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Draudzes gans Hanss Jensons

SĀKAS LIELDIENU LAIKA CIKLS 

PIRMSGAVĒŅA LAIKS

70 dienas pirms Lieldienām sākas tā saucamais pirmsgavēņa laiks. 
Kopā ar kalendāru es esmu ilustrējis Lieldienu laika ciklu uzbūvi, kurā jūs va-
riet redzēt, kā katram sagatavošanās periodam ir arī savs atbilstošs svinēša-
nas laiks. Jāiemācās gan sagatavoties, gan nosvinēt Baznīcas lielos svētkus,  
tāpēc arī ir nosaukums “Lieldienas.” Zem kalendāra ir norādīti mūsu draudzes 
avīzes numuri, kas arī iznāks atbilstoši Lieldienu laika cikla periodam.

TEMATISKĀ  DAĻA
Draudzes mācītājs  Hanss Jensons

REKOLEKCIJAS 

Lai  mēs  labāk  sagatovotos  gavēnim, no  25.  līdz  27.  februārim 
Cesvaines ev.lut. baznīcā tiek rīkotas rekolekcijas par Gavēņa laika nozīmi. 
Esmu aicinājis rekolekcijas vadīt Liepājas sv. Annas draudzes mācītāju Jāni  
Bitānu. 

Rekolekciju dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par to, kā gavēt, 
kā lūgt un kā kļūt garīgi uzticamam.

Gavēni dažādi skaidro un apcer, nereti kā pārdomu laiku. Par gavēni 
runā radio un raksta laikrakstos, bet pilnīgi pietiktu, ja gavēnis būtu ticības 
prakse bez liekām apcerēm, aprakstiem un citiem šī temata prāta un mutes 
locījumiem. Fakts ir viens - gavēnis ir svešs lielākajam vairumam tiem, kuri  
sevi sauc par kristiešiem. Šis fakts ir simptomātisks rādītājs kristīgās ticības 
spēkam. 

Kas ir rekolekcijas?

Burtiski rekolekcijas nozīmē atkal savākt(-ies). Rekolekcijas tiek rīkotas ar  
domu, lai  sevi  atkal sakārtotu, sakārtotu savu iekšieni, likt  lietas pareizā 
secībā un vietās.

Pirmkārt,  rekolekcijas  mugurkauls  (skelets)  ir  regulāri  ikdienas 
dievkalpojumi,  lūgšanas  un  grēksūdzes  iespējas.  Tas  nozīme,  ka 
rekolekcijas to apmeklētājiem dod iespēju būt vairāk lūgšanās.

Otrkārt, rekolekcijas veido garīgi priekšlasījumi (saistīti ar rekolekciju tēmu). 
Priekšlasījumu mērķis ir dot dziļākas ticības atziņas, uzmundrināt garīgai 
dzīvei un nostiprināt kristīgu pārliecību. 

Visbeidzot  rekolekcija  nozīmē  sadraudzību  starp  garīgi  ieinteresētiem 
cilvēkiem, dalīšanas garīgā pieredzē un jauni draugi.

Rekolekcijas  īpaši  noderīgas  ir  cilvēkiem,  kas  kalpo  vai  strādā  kādos 
baznīcas aicinājumos, tās nozīmīgi noder visiem, kuri ir garīgi meklējoši un 
augoši.    

INFORMĀCIJA

REKOLEKCIJAS „Gavēņa laiku sagaidot”

Piektdiena 25.februāris
18 00 Krusta ceļš 
19 00 Vakariņas 
19 30 Ievadlekcija
21 00 Nakts lūgšana un naktsmiers

Sestdiena 26.februāris
08 00 Laudes
08 30 Sirdsapziņas izmeklēšana
09 00 Dievkalpojums
10 00 Brokastis
10 30 Pirmā lekcija
12.30 Pusdienas lūgšana
13.00 Pusdienas
14.00 Otrā lekcija
15 00 Meditācija
16 00 Trešā lekcija



17 00 Aizlūgšanas
18 00 Vespere
18:30 Vakariņas 
19:00 Jautājumu – atbilžu un pārrunu laiks 
20:30 Nakts lūgšana (laiks grēksūdzei)

Svētdiena 27.februāris
9:00 Dievkalpojums (Cesvaine)

Pēc dievkalpojuma brokastis un atvadīšanās!
(12:00 Dievkalpojums Madonā)

Dalības maksa 5 Ls; 
ar nakšņošanu Cesvaines internātpamatskolas internātā  7,50Ls

Obligāta pieteikšanās un tuvāka informācija pie mācītāja Hansa 
Jensona, tālrunis 26524555.
Skaitlis ir ierobežots (līdz 60), tāpēc lūdzu pieteikties nekavējoties! 

