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Draudzes gans  Hanss Jensons

Slāpes
Domāju, ka šajās vasaras karstajās dienās mēs visi piedzīvojam stipras slāpes. Tad nejūtamies spējīgi daudz ko da -
rīt, fokuss ir uz to, lai atrastu dzeramo, bez tā vairs nevaram ilgi izturēt. Tajos mirkļos mēs neapšaubām, ka pietie -
kams šķidrums pieder pie pamatvajadzībām bez kurām nevar, un, kad beidzot dabūjam iedzert, tad ir gandarījums,
atkal iestājas līdzsvars un mēs atgriežamies savā elementā.

Bet ir ne tikai fiziskas slāpes, ir arī dvēseles slāpes.

Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis! Mana dvēsele slāpst pēc Die -
va, pēc dzīvā Dieva. Ps. 42:2-3

Mēs esam radīti ne tikai, lai dzīvotu fiziski, bet arī dvēseliski/garīgi. Ja mēs nedzeram pietiekami un regulāri, izveido -
jas milzīgas slāpes. Tas attiecas gan uz fizisko dzīvi, gan uz garīgo dzīvi. Ja apstākļi ap mums ir apgrūtinoši, ja ir ne -
parasti karsts vai nav pieejams ūdens, tad izveidojas lielas slāpes.

..kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā
par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. (Jņ. 4:14)

"Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!

Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes." To Viņš sacīja par Garu, ko vē -
lāk dabūja tie, kas Viņam ticēja. Jņ. 7:38-39

Lai neslāpst!

Stipras slāpes nav patīkamas, no tām ir labi izvairīties. Kad mums sākas slāpes, ir labi šo signālu ņemt vērā un
dzert! Lai neslāptu mūsu dvēsele, Dievs piedāvā mums avotu, ko viņš ieliktu mūsos, lai vienmēr tuvumā būtu vel -
dze. Ja mēs esam kristīti un ticam Jēzum Kristum, Dieva Dēlam, tad mums ir Svētais Gars. Viņš veldzē mūs caur
Dieva vārdiem, sakramentiem un lūgšanu. Ja mēs to regulāri un pietiekami ieņemam, mūsu slāpes tiek laicīgi vel -
dzētas. Ja mēs ļoti slāpstam, tad mēs varbūt atrodamies garīgi apgrūtinātos apstākļos (karstumā jeb tuksnesī), kurā
mēs tuvumā piedzīvojam pretestību pret Dievu, vai nepietiekami smeļam no tā avota, kas ir mums tuvumā.

Tāpēc ļausim šai mūsu nesenajai fizisko sāpju pieredzei atgādināt un pamudināt mūs smelt regulāri un pietiekami
no avota, ko Dievs dod.

Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez
maksas, par velti, arī vīnu un pienu! Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize; kādēļ jūs atdodat savu
darbu par to, kas neder uzturam? Klausaities, klausaities uz Mani, tad jums būs daudz laba ko ēst, un jūsu
dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību! Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad at -
spirgs jūsu dvēsele! (Jes. 55:1-3)



IELŪGUMS

Ikviens mīļi aicināts piedalīties mūsu

LAULĪBU DIEVKALPOJUMĀ
2014.gada 6.septembrī, plkst. 14:00

Rīgas Domā
bīskapa Pāvila Brūvera vadībā

Pēc dievkalpojuma – sadraudzība pie kāzu tortes Rīgas Doma dārzā



Hanss Jensons & Māra Grigola

PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

3.augusts Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Lai arī tas nav galvenais uzsvars tekstā, ir vērts pieminēt, ka šodienas vēstules lasījumā no Romiešiem 9:1-13 
Svētais Gars runā par Rebekas vēl nedzimušajiem bērniem kā par personām. “Vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši,
pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu” un “vecākais būs jaunākā kalps”. Raksti nekad īpaši nenodala dzimušos un 
nedzimušos. 
Lūgšana: Dzīvības Kungs, dod, ka mēs darām visu, ko spējam, lai citiem palīdzētu ieraudzīt personu nedzimušā bērnā. Āmen. 

10.augusts Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Jēzus raksturo Pēteri kā mazticīgu (Mateja 14:31b). Viņam nepietika ticības, lai ietu pa ūdens virsu. Viņš nobijās no 
vēja. Tomēr viņam bija ticība, lai brēktu: "Kungs, palīdzi man!" (30b) Tas būtu ļoti labi, ja mums būtu ticība un 
nešaubīga cerība staigāt pa ūdens virsu mūs dzīves vētrās. Taču pietiek ka mēs savā bezcerībā saucam:  "Kungs, 
palīdzi man!" 
Lūgšana: Kungs, piedod mums mūsu mazticību un uzklausi mūsu saucienu pēc palīdzības. Āmen. 

