CIĀNAS
VĒSTNESIS
2017. gada rudens

UZ JUBILEJAS SLIEKŠŅA STĀVOT
Ar siltiem saules glāstiem un daudzkrāsainu ziedu klēpjiem vasara liegi un lēni māj atvadas,
lai jau drīz dotu vietu bagātajam rudenim. Tas ieradīsies ar savām krāsām, smaržām un notikumiem.
Šis rudens mums draudzē sola ļoti lielu rosību. Iespējams, ka tik daudz notikumu, sarīkojum
un svētku vienā rudenī es vēl Ciānā neesmu pieredzējusi. Gatavošanās notiek ļoti nopietni un darba
patiešām ir daudz. Mūs gaida gan jaukas tikšanās ar īpašiem – tuviem un tāliem ciemiņiem, atbildīgas sapulces, kas, iespējams, izšķirs mūsu sabiedrības tālāko gaitu, draudzes lielā un nozīmīgā
jubileja, kādu dzīves pavedienu savīšana kopā, māsu un brāļu baptistu vēsturiskā jubileja un mūsu
baznīcas ticības tēva Mārtiņa Lutera reformu 500gade.
Viss iepriekš minētais ir cieši saistīts ar to, kas mēs esam. Vai mēs te būtu, ja nebūtu Mārtiņa
Lutera vēsturiskā un tam laikam pārmēru drosmīgā rīcība pirms pustūkstoša gadu? Tāpēc domājot
par gaidāmo rosību, sarīkojumiem un pasākumiem mūsu saimē, nevaru nepieminēt šo stipro ticības
tēvu Luteru. Luterāņu aprindās Reformācijas lielo jubileju svin jau vairākus gadus un gatavojas šī
gada oktobra ievērības cienīgiem pasākumiem ar lielu bijību. Mūsu baznīca, kas savā nosaukumā
nes Lutera vārdu (luterāņi), arī ir pateicīga šim neatlaidīgajam ticības vīram, kurš nebija gatavs
samierināties ar tai laikā pastāvošajām reliģiskajām manipulācijām un netaisnību, no kā cieta vienkāršais, visbiežāk galēji trūcīgais cilvēks. Un kopš tā laika mums ir sava pārliecība, savas garīgās
tiesības un konkrēta reliģiskā prakse, ko visus šos gadus esam kopuši. Arī mēs kā Ciānas draudze
nu jau 120 garu garumā (pat uz Reformācijas fona tas ir ievērojams gadu skaits!) esam sekojuši
Mārtiņa Lutera pamatidejai par reformētu izpratni Dieva uzlūkošanā. Taču Reformācija nenotika kā
statisks vienas dienas pasākums. Reformācijai jau tolaik bija nolūks turpināt savu attīstību gan
baznīcas pieejā Dieva Vārdam, gan Dieva pielūgsmes izpratnē.
Stāvot uz draudzes 120 gadu jubilejas sliekšņa, mums katram ir jāapzinās, ka mums Mārtiņa
Lutera iesāktais darbs ir jāturpina. Mēs nedrīkstam baidīties no pārmaiņām, nedrīkstam izlikties, ka
viss ir kā senāk (mēs vienmēr tā esam darījuši), jo pasaule un viss tajā nemitīgi mainās (jeb reformējas), un mēs nedrīkstam noliegt, ka arī mūsu draudzei ir jāturpina iet reformācijas ceļu saskaņā ar
laiku, kurā dzīvojam. Reformācija tās vismūsdienīgākajā izpratnē attiecas arī uz mums ikvienu, ja
ticam, ka Dieva Vārds ir spēcīgs un, ka tam ir ietekme arī uz mūsu dzīvēm. Mūsu katra dzīve ir kā
plūstoša upe, kurā nekas nestāv uz vietas un nav tāds, kā bija pērn. Mēs maināmies un mums ir
svarīgi pieņemt pārmaiņas gan saturā, gan formā arī mūsu draudzes dzīvē, ar stipru ticību, ar vīziju,
ar drosmi pieskaņoties un galvenokārt – ar kopīgu darbu. Tikai tad Ciānai būs nākotne.
Dievs mūs ir tik skaisti svētījis ilgus gadus: sargājis, uzturējis un bagātinājis gan miesā, gan
dvēselē. Ieaicināsim sevī jaunu draudzes dzīves posmu, ielaižot mūsu saimē tās reformas, ko reiz
iesāka Mārtiņš Luters, bet kuru turpināšana ir atkarīga no mums; reformas, kas mums visvairāk vajadzīgas, lai mēs būtu laimīgi, stiprināti, priecīgi un lai raudzītos uz visu pozitīvi ar skaidrām ticības
acīm.
Jūsu mācītāja Gundega Puidza

