
       
                 Cesvaines evaņģēliski luteriskās 

    

Nr.5(23)

2012. gada 29. aprīlis – 19.maijs

                                                                                                      GANA SLEJA   
Draudzes gans  Hanss Jensons

Mūsu bagātais mantojums! 
                                 

Aicinu  visus  jūs  uz  Madonas  iecirkņa  dienu  sestdien,  12.  maijā 
Cesvaines draudzē. Tā būs kā turpinājums pagājušajā gadā Bērzaunē iesāktai 
tradīcijai nākt kopā, būt Madonas iecirkņa draudžu sadraudzībā. 

Šogad mēs runāsim par liecībām, kas nes mantojumā no iepriekšējām 
paaudzēm atstātās, esošās baznīcas ēkas un mācītājmuižas. Runāsim, kā tās 
vislabāk izmantot  Baznīcas aicinājuma piepildīšanai,  darot  cilvēkus par  Jēzus 
Kristus  mācekļiem.  Domāju,  ka  tas  ir  mūsu izaicinājums -cilvēku  interesi  par 
arhitektūru un vēsturi (interesi par sakrālu tūrismu) piepildīt un reizē liecināt par 
Baznīcas būtību. Liecināt par Baznīcu, kas ir uzcelta „uz apustuļu un praviešu  
pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista,  
aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par  
Dieva mājokli Garā.!” (Ef. 4:20-22) 

Ceru,  ka  šī  diena  mums  palīdzēs  apzināt  Madonas  iecirkņa  lielo 
kultūrvēsturisko un arhitektonisko bagātību, un palīdzēs izveidot mūsu iecirkņa 
kopskatu. Dienu noslēgsim ar svinīgo dievkalpojumu, pateicoties un piedzīvojot 
mums kopībā dāvāto garīgo bagātību.  (Dienas programma skatīties avīzē pie 
Madonas prāvesta iecirkņa informācijas).

TEMATISKĀ DAĻA
Rekolekciju dalībniece Astrīda Briede

Rekolekcijas „Kā svinēt Lieldienu laiku”

Ir aizritējušas trīs svētīgas dienas mūsu draudzē, kad kopā 44 kristieši 
no  9  draudzēm pulcējāmies  kopā  uz  rekolekcijām,  kuras  vadīja  Liepājas  Sv. 
Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. 

Rekolekciju  dalībniekiem  bija  iespēja  dzirdēt  lekcijas  par  Kristus 
augšāmcelšanās evaņģēlija liecībām, kā arī par „atslēgām” un veidiem, kas 
aktualizē un ļauj satvert Lieldienu noslēpumu un dinamiku personiskajā ticības 
dzīvē katram aktuālā laikā un vietā.

Kristus  nāve  un  augšāmcelšanās  nav  tikai  vēsturiski  pagātnes 
notikumi, bet tie ir aktuāli notikumi arī šodien katram no mums. Caur kristības 
sakramentu mēs tiekam savienoti Kristus nāves un augšāmcelšanās notikumā. 
Tas ir nedalāms notikums. Jēzus nāk šajā pasaulē un ar Savu nāvi iznīcina 
mūsu nāvi, ar Savu augšāmcelšanos atjauno mūsu zaudēto mūžīgo dzīvību. 
Ja esam kristīti, tad esam iegremdēti Viņa nāvē. Ja Kristībās mūsos tiek nāvīgi 
ievainots  tas,  kas  pieder  pasaulei  un  kas  ir  nīcīgs,  tad  arī  reāli  kaut  kas 
augšāmcelsies.  Kristība ir  tā,  kas mūs atbrīvo no neizbēgamas kalpošanas 
grēkam,  jo  kamēr  mēs  neesam  sakramentāli  savienoti  ar  Dievu,  mēs 
neizbēgami kalpojam grēkam, lai  arī  paši  tā nedomājam. Šī dzīve mums ir 
dota, lai mēs kristīti būdami varētu nonāvēt sevī jeb krustā sist to, kas pieder 
pasaulei. Tāpēc ir ļoti skumīgi, ka cilvēks, kurš reāli ir saņēmis šo kristību, īsti 
neizprot,  uz  ko viņš  tiek kristīts  un kam tagad viņa dzīvē ir  jāsākas.  Kāda 
nozīme mums ir apcerēt Kristus krustu, ja mēs nezinām, kā tas priekš mums 
var  aktualizēties? Kāda nozīme ir  meditēt  un apcerēt  par  to,  kas notiek  ar 
Kristu un vilkt paralēles ar mums, ja mēs reāli nepieņemam, ka tam ar mums ir 
jānotiek ikdienā. Ko tas dod, ja es neaptveru, kas ir tas manī, kam jātop krustā 
sistam kopā ar Viņu. 

