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GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons
Kaps ir tukšs!
Marija Magdalēna stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Vēl raudādama, viņa ieliecās kapā un redz tur sēžam divus
eņģeļus. Tie saka viņai:
"Sieviete, kādēļ tu raudi?"
Viņa tiem saka:
"Viņi manu Kungu paņēmuši, un es nezinu, kur tie viņu likuši."
To sacījusi, viņa apgriezās un redz Jēzu stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka:
"Sieviete, kādēļ tu raudi?"
Domādama, ka tas ir dārznieks, saka Jēzum:
"Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu es licis, lai es viņu dabūtu!"
Jēzus viņai saka: "Marija!"
Viņa apgriezās un saka uz viņu: "Mācītājs!"
(No Jāņa evaņģēlija 20.nodaļas)
Vai šis nav skaists stāsts, notikums?
Šis ir stāsts par sievieti, Mariju Magdalēnu, kas bija piedzīvojusi Jēzu savā dzīvē. Viņa bija meklējusi palīdzību no
Jēzus un to saņēmusi. Viņa Jēzū atrada vairāk nekā tikai palīdzību, arī mīļu cilvēku, kas mācīja par dzīvi un ticību,
par Dievu. Dzīvojot kopā ar viņu, dzīve kļuva citādāka, īstāka. Marija Magdalēna gāja Jēzum līdzi, lai būtu viņa tuvu mā, baudītu viņa sadraudzību, klausītos, ko viņš mācīja un pat arī viņam kaut ko palīdzētu. Ar sāpēm viņa sekoja lī dzi Jēzum arī viņa ciešanu ceļā uz nāvi pie krusta. Pārdzīvojums bija liels, kad viņš nomira un viņu vajadzēja ielikt
kapā. Un, it kā tā nebūtu gana, tagad, atgriežoties pie kapa, Jēzus ķermeņa tur vairs nav. Bet, savā meklēšanā Ma rija Magdalēna brīnumainā veidā satikās ar dzīvo Jēzu, ar augšāmcelto Jēzu, kas vairs nemirs!
Tomēr šis stāsts var būt arī tavējais. Arī mēs esam cilvēki, kam vajadzīga palīdzība no Jēzus. Meklējot viņu, mēs
atrodam vairāk, nekā varam iedomāties.
Būdami kopā ar Jēzu, esot saistītiem ar viņu ticībā un kristībās, viņš arī Tev dod cerību uz līdzīgu ceļu. Viņš ļauj
mums piedzīvot iekšējās dzīves augšāmcelšanos. Tā kā Jēzus līdzībā teica brālim par pazudušo dēlu, kas atgriezās
mājās pie Tēva (mūsu gadījumā Debesu Tēva) ".. šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un
ir atkal atrasts" (Lk. 15:32). Šī iekšējās dzīves augšāmcelšanās dod mums pamatu piedzīvot, līdzīgi kā Jēzum, arī
miesas augšāmcelšanos. Kā apustulis Pāvils raksta: "ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad
Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jū sos" (Rom. 8:11).

Motīvs, ko redzat, ir no Lazdonas mācītājmuižas. Kādu laiku atpakaļ ciemiņi no ASV, ejot garām vecajam pagrabam,
spontāni iesaucās: THE TOMB! (kaps). Un, starp citu, pagrabs arī ir tukšs! Tā kā jau bija izveidojusies doma muižas
parkā veidot pārdomu taku, saņēmām apstiprinājumu, ka šī būtu vieta, kur pārdomāt augšāmcelšanās notikumu!
Neilgi pēc tam bija iespēja iegadāties dažas gleznas uz lieliem dēļiem. Augšāmceltais Jēzus atrada dabiski savu vie tu pie ābeles, jo viņš ārpus kapa parādījās dārzā un arī Magdalēna viņu sākumā uztvēra par dārznieku. Akmens
kapa durvju priekšā ir novelts! Magdalēna šeit nav attēlota, jo mēs, tāpat kā viņa, esam aicināti būt tie, kas satiekas
ar augšāmcelto Jēzu!
Novēlu Jums svētīgu satikšanos ar augšāmcelto Jēzu!

Kristus ir augšāmcēlies!
PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

20.aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētki
Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva teiktā “Jā” atbalsošanās tukšajā kapa velvē. Tas ir Dieva “Jā” visam, ko
Jēzus darīja Tēva mīlestības uz cilvēka dzīvību dēļ.
Lūgšana: Palīdzi man no sirds priecāties par Jēzus augšāmcelšanos un lielo vērtību, kuru tā piešķir man un visiem
cilvēkiem. Āmen.

