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GANA SLEJA
Draudzes gans Hanss Jensons

Priecīgas Lieldienas!
Tā mēs mēdzam teikt, PRIECĪGAS Lieldienas. Tā mēs arī sakām sakarā ar
Ziemsvētkiem, PRIECĪGUS Ziemsvētkus. Šie abi svētki ir priecīgi, jo abi runā
par dzīvību. Un šie abi svētki ir tieši saistīti viens ar otru, jo tas, kas sākas ar
Ziemsvētkiem, ar Kristus piedzimšanu, tiek īstenots Lieldienās. Sakarā ar Jēzus piedzimšanu eņģeļi pasludināja ganiem.
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm no tiks jo jums šodien Pestītājs dzimis.” (Lk.2:10-11)
Jēzus sekotāji bija lielā neziņā un izmisumā, kad persona, uz kuru bija liktas
pestīšanas cerības, ļoti ātri „pazuda”. Pat nenoritēja diennakts, kad viņš jau
bija sagūstīts, notiesāts, nomocīts, sists krustā un apglabāts. Sievietes, kas
gāja uz kapu agri no rīta, protams, gāja ar lielām skumjām par sava acerētā
pestītāja nāvi. Kad sievietes saprata, ka Jēzus bija augšāmcēlies, viņu lielās
bēdas par Jēzus nāvi tika pārvērstas lielā priekā.
Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams: "Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs mek lējat Jēzu, krustā sisto.Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies, kā Viņš sacījis. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur Viņš gulēja. Un eita steigšus un sakait
Viņa mācekļiem, ka Viņš ir no miroņiem augšāmcēlies; un redzi, Viņš jums pa
priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit. Redzi, es jums to esmu sacījis." Un tās steigšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to
vēstīt Viņa mācekļiem.(Mt.28:5-8)
Tukšais kaps kļuva par prieka vēsts vietu, par „evaņģēliju”! Tas, ka šīs piedzīvojums pie kapa viņām deva gan bailes, gan lielu prieku parāda tā nopiet-

nību. Šie notikumi skar ļoti dziļi, skar mūsu esamības būšanas vai nebūšanas, mūsu eksistenci.
Domāju, ka ne tikai es esmu piedzīvojis dzīvē brīžus, kad esmu bijis tuvu
kādai avārijai vai zaudējumam, un pēc tam piedzīvoju gan drebēšanu (bai les par to), ka bija tik tuvu, un prieku, ka vēl esi dzīvs vai vēl nav zaudēts
tas, kas vienā brīdi izskatās zaudēts.
Lieldienas prieks nav lēts prieks, bet īsts un mūžīgs.
Bet, lai to piedzīvotu, tad Lieldienas vēsti jāpieņem ticībā. Un tad, Viņš, kas
ir dzīvs, sadraudzībā pārliecinās Tevi par savu uzvaru pār nāvi un mūžīgo
dzīvību, ko tikai Viņš var mums dot.
To es novēlu ikkatram piedzīvot!
TEMATISKĀ DAĻA
Lieldienu sarkanā ola
Kristus Augšāmcelšanās svētkos ticīgie priecīgi sveic viens otru
un dāvina krāsotas olas. Šī tradīcija saistās ar notikumu, kad svētā Marija Magdalēna, līdzīgi apustuļiem nesdama cauri daudzām zemēm
Evaņģēlija vēsti, ieradās Romas imperatora Tibērija pilī. Toreiz bija tradīcija imperatoram kaut ko dāvināt, un Kristus mācekle, būdama trūcīga
sieviete, atnesa viņam vienkāršu vistas olu un pavēstīja par Kristus
Augšāmcelšanos. Imperators Marijai Magdalēnai nenoticēja un atteica:
„Kā gan kāds var augšāmcelties no mirušajiem? Tas ir tikpat neiespējami kā tas, ka šī ola pēkšņi kļūtu sarkana.” Un tūlīt Romas valdnieka acu
priekšā notika brīnums: ola mainīja krāsu un kļuva sarkana, apliecinot
Labās Vēsts patiesīgumu. Kopš tā laika kristieši viens otram dāvina krāsotas olas, viens otram saucot Lieldienu sveicienu „Kristus ir augšāmcēlies!”, tam atbild „Patiesi augšāmcēlies!”. Tādējādi Lieldienu ola mums
atgādina par kristietības svarīgāko notikumu un ir kā zīme Kristus uzvarai pār nāvi. Katrs taču zina, ka, pāršķeļoties olas čaumalai, piedzimst
līdz šim neapjausta dzīvība, tāpat arī no kapa Augšāmcēlās Pestītājs,
dāvinot mūžīgo dzīvību. Savukārt sarkanā krāsa simbolizē to, ka Dieva
Dēls ar savām asinīm ir izpircis cilvēces grēkus.