PRIEKŠNIECES RAKSTS
Pagājusi vasara zaigā un rudens jau klauvē pie durvīm. Drīz atsāksies skolas rosība, mēģinājumi, sēdes, sarīkojumi un kupli apmeklēti dievkalpojumi. Bet šoruden notiek kas īpašs, uz ko esam
gatavojušies jau pāris gadus — mūsu 120. jubileja!
Šovasar esam paveikuši vairākus saimnieciskus projektus, galvenokārt gatavojoties jubilejai.
Balsinājām dievnama griestus un spodrinājām vairāku telpu grīdas, lai ar lepnumu varētu aicināt
ciemiņus. Kaut gan neesam gatavi lielajam ceļa asfaltēšanas projektam, piepildījām vislielākos caurumus un izlīdzinājām dažas vietas, lai būtu drošāk braukt un staigāt pa mūsu īpašumu.
120 gadi - gandrīz neticami! Kāda bija pasaule 1897. gadā kad tika dibināta Ciānas draudze?
William McKinley bija ASV prezidents. Pirmo reizi izskanēja komponista Sousas „Stars and Stripes
Forever”. Zinātnieks Felikss Hofmanis sintezēja jaunas zāles, ko nosauca pa „aspirīnu”. Kas gan
nav atklāts un kā gan pasaule nav mainījusies kopš tā laika!
Tomēr vissvarīgāk ir palūkoties pašiem uz sevi. Kas mēs esam un kāpēc mēs esam? Un
kāpēc mūsu Ciāna mums ir tik svarīga? Man ļoti viegli atbildēt: mani vecāki reiz satikās Ciānas
pagrabā Ferdinand ielā, iemīlējās un salaulājās Ciānā. Mana vecmāmiņa bija Dāmu komitejā, mans
vectētiņš padomē. Mani kristīja un iesvētīja Ciānā un mani dēli te tikpat kā izauga. Ja nebūtu Ciānas,
nebūtu manis. Es esmu Ciānas bērns, jūs visi esat mana ģimene un Ciāna vienmēr būs dziļi ieslēgta
manā sirdī!
Kāds ir jūsu stāsts? Padalieties! Uzrakstiet kādu rindkopu par jūsu Ciānas atmiņām vai
domām. Būtu jauki jubilejas izstādē pievienot pie fotogāfijām jūsu anekdotes un atmiņas.
Kaut gan ir svarīgi pakavēties pagātnē, no tās mācīties un smelt iedvesmu, ir jāapzinās, ka
laiki ir mainījušies, mēs esam mainījušies un mainījušās mūsu vajadzības. Valde un padome to apzinās un sāk nopietni apsvērt jaunus veidus, kā kalpot mūsu draudzes locekļiem.
Jubileja ir vienreizēja iespēja ieskatīties pagātnē, atcerēties, kas bijis un kāpēc mēs esam
kas esam un kur esam. Jubileja ir arī vienreizēja iespēja domāt par nākotni. Izmantosim šo iespēju!
Jūsu priekšniece Silvija Kļaviņa-Barshney
DRAUDZES LOCEKĻU SASTĀVS 2017. GADA MAIJĀ.
Šogad draudze atskatās uz Ciānas120 gadu vēsturi. Tā iesākās 1897. gadā, kad dievkalpojumā pulcējās aptuveni 150 latviešu imigranti. Gadu tecējumā draudze saruka un 1948. gada Jaungada dievkalpojumā vairs nebija neviena apmeklētāja. Ar Otrā pasaules kaŗa bēgļu ieceļošanu
draudze strauji uzplauka un 50to gadu sākumā Ciānā bija ap 1200 locekļu.
Domājot, un kaļot plānus draudzes nākotnei mums ir jāapzinās savas iespējas šodien:
Draudzē š. g. maijā bija vairs tikai 204 locekļi:
Ø 58 (29%) pilnas nodevas maksātāji
Ø 80 (39%) seniori
Ø 24 (12%) no nodevām atbrīvoti
Ø 31 (15%) neaktīvi
Ø 11 (5%) bērni