27.aprīlis, Baltā svētdiena
Vai esi gatavs pasaulē, kas neciena Jēzu Kristu un Viņa patiesību par dzīvības vērtību, laulības svētumu un
seksuālu šķīstību, godāt Jēzu Kristu iestājoties par šo patiesību un ciest negodu tāpat kā apustuļi? (Ap.d.5:41) Lai
Kungs dod mums visiem šādu uzticīgu drosmi.
Lūgšana: Kungs Kristu, dod man tādu drosmi, kā apustuļiem, iestāties par Tavu patiesību un paciest negodu Tava
vārda dēļ. Āmen.
MISIJA
Maija Zvaigzne
VAI ESAM VIESMĪLĪGI?
Kāpēc mēs meklējam Dievu? Dieva palīdzību un žēlastību, piedošanu un glābšanu? Dzīvojam taču paši,
paši domājam, palīdzam sev un citiem, spriežam un sveram, paši esam savas laimes kalēji! Bet… pasaule ir
nežēlīga, ļauna un cilvēks vājš, trausls un viens. Cilvēks ienāk šai pasaulē un aiziet viens. Bet pa vidu starp dzīves
sākumu un beigām katrs cilvēks ir vientuļš savā būtībā. Tāpēc svarīgi meklēt un atrast draugus un domubiedrus.
Patiesībā Dievs ir tas, kas mums dod visu – dzīvību, dzīvi, ļauj satikt īstos draugus un domubiedrus.
5.aprīlī Mālpilī notika LELB un misijas „Luterāņu Stunda” organizēts seminārs „Ceļā uz atvērtu baznīcu” par
misiju un viesmīlību draudzē.
Semināra 1.daļā tika runāts par slēgtām baznīcām Eiropā šodien un Latvijā padomju gados. Vācijā kopš
2000.gada slēgtas 400 katoļu baznīcas un 100 luterāņu baznīcas. Lielbritānijā kopš 1967.gada slēgtas 10 000
baznīcas. Nīderlandē katru nedēļu slēdz 2 baznīcas. Kristīgo baznīcu vietā ierīko mošejas, veikalus, krogus,

