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                                                                                                      GANA SLEJA   
Draudzes gans  Hanss Jensons

Redzi, mēs ejam augšup uz Jeruzalemi, svēta gavēņa laikā,
lai redzētu kā Jēzus Kristus, Dieva Dēls, cieš grēcinieku vietā. 

Šī ir brīvi tulkota dziesma no Zviedru baznīcas dziesmu grāmatas. Tā 
tiek dziedāta svētdienā pirms gavēņa, kad lasījumi ir tieši par to, ka Jēzus 
mērķtiecīgi sāk savu pēdējo ceļojumu uz Jeruzalemi apzinoties, ka Viņš iet 
pretī  Savām  ciešanām,  nāvei,  un  arī  uzvarai  par  nāvi  caur  Savu 
augšāmcelšanos. (Mk. 10:32-45).

Jēzus sagatavo savus mācekļus šiem notikumiem. Evaņģēlijos mēs 
varam redzēt daudz mācības un notikumus sakarā ar to. Bet viņiem bija grūti  
tajā brīdī, pirms tas bija noticis, saprast un pieņemt Jēzus ciešanas, nāvi un  
augšāmcelšanos. Tikai pēc tam viņi sāk saprast to dziļāko jēgu tajā, ka Jēzus 
bija visu iepriekš zinājis un ka Viņš kā Dieva Dēls vada pār visu. 
Viņš to visu izcieta mūsu dēļ. Viņa motīvs bija mūsu dzīves izglābšana no 
bezjēdzības un grēku verdzības.

Mēs  jau  zinām,  kā  viss  beidzās.  Mūsu  ceļš  kopā  ar  Viņu  uz 
Jeruzalemi ar to atšķiras, bet mums ir svētīgi šo ceļu iet kopā ar Jēzu un sevi 
sagatavot Klusai nedēļai un Augšāmcelšanās notikumam, jo visu Viņš darīja 
mūsu dēļ! 

    Ko redzēju Anglijā!
To cilvēki dabiski man jautā zinot, kad es tikko biju tur veselu mēnesi. 

Bet līdz ar to, ka tā nebija ekskursija, es dzīvoju visu laiku, vairāk vai mazāk,  
vienā vietā, rekolekciju centrā ar lielu parku, un tikai dažas reizes biju ārpus 
mūriem.  Līdz  ar  to  varēju  būt  netraucēti  iekšā  garīgās  pasaules  realitātē.  
Garīga pasaule ir ļoti liela, tur var redzēt daudz un piedzīvot daudz. Un tur es 
arī redzēju Jūs! Biju garā pie jums, domāju par jūsu ikdienu, par sejām, ko 

redzu dievkalpojumos, jo nav nekas skaistāks kā cilvēki, kas lūdz!
Redzēju arī ko vairāk, kā jūsu mīļums var kļūt vēl mīļāks, kā jūsu 

skaistums var kļūt vēl skaistāks, kā jūsu dziļums var kļūt vēl dziļāks, kā 
draudzes lielums var kļūt vēl lielāks.

Jeruzalemē  arī  notika  Vasarsvētku  brīnums,  kā  Jēzus  mācekļi 
saņēma Svēto Garu, kā draudze pieauga ar tūkstošiem, kas bija „viena 
sirds un viena dvēsele„ (Ap.d.4:32) u.t.t.

Dažu  mēnešu  laikā  Jēzus  mācekļi  tik  daudz  piedzīvoja 
Jeruzalemē. Tas sākas ar to, ka mācekļi  ļoti  tuvu gāja Jēzum līdzās uz 
Jeruzalemi,  piedzīvoja  Viņa ciešanas,  nāvi  un augšāmcelšanos.  Mācekļi 
ļāva  Viņu  pārliecināt  par  Viņa  mīlestību  pret  viņiem.  No  Jēzus  mācekļi 
iemācījās lūgt, mīlēt un kalpot.

Tagad, kad mēs sākam gavēņa laiku, mēs līdz ar  Jēzu griežam 
„savu  vaigu,  lai  ietu  uz  Jeruzalemi” (Lk.9:51),  bet  ar  šo  rakstu  gribu 
atgādināt par visu to ceļu, ko mēs līdz ar gavēni iesākam. Tas nebeidzas 
pie krusta, tas turpinās ar augšāmcelšanos, debesbraukšanu, Svēta Gara 
izliešanu pār mācekļiem, ar draudzes pieaugumu un kalpošanu.