Ir  iecerēts,  ka svētdienas dievkalpojumā  sprediķos mācītājs Jānis  Bitāns. 
Dievkalpojums notiks  baznīcas  lielajā  telpā,  tādēļ  lūgums ņemt  līdzi  siltas  
drēbes.

 SVĒTO TĒVU ATZIŅAS PAR GAVĒNI

Pestītājs mūsu glābšanas lietu iesāka ar gavēni. Tādēļ visi, kas iet Glābēja  
pēdās, savu kalpošanas darbu iesāk uz šāda pamata, jo gavēšana ir ierocis, 
kuru  devis  Dievs.  Kā  lai  nenosoda  tos,  kas  nonicina  gavēšanu?  Bet  kas 
ietērpušies  gavēšanas  bruņās,  tie  vienmēr  iedegas  garīgā  degsmē  un  to 
saprāts paliek nesatricināms un ir spējīgs atvairīt visas negantās kaislības.

Svētais Sīrijas Izāks

Sargies savu gavēni ievērot tikai ar vienkāršu atturēšanos no ēdiena. Tie, kuri 
atturas no ēdiena, bet uzvedas muļķīgi, pielīdzinās sātanam, kurš, kaut arī 
neko neēd, tomēr nepārstāj grēkot.

Svētītājs Vasīlijs Lielais

Valdi pār miesu, kamēr tā nav sākusi valdīt pār tevi.
Sirdsskaidrais Jānis Pakāpnieks

Kā trekns putns nevar augstu palidot, tā tam, kas savai miesai izdabā, nav  
iespējams pacelties līdz debesīm.

Sirdsskaidrais Jānis Pakāpnieks

Kristietim jāgavē ar tādu gudrību, it  kā tam vēl būtu jādzīvo simts gadu;  
caur  to  tam  jāsavalda  savas  dvēseles  nekārtīgās  kustības;  jāaizmirst 
pārestības, jāatmet apvainojumi un skumjas; par nieku jāuzskata bēdas un 
zaudējumi, - it kā tam kuru katru brīdi būtu jāaiziet no šīs dzīves. 

Makarijs

Miesas gavēnis ir barība dvēselei.
Svētītājs Jānis Zeltamute

 

Atceries, ka Ādams paradīzē bija tāds pats cilvēks kā tu, - un nolēma iztikt 
bez atturēšanās – un kas no tā iznāca?

Hersonas arhibīskaps Inokentijs
 

Kurš no dzīvniekiem ir tik stiprs kā lauva? Bet savas miesas dēļ arī viņš ie-
kļūst tīklos, un tad visa viņa varenība kļūst pazemīga.

Sirdsskaidrais Joanns Kolovs
  

Ļauno garu priekšnieks ir kritušais eņģelis; bet kaislību vadonis ir nesātība.
Sirdsskaidrais Jānis Pakāpnieks

 

Tas nekad nesasniegs pilnīgu skaidrību, kurš cer to iegūt tikai ar atturēša-
nos, t.i. miesisku gavēni, ja neapzināsies, ka atturība no ēdiena ir vajadzī -
gai tādēļ, lai, nomierinot miesu ar gavēni, vieglāk varētu iesaistīties cīņā ar 
citām kaislībām. 

Sirdsskaidrais avva Serapions

DRAUDZES AKTIVITĀTES
Regīna Paegle

Jauniešu grupa REBOOT Cesvainē

Aizvadītajā  mēnesī,  16.  janvārī,  Cesvainē  viesojās  grupa  Reboot. 
Jaunieši  bija  ieradušies  no  Skijenas  pilsētas,  kas  atrodas  Norvēģijā. 
Mērķauditorijas akcents tika  vērsts  uz mūsu pusaudžiem un jauniešiem. 
Reboot aicināja sadzirdēt Dieva Vārdu ar  moderno deju kustībām, fankī 
hip-hopu,  dziedāšanu,  multi-mediju  prezentāciju,  kā  arī  ar  savām 
personīgajām liecībām par Dieva darbošanos viņu dzīvēs.