maksātāji pilnu nodevu

maksātāji pensionāri

atbrīvoti
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neaktīvi

bērni

Juris Pūliņš

Pirmā pēcpusdiena — Samezglojumi, svētības un atbildība par to, kas esi.
Mūs veido daudzi samezglojumi un svētības. Dzīvot atpestītu dzīvi, iet pa dziedināšanas ceļu
nozīmē izskaidroties ar šiem samezglojumiem, apzināties tos, nosaukt vārdā un uzticēt Dievam.
Liela daļa samezglojumu un svētību nāk no iepriekšējām paaudzēm, bet jo īpaši mūsu vecāki un
vide, kurā uzaugām, ir neapzināti tos nodevuši mums. Cilvēka dzīves uzdevums ir darboties pie
tā, lai tas, kas mūsos samezglojies, atraisītos, bet svētības sasietos vēl stiprāk, tā, lai nekas tās
nespētu izjaukt. To arī nozīmē Kristus “pavēle” saviem mācekļiem - sasiet un atraisīt. Šī “pavēle” ir
saistīta ar atbildības uzņemšanos par to, kas mēs katrs esam.

Otrā pēcpusdiena — Ko nozīmē būt kara laika bērnam un mazbērnam?
Kara laika bērns ir bērns, kura svarīgākie dzīves aspekti - ķermeniskais un garīgi dvēseliskais,
arī attiecības ģimenē un ar apkārtējiem cilvēkiem, dzīves apstākļi un daudz kas cits ir II Pasaules
kara un šī kara seku tieši vai netieši ietekmēts, ierobežots vai pat sabojāts un iznīcināts. Neviena
paaudze nav pasargāta no iepriekšējā paaudzē piedzīvotajām sāpēm. Mēs runāsim par realitāti,
par kuru bieži izvairāmies runāt un domāt. Tas būs kā Lielās Piektdienas vakars, kurā ir daudz
jautājumu, bet maz atbilžu.