Ja mēs visi gribam redzēt, ko vairāk savā dzīvē, savā draudzē, tad 
ejam kopā ar Jēzu lūgšanās. Lai mūsu mīlestība uz Viņu aug, lai Viņš var  
iedegt mūsu sirdis, lai mēs ar Emmaus ceļiniekiem varam teikt: „Vai mūsu 
sirds  mūsos  nedega,  kad  Viņš  ar  mums  runāja  ceļā,  mums  Rakstus  
izskaidrodams?” (Lk.24:32)

Ceļam ir savi dažādi posmi, katram posmam ir savs laiks. Ir svarīgi 
paturēt visus ceļa posmus un to nozīmes prātā, kad mēs ejam savu ceļu. 
Lai mēs arī savā dzīvē un draudzē piedzīvotu iedziļināšanos Dieva ciešanu 
un mīlestības ceļa posmā, augšāmcelšanās posmā, Svēta Gara nākšanas 
posmā, draudzes pieauguma un izaugsmes posmā.    

Ceļš sākas ar  pirmo soli  un katram jāsper sava kāja uz priekšu 
(neviens cits neiet ar manam kājām!), lai katrs pats vairāk var piedzīvot, 
gan arī lai draudze kopumā vairāk var piedzīvot.

Jeruzalemei priekš mums ir daudz nozīmes. Tā ir vieta, kur Dieva 
mīlestība  izpaužas  ar  Dieva  Dēla  nāvi  un  augšāmcelšanos,  vieta,  kur 
Svētai  Gars  tika  izliets  pār  mācekļiem un  Baznīca  piedzima,  un  auga.  
Jeruzaleme  arī  simbolizē  mūžīgo  mājokli  debesīs.  (skaties  Atkl.gr.  21). 
Tāpēc, kad mēs ejam šo ceļu, apzināsim visus šos aspektus/spektrus un 
arī pēdējais pants minētajā Zviedru dziesmā beidzas ar šo mūzīgo aspektu:

Redzi, mēs ejam augšup uz Jeruzalemi, pilsētai mūžīga skaista.
Mums pestītājs sacīja, ka tur kur Viņš ir, tur arī mēs ar Viņu būsim.



JAUNIEŠIEM
Madonas iecirkņa Svētdienas skolas darba koordinatore Nadja Niedrīte 

„Es nebaidos palīdzēt”  

No  2.līdz  4.martam  Madonā  notiks  projekta  „Es  nebaidos  palīdzēt” 
pasākums.
Pasākumu organizē Madonas prāvesta iecirkņa draudžu Svētdienas skolas 
sadarbībā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jaunatnes nozari.
Pasākuma mērķi ir:
• ieinteresēt jauniešus veidot un līdzdarboties sociālajās/diakonijas aktiv-

itātēs,  palīdzot  cilvēkiem  grūtībās,  visā  Latvijā,  un  šajā  reizē  īpaši 
Madonā;

• iepazīstināt jauniešus ar veidiem, kā praktiski viņi var palīdzēt saviem ap-
kārtējiem cilvēkiem, kas ir grūtībās vai ciešanās;

• sadaloties  grupiņās  pa  2  un  pa  3,  doties  gan  mājapmeklējumos  pie 
Madonas iedzīvotājiem, gan Madonas pansionāta iemītniekiem;

• ieinteresēt jauniešus, lai pēc projekta viņi būtu motivēti turpināt līdzdar-
boties sociālajā/diakonijas darbā arī turpmāk.

Bet  mēs,  iecirkņa Svētdienas skolas skolotājas,  vēlamies ar šo aktivitāti 
„iekustināt”  draudžu  jauniešu  darbu,  padarīt  aktīvākus  esošos 
jauniešus,  veidot  sadarbības  un  sadraudzības  tīklu  starp  draudžu 
jauniešiem.
Pasākuma laikā jaunieši nakšņos Madonas Bērnu un jauniešu centrā, kura 
vadība atbalsta jauniešu aktivitātes un par telpu īri mums nav jāmaksā (līdz ar 
to tas ir atbalsts no novada domes).
Pasākumā,  starp  lekcijām  un  praktisko  darbošanos,  plānotas  ēdienreizes 
(piektdien vakariņas, sestdien – brokastis, pusdienas vakariņas, svētdien – 
brokastis un pusdienas). Ejot veikt labos darbus pie Madonas iedzīvotājiem,  
līdzi ņemsim kliņģerus (projektā tie saucās „kliņģeru gājieni”).
Tāpēc,  darba grupas vārdā,  lūdzu draudzei  rast  iespēju atbalstīt  mūsu 
jauniešu dalību pasākumā – ar produktiem (ēdināšanai), transportu vai ceļa 
izdevumiem, varbūt kāds var uzcept kliņģerīti, pankūkas vai plātsmaizi.
Protams,  arī  pašiem  jauniešiem  lūgsim  iesaistīties  iepriekšminēto  lietu 
nodrošināšanā. 
Lūdzu,  paturiet  šī  projekta  dalībniekus,  organizētājus  un  visus,  kas  tajā  
iesaistīsies, savās lūgšanās!
Sīkāku informāciju var iegūt pie Svētdienas skolas vadītājas Līgas Čeveres, 
tel. 29763670

SVĒTDIENAS SKOLA
 
               

Bet Jēzus sacīja: Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem pie manis  
nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība. (Mt. 19:14)

  
        Katrs no mums jau bērnībā ir sastapies ar slimībām, pārbaudījumiem, 
bailēm,  pārdzīvojumiem,  vainas  sajūtu.  Un  ir  svētīgi  zināt,  ka  Jēzus  ir 
stiprāks par to visu .Arī mūsu bērniem ir svarīgi to zināt.