Dažiem varbūt liekas, ka tēma par augšāmcelšanos ir neinteresanta, 
un  rekolekcijās  labprātāk  klausītos  par  lūgšanas  spēku,  vai  kā  tikt  galā  ar 
ļaunām acīm. Bet šī tēma par Kristus nāvi un augšāmcelšanos ir tā, caur kuru 
visas šī lietas ir sasniedzamas. 

Lieldienas  notiek  pasaulē,  bet  ir  pārpasaulīgas  un  pasaulei 
nesatveramas. Mums  apkārt  ir  cilvēki,  kas  reāli  ir  saņēmuši  nāves  un 
augšāmcelšanās dāvanu jeb Lieldienu sakramentu, bet kuri absolūti to nelieto, 
ar to nedzīvo, to neizmanto. Viņi dzīvo tā, it kā tas nekad nebūtu noticis, kā 
laicīgi cilvēki – bez lūgšanas, bez sakramenta, ar apliecību un faktu, ka tas ir  
bijis.  Mums,  kristiešiem,  kādreiz  vajag  atcerēties  –  kas  mēs  tagad  esam! 
Atcerēties savu kristību, atcerēties to, ko tas mums nozīmē, atdzimt atpakaļ 
tajā  ticībā,  no  kuras  varbūt  ar  prātu  vai  ar  darbiem esam novērsušies,  lai 
Lieldienu realitāte apliecinās mūsu ticības dzīvē.

KRISTĪBAS

22. aprīlī mūsu draudzē tika kristīta Jana Elizabete Kļaviņa un Eva Katrīna 
Štila.



DRAUDZES AKTIVITĀTES
Bībeles  svētki  Cesvainē

Jau  4 gadus pie paziņojumu dēļiem varējām manīt afišas, kas vēsta par 
BĪBELES  SVĒTKIEM!  Šis  ikgadējais  notikums  -  Bībeles  svētki  -  ir 
starpkonfesionāls  pasākums,  kas  pulcē  bērnus  un  jauniešus  no  Cesvaines, 
Madonas, Vestienas, Barkavas, Liezēres, u.c.

Katru gadu bērni iepazīst lielo Dieva mīlestību no dažādiem aspektiem. 
Dievs ir mīlestība, stāsts par pazudušā dēla atgriešanos, Jēzus apklusina vētru - 
šie notikumi tika pārrunāti un pārdomāti iepriekšējos gados. Šogad - stāsts par 
pazudušo avi, kuru meklē un atrod Labais gans.

Svētki iesākās ar kopkora un Liezēres ansambļa uzstāšanos, kā arī ar 
aitiņas  Cecīlijas ierašanos  pēc  multfilmas  par  pazudušo  avi  noskatīšanās. 
Aitiņa Cecīlija iepazīstināja ar sevi un iepazinās ar visiem bērniem, un aicināja 
bērnus  doties  uz  svētdienas  skolas  nodarbību.  Nodarbībā  tika  pārrunāts 
notikums par pazudušo avi no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas (15:4-6), kā arī tika 
pārrunāts Jāņa evaņģēlija10. nodaļas 11. pants : ”Es esmu Labais gans. Labais 
gans atdod dzīvību par savām avīm".

