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Draudzes gans Hanss Jensons

EPIFĀNIJAS LAIKS – KRISTUS ATSPĪDĒŠANAS LAIKS!

Kristus  Atspīdēšanas  laiks  ir  Ziemassvētku  cikla  noslēguma laiks. 
Līdz  ar  Jēzus  piedzimšanu  -  Dieva  Dēla  godība  mums  īpašā  veidā  tika 
redzama. Kristus piedzimšanas svētkos parasti dzirdējām evaņģēlista Jāņa 
pasludinājumu par Kristus piedzimšanu ar vārdiem:  “Un Vārds tapa miesa un  
mājoja mūsu vidū,..”  un šī panta turpinājums ļoti labi raksturo Atspīdēšanas 
laiku un parāda to dabisko turpinājumu kā Ziemsvētku atvase.

“un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”

Atspīdēšanas laikā mēs apstāsimies pie notikumiem Jēzus dzīvē, kas īpašā 
veidā atklāja Viņa dievišķīgo godību.

TEMATISKĀ  DAĻA

JANVĀRIS – misijas  mēnesis!

Janvāris  ir  kļuvis  par  mēnesi,  kur  īpaši  tiek  minēts  misijas  darbs 
ārpus draudzes. Tas ir saistīts ar Zvaigznes dienas notikumu, kad gudrie vīri  
no zemēm ārpus Dieva izredzētās tautas atrada Jēzu, kas norāda uz to, ka 
vēsts  par  Jēzu  nav  domāta  tikai  Izraēlas  tautai.  Daudzās  baznīcās  tieši  
Zvaigznes dienā tiek savāktas kolektes misijas darbiem. Kad mēs pieņemsim 
draudzes  budžeta  plānu,  mēs  arī  paredzam  ar  kādu  summu  atbalstīt  
Baznīcas misijas darbu ārpus mūsu draudzes. 

Informācijas  daļā  jūs  varat  lasīt  par  Misijas  semināru,  kas  tiek 
organizēts Rīgā, lai aktualizētu šo svarīgo aspektu baznīcas dzīvē. Gribu 
šeit tikai citēt vienu daļu no informācijas no iepriekšējo gadu semināriem. 
“Mums katram ir kāds uzdevums – ikdienā, darbā, skolā, ģimenē. Kristus  
mums visiem devis vienu uzdevumu – būt Viņa lieciniekiem Jeruzalemē,  
Jūdejā,  Samarijā  un  līdz  pasaules  galam.  Tik  lielus  un  nozīmīgus  
uzdevumus  mēdz  saukt  par  misijām.  Misija  ir  arī  tas  uzdevums,  kuru  
veicam  savas  valsts  uzdevumā  citā  valstī  –  kristieši,  pārstāvot  Dieva  
valstību uz zemes.”

EKUMĒNISMS

LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU

18.janvārī  sākas  gadskārtējā  Lūgšanu  nedēļa  par  kristiešu 
vienotību,  kurā  visi  esam aicināti  iesaistīties.  Kā  moto  Lūgšanu nedēļai 
šogad  ir  izvēlēts  fragments  no  Apustuļu  darbiem:  “Un  tie  pastāvēja  
apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” (Apd 
2, 42) Svētais Lionas bīskaps un moceklis Irenejs 2. gadsimtā brīdināja, lai 
kristiešiem nebūtu nekā kopēja ar herētiķiem, jo viņiem nav Euharistijas... 
Akcents uz apustuļu mācību un “maizes laušanu”, kā pirmajos gadsimtos 
mēdza  dēvēt  Svēto  Misi,  ir  ļoti  cerīgs,  jo  tas  atgādina,  ka  kristiešu 
vienotības pamatā nav un nevar būt vienkārša viedokļu saskaņošana, bet 
gan tā ticības depozīta pieņemšana, kuru pats Kristus ir atstājis Baznīcai 
caur apustuļu mācību un kura pamatā ir svētie sakramenti.

Kristus ir un paliek vienīgais Baznīcas vienotības garants. Jo tuvāki 
mēs katrs būsim Viņam, jo vairāk tuvināsimies arī savstarpēji. Lūgsimies 
cits  par  citu,  kā  arī  par  visu  konfesiju  kristiešiem,  lai  Dievs  liek  mums 
apzināties lielo aicinājumu būt par Kristus lieciniekiem pasaulei.