Reboot no angļu val. nozīmē – atkal no jauna ieslēgt datoru. Lai gan 
angļu valoda ir starptautiskā biznesa un ekonomikas valoda, taču varam 
pievērst  uzmanību grupas nosaukuma latviskajam tulkojumam –  atkal  – 
tātad ikkatra  novirzīšanās reize no taisnā ceļa;  no jauna – mēs ikvienā 
grēka krišanas brīdī, lai cik tas liels arī būtu, no jauna varam celties un iet  



pretī Dievam, jo Viņš vienmēr mūs pieņem un dod spēku.  Ieslēgt datoru – 
mēs varam un mums ir  iespēja atgriezties un sākt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,  
ticot  uz  Dieva  žēlastību  un  Viņa  vadību.  Mēs  varam  būt  ieslēgtas,  
iedarbinātas, respektīvi, patiesi dzīvas būtnes ar garu, kuras godprātīgi un ar 
atbildību  pilda  ikdienas  uzticētos  pienākumus,  strādā  un  darbojas  ikkatrā 
dienā, izvērtē un neļaujas kārdinājumiem, kas nemitīgi virmo ap mums. 

Vēlos uzsvērt, ka grupa ar saviem priekšnesumiem bija vērtīga arī ar 
to,  ka  skatītāju  uzmanību  piesaistīja  ne  tikai  ar  dzirdi,  bet  arī  ar  redzi.  
Moderno  deju  kustību  soļi  un  to  iestudējums mūzikas  pavadībā  palīdzēja 
mums spēcīgāk,  dzīvāk  izjust  šo  nemitīgo  cīņu  starp  labo  un  ļauno,  kas 
nenotiek tikai īpaši ļaunos cilvēkos, bet tas notiek katrā no mums.

Grupas jauniešu uzstāšanās bija īpaši svētīga, jo ar tās palīdzību, ar 
viņu  cilvēcisko,  patieso  liecināšanu  par  Dievu  noteikti  uzrunāja  mūsu 
jauniešus. Es ticu, ka viņu lūgšana palīdzēja nebaidīties un iedrošināja mūsu 
bērnus tiekties un iet tuvāk pie Dieva ar savām patiesajām lūgšanām. 

Lai mums izdodas pieaugt ticībā, svētību mums visiem kopā un katram 
atsevišķi. 

Konference ,,Bībeles principu integrācija izglītībā”

Šī  ir  konference,  kura  notiek  jau  14.  gadu  pēc  kārtas.  Konference 
paredzēta  ne  tikai  svētdienas  skolas  skolotājiem,  ne  tikai  citu  mācību 
priekšmetu skolotājiem, bet arī jebkuram citam interesentam. Visi interesenti  
ir aicināti apmeklēt šo konferenci, tās nākamā tikšanās reize paredzēta no 9. 
līdz 10. aprīlim. 

Esmu ļoti pateicīga mūsu draudzes loceklei Ērikai Aļeksejevai, ka viņa 
mani  pirms  diviem  gadiem  uzrunāja,  iedrošināja  apmeklēt  šo  brīnišķīgo 
pasākumu, kurā var tik daudz iegūt dvēselei – dziļāk izprast Dieva Vārdu, 
sadraudzēties ar citiem konferences apmeklētājiem, neapšaubāmi mācīties,  
pārdomāt  par  to,  ko  ar  dzīves  piemēriem  stāsta  lektori.  Pagājušajā 
konferencē  piedalījās  vairāki  pasniedzēji  gan  no  Latvijas,  gan  no  citām 
valstīm, piemēram, Edgars Mažis – teoloģijas maģistrs, Āgenskalna baptistu 
draudzes mācītājs,  Geils Hārtlijs – mācītājs no ASV, Kriss Vords – misijas 
„Riverside  Baptist  Association”  direktors,  Sandra  Muliniksa –  skolotāja  no 
ASV, Linda Normena – skolotāja no ASV, Dīns Šeltons – mākslinieks no ASV, 
Volijs Skūns – psiholoģijas un Bībeles pasniedzējs no Zviedrijas.

