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Draudzes gans  Hanss Jensons

Svinēsim LIELDIENAS!?!

Svinēt ir pozitīvi. Mēs priecājamies, kad mums ir labs iemesls, kaut  
ko  svinēt,  no  mazām lietām līdz  lieliem dzīves  notikumiem kā  dzimšanas 
dienas, izlaidumi, pilngadības, kāzas, bērnu piedzimšanas, u.t.t.

Dažreiz  man ir  tā  sajūta,  ka  mēs īsti  neapjēdzam svinību  būtību.  
Domāju, ka Dievam ir iemesls skatīties uz mums, tāpat kā mums dažreiz ir 
iemesls skatīties uz bērniem, kam patīk svinību notikumi kā tādi, nedomājot 
tik  daudz par  jubilāru,  kas  ir  galvenais  kādu  svinību  iemesls.  Bet  ja  mēs 
gribam  būt  nobrieduši,  tad  gan  vajadzēja  veltīt  uzmanību  arī  svinību  
iemeslam.

Kā ir ar LIELDIENU svinēšanu!?! Pat nosaukums norāda uz to, ka 
iemesls  tās  svinēt  ir  LIELS!  Jo  tas  ir  saistīts  ar  neko  mazāku  kā  dzīves  
būtiskāko jēgu. Mēs neesam radīti lai mirtu, bet lai dzīvotu.

LIELDIENAS svinēšanas iemesls - Mēs dzīvojam lai dzīvotu!

Jēzus  augšāmcelšanās  no  miroņiem  dod  mums  pamatu  ticēt,  ka 
dzīvei ar nāvi nevajag beigties. Mums nevajag dzīvot ar beigu termiņu sajūtu, 
ka to un to vajag paspēt izdarīt pirms viss beidzas, nezinot vai ir turpinājums 
vai ne. Ja mēs ieraugam šo realitāti, cik bezcerīga dzīve būtu, ja viss beidzas 
ar nāvi, tad domāju, ka mēs vairāk saprotam LIELDIENU LIELO svinēšanas 
iemeslu, proti, ka patiecoties Jēzus Kristus augšāmcelšanās notikumam, mēs 
varam dzīvot ar cerību, ka nāve mūs nešķirs no Jēzus Kristus, no Dieva. Ja 
mēs esam savienoti ar Jēzu Kristu caur kristību un dzīvosim kopā ar Viņu šeit 
ticībā, šī dzīve nebeidzas, kad mirstam, bet turpinās citā kvalitātē! 

„Kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man,  

nemirs nemūžam!” (Jņ.11:25-26)
Lieldienās mēs svinam dzīvību, mūžīgu dzīvību! Daudz no mūsu 

„parastām” svinībām ir saistītas ar dzīvību, piemēram, dzimšanas dienas. 
Savā  dzimšanas  dienā  mēs  svinam  to,  ka  mēs  esam  piedzimuši,  un 
daudzas no citām svinībām ir saistītas ar cilvēka dzīves posmiem jeb kā  
mēs sakām „Dzīves jubilejas”. 

Un  kā  mēs  parasti  svinam!?  Daži  aspekti,  kas  mums  ir 
pašsaprotami  un  kam  vajadzētu  būt  arī  pašsaprotamiem  domājot  par  
Baznīcas svētkiem:

Nākam kopā

Tas  ir  tik  pašsaprotami  sakarā  ar  parastiem  svētkiem,  ka  man 
nevajag tik daudz vairāk par to rakstīt. Nākot kopā mēs priecājamies kopā 
par notiekošo, jo taču „dalīt prieks ir dubults prieks!” un līdz ar to mēs kopā 
arī piedzīvojam šo lielāko prieku!  Tā domājot baznīcai vismaz vajadzētu 
būt  pilnai  Baznīcas  svētkos,  kur  Jubilārs  Jēzus  Kristus  mūs  aicina  tos  
svinēt. 

Fokuss uz jubilāru un mūsu attiecības ar jubilāru!!