Trešā pēcpusdiena
Kā labāk abām - kara un kara seku - skartajām paaudzēm saprasties? Kā saprast mulsinošo
savos vecākos un vecvecākos? Kā rast izskaidrojumus? Ko darīt ar mantojumu, ko viena paaudze
neapzinoties nodod nākamajai.
Mēs mēģināsim ne tikai klausīties un domāt, bet arī pieredzēt un sajust - ne tikai ar prātu, bet
arī ar ķermeni un dvēseli.
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CIĀNAI 120!
Mūsu draudzes lielās jubilejas svinības tuvojas!
21. oktobrī Ciānā virmos gaiss! Un mēs prieka pilni, gavilējošām un pateicības pilnām sirdīm
Dievam svinēsim Ciānas 120 gadu jubileju! Ar savu klātbūtni mūs pagodinās Ciānas draugi no malu
malām. Mēs svinēsim! Mēs dziedāsim un spēlēsim, gluži kā to darīja Vecās derības ļaudis ar prieku
kāpjot Ciānas kalnā. Arī mums ir sava Ciāna kā kalns, kurā katru svētdienu kāpjam, lai slavētu Dievu,
pateiktos Viņam par visu un izlūgtos jaunu spēku tālākam dzīves ceļam.
Jau tagad Ciānā valda liela sajūsma, kaut darāmā vēl ļoti daudz. Aicinām palīgus pie izstādes izveidošanas, loterijas sagatavošanas un citiem maziem bet svarīgiem projektiem gatavojoties jubilejai.
Ciānas jubilejā jūs sagaida liela līksmība un prieks, taču ar tādu norunu, ka jūs paši esiet šī
prieka vēstneši un līksmotāji. Jo tā ir mūsu visu Ciāna, kas Dieva godam ir pastāvējusi visus šos gaŗos
gadus, piedzīvojusi dažādus laikus un vēstures pagriezienus līdz iegājusi mūsdienu modernajā laikmetā un joprojām ir kā uzticama vieta, kur smelties Dieva spēku un palīdzību ikvienam izslāpušajam.
Ciānas jubilejas svinības ievadīs dievkalpojums sestdien, 21. oktobrī, pl. 14:00 ar LELBA archibīskapes Laumas Zušēvicas, Vidienes apgabala prāvestes Ilzes Larsen un mūsu pašu mācītāju
piedalīšanos. Dievkalpojumu kuplinās Ciānas draudzes un Krišjāņa Barona skolas kori, mūsu duets
Māra un Gundega un soliste Māra Leonard. Piedalīsies skauti un gaidas un vairāki ciemiņi.
Dievkalpojumam sekos svinības Ciānas sabiedriskajā ēkā ar vakariņām, apsveikumiem, priekšnesumiem, dziesmām un dažādiem patīkamiem pārsteigumiem. Mūs iepriecinās gan Čikāgas vīru koris, gan
mūsu jaunie mūziķi ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem. Ciānas jubilejas prieku iedancos tautas deju
kopa “Mantinieki”. Būs loterija - biļetes varēs iegādāties gan iepriekš, gan svinību dienā.
Draudzes jubilejas laikā būs apskatāma izstāde par Ciānas draudzes vēsturi. Tajā būs gan
fotogrāfijas, gan vēsturiski dokumenti, interesanta statistika un varbūt šis tas jau aizmirsts!
Mūs gaida lieli svētki, taču lai tos skaisti nosvinētu, mums ļoti vajadzīga jūsu palīdzība, atbalsts un čaklās rokas! Lūdzam pieteikties pie Silvijas Kļaviņa-Barshney lietojot Ciānas e-pasta
adresi cianasdraudze@gmail.com vai zvanīt 872-301-6638.
Māc. Gundega Puidza un Silvija Kļaviņa-Barshney
IZSTĀDES JAUNAJĀ LASĪTAVĀ
Tieši pirms gada atklājām jauno lasītavu un esam saņēmuši ļoti daudz labu atsauksmju. Daudzi
cilvēki ir iegriezušies pašķirstīt kādas grāmatas vai pameklēt informāciju, bet to lieto arī sestdienās
ticības mācības un ētikas stundās. Bērnu nodalījumā mazuļi labprāt spēlējās ar rotaļlietām, krāso un
lasa grāmatiņas. Tur ir notikušas vairākas sēdes un pārrunas, kā arī iesvētes mācību stundas.
Pagājušā ziemā māksliniece Lāsma Maher apgleznoja sienas un plauktus, kas padarīja
lasītavu par vēl jaukāku un mīļāku vietu. Viņas darbu sedza Modŗa Galenieka ziedojums mūsu
draudzei.
Lasītavai ir arī jauna funkcija: izstāžu telpa. Aprīļa beigās jaunā fotogrāfe un podniece Laura
Zenta Sprūdža tur izstādīja savas fotogrāfijas, keramiku un kartiņas. Atsaucība bija ļoti pozitīva.
Turpināsim šo iesākto tradīciju ar ikmēneša izstādēm:
• 8.-10. septembrī — gleznotāja Lāsma Maher
• 21. oktobrī — Ciānas draudzes vēsture
• 18.-19. novembrī — fotogrāfe Māra Vārpa
• 9.-31. decembrim — Ziemassvētku vēsture
Ja jums ir pazīstami kādi mākslinieki, kas vēlētos 2018. gadā izmantot mūsu lasītavu izstādei, lūdzam
to mums ziņot!
Silvija Kļaviņa-Barshney
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KUR SMELT INFORMĀCIJU PAR DRAUDZES DZĪVI?
Atgādinājums, ka bez Ciānas Vēstneša, informāciju par draudzes kalendāru var arī lasīt Čikāgas Ziņās un dzirdēt Latviešu radio raidījumos. Mūsu elektroniskā laikmetā ir arī jauni informācijas
veidi. Tāpēc lūdzam no visiem draudzes locekļiem e-pasta adreses, lai varat saņemt arī papildus
informāciju. Atgādinājums - ja Jūs šo lasāt papīra veidā, tad vai nu Jums nav e-pasta adrese, vai
draudzei tā vēl nav. Tādā gadījumā, lūdzu to nosūtīt uz cianasdraudze@gmail.com.
Vai zināt, ka Ciānas draudzei ir Facebook lapa? Tas ir papildus informācijas veids, kur var
redzēt gan fotogrāfijas no draudzes dzīves un iksvētdienas dziesmu lapiņas, gan uzzināt par tuvākiem notikumiem draudzē. Facebook’ā vienkārši jāmeklē “Čikāgas Ciānas draudze.” Nav pašam
jābūt Facebook kontam, lai skatītos draudzes lapu.
Arī ir vērts apskatīties LELBAs interneta mājas lapu (www.lelba.org), kur var uzzināt, gan
latviešu, gan angļu valodās, kas notiek citās draudzēs un vispārīgi Sinodē.
Izmantosim vairākus informācijas avotus. Būsim informēti!
							