Lūgšanu teksti šim svarīgajam nodomam.
1. DIENA   Otrdiena, 18. janvāris -    Jeruzalemes Baznīca.  
Joēla 2:21-22,28-29 Es izliešu savu Garu pār ikvienu miesu (Joēla 3,1).
Ps. 46 Dievs ir šajā pilsētā.
Apd. 2:1-12 Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi.
Jņ. 14:15-21 Viņš ir Patiesības Gars.

2. DIENA   Trešdiena, 19. janvāris -    Daudz locekļu vienā miesā.  
Jes. 55:1- 4 Nāciet pie ūdens!



Ps. 85:8-13 Tuvu ir Dieva palīdzība.
1. Kor.12:12-27 Mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu.
Jņ. 15:1-13 Es esmu patiesais vīnakoks.

3. DIENA   Ceturtdiena, 20. janvāris-    Uzticība apustuļu mācībai mūs apvie  -  
no.
Jes. 51:4-8 Uzklausiet Mani, Mana tauta!
Ps. 119:105-112 Tavs Vārds ir spīdeklis maniem soļiem.
Rom. 1:15-17 Steigties sludināt Evaņģēliju.
Jņ. 17:6-19 Es darīju zināmu Tavu Vārdu.

4.  DIENA    Piektdiena  ,  21.  janvāris-    Dalīšanās  tajā,  kas  mums  pieder,  -   
mūsu vienotības izpausme.
Jes. 58:6-10 Vai ne tavu maizi dalīt ar izsalkušo?
Ps. 37:1-11 Ceri uz Kungu un dari labu!
Ap.d. 4:32-37 Viss viņiem bija kopīgs.
Mt. 6:25-34 Meklējiet vispirms Dieva valstību!

5. DIENA   Sestdiena, 22. janvāris –   Maizes laušana cerībā.  
2. Moz. 16:13b-21a Tā ir maize, ko Kungs jums dod.
Ps. 116: 12-14, 16-18 Es pacelšu svētības kausu.
1. Kor. 11:17-18, 23-26 Dariet to Manai piemiņai.
Jņ. 6:53-58 Tā ir maize, kas nākusi no Debesīm.

6. DIENA   Svētdiena, 23. janvāris –   Lūgšanā stiprināti, lai rīkotos.  
Jon. 2:1-9 Kungam pieder pestīšana.
Ps. 67:1-7 Dievs, lai Tevi slavē visas tautas!
1.Tim. 2:1-8 Lai notiek noturētas lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdnie-
kiem un visiem, kas ir augstā amatā. 
Mt. 6:5-15 Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek!

7. DIENA   Pirmdiena  , 24. janvāris-   Dzīvot ticībā uz augšāmcelšanos.  
Jes.60:1-3,18-22 Tu sauksi savus mūrus par savu pestīšanu un savus vārdus 
par savu slavu.
Ps. 118: 1,5-7 Nē, es nemiršu, bet dzīvošu.
Rom. 6:3-11 Mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai[...] arī mēs dzī-
votu atjaunotā dzīvē.
Mt. 28:1-10 Jēzus tiem sacīja: „ Nebīstieties!”

8. DIENA   Otrdiena, 25. janvāris-    Aicināti kalpot ar izlīgumu.  
1 Moz. 33:1-4 Ēzavs steidzās pretī Jēkabam un to apskāva, un tie raudāja.

Ps. 96:1-13 Sakiet tautām: „ Kungs ir Valdnieks!”
2.Kor.5:17-21 Dievs mūs Kristū samierināja ar sevi un deva mums samieri-
nāšanas kalpojumu.
Mt. 5:21-26 atstāj altāra priekšā savu dāvanu un ej, vispirms izlīgsti ar savu 
brāli.

Svētbrīži draudzēs
18. janvārī (otrdiena) Madonas Romas katoļu draudzē 
19. janvārī (trešdiena) Ērgļu ev. lut. draudzē
20. janvārī (ceturtdiena)  Madonas baptistu draudzē 
21. janvārī (piektdiena) Cesvaines ev. lut. draudzē
22. janvārī (sestdiena) Biedrībā „Brāļu draudze”, Kalnaskolā
23. janvārī (svētdiena) Dievkalpojumi savās draudzēs
24. janvārī (pirmdiena) Lubānas Romas katoļu draudzē
25. janvārī (otrdiena) Madonas ev. lut. draudzē
Svētbrīžu sākums pulksten 18.00

DRAUDZES AKTIVITĀTES
Regīna Paegle

CIK PLAŠI MŪSOS IR KLUSUMA KAMBARĪŠI? 

