo reizi šo deviņu 

http://www.luteranidzivibai.lv/katehisms.html


gadu  laikā  satiksies  uz  vienas  skatuves  –  „Ziemassvētku  Rozes” 
lielkoncertā.

Būsim atsaucīgi koncertu apmeklētāji!
MISIJA

No 5. līdz 11. decembrim Cesvainē viesosies Jaunatnes ar misiju (JAM) 
pārstāvji  no  Kristus  mācekļu  skolas  Norvēģijā. Jaunieši  katru  dienu 
piedalīsies stundās internātpamatskolā, vadīs vakara lūgšanas un slavēšanu, 
organizēs radošās nodarbības, liecinās. 
Trešdien,  7.  decembrī  vidusskolā  tiek  rīkots  Adventa  pasākums,  kur 
piedalīsies arī norvēģu misionāri. 
Sestdien, 10.decembrī Cesvaines ev. lut. baznīcā tiek organizēta Madonas 
prāvesta  iecirkņa  draudžu  jauniešiem  tikšanās,  kad  kopā  ar  viesiem  un 
saviem draugiem varēs pielūgt, slavēt Dievu, liecināt, piedalīties sportiskās 
aktivitātēs, izpausties radoši.
Programma sestdienai:
- Ierašanās Cesvaines baznīcā 1300

- Ievads kopā ar prāvesta Hansu, slavēšana, liecības, priekšnesums.
- Ekskursija baznīcā ar iespēju iepazīties ar ērģelēm!
- Sportiskās aktivitātes internātskolas zālē
- Vakariņas
- Sadraudzība – brīvas sarunas, liecības, slavēšana…..
- Ceļš mājup (ap 2000)
Svētdien,  11.decembrī  kopā  ar  norvēģu  viesiem  svinēsim  dievkalpojumu 
mūsu baznīcā.

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, bet vēlama iepriekšēja 
pieteikšanās pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu laiku. 
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Evaņģēlists Agris Pilsums, tel. 29198010, agris.pilsums@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece, lietvede Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, Reģ. nr. 
90000507727, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

27.novembris SVĒTDIENA  Adventa pirmā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

2. decembris piektdiena       1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

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

9. decembris piektdiena 1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

10. decembris sestdiena 1400 Sarunas ar mācītāju 
Dzelzavas jauniešu centrā 

1600 Iesvētes mācības

11. decembris SVĒTDIENA Adventa trešā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.

 Pēc dievkalpojuma draudzes padomes sēde.

16.decembris piektdiena 1800 Nikodēma vakara sarunas
1900 Dievkalpojums

17. decembris sestdiena 1400 Iesvētes mācības

18. decembris   SVĒTDIENA  Adventa ceturtā svētdiena
   900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

         Pēc dievkalpojuma draudzes kopsapulce un sadraudzība.

24. decembris SESTDIENA Kristus piedzimšanas Svētvakars
1900 DIEVKALPOJUMS.
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