Māra Vārpa, informācijas komiteja

CIĀNAS KORIS
Pēc vasaras atpūtas, Ciānas koris ar atjaunotiem spēkiem atsāks darbību 12. septembrī. Gatavosimies gan draudzes jubilejai, gan citiem dievkalpojumiem. Šogad atkal plānojam piedalīties Svētku
korī, kas dziedās Valsts svētku sarīkojumā 18. novembrī. Ja Tev patīk dziedāt, bet vēl neesi dziedājis
korī, varbūt vēlies pamēģināt? Esam ļoti draudzīgi un vienmēr gatavi pieņemt jaunus dziedātājus.
Mēģinājumi ir otrdienas vakaros, 5:15-7:15.
Māra Vārpa, Ciānas kora diriģente
MĀRTIŅA BAZĀRS
Šī gada Mārtiņa bazārs būs 5. novembrī un, līdzīgi iepriekšējiem gadiem, ikviens esat aicināti
piedalīties ar mantu, vai naudas ziedojumu, palīdzēt bazāra iekārtošanā pirms bazāra un pie atsevīšķām novietnēm bazāra dienā. Nāciet paši un aiciniet līdz radus un draugus.
Pieteikties palīdzēt, kā arī nodot ziedojumus varat jebkurā svētdienā pie biedrziņu galdiņa.
Vēstule ar plašāku informāciju sekos.
									

Dāmu komiteja

VAI TU ZINĀJI, KA ...
Jeruzāleme bija kanāniešu pilsēta Romas provincē Judejā, kuru pārņema israelieši? Ka tā
bija celta uz Ciānas kalna un pie Ciānas pilsētiņas. Un tā laika vēsturnieki Philos un Josephus to
nosauca par svēto pilsētu, lai to izceltu kā Jūdu nevis kanāniešu pilsētu? Ciāna nozīmē cietoksnis,
un tur atradās kanāniešu dieva svētnīca. Tā bija svēta vieta. Kad ķēniņš Dāvids to iekaroja, to sauca
arī par Dāvida pilsētu.
Jeruzāleme bija neitrāla pilsēta starp Jūdejas un Israēlas valstīm, ķēn. Dāvida galvaspilsēta
un viņa personīgais īpašums. Kad Templī ienesa Cebaota šķirstu, Dieva svētā pilsēta kļuva par abu
valstu kulta, teoloģisko un politisko centru. Tās cerība bija kļūt par lūgšanas namu visiem ļaudīm.
(Dictionary of New Testament Theology, Vol.1; p.324-330)
Dāvida 20.3-4 dziesma/psalms
Lai Tas Kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds!
Lai Viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Ciānas!
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Māc. Aina Pūliņa