  Kā jau ik gadu arī šogad mūsu draudzē notika Ziemsvētku svinības. 
Šajā brīnumainajā vakarā visiem bija iespēja atkal satikties, priecāties par 
daiļo  eglīti,  baudīt  līdzatnestos  cienastus.  Mums  bija  iespēja  pateikt  
sirsnīgu  paldies  visiem  tiem  draudzes  cilvēkiem,  bez  kuriem  draudzes 
dzīve nevarētu noritēt tā, kā tā dzīvo un attīstās šobrīd. 

Šī gada Ziemsvētki  man ir  kļuvuši  par īpašiem svētkiem, jo es ar 
ģimeni pirmo reizi piedalījos šajā draudzes vakarā. Man nav pieredzes līdz  
ar to nevaru salīdzināt, kā Kristus piedzimšanas svētki ir noritējuši iepriekš,  
taču mūsu ģimenes sirdis šis pasākums ir saviļņojis. Prieks, ka mēs visa 
draudze sajutāmies kā viens veselums. Pabarot sevi fiziski ir nepieciešams, 
taču svētku vakarā bija lielisks līdzsvars, proti, mēs neaizmirsām par garīgo 
pusi.  Saņemt  dāvanas  –  tas  ir  fantastiski,  taču  es  ticu,  ka  mēs  visi 
apzināmies  dāvanas  pasniegšanas  nozīmi  tieši  Ziemsvētku  vakarā.  Ir 
piedzimis mūsu Glābējs, mūsu Pestītājs, Mazais Dieva bērniņš – un tieši  
viņam par prieku un godu mēs vēlamies iepriecināt savus tuvos un mīļos. 

Ir  apbrīnojams  prieks  par  gada  atskatu  uz  mūsu  draudzes 
aktivitātēm:  gan  ekskursijām,  gan  sadraudzību  ar  citām  draudzēm,  gan 
citiem notikumiem. Gada noietais ceļš mūs ir padarījis ne tikai izturīgākus,  
bet arī pavēris plašāku redzesloku ārpus Cesvaines robežām, atskats ir arī  



dzinulis tam, ka nākamajā gadā mēs draudzes aktivitātēs varam piedalīties ar  
divkāršu  enerģiju,  ar  dubultu  prieku,  censties  izdarīt  uzticēto  ar  lielāku 
atbildības sajūtu, kā arī  realizēt aizvien jaunas idejas.  Svētku vakarā mūs  
īpaši  vienoja  attīstoša  spēle.  Tā  ne  tikai  saliedēja  mūs,  bet  arī  veicināja 
pozitīvas emocijas, varējām paši iejusties Bībeles tēlos.

Vēlos  atgādināt,  ka  mūsu  draudzei  ir  ļoti  veicies  –  iepazinām  Ingu 
Dāboliņu, pateicoties viņam jaunas iespējas un arvien jaunas sadraudzības. 
Tagad  mums ir  mācītājs  Hanss  Jensons  un  atkal  citas  iespējas,  jo  katrs 
cilvēks kļūstot par personību vienmēr var dot arī citiem gan savas idejas, gan  
to alternatīvas realizācijas iespējas. 

Esmu  pateicīga  Dievam,  ka  mums  draudzē  norit  svētīgi  brīnišķīga 
aktivitāte – svētdienas skolas nodarbības dažāda vecumposma bērniem. Ir  
neviltots  prieks  redzēt  bērnā  pozitīvu  progresu!  Lai  svētdienas  skolas 
skolotājām neizsīkstošs darba spars un aizvien kreatīvas idejas! 