DRAUDZES AKTIVITĀTES

INFORMĀCIJA

Baltā svētdiena

Bībeles svētki

Agrīnās kristietības periodā bija parasts, ka Lieldienu nakts bija arī
kristību nakts tiem, kas bija sagatavoti saņemt Svēto kristību un līdz ar to bija
iekļauti augšāmcelšanās priekā. Kristījamie bija tērpušies baltās drānās, kas
simbolizēja Kristus taisnību un šķīstumu, ko Viņš dāvā Kristības sakramentā.
Baltās kristību drānas tie paturēja vēl visu nākošo nedēļu, tāpēc nākošā
svētdienā – Baltajā svētdienā - jaunkristītie baltās drānās nāca draudzes
priekšā, parādot, ka viņi ir savas baltās drānas nosargājuši nesamaitātas.
Baltā ir arī Lieldienu un Lieldienu gaviļu laika liturģiskā krāsa, kas
simbolizē prieku, šķīstību, skaidrību, nevainību, debesu un Dieva godību.
Šķiet, ka katram no mums ir sava sajūta, sava motivācija un sava
nepieciešamība pēc kristībām, taču saskaņā ar baznīcu, ar kristības
sakramenta saņemšanu cilvēki tiek pietuvināti Kristus Baznīcai. Kristībās mēs
saņemam grēku piedošanu, atpestīšanu no nāves un velna, un iegūstam
mūžīgo svētlaimi kā jau Dr. Mārtiņš Luters pie kristību sakramenta to ir
skaidrojis. Šīs dārgās dāvanas iegūst ikviens, kurš tiek kristīts, uzticoties
Dieva dotajiem apsolījuma vārdiem, kurus atrodam Bībelē.
Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo kristības
notika reti, un tādēļ, runājot par kristībām, parasti tika domātas bērnu
kristības. Šādos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt,
lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi.
Saņemot kristību vēlākos gados, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola
dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ parasti tajā pašā dievkalpojumā šādi
kristījāmie tiek arī iesvētīti, tādejādi kļūstot par pilntiesīgiem draudzes
locekļiem. Iesvētībās ar roku uzlikšanu un lūgšanu tiek saņemtas Svētā Gara
dāvanas, lai uzsāktu kalpošanu.
Lai izdzīvotu abus šos notikumus – kristības un iesvētības, šogad
mūsu draudzē katehūmeniem (iesvētes mācību dalībniekiem) tiek dota
iespēja saņemt Svēto kristību un iesvētību atsevišķās dienās. Līdz ar to
iesvētību kursa dalībnieki tiks kristīti Baltajā svētdienā, savukārt, iesvētības
notiks pēc iesvētes mācību pilna kursa beigām - Vasarsvētkos.

30. aprīlī plkst. 11.00 Cesvaines vidusskolā notiks tradicionālie Bībeles
svētki. Mūsu draudzes bērni, jaunieši un viņu ģimenes tiek mīļi aicināti
apmeklēt šos svētkus. Svētku organizēšanā piedalās dažādu konfesiju
pārstāvji un kristīgie skolotāji. Lai bērniem būtu interesanti, šogad svētkus
vadīs vāverēns Toms, kurš lūdz, lai katrs bērns sagatavo mājas darbu –
zīmējumu par Rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 8. nodaļas /23 – 26 pants/.
Bērnu darbus jūs variet nodot arī Cesvaines ev. lut. draudzes Svētdienas
skolas vadītājai Līgai Čeverei.

INFORMĀCIJA
Visi mīļi aicināti uz baznīcas apkārtnes sakopšanas talku:
29. aprīlī no plkst. 1300
30. aprīlī no plkst. 1100

Darba kārtība:
10.00 - 11.00 reģistrācija ( Cesvaines vidusskolas foajē),
multfilma „Jēzus brīnumdarbi” (Cesvaines vidusskolas zālē),
11.00 – 12.00 priesteris Rihards Rasnacis. Kopīgo dziedāšanu vada Jēkaba
katedrāles jauniešu grupa „ EX Animo”,
12.00 – 12.45 grupu darbs bērniem,
12.00 – 12.45 paneļdiskusija pieaugušajiem „Uzdod jautājumu mācītājam”,
12.45 – 13.15 pusdienas,
13.20 – 14.00 uzdevumu veikšana komandām „Saliec puzli!”,
14.00 – 14.40. grupa „EX Animo”. Mācītājs Hanss Jensons, noslēguma lūgšana.

Svētku dalībniekiem paredzētas pusdienas, kuru izmaksas ir 0,60 Ls.
Lūdzam pieteikties līdz 25. aprīlim, zvanot Līgai Čeverei – mob. 29763670
GRĀMATGALDS
Rita Liepiņa no IHTIS
Mūsu Baznīcas grāmatu veikalam „IHTIS” tagad INTERNETA VEIKALS!
Līdzdalām savu prieku, ka mūsu Baznīcas izdevniecībai un grāmatu
veikalam tagad ir skaista un ērta mājas lapa www.ihtis.lv . Lielākais ieguvums ir
pārskatāmība un viegla lietošana. Sev interesējošo grāmatu pēc autora vai
nosaukuma viegli atradīsiet lodziņā "meklēt". Pierakstoties jaunumiem, allaž epastā saņemsiet ziņas par akcijām, interesantiem pasākumiem vai svarīgiem
notikumiem.
Beidzot varēsiet pasūtīt preces internetā un pasta sūtījuma paciņas
atvēršanu nosvinēt kā mazus svētkus. Esam ļoti priecīgi par mūsu jauno
mājaslapu un ticam, ka tā labi kalpos arī jums!

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

Cesvaines draudzes kalendārs
24. aprīlis

SVĒTDIENA Augšāmcelšanās svētki - Lieldienas
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Sadraudzība pēc dievkalpojuma.

29. aprīlis

piektdiena

1. maijs

SVĒTDIENA Baltā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

6. maijs

piektdiena

7. maijs

sestdiena

LIELDIENAS
Klusā Lieldienu
nedēļa nedēļa
Ciešanu laiks

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

18 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
1600 Iesvētes mācības
00

8. maijs

SVĒTDIENA Lieldienu laika 3.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.

13. maijs

piektdiena

14. maijs

sestdiena

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
1600 Iesvētes mācības

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

Gavēņa laiks
(40 dienas)

Lieldienu laiks ar
augšāmcelšanās
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Lieldienu laiks līdz
debesbraukšanas dienai
(40 dienas)

Pirmsgavē
ņa laiks

Novenna

Pirmsgavēņa un gavēņa laiks

Lieldienu laiks
(50 dienas)

(70 dienas)
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