17.augusts Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Neviens no mums nav cienīgs saņemt pat druskas, kas nokrīt no Kunga galda (Mateja 15:27). “Dievs it visus 
pakļāvis nepaklausībai...” (Rom. 11:32a). Bet Viņš tā dara, “lai pār visiem apžēlotos.” (32b) Kristū mēs visi sēžam 
pie Viņa galda un mielojamies ar Viņa žēlastību. Neatkarīgi no tā, kas mēs esam vai cik briesmīgi būtu mūsu grēki, 
Dieva objektīvā piedošana Jēzū Kristū mūs visus padara par Viņa īpašumu. Šīs mierinājums ir īpaši svarīgs tiem, 
kas cīnās ar grēkiem, kas šķiet pārāk lieli, lai tiktu piedoti – grēkiem pret dzīvību. 
Lūgšana:  Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu mūs – nepaklausības bērnus, esi darījis par Saviem bērniem caur Jēzu Kristu. 
Āmen.  

24.augusts Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Kļūt līdzīgam pasaulei (Rom. 12:2) ir viegli un tas notiek bez mūsu aktīvas līdzdalības. Arī mēs varam tikt ietekmēti 
un pārveidoti ar kultūru, kas lepojas ar nāvi kā draugu, kurš risina problēmas, ļaunprātīgi izmanto seksualitāti un 
pārdefinē laulību. Pārvēršanās un atjaunošanās Svētajā Garā notiek, kad mūsu prāts tiek atjaunots caur Jēzus 
Kristus evaņģēlija patiesību. Tādēļ ir tik svarīgi šo patiesību pasludināt šajā kultūrā, kas mēģina mūs darīt sev 
līdzīgus. 
Lūgšana: Mēs lūdzam, Kungs, pārveido mūs pēc Sava tēla un līdzības, lai mēs nekļūstam pasaulei līdzīgi. Āmen.

31.augusts Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Vai tas būtu aborta ļaunums, vai uzbrukums bibliskai laulībai, vienmēr ir vieglāk uzbrukt cilvēkiem, kā stāties pretī 
ļaunumam. Beigās mēs apkarojam ļaunumu ar ļaunumu. Kristus ceļš ir citāds. “Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un
nenolādiet!” (Romiešiem 12:14) “Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!” (12:21) 
Lūgšana: Jēzu, palīdzi mums drosmīgi stāties pretī ļaunumam un ar līdzjūtību izturēties pret tiem, kas ir ļaunuma 
pievilti. Āmen.



KAPU SVĒTKI

Kapu svētki Dzelzavā  9. augustā Mierakalna kapos plkst. 14.00

       Biksenes kapos plkst. 15.30  

     Balvānīcu kapos plkst. 16.30 

DRAUDZES KOPSAPULCE

Sestdien, 23. augustā plkst. 18.00
visi esiet aicināti uz mūsu draudzes kopsapulci.

KRISTĪBAS, IESVĒTĪBA

8. jūnijā mūsu draudzē kristīti un iesvētīti:
Līga Jurevica, Zane Jurevica, Sandris Ozols – Ozoliņš

22. jūnijā kristīts Gustavs Tukišs

27. jūlijā kristīti:
Sindija Rapša, Emīls Jurevics, Kristers Vītoliņš

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
 
2014. gada 11. jūnijā mūžībā aizgājusi Mirdza Buldere 88 gadu vecumā
7.jūlijā – Elvīra Bandeniece 89 gadu vecumā

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

3. augusts SVĒTDIENA  8.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  

8. augusts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

10. augusts SVĒTDIENA  9.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  

15. augusts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

16. augusts sestdiena    1900 Bībeles stunda
_____________________________________________________________________________________________

17. augusts SVĒTDIENA  10.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

22. augusts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

23. augusts sestdiena    1800 draudzes kopsapulce
____________________________________________________________________________________________________________________________



24. augusts SVĒTDIENA   11.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

29. augusts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

30. augusts sestdiena    1900 Bībeles stunda
____________________________________________________________________________________________________________________________

31. augusts SVĒTDIENA   12.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

5. septembris piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums

INFORMĀCIJA

24. augustā plkst. 12.00 notiks
Lazdonas ev. lut. baznīcas 210 gadu jubilejas

svētku dievkalpojums

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@g  mail.com   
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 varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv
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