Pēc pusdienām - sportiskas aktivitātes!  Lielu prieku bērniem sagādāja 
stafete  ar  kontrolpunktu  meklēšanu  garajos  skolas  gaiteņos.  Uzdevumi 
kontrolpunktos - atrast Rakstos atbildi uz jautājumu - ar ko tiek salīdzināta Bībele  
- Dieva Vārds. Dzīvības maize, abpusgriezīgs zobens, gaisma, medus, garīgais 
tīrais piens, uguns, veseris, kas sagrauj klintis, spogulis - tādas atbildes atrada 
bērni.

Svētku izskaņā iespēja piedalīties slavēšanas kopkorī un svētības vārdi, 
ko katrs saņēma dodoties mājās.

Visapkārt, kur vien paskaties - pretī  mirdzoši, priecīgi, ieinteresēti bērnu 
skatieni! Pāri visam - atziņa par Dieva klātbūtni, prieks par iespēju būt klāt un 
ņemt dalību, kalpot šajos svētkos!
Sirsnīgs paldies Dainai, Baibai, Cesvaines vidusskolas pavārītēm, skolotājiem un 
visiem  darbiniekiem,  jo  īpaši  jauniešiem  par  kalpošanu.  Bez  jums  svētki 
neizdotos!

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

INFORMĀCIJA

Slavēšanas koncerts Ļaudonas Kristus augšāmcelšanās kapelā 4. maijā 
plkst.  1900. Koncertā  muzicēs  Artūrs  Kloppe  un  Kristus  Karaļa  draudzes 
slavēšanas ansamblis. Visi mīļi aicināti, lai kopā pateiktos un slavētu Dievu,  
ka varam dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Ieeja par ziedojumiem.           

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

29. aprīlis SVĒTDIENA  Lieldienu laika 4.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

5.maijs sestdiena    1600 Iesvētes mācības
__________________________________________________________________________________________

6. maijs SVĒTDIENA   Lieldienu laika 5.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

11.maijs piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 Dievkalpojums

12.maijs sestdiena    Madonas prāvesta iecirkņa diena Cesvainē  
      1400 Lekcija 
      1700 Dievkalpojums

__________________________________________________________________________________________

13. maijs SVĒTDIENA Lieldienu laika 6.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

18.maijs piektdiena   Debesbraukšanas dienas tēma
      1800 Sarunas par dzīvi un ticību
      1900 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
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

mailto:astrida.briede@inbox.lv
mailto:normundskarklins69@inbox.lv
mailto:hanss.jensons@lelb.lv


MADONAS PRĀVESTA  IECIRNĪ

Madonas  prāvesta  iecirkņa  diena  12.maijā  Cesvaines  evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā.    
Iecirkņa dienas kopīgā  programma sāksies  plkst.  1400,  bet  jūs  varat  droši 
atbraukt  agrāk  un  izbaudīt  Cesvaini,  apmeklēt  Cesvaines  pili  un  citas 
interesantas  vietas  Cesvainē.  Plkst.  1100 ir  piedāvājums  gida  pavadībā 
apskatīt Cesvaines pili un Cesvaini. (Sapulcēšanās plkst.1100 pie Cesvaines 
pils galvenās ieejas). 

Dienas darba kārtība:
14:00 Svētbrīdis Cesvaines baznīcā
14:15 Ievadvārdi par sakrālo tūrismu
14:30 „Madonas  iecirkņa  draudžu  kultūrvēsturiskais  mantojums” 

(arhitektes Helēnas Dekantes uzruna)
15:45 Kafijas galds
16:00 Aktualitātes iecirknī un iecirkņa sapulce 
16:30 Iepazīšanās ar Cesvaines baznīcu 

Sagatavošanās dievkalpojumam
17:00 Svinīgais dievkalpojums 

(Piedalās iecirkņa garīdznieki, kalpotāji, mūziķi un kori.) 

Novēlot Dieva svētību kalpošanā,
Madonas iecirkņa prāvests Hanss Jensons
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