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 JAUNS BAZNĪCAS GADS

Katru gadu no jauna mēs sekojam līdzi Jēzus dzīvei, tam, kas notika ar Viņu, ko Viņš darīja un ko Viņš
teica. Bībelē mums ir  4 biogrāfijas -evaņģēliji  par  Jēzu Kristu, kas arī  ir  Jaunās Derības pirmās grāmatas. Šīs
biogrāfijas papildina viena otru. Evaņģēlisti kā aculiecinieki ir daudz ko aprakstījuši vienādi, bet ir arī atsevišķas
lietas, ko katrs ir ievērojis. Trīs no tiem (Mateja, Marka un Lūka evaņģēlijs) ir ļoti līdzīgi, un tāpēc tie arī tiek saukti
par  sinoptiskiem (grieķu val. = redz līdzīgi). Jānis turpretī stāsta par daudzām lietām,  kas nav minētas pārējos
evaņģēlijos.

Katrā svētdienā galvenais lasījums ir  viens no šiem evaņģēlijiem. Ir izveidotas trīs ekumēniskā lasījuma
rindas. Tas nozīmē, ka vienu gadu seko    1. rinda, nākošajā gadā 2. un trešajā gadā 3. rinda, un tad ceturtajā gadā
sāk atkal ar pirmo rindu un uz priekšu. Tādā veidā  tiek lietoti vairāki teksti un ir arī lielāka variācija. Pirmā rinda,
galvenokārt, seko Mateja evaņģēlijam, otrā rinda - Marka evaņģēlijam, bet trešā rinda seko Lūkas evaņģēlijam. Jāņa
evaņģēlijs ir vairāk sadalīts pa visiem trim gadiem (gavēņa un Lieldienu laikā visvairāk ir ņemts no Jāņa evaņģēlija
visos trijos gados). Svētkos lasām no tā evaņģēlija, kam mēs sekojam, ja tas notikums ir minēts tajā evaņģēlijā, un
tie saucamie zaļie periodi baznīcas gada laikā (liturģiskā krāsā tajā laikā ir zaļā), proti, svētdienās pēc Epifānijas
(Zvaigznes diena) gada sākumā un svētdienās pēc Vasarsvētkiem, (kas aptver apmēram 25 svētdienas), tiks lasīts
no viena evaņģēlija vairāk vai mazāk pēc kārtas. 

Šajā jaunajā baznīcas gadā ir paredzēts sekot Mateja evaņģēlijam. Es centīšos ierakstīt kalendārā, kurš
teksts ir paredzēts konkrētajā svētdienā, lai jūs varat iepriekš izlasīt un tas var palīdzēt dot lielāku ieguvumu no
svētdienas lasījumiem un sprediķa. Jautājumus, kas rodas, varēsim apspriest,  kad satiksimies draudzē. Ieteiktu
ņemt līdzi Bībeli uz dievkalpojumiem un lūgšanas stundām, un tajā var pasvītrot to, kas īpašā veidā uzrunā, kā arī
ierakstīt savas piezīmes u.t.t. Grāmatgaldā tiks arī piedāvāta Bībele dažādos formātos. 

Līdz ar to, ka mēs šogad visvairāk sekosim Mateja evaņģēlijam, gribu šajā avīzē dot ievadu par to!

Kas ir Matejs?
Evaņģēlists  nepasaka, kas to ir uzrakstījis, bet senā tradīcija stāsta, ka tās autors bijis apustulis Matejs (kas nozīme
“Dieva dāvana”). Viņš bija muitnieks Kapernaumā, tātad, atstumtās šķiras pārstāvis, ko jūdu sabiedrība publiski
dēvēja par “grēcinieku”. Marka un Lūka evaņģēlijā viņu sauc par Leviju, Alfēja dēlu. Visi trīs pirmo evaņģēliju autori
apraksta to, kā viņš tika aicināts uz mielastu, ko viņš sarīkoja, lai atzīmētu šo savas dzīves pavērsiena punktu
(Mt.9:9-13,Mk.2:13-17,Lk.5:27-32). Būdams muitnieks viņš bija guvis zināmu izglītību, labi prata rēķināt, pārvaldīja
gan aramiešu, gan grieķu valodu, un bija visai turīgs vīrs.

Kas ir evaņģēlijs?
Vārds evaņģēlijs ir no grieķu valodas un nozīme labā vēsts (eu – labā, angelion - vēsts). Labā vēsts ir saistīta ar
Jēzu Kristu, ka Viņš darīja to, ko mēs nevarējām, proti atpestīt mūs no grēka un nāves vara. Jāzeps saņēma šo
paskaidrojumu, kāpēc jādod Viņam vārdu Jēzus:  jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem. (Mt.1:21)  Vārds
„Jēzus” nozīme Glābējs.

Kāpēc Matejs raksta evaņģēliju?
Lai sludinātu par šo labo vēsti visiem, jo vēsts par Jēzu Kristu attiecas uz visiem. Ir nozīmīgi, ka tieši un vienīgi
Mateja evaņģēlija sākumā mums ir aprakstīts par “Gudriem vīriem”, kas no tālās austrumu zemes nāk, lai pielūgtu
jaunpiedzimušo Jūdu Ķēniņu. Un Matejs evaņģēliju noslēdz ar Jēzus pavēli:



“…ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt
visu, ko Es jums esmu pavēlējis…” (Mt.28:18)

Ar  to  Matejs  spilgti  parāda,  ka  vēsts  par  Jēzu  ir  domāta  visiem un  tas  ir  jāpaziņo.  Matejs  arī  to  dara  un  kā
aculiecinieks viņš dod mums ļoti uzticamu aprakstu, kas notika ar Jēzu un ko Jēzus teica. Kā apustulis, Matejs
sākumā mutiski sludināja šo vēsti, bet, lai atstātu šo vēsti nākamajai paaudzei, viņš arī uzrakstīja savu evaņģēliju.