Atvērsim  sevī  klusuma  kambarīšus...,  tā  mūs  šobrīd  aicina  darīt  
bagāti  sniegainā  ziema  un  jo  īpaši  mūsu  draudzes  Ziemassvētku  eglītes 
pasākuma  pārsteiguma  ciemiņš  –  Anda  Līce.  Viņas  personīgās  domas 
stāstījumā un dzejā ne tikai sasildīja, bet neuzspiedoši atgādināja par tādu 
abstraktu  lielumu  kā  –  KLUSUMS.  Ja  citus  dzejniekus  visbiežāk  uztrauc 
LAIKA jēdziens, tad A. Līce ar mums vēlas parunāt par Klusumu, tā lielumu 
un nozīmi šodien. Dzejniece svētku vakarā mums lika aizdomāties, cik daudz 
laika mēs vispār veltam klusuma mirkļiem, cik skaļa gan ir vide mūsos un ap 
mums. Kāds rakstnieks reiz ir paudis domu: ,,..jo vairāk mēs laiku pavadām 
klusumā jo inteliģentāki,  gudrāki,  piepildītāki  mēs esam, tikai  aprobežotām 
būtnēm nepieciešams skaļums sevī  un  ap  sevi.”  Lai  Dievs  mums katram 
atsūta pa vienam Klusuma Eņģelim, lai šajā gadā mēs spētu tuvāk un dziļāk  
izprast  Dieva  doto  pasaules  kārtību.  Lai  klusums  atspirdzinātu,  vispirms 
mums katram jātiek projām no liekā trokšņa, jāmācās sadzirdēt, uzklausīt sevi 
un citus.  Dievs  mājo katrā  no mums,  taču  viņa garīgais  lielums mūsos ir 
atkarīgs no tā, cik lielu mēs viņu vēlamies sajust, taču lai harmoniski dzīvotu,  
lai sajustu Dieva nodomus, mums nepieciešams atbrīvot dvēselēs vietu, kurā  
var ienākt klusums un savukārt  caur to garīgā Dieva pasaule. Tātad – vai 
mūsos ir  klusuma kambarīši?  Lai  katram atsevišķi  un  mums visiem kopā 
izdodas  atrast  pēc  iespējas  vairāk  klusuma  mirkļus  ne  tikai  pārdomām, 
nākotnes plāniem, bet arī dziļākai Dieva izpratnei, lai spējam sadzirdēt to, ko 
trīsvienīgais Dievs mums vēlas atklāt.

 

KRISTĪBAS UN IESVĒTĪBAS

2010. gadā mūsu draudzē tika kristīti 12 bērni, kristīti un iesvētīti 19 pieaugušie.
7. maijā   tika kristīta un iesvētīta   Tatjana Bismaka un iesvētīts Ivars Ozoliņš;
23. maijā    tika kristīti   - Samanta Krastiņa, Edijs Dimpers, Adelīna Dimpere, Ēriks 
Dimpers, Maksis Dimpers, Reinis Šteimanis, Elīza Jūra, Mārtiņš Grīnbergs, Kas-
pars Rudzāts; 
iesvētīti - Aigars Babāns, Lilija Kanaviņa, Anita Putniņa, Ivo Šteimanis, Baiba Put-
niņa, Līga Djomina, Uldis Ozoliņš, Liene Krūmiņa; 
kristīti un iesvētīti - Santa Dimpere, Adriāna Dimpere, Pēteris Dimpers, Ginta Libe-
ka, Ingūna Krastiņa, Kaspars Ķeņģis, Jānis Piļpuks;
20. jūnijā   iesvētīti   Daniela Nestere un Ingus Vībāns
7. augustā   kristīts   Mārtiņš Putniņš
5. decembrī   kristīts   Dāvids Paeglis
26. decembrī   kristīts   Ēriks Aļeksejevs

Uz 2011. gada 1. janvāri mūsu draudzē ir 220 draudzes locekļi (t. sk. 37 bērni).
 

INFORMĀCIJAS
Māra Evardsone

Dāvids Kristiāns Lencs
Šī gada 12. janvārī atzīmējam „Vētru un dziņu” laikmeta dzejnieka 

Jakoba  Mihaela  Reinholda  Lenca  (1751-1792)  260.  dzimšanas  dienu. 
Jakobs  Lencs  dzimis  Cesvainē  mācītāja  Dāvida  Kristiāna  Lenca 
(1720.26.12.  –  1798.14.08.)  ģimenē.  D.  K.  Lencs  teoloģisko  izglītību 
ieguvis  Hallē.  Pēc  studijām  uzsāk  kalpošanu  Ziemeļu  kara  un  mēra 
izpostītajā  Baltijā.  Strādā  Suntažos,  Drustos,  Dzērbenē,  bet  no  1749.-
1758.gadam ir Cesvaines ev. lut. draudzes mācītājs. No 1758. gada D.K.  
Lencs  kalpo  Tartu  Sv.  Jāņa  baznīcā,  bet  1779.  gadā  tiek  iesvētīts  par 
ģenerālsuperintendantu. 

Savā  kalpošanas  laikā  D.  K.  Lencs  ir  sarakstījis  vairākus 
nozīmīgus  teoloģiska  rakstura  darbus.  Viens  no  tiem  –  „Spreddiku-
Grahmata” (1764, 1767), ko šobrīd var aplūkot Cesvaines pilī – muzejā. 