Pagājušās konferences laikā klausītājiem bija iespēja dzirdēt piemērus, 
kā stāstīt bērniem Evaņģēliju, izmantojot lelli ar krellītēm, kā vizuāli atspoguļot  

bērniem krāsu nozīmi Bībelē. 
Varu tikai minēt dažas pārfrazētas domas un idejas no dzirdētā un 

piedzīvotā konferences laikā:
• kad sniedzam sava priekšmeta zināšanas, mēs nododam tā-

lāk attiecības; 
• skolotāja – laba līdera četri pamatbalsti: 1) drosme, 2) sare-

dzēt vīziju un to bērnā nenoslāpēt, 3) gudrība, tālredzība, 4) 
vērtību skala;

• mums katram nemitīgi ir jāmeklē ceļš uz otra cilvēka sirdi, ja  
tas neizdodas, tas nozīmē – ir vēl kāds cits ceļš un risinā-
jums;

•  nekad necentieties Dieva darbus ielikt savu domu rāmjos, 
kastītēs, jo Dievs mūs ir radījis, un mums nav jācenšas kļūt 
par Viņu gudrākiem.  

Manuprāt,  visvērtīgākā atziņa, kuru konferences laikā izteica Volijs 
Skūns,  proti,  akadēmiskajiem  mācību  mērķiem  nav  jākļūst  par  pašiem 
galvenajiem, pats svarīgākais, ka mēs aizsniedzam bērnu sirdis ar savu 
sirdssiltumu. 

Konferences laikā pasniedzēji stāstīja gan Dieva paveiktos brīnumus, 
kuri  notikuši  viņu  ģimenēs,  radu  saimē,  gan  arī  jokus.  Viens  no 
spilgtākajiem Dieva brīnumiem noticis kādā jaunā un kuplā ģimenē. Sieva 
saslimusi ar vēzi, ārsti atklāja šo slimību jau 4. līmenī. Neviens no draugiem 
un radiem nespēja pat iedomāties, kas notiks ar jauno vīru un viņu trijiem 
mazajiem bērniem. Visa ģimene, visi radinieki un visa draudze stipri lūdza  
Dievu. Pēc diviem mēnešiem ārsti nevarēja atrast nevienu simptomu, kurš 
varētu liecināt par vēža slimību. Viņa bija vesela! Slava Dievam! 

Kāds  no  V.  Skūna  daudzajiem  jokiem.  Cilvēks  aicina  Dievu  uz 
sacensībām. Kurš uztaisīs labāku cilvēku? Dievs saka cilvēkam: ,,Tu sāc 
pirmais.” Cilvēks pietupās un paņēma sauju zemes, sajauktu ar mālu un 
akmentiņiem. Dievs apturēja cilvēka darbošanos:  ,,Pag, pag, tā ir  mana 
zeme, vispirms uztaisi pats savu zemi!”   

Lai Dievs ar Svētā Gara palīdzību nāk pie mums katra darbojas un 
maina mūsu dzīvi labākiem mērķiem!



KRISTĪBAS UN IESVĒTĪBAS

9. janvārī mūsu draudzē tika kristīti 
Mārtiņš Markuss Ozoliņš un Kevins Kubiļus
kristītas un iesvētītas
Līva Pipcāne, Māra Evardsone, Sintija Miesniece, Signe Miesniece
iesvētīti 
Līga Zvirgzdiņa, Elīna Ravinska, Ilze Kurme, Irina Logina, Liena Ozoliņa,
Artūrs Dimitrijevs, Adelīna Dimpere, Edijs Dimpers

KATEHĒZE (IESVĒTES MĀCĪBA)

Jaunais iesvētes mācības kurss sāksies sestdien, 5. martā plkst. 1600

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

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

20.februāris SVĒTDIENA Septuagesima – 3. svētd. pirms Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola. 
Sadraudzība pēc dievkalpojuma.

25.februāris   piektdiena 1800 Krusta ceļš
26. februāris sestdiena  900 Dievkalpojums

1800 Vespere (vakara svētbrīdis)

27. februāris SVĒTDIENA  Sexagesima -  2. svētd. pirms Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola. 
Dievkalpojums notiks baznīcas lielajā telpā!

4. marts piektdiena 1800 Bībeles stunda un lūgšanu vakars
5. marts sestdiena 1600 Iesvētes mācības (1. tikšanās reize)

6. marts SVĒTDIENA svētdiena pirms Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS bez Svētā Vakarēdiena. Svētdienas 
skola.

          LIELDIENAS

Klusā 
nedēļa

Lieldienu 
nedēļa

Ciešanu laiks
Lieldienu laiks ar 
augšāmcelšanās 
tēmu

                                

Gavēņa laiks Lieldienu laiks līdz 
debesbraukšanas dienai 

(40 dienas)          (40 dienas)

Pirmsgavēņa 
laiks Novenna

Pirmsgavēņa un gavēņa laiks Lieldienu laiks

(70 dienas) (50 dienas)

Draudzes avīzes numuri
Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

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
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