Protams, tas nebija tikai izdomāts no Mateja, bet, kā visus Bībeles autorus, Svētais Gars, viņu iedvesmoja rakstīt.
Sekojošie Apustuļa Pētera vārdi attiecas uz visām grāmatām Bībelē.
„Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav
cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” (2.Pēt.1:20-21)
Svētais Gars Bībeles autorus vadīja un tāpēc Svētie Raksti paši no sevis  pārliecina kristiešus laika gaitā, ka tā ir
kas vairāk nekā parasta grāmata, ka Bībeles grāmatas ir Svētie Raksti. Bet to pašu Svēto Garu, kas ir iedvesmojis
Mateju tā rakstīt, arī vajag paskaidrot, ko tas nozīmē. Tāpēc mēs pirms sprediķa lūdzam pēc Svēta Gara palīdzības,
un to mums vajag darīt arī tad, kad mēs vienatnē lasām Bībeli. Jo vairāk mēs iedziļināmies, mēs varam atrast tik
daudz domas un sakarības, ka no tā vien mēs varam saprast, ka tas ir iedvesmots no Dieva.

Kam?
Būdams jūds, Matejs raksta vispirms savai tautai,  kas ļoti  labi  zināja savus rakstus, ko mēs saucam par Veco
Derību. Ir manāms, ka Matejs mēģina pārliecināt par to, ka tas, kas notika ar Jēzu, ko viņš darīja u.t.t ir tieši tā, kā
tas bija pravietots Vecā Derībā. Matejs visbiežāk citē no Vecās Derības grāmatas un parasti citāti sākas ar vārdiem:
“Tas notika, lai piepildītos…”. Tāpēc tas ir arī ļoti piemērots, ka Mateja evaņģēlijs ir, kā pirmā grāmata Jaunā Derībā,
kā labs savienojuma tilts, starp Bībeles divām lielām daļām.

…mums! 
Bet, protams, tas ir arī rakstīts mums, jo šis Jēzus ir tas, ko Dievs paredzēja, kad viņš teica Ābrahāmam: ” tevī būs
svētītas visas zemes ciltis.” Mēs visi varam saņemt svētību no Jēzus, kas ir Ābrahāma pēcnācējs, jo šajā tautā
Dievs ļāva savam Dēlam kļūt par cilvēku, un līdz ar to par mūsu Pestītāju.

Mateja evaņģēlija struktūra.
Mateja evaņģēlijs pat ar savu struktūru atgādina par Veco Derību. Šajā evaņģēlijā ir  5 gari mācību sakopojumi
(salīdzinot ar piecām Mozus grāmatām, Psalmi arī sadalās 5 grāmatās). 
Pirms katras mācību runas ir stāstījums par dažādiem notikumiem.  Mateja evaņģēlija struktūru tādejādi var sadalīt
šādi:

Mateja evaņģēlija struktūra

Ievads 1-2 Jēzus piedzimšana un agrā bērnība.
1. 3-7 Jāņa Kristītāja un Jēzus kalpošanas iesākums

(Debesu valstība pasludināta)
• Stāstījums (3:1-4:24)
• Kalna svētruna (5:1-7:27)

2. 8-10 Jēzus kalpošanas turpinājums Galilejā.
• Stāstījums (8:1-9:38)
• Norādījumi apustuļiem (10:1-42)

3. 11-13:52 Pretestība un diskusijas
• Stāstījums (11:1-12:50)
• Līdzības par debesu valstību (13:1-52)

4. 13:53-18 Jēzus kalpošanas nobeigums Galilejā
• Stāstījums (13:53-17:27)
• Sarunas par jaunām savstarpējām attiecībām (18:1-35)

5. 19-25 Jēzus iet uz Jeruzālemi
• Stāstījums (19:1-23:39)
• Beigu laiks un otrā atnākšana (24:1-25:46)

Noslēgums 26-28 Jēzus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās



ZINĀŠANAI
Teoloģijas žurnāls, 2, 2008, 59.lpp.

ADVENTS vai ADVENTE?

ADVENTA laiks (tulkojumā no latīņu valodas adventus nozīmē "atnākšana") ir četru nedēļu ilgs Kristus gaidīšanas
laiks,  pirmsziemsvētku laiks.  Šajā laikā mēs gaidām Kristu,  ejam pretī  Viņa piedzimšanai,  līdz tā īstenojas pie
mums.

***

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (Terminoloģijas jaunumi, -2003.-15.nov.; toreiz vēl nebija nodibi -
nāta Teoloģijas terminoloģijas apakškomisija) ieteikusi lietot sieviešu dzimtes formu, uzsverot, ka:

1) atveidojot procesu nosaukumus latviešu valodā, priekšroka būtu dodama siev.dz. formai ("atnākšana",
"gaidīšana" u.tml.);

2) abstrakti jēdzieni parasti tiek apzīmēti ar siev.dz. vārdu.

Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijas locekļi izsekoja termina lietojumam līdz pat 17.-18.gs. teoloģiskajai literatū -
rai. Secinājumi: termins vēsturiski lietots pamīšus - gan siev.dz. "Advente", gan vīr.dz. "Advents". Apkopodama gan
valodnieciskos, gan ārpusvalodnieciskos argumentus, Teoloģiskās terminoloģijas apakškomisija nosliecās par labu
vīr.dz. formas "Advents" lietojumam, jo:

1) kopš 1923.gada termins stabili ieviesies latviešu valodā, pēc valodnieka J.Endzelīna ieteikuma (latīņu
val. vārdi ar galotni - us latv. valodā tiek atveidoti ar galotni - s);

2) termins "Advents" tiek lietots arī mūsdienu pareizrakstības vārdnīcās (piem., apgādu "Jumava" un "Avots"
izdevumos);

3) garāku procesu apzīmējumiem ir pieļaujams arī vīr.dz. vārds; procesu apzīmējums tikai vīr.dz. nav kon -
sekvents (piem. "gavēnis" vīr.dz.);

4) vārdkopas "Adventa laiks", "Adventa vainags" ir labskanīgākas (asonanse) utt.

Šķiet, ka reliģiskajā vidē arī biežāk tiek lietota šī termina vīr.dz. forma, kas arī būtu ieteicama, taču no filoloģiskā vie -
dokļa ir akceptējamas abas formas. 

AKTUALITĀTES IECIRKNĪ

Madonas iecirkņa prāvests Hanss Jensons

Pirmajā Adventa svētdienā lektors Jānis Diekonts tiek ievest evaņģēlista amatā Cesvaines baznīcā.

Vairāk nekā pirms gada lektors Jānis Diekonts ar savu sievu pārcēlās uz Cesvaini pēc mana aicinājuma un ar Ces -
vaines draudzes piekrišanu. Viņa īpašais aicinājums ir darboties organizācijā "Luterāņi dzīvībai" un arī palīdzēt kal -
pošanā iecirkņa draudzēs, bet īpaši Cesvaines draudzē, kuras mācītājmuižā viņš arī dzīvo. Reizē ar pārcelšanos
Jānis sāka studēt Lutera Akadēmijas Teoloģijas studiju programmā.

Evaņģēlisti ir neordinētie garīgie darbinieki ar pilnvaru uz noteiktu termiņu. Pēc noliktā eksāmena, kapituls, kas sa -
stāv no mūsu baznīcas bīskapiem un prāvestiem, nolēma par evaņģēlista amata pilnvaru piešķiršanu uz laiku.
Evaņģēlistam ir teoloģiskās izglītības pakāpe un viņš drīkst pats sagatavot savu uzrunu un teikt sprediķi, kā arī diev -
kalpojumā, ko viņš pats vada, izdalīt Svēto Vakarēdienu, ko ordinēts mācītājs iepriekš konsekrējis. Evaņģēlists pa -
rasti ir draudzes mācītāja jeb prāvesta rīcībā.

Novēlu Tev, Jāni, Svētā Gara vadību, spēku un gudrību turpmākā kalpošanā, kas tagad notiks evaņģēlista amata
pakāpē. 

"Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekša ar gavilēm."     
(Ps. 100:2)



Arhibīskapa rīkojums:
RĪKOJUMS

Rīgā
2013.gada 27.novembrī Nr. 44
Par evaņģēlista amata piešķiršanu
Brālim Kristū
Jānim Diekontam

Piešķiru Tev evaņģēlista amatu ar ievešanas brīdi 2013.gada 1.decembrī Cesvaines baznīcā un norīkoju
kalpošanai Madonas iecirkņa prāvesta rīcībā ar pilnvaru termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.
Lai Svētais Gars arvien vada un uztur Tevi Tā Kunga aicinājumā!

+ Jānis Vanags
Rīgas arhibīskaps

PATEICĪBA

Mīļie, brāļi un māsas Cesvaines draudzē!

No sirds esam, jums, pateicīgi par jūsu lūgšanām, sirdssiltumu un atbalstu, ko saņēmām tajās skumjajās dienās, 
kad atvadījāmies no mūsu vīra, tēva un vectētiņa Arta Kumsāra.

Pateicība Dievam, ka Viņš Artim bija devis tik daudz žēlastības pilnus gadus, kuros viņš varēja nesavtīgi kalpot sa-
vai tautai un Latvijai, kas viņam bija tik svarīgi. Pateicamies, ka novērtējāt viņa mūža devumu un piepildīto savas 
tautas labā!

Pateicībā - Rudīte ar bērniem un mazbērniem

REKOLEKCIJAS
Astrīda Briede

Kristus "trīs" atnākšanas.

 Pirms jaunā Baznīcas gada iesākuma mūsu draudzē notika rekolekcijas, kurās pārdomājām par Adventa
laika saturu.  Bieži  vien šajā  laikā mēs lielu  uzsvaru liekam uz Kristus pirmās atnākšanas gaidīšanu,  kad mēs
Ziemsvētkos pieminam Kristus dzimšanas notikumu. Tas nav nepareizi, bet tas nav vienīgais Adventa saturs. Šī
laika aktuālā nozīme ir  tā, ka mēs visi atrodamies laika posmā līdz Kristus otrai atnākšanai, kuru Viņš ir solījis
uzkāpjot debesīs. Ja mēs neesam bijuši Kristus pirmās atnākšanas aculiecinieki, tad absolūti  visi  būsim Kristus
otrās atnākšanas dalībnieki. Mēs visi skatīsim šo Viņa nākšanu pasaulē.

 Rekolekciju tēma bija par Kristus ”trīs” atnākšanām, jo Kristus arvien no jauna atnāk pie mums katrā reizē,
kad mēs esam Dieva Vārda priekšā. Dievs nāk pie mums caur Savu Vārdu, caur sakramentu. Katru reizi, kad mēs
gatavojamies tos uzņemt, mēs izejam Viņam pretī.  Katru reizi  tas ir  mazais Advents,  kad izejam Viņu sastapt,
sagaidīt Viņa ierašanos pie mums.