        Svētdienas  skolas  nodarbībās,  kas  notiek  dievkalpojuma  laikā, 
pārrunājam Bībeles  notikumus  Baznīcas  gada  skatījumā.  Jaunajā  gadā 
runājām par vairākiem Jēzus dzīves notikumiem. Markam visvairāk palika 
atmiņā Zvaigznes dienas nodarbība, kad tika izlocīta Ziemsvētku zvaigzne. 
Runājām  par  Jēzus  kristībām,  saistībā  ar  tēmu  gatavojām  no  papīra 
baložus.  Apskatījām notikumus par  to,  kā Jēzus aicina  savus mācekļus 
viņam sekot. Uzzinājām, ka arī mēs katrs varam būt Jēzus mācekļi.

        Mēs,  Svētdienas skolas skolotājas, esam priecīgas par to, ka bērni  
kopā ar ģimenēm var būt baznīcā un pierast pie tā, ka draudze ir dzīva 
vide,  dzīva  ģimene.  Katrs  vecāks  un  krustvecāks  var  to  iedot  līdzi  kā 
ceļamaizi – nebaidīties no baznīcas, zināt draudzes notikumus un cilvēkus.

      No sirds priecājamies līdz ar skolotāju Regīnu, kas 12.februārī atklāja  
Svētdienas skolu Liezērē!
                                  
Aicinām visus vest savus bērnus, krustbērnus, mazbērnus līdzi uz baznīcu!

                         Svētdienas skolas skolotājas – 
 Regīna, Alla, Antra, Lilita, Līga

    



INFORMĀCIJA

18.  martā  baznīcā  pēc  dievkalpojuma  visi  draudzes  locekļi  ir  aicināti  uz  
draudzes kopsapulci, kurā notiks draudzes padomes vēlēšanas. 
Nominācijas  komisija  jaunās  draudzes  padomes  vēlēšanām  ir  izvirzījusi 
šādus kandidātus:
Normundu  Kārkliņu,  Astrīdu  Briedi,  Intu  Matisoni,  Lidiju  Andersoni,  Līgu 
Čeveri, Ēriku Aļeksejevu, Aivi Isačenko, Viesturu Kalēju, Maiju Zvaigzni, Lilitu  
Ļavu, Daigu Matrozi, Evitu Jūru, Andreju Aveniņu, Māru Evardsoni.

KATEHĒZE (IESVĒTES MĀCĪBA)

Jaunais iesvētes mācības kurss sāksies sestdien, 25. februārī plkst. 1600

Nodarbības vadīs prāvests, draudzes mācītājs Hanss Jensons.
Mīļi aicināts ikviens interesents, bet īpaši tie, kuri vēlas kristīties, iesvētīties, 
kristīt bērnus, laulāties.

ALFA  KURSS

Ir iecerēts uzsākt Alfa kursu cilvēkiem, kas vēl nav piederīgi Baznīcai. Aicinām 
visus  interesentus,  kas  vēlas  ņemt  dalību  šajā  kursā  vai  piedalīties 
kalpošanā, kontaktēties ar evaņģēlistu Guntaru Agati Paegli, tel. 29146912, 
e-pasts: guntarspaeglis@inbox.lv

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

19. februāris SVĒTDIENA   svētdiena pirms Gavēņa laika 
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.

22. februāris trešdiena   1700 Pelnu dienas dievkalpojums
24. februāris piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību

      1900 Dievkalpojums
25. februāris sestdiena   1600 Iesvētas mācību iesākums

__________________________________________________________________________________________

KALENDĀRS

26. februāris SVĒTDIENA Gavēņa laika 1. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

2. marts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 Dievkalpojums

3. marts sestdiena   1830 Bībeles stunda
_______________________________________________________________________________________

4. marts SVĒTDIENA Gavēņa laika 2. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

9. marts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 Dievkalpojums

10. marts sestdiena   1830 Filmu vakars
______________________________________________________________________________________

11. marts SVĒTDIENA Gavēņa laika 3. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

16. marts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 Dievkalpojums

______________________________________________________________________________________

18.marts SVĒTDIENA Gavēņa laika 4. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma draudzes kopsapulce, 
draudzes padomes vēlēšanas.

23. marts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 Dievkalpojums

24. marts sestdiena   1400 „Kā sadzirdēt Dieva aicinājumu?”
Sarunas ar mācītāju Dzelzavas jauniešu centrā

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
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