Gan „Sprediķu Grāmatā”,  gan vizitāciju protokolos D.K.  Lencs ir 
atstājis  spilgtu  liecību  par  Cesvaines  draudzi,  baznīcas  dzīvi  un  savu 
kalpošanu tajā. 

Atzīmējot  ievērojamā  dzejnieka  J.M.R.  Lenca  260.  dzimšanas 
dienu, pieminēsim viņa tēvu, bijušo Cesvaines draudzes mācītāju, Dāvidu 
Kristiānu Lencu 290. gadu jubilejā, kas aizvadīta pagājušā gada nogalē.

Visi  interesenti  aicināti  22. janvārī  plkst.  12.00 Cesvaines pilī  uz 
konferenci „J.M.R. Lencam – 260”.



INFORMĀCIJA

MISIJAS DIENAS 2011
 „...un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā,  

nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt.” /2.Tim.2:2/
Tāds ir Misijas dienu 2011 moto. No 27. – 29. janvārim Pestīšanas 

templī Rīgā,  Lāčplēša ielā 117 atkal pulcēsies cilvēki, kas ir gatavi iesaistīties  
misijas darbā visdažādākajos veidos, gatavi domāt, klausīties un paklausīt, 
un nodot savu pieredzi un zināšanas tālāk citiem.
Tā  būs  arī  būs  lieliska  iespēja  satikt  dažādās  kalpošanās  iesaistītos 
misionārus un arī brīvprātīgos, nodibināt kontaktus, kā arī uzzināt vairāk par  
misijas iespējām Latvijā un citur.
Misijas  dienu  2011  galvenais  runātājs  būs  Džons  Maknīls  no  Belfāstas,  
Ziemeļīrijā.  Džons  Maknīls  darbojas  organizācijā  Agape  un  10  gadus  ir 
kalpojis  Namībijā,  tur  veidojot  studentu  kustību,  īpaši  pievēršot  uzmanību 
māceklības attīstīšanai. Par laiku Namībijā viņš pats saka: „Laiks Namībijā 
paliks atmiņā daudzu iemeslu  dēļ.  Kā kustības iesācēji  mēs redzējām, kā 
Dievs  veido  jaunu  studentu  paaudzi,  kas  darbojas  universitātēs.  Pēc  10 
gadiem, atstājot studentu kustības un Agapes organizāciju namībiešu rokās, 
varu  teikt,  ka  kalpošana  ir  mūsu  balva.  Pat  vēl  vairāk,  kopš  mūsu 
aizbraukšanas ir pagājuši 2 gadi, bet studentu kustība Namībijā ir kļuvusi tikai  
labāka!”

Pasākumā būs iespēja dzirdēt uzrunas, liecības, kā arī uzzināt par 
dažādām praktiskām iespējām, kā uzsākt kaut  ko darīt.  Būs arī  misionāru  
liecības un organizāciju prezentācijas.

28.janvārī  būs  paredzēta  īpaša  programma  mācītājiem,  kā  arī 
draudžu un organizāciju vadītājiem.

Pieteikšanās  līdz  24.  janvārim,  www.misijasdienas.lv, 
tālr. 67284487 ; dalības maksa pasākumā - Ls 15

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
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

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

9. janvāris SVĒTDIENA  Zvaigznes dienas tēma
900 DIEVKALPOJUMS. Kristības, iesvētības.

14. janvāris piektdiena       1800 Lūgšanu vakars

16. janvāris SVĒTDIENA  Otrā svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Sadraudzība pēc dievkalpojuma.

21. janvāris piektdiena 1800 Ekumēnisks svētbrīdis (Lūgšanas 
nedēļa par kristiešu vienotību ietveros.)

23. janvāris SVĒTDIENA  Trešā svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

28. janvāris piektdiena 1800 Lūgšanu vakars

30. janvāris     SVĒTDIENA  Ceturtā  svētdiena Epifānijas laikā
   900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

4. februāris piektdiena 1800 Bībeles stunda un lūgšanu vakars 

6. februāris SVĒTDIENA  Sveču dienas tēma
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

11. februāris piektdiena 1800 Padomes sēde
12. februāris sestdiena 1800 Filmu vakars

13. februāris SVĒTDIENA  Sestā  svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

18. februāris piektdiena 1800 Bībeles stunda un lūgšanu vakars

mailto:hanss.jensons@lelb.lv
http://www.misijasdienas.lv/
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