Kristus pirmā atnākšana

Līdz ar Kristus atnākšanu, Viņā piepildās tas, kas pie cilvēkiem vienmēr paliek nepiepildīts. Par bauslību ir
teikts: ”Piepildi to un tu dzīvosi”. /Lk.10:28/  Tajā pašā laikā mēs zinām, ko apustulis Pāvils vēstulē Galatiešiem
raksta, ka bauslību piepildīt nav iespējams. Farizeji un Rakstu mācītāji to ļoti labi dara ārēji, bet bauslība nav tikai
ārējs izturēšanās nosacījums, bauslība ir Dieva likums, kas prasa visu cilvēka būtību – gan miesas, gan dvēseles,
gan gara iesaistītību. Cilvēka dziļākā būtība ir grēka skarta, līdz ar to nespēcīga un nevarīga. Kristus ir vienīgais,
kurš šo likumu var piepildīt un piepilda. Tāpēc mēs varam atrast taisnību Dieva acīs ticībā uz Viņu, jo Kristus stāv
mūsu priekšā un Dieva priekšā aizbildina mūs. Kā Jānis Zeltamute ir teicis, ka Jēzus iegremdējās Jordānas ūdeņos,
bet  mēs  tikām  nomazgāti,  Viņš  cieta  pie  krusta,  bet  mums  iedeva  uzvaras  vainagu.  Jēzus  piepilda  mums
nepiepildāmās lietas un tās kļūst par mūsu lietām Viņa dēļ. Mēs mantojam tās, ja esam pievērsti ticībā Kristum. 

Kristus ir ne tikai bauslības piepildījums, bet pie Viņa piepildās arī visi pravietojumi. Tie piepildās ar Kristus
dzimšanu un noslēdzas ar Kristus krusta nāvi. Ir pravietojumi, kas burtiski sasaucas ar Jēzus pēdējiem vārdiem pie
krusta. 



Adventa laiks ir nozīmīgs laiks pētīt, kā pravietojumi piepildās Kristus dzīvē dažādos Viņa dzīves notikumos.
Ja  mēs  redzam,  cik  daudz  dažādas  lietas  piepildās  Jēzum  ienākot  šajā  pasaulē,  tas  padara  stiprāku  mūsu
pārliecību un ticību uz Viņu. 

Kristus nākšana caur Vārdu un sakramentu

Caur Baznīcu Kristus turpina nākt pie katra cilvēka. Dievs nāk pie mums caur Savu Vārdu un sakramentu.
Tā ir liela dāvana, ko mēs varam neierobežoti saņemt. Mēs sastopam Kristu kristībā, Svētajā Vakarēdienā. Īpašas
dāvanas garīdznieks saņem ordinācijā, īpašu svētību divi cilvēki var saņemt laulībās, tāpat īpašu Dieva dziedinošu
žēlastību cilvēks var saņemt eļļas svaidīšanā slimības laikā. To mēs varam teikt par katru svētdarbību, caur kuru
Kristus nāk pie mums. Tomēr gribas uzsvērt,  ka,  lai  iegūtu pestīšanu,  nav obligāti  jāprecas,  nav jāsaslimst  un
jāsaņem slimnieka svaidīšana, nav jākļūst par mācītāju, bet mēs noteikti nevaram iztikt bez kristības, grēksūdzes un
Svētā Vakarēdiena. Šīs lietas ir universālas priekš visiem. 

Vārds `dievkalpojums` latviešu valodā ir ļoti pateicīgs apzīmējums tam, kas notiek dievkalpojumā – Dievs
kalpo  mums  atklājot  Sevi  caur  Savu  Vārdu  un  Sv.  Vakarēdienu.  Tā  ir  vieta,  kur  mēs  ejam  sastapt  Kristu.
Dievkalpojums beidzas ar brīnišķīgiem vārdiem: ”Ejiet ar mieru un kalpojiet Tam Kungam ar prieku”. Žēlastību, ko
saņemam  dievkalpojumā,  mums  ir  jānes  pasaulē.  Pasaulē  Kristus  tiek  iepazīts  caur  Viņa  draudzi,  caur  Viņa
ticīgajiem.  Cilvēks  uzreiz  pēc  kristībām vēl  nevar  būt  par  spožu  liecību  pasaulei.  Ir  vajadzīgs  laiks,  kurā  viņš
izveidojās, iegūst savu kristīga cilvēka pašapziņu un tikai ar laiku tā sāk izpausties. Mēs visi esam aicināti dzīvot kā
gaismas bērni un nest pienācīgus atgriešanās augļus. Mēs katrs varam pārdomāt, vai mūsu vārdi un darbi dod
liecību par Dievu? Mums nekas nav jāsamākslo savā ticības dzīvē, bet ir situācijas, kad mums ir jāapliecina, kam
mēs piederam, kam kalpojam un kas mums dzīvē ir pirmajā vietā. Mums ir jārūpējas par to, lai mēs patiktu Dievam,
lai mūsu mērķi saskanētu. Ja mums ar Dievu nav kopīga mērķa, bet prasām svētību tikai savu mērķu piepildīšanai,
tad kā apustulis Pāvils saka, ka esam visnožēlojamākie cilvēki, jo mums Kristus ir vajadzīgs tikai šinī pasaulē. Tad,
kad kristieši nedod labu liecību, ļaunums pārņem un pasaulē labās lietas ir arvien grūtāk ieraudzīt. 