Tad,  kad  mēs  nākam  kopā  uz  svētkiem,  uzmanība  tiek  veltīta 
jubilāram,kurš ir svinību iemesls. Līdzīgi ir arī baznīcā, ka, pirmkārt, fokuss 
ir uz jubilāru - uz Jēzu Kristu, pēc tam uz manām attiecībām ar šo jubilāru  
(jubilejas reizē gribas dabūt kādu iespēju ar jubilāru runāt; mana dāvana,  
ko es dodu, izsaka kaut par šīm manām attiecības ar jubilāru, u.t.t.) bet, 
protams, arī Jubilārs vēlas, lai mēs savā starpā sadraudzējamies.

Mūzika un skaistums

Nav par velti, ka mūzika un daudz skaistas dziesmas ir saistītas ar 
baznīcas svētkiem. Nav bez iemesla, ka arī daudzi izcili māksla darbi arī ir 
saistīti  ar  baznīcu.  Mūzika  un  māksla  ir  no  Dieva  radīta  un  mēs,  īpaši 
svētku reizē, to izbaudām caur dažādu veidu dekorācijām un simboliem.

Dodiet  Tam  Kungam  Viņa  Vārda  godu,  pielūdziet  Viņu  svētā  
glītumā! (Ps.29:2).

Protams, šim ārējam skaistumam ir jāiet kopā ar iekšējo skaistumu, 
jo ārējais skaistums bez iekšējā skaistuma nav skaists. Bet, ja ir iekšējais 
skaistums, kāpēc neļaut tam arī nākt ārā!

Grēksūdzē  mēs  atzīstam  savus  netīrumus  un  caur  grēku 
piedošanu, caur Kristus asinīm Dievs nomazgā mūs baltus. Kā tas ir teikts 
par kristītiem Jāņa Atklāsmēs grāmatā (7:14):  „Šie ir  tie,  kas nākuši  no  



lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs”
Kristībās mums tiek dotas svētku drēbes. Šeit nav runu par pirkšanu 

vai par mūsu labiem darbiem, bet par nožēlu un ticību. Bet, ja mēs esam visu 
šo saņēmuši par brīvu, Dievs grib, ka mēs dzīvojam pateicībā un uzvedamies 
kā Dieva bērni. Viņam patīk, kad mēs priecājamies kopā, tāpēc Viņš aicina uz  
svētkiem, uz dievkalpojumiem, lai svinētu!

Neskatoties  uz  to,  vai  jūs  tiekat  vai  netiekat  uz  Lieldienu  svētku 
dievkalpojumiem,  jūs  esat  aicināti  svinēt  katru  svētdienas  dievkalpojumu 
Lieldienu noskaņā. 

Priecīgus LIELDIENU svinēšanu!
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VĒSTĪJUMS 2012.GADA LIELDIENĀS
Jānis Vanags, LELB arhibīskaps

Kristus  ir  augšāmcēlies! Šādi  sveicinot,  mēs  sakām:  „Es  zinu,  ka 
mans Pestītājs dzīvo.“ 

Kā es to piedzīvoju, ka Jēzus ir dzīvs? Kā tas liek man justies? Ja mums 
ir kāds tuvs cilvēks, tad sirdsmiera dēļ ir gan labi zināt, ka viņš ir dzīvs. Taču, ja 
viņš patiešām ir dārgs, ar to nepietiek. Mēs gribam zināt, kur viņš ir. Mēs gribam 
zināt,  ko  viņš  dara  un  kā  viņam  klājas.  Ir  lieliski,  ja  varam  saņemt  no  viņa 
vēstules un arī paši viņam aizrakstīt. Taču piepildījums attiecībām ir tikai tad, ja 
mīļotais cilvēks ir blakus, ja varam dalīties ar viņu savā dzīvē. Tad fakts, ka viņš  
dzīvo, dara vairāk dzīvus arī mūs. 