sporta zāles, alus darītavas, viesnīcas un izstāžu zāles. Apmeklētāju netrūkst. Cēlonis baznīcu slēgšanai ir cilvēku
trūkums draudzēs. Draudzes locekļi ir aizgājuši – vai nu miruši, vai zaudējuši ticību un vajadzību nākt uz baznīcu.
Galvenais iemesls ir augsts labklājības līmenis Eiropas vecajās valstīs. Cilvēkiem pirmajā vietā ir materiālās, nevis
garīgās vērtības. Tomēr arī bagātie raud, nav laimīgi, cieš un zaudē. Latvijā no 1945.gada līdz 1990.gadam tika
vajāti ticīgie, slēgtas baznīcas, tās pārvēršot par minerālmēslu noliktavām vai tradīciju namiem kā Cesvainē. Tā
bija ideoloģiska cīņa, jo Dievs traucēja padomju varai. Tiem, kas ticēja Dievam, bija vieglāk pretoties ļaunumam,
komunistiskajai ideoloģijai. Tāpēc Atmodas laikā baznīcas bija pilnas dievlūdzējiem. Un Dievs svētīja Latviju. Bet
šodien? 82% kādas aptaujas dalībnieku pieļauj iespēju apmeklēt baznīcu, ja kāds viņus personiski uzaicinātu.
Lūgsim Dievu, lai viņš palīdz mums uzrunāt cilvēkus, un aicināsim cilvēkus uz baznīcu.
Bīskaps Pāvils Brūvers runāja par atvērtas baznīcas koncepciju. Misijas darbs viņam ir īpašs aicinājums.
LELB kopš 2012.gada notiek semināri par Misijas darbu Latvijā.
2013.gadā LELB iesvētīti ap 10 000 jaunu draudzes locekļu. Tomēr kopējais draudzes locekļu skaits
nemainās, jo tikpat daudz cilvēku aiziet no draudzēm – vai nu mūžībā, vai citur. Iemesls nav bagātība un labklājība
kā Eiropā. Cilvēki nejūt īpašu piederību draudzei, nepieciešamību būt baznīcā, sadraudzībā, kopienā. Ja ķermenis
neaug, tas kļūst par nokaltušu zaru un tiek zaudēts, baznīca slēgta. Vai mēs vēlamies, lai Cesvaines ev.lut. baznīcu
pārvērstu par tradīciju namu vai koncertzāli?
Pāvils Brūvers jautāja, vai mēs draudzē jūtamies kā bēgļu nometnē, aizbēguši no pasaules, vai karaspēka
vienībā cīņā ar velnu.
Galvenais – ir jāmaina attieksme pret draudzi. Nevis domāt par sevi, ko man dos draudze, bet par to, kā
man kļūt citiem par svētību. Nevis domāt – vai baznīcā būs silti, vai nenosalšu, vai sprediķis būs interesants, ko
satikšu, vai saņemšu Dievgaldu, kādas dziesmas būs utt. Mums jādomā – kā būt atvērtiem pret citiem, kā uzrunāt
citus, kā uzmundrināt un iedrošināt noskumušos, lūgt par citiem cilvēkiem, par mācītāju, lai Dievs viņu svētī un viņa
kalpošanu.
Nešķirosim cilvēkus vairāk un mazāk ticīgos. Ticība ir Dieva dāvana. Pieņemsim katru cilvēku tādu, kāds
viņš ir – ar visām vājībām un grēkiem. Mēs neesam tiesātāji, bet Dievs.
Ko darīt?
1) Augt garīgi – apmeklēt dievkalpojumus, lasīt Bībeli, lūgt – lūgt mīlestību pret tuvāko, lūgt par ienaidniekiem;
2) Būt sadraudzībā ar visiem, īpaši pieņemt tos cilvēkus, kas nepatīk. Tā var citos un sevī atrast daudz ko jau nu un vērtīgu.
3) Ievērot 4 viesmīlības likumus:
- būt precīzam – skaidri atbildēt ienācējiem par to, kas notiek baznīcā, dievkalpojumā, draudzē;
- būt pieejamam, bet ne uzmācīgam;
- būt izpalīdzīgam;
- spēt dot padomus savu iespēju robežās.
Mālpils draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs stāstīja par kādu draudzi, kurā uz dievkalpojumiem nāk arvien mazāk cilvēku. Mācītājs izziņo draudzei, ka nākamajā svētdienā būs draudzes izvadīšanas dievkalpojums.
Svētdienā baznīca stāvgrūdām pilna. Visus interesē, kas ir iekšā zārkā, kurš atrodas altāra priekšā. Pēc dievkalpo juma visi procesijā iet apkārt zārkam, bet ilgi iekšā neskatās, jo tur ir ielikts spogulis, un katrs ierauga sevi.
Mālpils draudzē ir ap 700 draudzes locekļu. Mālpilī dzīvo ap 2 tūkstoš iedzīvotāju. Dievkalpojumā atnāk ap
70 cilvēku. Cesvainē arī dzīvo ap 2 tūkstoš cilvēku. Tātad mūsu draudzei ir izaugsmes iespējas. Tāpēc „būsim
viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas”. (1.Pēt.4:9) Un mēs tādi esam, ja gribam.
AKTIVITĀTES DRAUDZĒ
ALFA KURSS CESVAINĒ

Maija Zvaigzne

No 5.februāra līdz 9.aprīlim mūsu draudzē jaukā, viesmīlīgā un svētīgā gaisotnē notika Alfa kurss, kuros
piedalījās ap 20 dalībnieces. Par īpašo gaisotni pateicamies kursu koordinatorei Astrīdai un arī kalpotājiem – Sintijai
no Madonas draudzes, Līgai, Lilitai, Dzintrai, Dainai, Lilijai, Gintai, Ievai un Antrai, kuras rūpējās, lai viss notiktu
Dievam par godu un dalībniekiem par svētību.
Nodarbības sākās ar kopīgām vakariņām. Pēc tam bērniem notika īpašas nodarbības draudzes māsu
uzraudzībā un sadraudzībā. Bērni uz Alfu nāca ar lielu prieku. Savukārt māmiņas un pārējās dalībnieces sākumā
slavēja Dievu dziesmās. Katrā nodarbībā klausījāmies lekciju par dažādām tēmām – ticību, Jēzu Kristu, lūgšanām,
Bībeli, dziedināšanu, cīņu pret ļaunumu, par Baznīcu, par to, kāpēc vajag liecināt par Dievu. Lektori bija mācītāji
Guntars Paeglis, Hanss Jensons, priesteris Rihards Rasnacis, evaņģēlists Jānis Diekonts, Astrīda Briede, Antra no
Kalna skolas un misionārs Žozefs Bastēns no Beļģijas. Notika arī viens nedēļas nogales izbraukums Grostonā,