Kristus otrā atnākšana

Par pēdējiem laikiem ļoti skaidri runā Jāņa Atklāsmes grāmata. Tas ir  viens no Baznīcas dokumentiem,
kuros ir aprakstīti pēdējo laiku notikumi un  Kristus otrā atnākšana. Par to runā arī evaņģēliju apokalipses – nodaļas
un panti, kuros ir aprakstītas pēdējā laika zīmes. 

Kristus otrā atnākšana mums visiem ir  ļoti  aktuāla, jo mēs visi  – gan dzīvie,  gan mirušie, redzēsim šo
Kristus  parādīšanos godībā.  Pirms tas  notiks,  vispirms  piepildīsies  virkne  pēdējo  laiku  zīmju,  lai  cilvēki  varētu
orientēties un sagatavoties. Mums netiek doti datumi un laiki, bet tiek dotas noteiktas zīmes, lai mēs neapmulstu
grūtajā pēdējo dienu laikā. 

Jāņa  Atklāsmes  grāmatas  13.nodaļā  aprakstīts  par  zvēra  skaitli  un  par  antikrista  nākšanu.  Proti,  ka
pasaules pēdējie laiki tiek saistīti ar viltus mesijas parādīšanos, kas ļoti daudzus pievils. Svētie tēvi ir teikuši, ka būs
viens mirklis, kad pasaule būs piekususi no tām grūtībām, ar kurām jāsastopas politikā un kuras izraisa zemestrīces
un dažādas katastrofas. Tā būs ļoti laba augsne, lai antikrists sevi pieteiktu kā visu šo problēmu risinātājs. Viņš
parādīsies kā politiska, fanātiska, harizmātiska, apmierināt un samierināt spējīga persona. Cilvēkiem, kas meklēs
kaut kādu mieru vai fizisku komfortu eksistencei, viņa valdīšana būs saviļņojoša. Kā Jāņa Atklāsmes grāmatā lasām,
tad  cilvēku  pārvalde  tiks  nodrošināta  ar  zvēra  skaitli,  ”lai  neviens  nevarētu  ne  pirkt,  ne  pārdot,  kam nav  šīs
zīmes”/Atkl.gr.  13:17/ Ja Dievs mums katram dod vārdu, kas simbolizē mūsu personu,  tad šī  pasaules kopīgā
valdība nāks tieši ar pretējo. Cilvēks kļūs par mērvienību, ekonomisku vai sociālu lielumu. Cilvēks kā personība
nebūs svarīgs. 

Sākumā antikrists nāks kā visu problēmu risinājums, bet vēlāk parādīs savu velnišķīgo dabu. Kristiešiem tas būs
grūts laiks. Kristus saka, ka pat izredzētie varētu būt pievilti. Ko tad mēs varētu runāt par cilvēkiem, kuriem vispār pirms
tam nebūs bijis  nopietns,  dziļš,  kristīgs ticības rūdījums? Vai  tiem cilvēkiem, kuri  nebūs mācījušies gavēt  un nebūs
iepazinuši ļoti skaudru askētiskas dzīves cīņu, vai viņiem vispār būs iespējams pēdējos laikos pastāvēt? 

Mēs varam jautāt, kas būs mūsu spēks pēdējos laikos? Krusts. Nesot krustu līdzīgi Jēzum, mēs nesam šī krusta
labos augļus un spēku, kas ļauj šo krustu panest. 

Kristus otro atnākšanu mēs gaidām tāpat kā pirmo.  Mūsu tagadējā dzīve ticībā ir kristīgās baznīcas laikmets.
Kad Kristus nāks šī baznīcas laikmeta noslēgumā, tad noslēgsies viss šīs pasaules laiks, tad sāksies laiks, ko mēs
saucam par dzīvi mūžībā. Tāpēc mēs visu laiku esam tādā Adventa stāvoklī - gan gaidot Ziemsvētkus, gan vienlaikus
esot pie Kristus nākšanas caur Vārdu un Sakramentu, un cerot uz to nākšanu, kuru gaidām kā vienreizēju notikumu laiku
noslēgumā. 



Kā ceļamaize šajā Adventā, lai mums ir apustuļa Pāvila teiktais: “Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties! Jo,
ko  cilvēks  sēj,  to  viņš  arī  pļaus.  
Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību. Tad nu
nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.” /Gal.6:10/

PĀRDOMĀM
Jānis Diekonts

Sveiciens dzīvības pusē!

Tā Kunga priekšā visi ir dzīvi. To mums jāatceras šajā laikā, kad mūsu valsts un Baznīca sēro par bojā gājušajiem
Rīgā. Mēs neesam kā tie, kas dzīvo bez cerības. Kristieša acīs pat nāve ir uzvarēta ienaidniece, kuru kapā ir ievedis
un tur atstājis mūsu Kungs Jēzus Kristus. Tomēr mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kas ir  grēka samaitāta. Mēs
ciešam, jo mūsu Kungs cieta. Mēs sērojam, jo mūsu Kungs sēroja. Mēs raudam, jo mūsu Kungs raudāja. Mēs visās
lietās ejam tajās pēdās, kuras atstāja pats Dievs, būdams cilvēks. Mēs neesam lielāki par savu Kungu, kurš krustu
nesa līdz galam. Šī dzīve var izvērsties kā īsts krusta ceļš. Tajā mēs līdzināmies savam Glābējam un krustā sistajam
Kungam, pašam Dievam Jēzū Kristū. Ejot Viņa pēdās, mēs ejam uz augšāmcelšanos.        