Kad uz Lieldienu sveicienu atsaucamies: „Patiesi augšāmcēlies!“, mēs 
apliecinām, ka ar savu Pestītāju esam vismaz attiecību sākumā. Mēs zinām, ka 
viņš  nav stāsts  no senām dienām, bet  ir  dzīvs  tagad,  ikkatru  brīdi,  kad vien 
dzīvojam. Ko vēl mēs varam uzzināt? Kur viņš ir? Uzkāpis debesīs un sēž pie 
Tēva labās rokas. Kā viņam klājas? Visas sāpes, krusta ēnas un nāves baismas 
ir  palikušas aiz muguras. Viss ir  piepildīts.  Asaras nožāvētas,  vaidi  apklusuši. 
Cilvēces grēki ir izpirkti, nāvei atņemta uzvara. Mans Glābējs kopā ar Tēvu un 
Svēto  Garu  dzīvo  bezgalīgā  gaismā  un  svētlaimīgā  harmonijā.  Tagad  un  uz 
mūžību viņam pieder dzīvības pilnība. Ko viņš tur dara? Viņš raugās uz mums un 
saka – redzi, Tēvs, manus ticīgos, es viņus pazīstu, es viņus saucu vārdā. Es 
viņus izpirku pie krusta. Es viņus ietērpu savā taisnībā. Tādēļ es aizbildinu viņus 
tavā priekšā: piedod viņiem, pieņem viņus un sūti tiem ik dienas Aizstāvi, Svēto 
Garu, lai viņš tos stiprina ticībā un uztur svētā dzīvē. Viņus es gribu ievest tavā 
valstībā,  kad  Tu  mani  atkal  sūtīsi  tiesāt  dzīvos  un  mirušos.  Ir  labi  zināt,  ka 
debesīs,  Dieva  priekšā  tā  par  mums  runā  tas,  kura  lūgumu  debesu  Tēvs 

nenoraidīs. Ir labi par to lasīt Bībeles lappusēs, kas ir vēstule, ko viņš sūta 
visai cilvēcei. Ir labi arī pieredzē zināt, ka mans Glābējs ir dzīvs. 

Kā es to piedzīvoju savā raižu, problēmu un darbu pilnajā ikdienā? Kā 
tas liek man justies? Vai man ir attiecību pilnība, ko dod mīļotā klātbūtne? Kā 
es piedzīvoju, ka Augšāmceltais ir klāt manā dzīvē? Ik vakaru mums vajadzētu 
veltīt  laiku,  lai  atskatītos  uz  nodzīvoto  dienu.  Kuri  bija  spēku,  gaismu  un 
dzīvību dodošie mirkļi, kad man pieskārās dzīvais Kristus? Es gribu viņam par 
tiem pateikties un aicināt viņu atkal.  Ik dienas mēs varam lasīt  viņa sūtītās 
vēstules Jaunajā Derībā un vērot Kungu Jēzu – kāds viņš ir, kādi ir viņa vārdi,  
viņa darbi,  viņa sirds. Mēs varam sarunāties ar Jēzu lūgšanās. Mēs varam 
pieskarties  viņam sakramentos.  Meklējiet  un  jūs  atradīsit  dzīvinošo  Kristus 
klātbūtni  katrā  dienā.  Lūdziet  un  tā  jums  taps  dota.  Klauvējiet  pie  Rakstu 
vārdiem un jums taps atvērts spēka, cerības un mierinājuma avots. Jo Kristus 
ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir dzīvs.
                                  
KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

8. aprīlis SVĒTDIENA  Lieldienas
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

9.aprīlis pirmdiena 1300 Dievkalpojums Dzelzavas pansionātā
13. aprīlis piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums
__________________________________________________________________________________________

15. aprīlis SVĒTDIENA   Baltā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

20. aprīlis piektdiena   1800 Krusta ceļš
      1900 Dievkalpojums

            2200 Gaismas ceļš
21. aprīlis sestdiena   900 Dievkalpojums
__________________________________________________________________________________________

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

27.aprīlis piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 Dievkalpojums



ALFA KURSS

11.aprīlī  Ļaudonas Kristus  augšāmcelšanās  kapelā,  plkst.1900 sāksies 
Alfa kurss. Tie notiks katru trešdienu. Interesenti no Madonas un Cesvaines 
varēs uz tiem tikt ar speciālu autobusiņu. Pieteikties var pie Madonas iecirkņa 
prāvesta  Hansa  Jensona,  tel.nr.  26524555 un  evaņģēlista  Guntara  Agates 
Paegļa, tel.nr.29146912.

INFORMĀCIJA
Līga Čevere       

Baltijas Jauniešu festivāls 

Šovasar, 9. jūnijā „Arēnā Rīga” notiks Baltijas Jauniešu festivāls, kuru 
rīko  Billija  Grehema  Evaņģēliskā  asociācija  (BGEA)  sadarbībā  ar  Baltijas 
valstu  baznīcām.  Baltijas  Jauniešu  festivāla  mērķis  ir  aizsniegt  tūkstošiem 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jauniešu ar Evaņģēlija vēsti jauniešu mūzikas 
koncerta ietvaros.

Cesvainei  ir  pasūtīts  autobuss  ar  35  sēdvietām,  no 
mūsu  draudzes  var  pieteikties  apmēram  15  cilvēki. 
Aiciniet  sev zināmos jauniešus piedzīvot  šo festivālu, 
lūdziet  par  jauniešiem,  kas  tur  piedalīsies,  un 
pasākuma  organizētājiem,  par  draudzēm,  kurās  pēc 
festivāla jaunie kristieši varētu atrast sev kalpošanu.

Ja esi ieinteresēts, nāc un jautā, vai zvani Līgai Čeverei, tel. 29763670.  

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, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900

REKOLEKCIJAS

Rekolekcijas „Kā svinēt Lieldienu laiku”

Cesvaines evaņģēliski luteriskajā draudzē
2012. gada 20. – 22. aprīlis

Ir  svarīgi mācēt svinēt svētkus un priecāties. Mums ir  vislabākā  
vēsts par Jēzus Kristus uzvaru par nāvi! Vai mēs to pienācīgi svinam! Mēs  
zinām, ka gavēņa laiks ir laiks, lai sagatavotos šīm svinībām, bet kā mēs  
izdzīvojam gaviļu laiku, Lieldienu laiku, lai ir manāms gan mums pašiem,  
gan  citiem,  ka  mēs  dzīvojam  šajā  uzvarā.  Par  to  pārdomāsim  šajās  
rekolekcijās, uz kurām visi esiet mīļi aicināti.

Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Piektdiena, 20. aprīlis
18.00 Krusta ceļš                                                                                            
19.00 Dievkalpojums
20.00 Vakariņas
21.00 Ievadlekcija
22.00 Gaismas ceļš
Sestdiena, 21.aprīlis
09.00 Dievkalpojums
10.00 Brokastis 
10.30 Lekcija 
12.30 Pusdienas lūgšana                                                                               
13.00 Pusdienas                                                                                               
14.00 Lekcija                                                                                                     
15.30 Kafijas pauze
16.00 Lekcija
17.00 Aizlūgumi                                                                                                 
18.00 Vakara lūgšana /Vespere/
18.30 Vakariņas/pārrunas
20.30 Nakts lūgšana /Kompletorijs/                                                                                                                     

Svētdiena, 22.aprīlis
09.00   Dievkalpojums                                                                                        

Dalības maksa 7 Ls
(apmeklējot rekolekcijas tikai piektdien - maksa 2,50Ls, tikai sestdien – 5 Ls)
Nakšņošana Cesvaines internātpamatskolas internātā 3,50 Ls par nakti, bet ir 
iespēja sarunāt nakšņošanu pie mūsu draudzes cilvēkiem mājās.
Obligāta pieteikšanās pa tālr. 26673450 vai e-pastu: astrida.briede@inbox.lv
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