Kalna skolā kopā ar misionāru Žozefu. Tā bija īpaši svētīga tikšanās, piedzīvojot Svētā Gara klātbūtni un vadību.
Lekcijas bija lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas un nostiprināt zināmo par ticību, Dievu, Jēzu Kristu un
Svētajiem Rakstiem. Mēs acīmredzami augām ticībā, cerībā un mīlestībā.
Svētīgs un interesants bija darbs grupās, kad pēc lekcijām pārrunājām dzirdēto. Šīs sarunas bija par svētību
mums visām. Dalījāmies ticības pieredzē, dzīves pieredzē, uzklausījām dažādus viedokļus, meklējām atbildes uz
jautājumiem. Bijām ļoti atvērti viens otram.
Kursos pārdomājām atbildes uz jautājumiem:
Kāpēc mēs esam šeit – kursos?
Kāpēc mums vajadzīgs Dievs?
Ko meklējam Baznīcā?
Kāpēc Jēzum Kristum bija jāmirst pie krusta?
Kā ticībā lūgt, lai Dievs lūgšanas uzklausītu?
Kā cīnīties pret ļaunumu, grēku un velnu?
Tas bija svētīgs laiks mūsu ticības dzīvē!
Daudzi Alfas dalībnieki ir izteikuši vēlēšanos turpināt tikties, tādēļ Alfas kursam būs turpinājums, kuru varam
nosaukt par Beta vakariem.
Nākamā tikšanās reize būs 23.aprīlī plkst. 19.00.
Uz tikšanos aicinām ne tikai Alfas kursu beidzējus, bet ikvienu draudzes locekli, kas vēlas papildināties Bībeles
patiesību izzināšanā un būt kopīgā sadraudzībā, daloties piedzīvotajā.
INFORMĀCIJA
27. aprīlī plkst. 10:00 Madonas prāvesta iecirkņa ev.lut. draudžu Svētdienas skolas pasākums Lubānā.
Pasākumā varēs izbaudīt dievkalpojumu, pastaigas pa dabas takām un sildīties pie ugunskura. Aicināti piedalīties
visi Svētdienas skolas bērni un skolotāji, līdzi ņemot kādu našķi un piemērotu apģērbu!
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 23. aprīlim pie Līgas (tel. 29763670)
REKOLEKCIJAS

BĪBELES LASĪŠANA - NO BURTA LĪDZ GARAM
Kā lasīt Bībeli ne tikai ar savu prātu, bet arī ar savu sirdi un dzīvi.

Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē sestdien, 17. maijā
Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv.Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Atklāsim trīs garīgās lasīšanas avotus un teksta apceres veidus, tātad - ko un kā lasīt, lai tas iedvesmotu un apgaismotu. Praktizēsim lekcijā dzirdēto.
Dalības maksa 10 EUR.
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t. 26673450) vai rakstot uz e – pastu: astrida.briede@inbox.lv
JAUNUMI DRAUDZES BIBLIOTĒKĀ
Mūsu draudzes bibliotēkā ir pieejamas ne tikai dažādas grāmatas, bet arī filmas.
Ir papildināts filmu (DVD) klāsts ar brīnišķīgu emocionālu poļu režisora E. Gofmana filmu
“Знахарь” (“Ragana”)
Ar ģeniālu ķirurgu notiek traģēdija, kas izmaina viņa dzīvi. No viņa aiziet sieva ar mazo meitiņu, un tieši tajā
dienā viņš nonāk uz ielas bez naudas un dokumentiem. Viņš vairākus gadus pavada bēdās un klejojumos.
Atrodot pajumti pie kāda dzirnavnieka, kuram izglābj slimu dēlu un tā kļūst par šīs ģimenes locekli. Baumas
par “raganu” izplatās pa visu apkārtni… Drīzumā viņš sastop skaistu meiteni, kas ļoti līdzīga viņa sievai…

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 17 00 -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@gmail.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 variet lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

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

Cesvaines draudzes kalendārs
20. aprīlis

SVĒTDIENA Kristus Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

22. aprīlis

otrdiena

1830 Lūgšana

23. aprīlis

trešdiena

1900 Beta vakars

25. aprīlis

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

26. aprīlis

sestdiena 1900 Bībeles stunda

_____________________________________________________________________________________________

27. aprīlis

SVĒTDIENA Baltā svētdiena, Lieldienu laika 2.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

29. aprīlis

otrdiena

2. maijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

3. maijs

sestdiena

1830 Lūgšana

1400 “Kristus ir augšāmcēlies,
mēs esam atbrīvoti.”

Sarunas ar mācītāju Dzelzavas Jauniešu centrā
___________________________________________________________________________________________

4. maijs

SVĒTDIENA Lieldienu laika 3.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

6. maijs

otrdiena

7. maijs

trešdiena 1900 Beta vakars

9. maijs

piektdiena 1800 Sarunas par dzīvi un ticību
1900 Dievkalpojums

10. maijs

sestdiena 1900 Bībeles stunda

1830 Lūgšana