 Svētītu jums Adventa laiku!

1.decembris Adventa pirmā svētdiena

Dzīvot, ilgojoties pēc mūsu Kunga atnākšanas, nozīmē "tērpties Kungā Jēzū Kristū" (Romiešiem 13:14) un "mīlēt
savu tuvāko kā sevi pašu" (13:9c). Neaizmirstiet iekļaut "tuvākajos" arī mazos zēnus un meitenes, kas vēl nav
piedzimuši un atrodas mātes miesās.

8.decembris Adventa otrā svētdiena

Jānis  Kristītājs  nebaidījās  saukt  grēku  par  grēku  un  aicināt  grēciniekus  uz  atgriešanos  (Mateja  3:1-12).  Nav
iespējams sagatavot sirdis Glābējam, ne arī Glābējs tās var mierināt, ignorējot grēku vai arī cenšoties izvairīties no
šiem "pretrunīgajiem" grēkiem.

15.decembris Adventa trešā svētdiena

Gaidīt, kad Kungs atkal atnāks, lai tiktu galā ar mūsu sagrauto pasauli var būt grūti. Arī gaidīt, kad Kungs atklās
Savu nodomu mūsu tik bieži sagrautajās dzīvēs var būt ļoti grūti. Bet Viņš ir apsolījis: "Redzi, mēs uzskatām par
laimīgiem tos, kas izturējuši" (Jēkaba 5:11a). Mūsu cerība ir Kungs, kurš "ir žēlsirdīgs apžēlošanā" (5:11c).

22.decembris Adventa ceturtā svētdiena

Ir kāda vienkārša un pierasta frāze, kas mums bieži paliek nepamanīta: "Viņa māte Marija" (Mateja 1:18b). Jēzum
bija māte ar miesu un asinīm, gluži kā mums. Taču bija arī kas ļoti neparasts: "viņa bija ieņēmusi bērnu no Svētā
Gara" (18c). Šī māte jaunava, kurai bija miesa un asinis, nesa savās miesās Jēzu, kuram bija miesa un asinis un
kurš bija Dievs. Mēs labprāt runājam par to, ka Jēzus bija patiess cilvēks un patiess Dievs, lai nodrošinātu mūsu
pestīšanu. Taču atcerieties arī, ka pirms Jēzus bija "Dievs/Cilvēks", Viņš bija "Dievs/Embrijs". Lūk tas piešķir patiesu
vērtību visiem cilvēku embrijiem.

29.decembris Svētdiena pēc Ziemsvētkiem
Šodienas  evaņģēlijs  (Mateja  2:13-23)  mums  atklāj  divus  traģiskus  notikumus  -  Betlēmes  bērnu

noslepkavošanu un Rāhēles raudāšanu. Mēs bieži ar lielām sērām raugāmies uz pirmo, bet aizmirstam otro. Mūsu
pašu valstī šīs traģēdijas ir 20 bērnu nogalināšana abortā ikdienu un raudošās Rāhēles - šo bērnu mātes un tēvi,
kuru sirdis tiek satriektas, kad tie ierauga savas "izvēles" realitāti. Gan viņu, gan mūsu vienīgā cerība ir Bērns, kurš
izbēga no Hēroda zobena, Jēzus Nācarietis. Jēzus - grēcinieku Glābējs.

„LUTERĀŅI DZĪVĪBAI”
www.luteranidzivibai.lv

“  Viens no mums” parakstu vākšana noslēgusies
 

Šā  gada  11.novembrī  Centrālajai  Vēlēšanu  Komisijai   tika  iesniegti  10  740  paraksti  Eiropas  Pilsoņu
Iniciatīvas ” Viens no mums ” atbalstam. Turpmāk triju mēnešu laikā CVK parakstus pārbaudīs un derīgo parakstu
skaitu ziņos Iniciatīvas rīkotājiem Briselē. No visiem parakstiem 2000 ir iegūti elektroniski, bet 8740 – uz papīra

http://luteranidzivibai.lv/raksti/viens-no-mums-parakstu-vaksana-noslegusies/
http://luteranidzivibai.lv/v2?sendpress=eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM3MzIiLCJ1cmxJRCI6IjIwMyIsInZpZXciOiJsaW5rIn0%3D
http://luteranidzivibai.lv/v2?sendpress=eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM3MzIiLCJ1cmxJRCI6IjIwMiIsInZpZXciOiJsaW5rIn0%3D
http://luteranidzivibai.lv/v2?sendpress=eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM3MzIiLCJ1cmxJRCI6IjIwMSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0%3D
http://luteranidzivibai.lv/v2?sendpress=eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM3MzIiLCJ1cmxJRCI6IjIwMCIsInZpZXciOiJsaW5rIn0%3D
http://luteranidzivibai.lv/v2?sendpress=eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM3MzIiLCJ1cmxJRCI6IjE5OSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0%3D


veidlapām Latvijas draudzēs un pie brīvprātīgajiem. Lai arī galīgais derīgo parakstu skaits nav zināms, tomēr var ar
pārliecību apgalvot, ka Iniciatīva gan Eiropā, gan Latvijā ir noritējusi veiksmīgi. Pateicamies visiem, kas parakstījās.
Katrs kurš parakstījās, ir apliecinājis, ka cilvēka dzīvība ir ārkārtīgi vērtīga un neaizskarama.  To nedrīkst iznīcināt
vai izmantot eksperimentiem. Iespējams, ka šī ir pirmā šāda veida iniciatīva pasaulē, kas ieguvusi tik plašu atbalstu
dzīvībai. Eiropas Savienībā kopā savākti 1 897 588 paraksti, gandrīz divkāršojot minimumu. Tik daudz cilvēku ir
izteikuši vēlmi, lai cilvēka dzīvība būtu aizsargāta ar likumu. Pēc parakstu pārbaudes Eiropas Komisija lems par
konkrētu likumu pieņemšanu. Pateicība Dievam par atsaucīgām sirdīm. Pateicība visiem, kas iesaistījās parakstu
vākšanā.