Septembrī
Svētdien, 3. septembrī 10:00	�������Kopīgs Ciānas un Sv. Pēteŗa draudzes dievkalpojums Vuddeilē.
Kafijas galds. Ciānas dievnamā dievkalpojuma NAV!
9.-10. septembrī 9:00-2:00	�����������Lāsmas Maher gleznu un zīmējumu izstāde lasītavā
Svētdien, 10. septembrī 10:00	�����Dievkalpojums. Kafijas galds. Padomes sēde
Svētdien, 17. septembrī 9:15	�������Dāmu komitejas sēde
10:00	��������Dievkalpojums. Kafijas galds ar jubilāru godināšanu
Svētdien, 24. septembrī 10:00	�����Pļaujas svētku dievkalpojums. Siltas pusdienas Dāmu komitejas
II grupa, Austras Atslēgas un Hildas Kitneres vadībā
27.-29. septembrī 12:00	���������������Celsmes dienas ar lektoru māc. Linardu Rozentālu Ciānā
Oktobrī
Svētdien, 1. oktobrī 10:00	������������Draudžu Sadarbības Kopas oikumēnisks dievkalpojums Ciānā ar
viesmācītāju Linardu Rozentālu. Pusdienas
Svētdien, 8. oktobrī 13:00	������������Baptistu draudzes gadadienas dievkalpojums. Ciānas draudzei
dievkalpojuma NAV — aicinām visus piedalīties baptistu svinībās!
Svētdien, 15. oktobrī 9:15	������������Dāmu komitejas sēde
10:00	������������Dievkalpojums. Kafijas galds ar jubilāru godināšanu
Sestdien, 21. oktobrī 9:00-14:00	���Ciānas vēstures izstāde lasītavā
14:00	������������Ciānas draudzes 120. jubilejas dievkalpojums. Piedalās archib.
Lauma Zušēvica, prāv. Ilze Larsen, mācītājas Gundega Puidza,
Aina Pūliņa un I. Ņ. Rautenšilde. Dzied Ciānas draudzes un
KBLS kori un duets Māra un Gundega. Mūzicē Sarma Aļļe, Māra
Leonard un Māra Vārpa.
15:30	������������Svētku viesības. Vakariņas talantīgu jauniešu mūzikālu
priekšnesumu pavadījumā. Dzied Čikāgas vīru koris. Dejo
Mantinieku tautas deju kopa. Loterija.
Svētdien, 22. oktobrī	��������������������Ciānas draudzes dievnamā dievkalpojuma NAV!
Svētdien, 29. oktobrī 10:00	����������Reformācijas 500 gadadienas svētku dievkalpojums. Kafijas galds
Novembrī
Svētdien, 5. novembrī 9:00	����������Mārtiņa bazāra sākums
10:00	����������Dievkalpojums. Mārtiņa bazāra turpinājums. Siltas pusdienas
Dāmu komitejas III grupa, Ināras Grigolats un Rutas Radvany
vadībā. Loterija
Svētdien, 12. novembrī 10:00	������Dievkalpojums. DV Lāčplēša dienas atceres kafijas galds
18.-19. novembrī 9:00-14:00	��������Māras Vārpas fotogrāfiju izstāde lasītavā
Svētdien, 19. novembrī 9:15	��������Dāmu komitejas sēde
10:00	��������Dievkalpojums. Kafijas galds ar jubilāru godināšanu
Svētdien, 26. novembrī 10:00	������Mūžības svētdienas dievkalpojums. Kafijas galds
Decembrī
Svētdien, 3. decembrī 9:30	����������DV Ziemsvētku tirdziņa sākums
10:00	����������I Adventa dievkalpojums. DV tirdziņš un siltas pusdienas
Svētdien, 10. decembrī 9:00	��������Ciānas draudzes Ziemsvētku tirdziņa sākums
10:00	��������II Adventa dievkalpojums. Tirdziņa turpinājums
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