DIAKONIJA

Jau  divus  gadus  vasarās  mūsu  iecirknī  viesojas  diakonijas  darbinieku  delegācija  no  Vācijas,  lai
iepazītos ar diakonijas darbu mūsu iecirknī un plānotu turpmāku sadarbību diakonijas nozarē. Arī šajā vasarā
no 14.-16.jūnijam pie mums Madonas prāvesta iecirknī viesojās diakonijas darbinieku delegācija no Vācijas
Zīgenas apgabala un vairāk iepazinās ar diakonijas darbu Cesvaines, Vestienas, Ērgļu un Madonas draudzēs. 

Lai  turpinātu  savstarpēji  bagātināties  viens  no  otra  pieredzes,  atbildes  vizītē  uz  Vāciju  no  2.-
9.decembrim 12 cilvēku delegācijas sastāvā dosies arī Madonas iecirkņa prāvests, draudzes mācītājs Hanss
Jensons,  iecirkņa  diakonijas  darba  koordinatore  Rudīte  Kumsāre  un  Vestienas  draudzes  diakonijas  darba
vadītāja Mirdza Sokolova.

Paturēsim šo braucienu savās lūgšanās!

ZIEMSVĒTKU PASĀKUMI

Koncertakcija "Ziemassvētku Roze"

Sākot ar 2013.gada 1.decembri jeb pirmo Adventi atsākas koncertakcija "Ziemassvētku Roze" Latvijas no-
vadu kultūras namos un sociālajās iestādēs. Šī būs jau 11.koncertakcijas sezona. Varam būt pateicīgi, ka arī pie
mums Madonā pazīstami mūziķi dažādos sastāvos koncertējuši jau vairākus gadus.

Arī šogad 23.decembrī plkst.16.00 visi esat mīļi aicināti un gaidīti Madonas kultūras namā, lai atkal satik-
tos un kopā ar pazīstamajiem mūziķiem Niku Matvejevu, Raimondu Vazdiku, Elitu Veidemani un vokālo grupu "Spār -
ni", kurā dzied cilvēki ar dažādām sociālām vajadzībām, piedzīvotu gaidāmo Kristus piedzimšanas vēsts pasludinā -
šanu un sevi iepriecinātu ar kvalitatīvu muzikālu priekšnesumu. Šis koncerts būs arī kā piemiņas koncerts mūžībā
aizsauktajam mūziķim Aivaram Brīzem, kurš pirms diviem gadiem kopā ar Elitu Veidemani un vokālo grupu "Spārni"
koncertēja arī Madonā.

Koncerta plānojums un izkārtojums pa šiem gadiem nav mainījies. Pazīstami mūziķi ir veidojuši īpašas ap -
dares luterāņu Dziesmu grāmatas dziesmām. Mūziķi atskaņo arī priekšnesumus no sava ierastā repertuāra. Pasā -
kumu veido vietējā novada pašvaldība kopīgi ar draudzi un draudzes mācītāju, kurš arī piedalās koncertā ar Svēto
Rakstu lasījumiem un uzrunu par Adventa un Ziemassvētku laiku.

"Ziemassvētku Rozes" koncerta norise ir iespējama pateicoties LELB partnerbaznīcas ASV, Misūri sinodei,
Madonas novada pašvaldībai, kā arī vietējo uzņēmēju un vienkārši labas gribas cilvēku atbalstam, kuri ir gatavi zie -
dot līdzekļus, lai koncerts būtu kā Ziemassvētku dāvana ikvienam koncerta apmeklētājam. Ja arī, Tu, esi gatavs ar
ziedojumu atbalstīt šo koncertu, tad vari pieteikties pie koncertakcijas koordinatores Madonas novadā Rudītes Kum -
sāres (tālr.27875086).

Kā jau tas ir bijis iepriekšējos gadus, arī šogad pirms vakara koncerta kultūras namā, mākslinieki sniegs lab -
darības koncertu. Šoreiz viņi iepriecinās Barkavas pansionāta iemītniekus un darbiniekus.

Uzdāvināsim šo koncertu sev un arī  citiem. Nāksim, paņemsim līdzi  savus mīļos un kopā piedzīvosim
sirsnīgu, emocionālu un garīgi piesātinātu koncertu.



GRĀMATU GALDS

LELB Kalendārs 2014

"Baznīcas gadagrāmata ik gadus rezumē garīgo darbu un dod ierosmi ikvienam būt līdzdalīgam
Baznīcas vēstures veidošanā. Šogad Baznīcas gadagrāmata ir atgriezusies pie iepriekšējā nosau-
kuma - Baznīcas kalendārs. Kalendārs turpina labākās tradīcijas, sniedzot celsmi kristīgam gāju-
mam un Svēto Rakstu lasījumiem katrai dienai, informējot par Baznīcas gada svētku norisēm un
sniedzot kontaktinformāciju par LELB Virsvaldi, draudzēm, mācītājiem un citiem kalpotājiem", rak-
sta mācītājs Jānis Saulīte

 
“Baznīcas gada notikumi mazajiem lasītājiem"

Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile ir sarakstījusi vienreizēju grāmatu, kas
ir piemērota ģimenei, kura vēlas iepazīt kristīgo pasauli kopā ar savu mazo lasītāju. Grā-
matā tiek izmantota vienkārša pieeja - caur dabas un mīļu dzīvnieku redzes skatījumu
tiek veidots stāsts,  kas rada pirmo apjausmu par Dieva kārtību pasaulē.  Atbildes uz
neskaidrajiem jautājumiem sniedz zinātkārais Ēzelītis, Cālītis, jēriņš Prātnieks un daudzi
citi  –  viņi  jautā  un  meklē  atbildes.  Grāmatā  tiek  aprakstīts  par  lielajiem  Baznīcas

svētkiem, kā Advents, Ziemassvētki, Sveču diena, Pūpolu svētdiena, Lielā Piektdiena, Lieldienas, Vasarsvētki... Šie
svētki ir sakārtoti zināmā secībā, kas ir balstīti Bībelē. Grāmatu katram lasītājam ir iespēja padarīt par individuālu un
īpašu, jo autori šoreiz ļauj brīvi izpausties ar krāsu lietojumu katrā lappusē. Tā ir veidota uz krāsojamās grāmatas
pamata, papildinot ar dažādiem uzdevumiem un interesantiem stāstiem. Zandas Marķitānes vāka grafiskais nofor -
mējums. Ivetas Gailes un Annas Vaivares zīmējumi.

Sv. Jānis Pakāpnieks
“Pakāpieni uz debesīm” ir viens no kristīgās askētikas pamattekstiem, tulkots un pieejams
visā kristīgajā pasaulē. Grāmatas latviskojums tapis, izmantojot grieķu oriģinālu, kā arī tulkojumu
baznīcslāvu valodā, taču galvenais - grāmatas izpratne nav šķirama no garīgās dzīves Baznīcā, jo
"Dievs nav netaisns. Viņš neturēs aizslēgtas žēlastības durvis tam, kurš pazemīgi klauvē" (Pakāpi-
eni 26, 117).
Tulkojis: Guntis Dišlers. 

Draudzes bibliotēkā ir papildināts filmu (DVD) klāsts. Katram ir iespēja noskatīties dažādas, kristīga satura mākslas
un dokumentālās filmas. 



KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

1. decembris SVĒTDIENA  Adventa  pirmā svētdiena (Mt.21:1-11)
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

6. decembris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 

7.decembris sestdiena     1600 Iesvētes mācības
       

_____________________________________________________________________________________________

8. decembris SVĒTDIENA Adventa otrā svētdiena (Mt.3:1-12)
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

13. decembris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

15. decembris SVĒTDIENA   Adventa trešā svētdiena (Mt.11:2-11)
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība 

20. decembris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
____________________________________________________________________________________________

22. decembris SVĒTDIENA   Adventa ceturtā svētdiena (Mt.1:18-25)
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

24. decembris otrdiena    Kristus piedzimšanas svētvakars
      1900 DIEVKALPOJUMS

25. decembris trešdiena 900  Svētku dievkalpojums
____________________________________________________________________________________________

Sākot ar 1.decembri svētdienas dievkalpojumi notiek mūsu baznīcas kapelā.

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
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, 
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

Draudzes avīzi variet lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

http://www.cesvainesdraudze.lv/
mailto:astrida.briede@inbox.lv
mailto:normundskarklins69@inbox.lv
mailto:hanss.jensons@lelb.lv

	
	GANA SLEJA
	Draudzes gans Hanss Jensons
	Katrā svētdienā galvenais lasījums ir viens no šiem evaņģēlijiem. Ir izveidotas trīs ekumēniskā lasījuma rindas. Tas nozīmē, ka vienu gadu seko 1. rinda, nākošajā gadā 2. un trešajā gadā 3. rinda, un tad ceturtajā gadā sāk atkal ar pirmo rindu un uz priekšu. Tādā veidā tiek lietoti vairāki teksti un ir arī lielāka variācija. Pirmā rinda, galvenokārt, seko Mateja evaņģēlijam, otrā rinda - Marka evaņģēlijam, bet trešā rinda seko Lūkas evaņģēlijam. Jāņa evaņģēlijs ir vairāk sadalīts pa visiem trim gadiem (gavēņa un Lieldienu laikā visvairāk ir ņemts no Jāņa evaņģēlija visos trijos gados). Svētkos lasām no tā evaņģēlija, kam mēs sekojam, ja tas notikums ir minēts tajā evaņģēlijā, un tie saucamie zaļie periodi baznīcas gada laikā (liturģiskā krāsā tajā laikā ir zaļā), proti, svētdienās pēc Epifānijas (Zvaigznes diena) gada sākumā un svētdienās pēc Vasarsvētkiem, (kas aptver apmēram 25 svētdienas), tiks lasīts no viena evaņģēlija vairāk vai mazāk pēc kārtas.
	Šajā jaunajā baznīcas gadā ir paredzēts sekot Mateja evaņģēlijam. Es centīšos ierakstīt kalendārā, kurš teksts ir paredzēts konkrētajā svētdienā, lai jūs varat iepriekš izlasīt un tas var palīdzēt dot lielāku ieguvumu no svētdienas lasījumiem un sprediķa. Jautājumus, kas rodas, varēsim apspriest, kad satiksimies draudzē. Ieteiktu ņemt līdzi Bībeli uz dievkalpojumiem un lūgšanas stundām, un tajā var pasvītrot to, kas īpašā veidā uzrunā, kā arī ierakstīt savas piezīmes u.t.t. Grāmatgaldā tiks arī piedāvāta Bībele dažādos formātos.
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