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GANA SLEJA
Draudzes gans  Hanss Jensons

Janvāris – misijas un ekumēnisma mēnesis

Kad mēs sākam kaut ko no jauna, tad parasti apņemamies fokusēt  
uz  to  galveno,  lai  pārējās  lietas  pakārtojas  tam.  Kad  stāvam jauna  gada 
priekšā, mēs varam apņemties atjaunot fokusu uz mūsu galveno uzdevumu. 
Arī no tā viedokļa ir labi, ka mēs sākam gadu tieši domājot par mūsu galveno 
misiju, mūsu uzdevumu gan kā atsevišķi indivīdi, gan kā draudze un baznīca 
kopumā. 

Mēs  Kristus  piedzimšanas  svētkos  dzirdējām,  ka  Pestītajs  ir  
piedzimis priekš mums. Ja mēs par to priecājamies, saprotam un piedzīvojam 
kā kaut ko labu, tad mums vajadzētu būt tik devīgiem un rūpēties par to, ka 
tas  tiktu  dots  arī  citiem  tālāk.  Tas,  ka  Viņš  ir  piedzimis  priekš  mums, 
nenozīmē, ka Viņš ir dots tikai mums, bet arī citiem.

Jēzus rūpējās par to, lai šī vēsts aizsniegtu mūs, tāpēc Viņš dibināja  
baznīcu ar  pavēli  „Ejiet  un dariet  par mācekļiem visas tautas”.  Pateicoties  
tam, ka daudzi ir paklausījuši šai pavēlei, mums ir draudze, kas vēl darbojas 
mūsu vidu. Un ja mēs esam draudzē, mēs esam arī šajā misijā iesaistīti.

Mūsu  baznīcā,  LELB,  mums ir  trīs  diecēzes  un  Liepājas  bīskaps 
Pāvils Brūvers ir atbildīgs par misijas apzināšanu/veikšanu. Viņš šajā sakarā 
ir  uzrakstījis  savas pārdomas un ierosinājumus,  kas ir  kā  pielikums mūsu 
Baznīcas gadagrāmatā un ko daļēji es arī gribu pārpublicēt šeit.

Misija ir baznīcas pastāvēšanas jēga. Kristus dotās misijas pavēles 
piepildīšana ir vissvarīgākais uzdevums katram baznīcas loceklim.

Kā ir ar mani? Ko es varu darīt?
Atbildēsim  uz  šiem  jautājumiem,  pārdomāsim,  lūgsim  un  iesim...  un 
darīsim...

Kur atrodamies šobrīd? 
• Vai „bēgļu nometnē”, kur patverties no pasaules? 
• Vai  „karaspēka  vienībā”,  kas  izgājusi  cīņā  un  seko  stratēģiskam 

plānam? 
• Vai esam gatavi mainīties? 
• Ja esam gatavi, tad dodamies uz priekšu, balstoties uz Dieva Vārdu 

un lūgšanām! 

Dieva Vārds - balsts Nr.1 
„Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara  
debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās  
kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es  
jums esmu pavēlējis.  Un redzi,  Es esmu pie jums ik  dienas līdz pasaules  
galam." (Mat. ev. 28: 18-20) 

Dieva Vārds – balsts Nr. 2 
“Un  tie  pastāvēja  apustuļu  mācībā  un  sadraudzībā,  maizes  laušanā  un  
lūgšanās… Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs… Viņi mēdza  
ik  dienas  vienprātīgi  sanākt  Templī,  pa  mājām tie  lauza  maizi  un  baudīja  
barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti  
visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.”  
(Ap.d. 2:42-47) 

Dieva Vārds – balsts Nr. 3 
„Viņš  arī  devis  citus  par  apustuļiem,  citus  par  praviešiem,  citus  par  
evaņģēlistiem,  citus  par  ganiem  un  mācītājiem,  lai  svētos  sagatavotu  
kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu” (Efez. 4:11-12) 

Mani atbildes soļi
Ja esmu pārliecinājies, ka patiesi ticu Dieva Vārdam un esmu aicināts tam 
sekot, man jāizšķiras par iesaistīšanos vienā vai vairākos darbības laukos:

• Garīgās pieaugšanas veicināšanā
• Draudzes motivēšanā
• Darbā ar sabiedrību
• Konkrētos misijas projektos

1. solis: personīgā garīgā pieaugšana 



2. solis: sadraudzības kopšana 
3. solis: aktīvo kalpotāju audzināšana 
4. solis: draudzes izglītošana misijā 
5. solis: būt savas Baznīcas patriotam 
6. solis: sabiedriskās un ekumēniskās attiecības 
7. solis: jaunu draudžu dibināšana  
 

Lai  Dievs  mums visiem  palīdz  kļūt  par  augošu  Baznīcu, 
kurā sirsnīgu uzņemšanu un atbalstu var saņemt katrs, kas ilgojas 
pēc  Dieva  tuvuma,  izslāpis  pēc  Patiesības  un  meklē  kristīgo 
sadraudzību!

EKUMĒNISKIE NOTIKUMI

LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU

Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. 
"Kā  lai  es  tuvojos Tam Kungam? Vai  lai  es  nometos  zemē augstā  Dieva  
priekšā? Vai  lai  es tuvojos Viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot  Viņam 
gadu  vecus  telēnus?  Vai  var  iegūt  Tā  Kunga  labpatiku  ar  daudziem 
tūkstošiem aunu, ar desmit tūkstošām eļļas straumju? Jeb vai man jādod par 
manu  pārkāpumu  mans  pirmdzimtais,  manas  miesas  auglis  par  manas 
dvēseles grēkiem?" Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis  
prasa, proti - darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva 
priekšā! (Mih.6:6-8)

1. DIENA   Piektdiena, 18. janvāris -    Iet savu ceļu sarunājoties.  
1 Moz 11:1-9 Bābeles torņa celšana un mūsu dažādība mantojums..
Ps. 34,11-18 „Nāciet.., uzklausiet!” Dievs mūs aicina uz dialogu. 
Apd. 2:1-12 Gara izliešanās, savstarpējās sapratnes dāvana.
Lk. 24:13-25 Saruna ceļā ar augšāmcelto Kristu.

2. DIENA   Sestdiena, 19. janvāris -    Iet savu ceļu kopā ar nelaimīgajiem,   
kas ir Kristus satriektā miesa.
Ez. 37:1- 14 „ Vai šie kauli var atdzīvoties?”
Ps. 22:1-8 Izsmiets un nozākāts, Dieva kalps sauc uz Kungu.
Ebr.13:12-16 Aicinājums doties satikt Jēzu „ārpus nometnes” 
Lk. 22:14-23 Pirms savām ciešanām Jēzus lauž maizi, atdodams pats sevi
3. DIENA   Svētdiena, 20. janvāris -    Iet savu ceļu pretī brīvībai.  
2 Moz. 1:15-22 Vecmātes paklausa Dieva likumam nevis faraona pavēlēm.

Ps. 17:1-6 Tāda cilvēka paļāvīga lūgšana, kurš atvērts Dieva skatienam.
2.Kor.3:17-18 Dieva bērnu godības pilnā brīvība Kristū.
Jņ. 4:4-26 Saruna ar Jēzu paver samārietei brīvāku dzīvi.

4. DIENA   Pirmdiena  , 21. janvāris -   Iet savu ceļu kā zemes bērniem.  
3.  Moz.  25:8-17  Zeme  kalpo  visu  kopīgajam  labumam,  nevis  individuālai 
peļņai.
Ps. 65:5-13 Dieva žēlastības bagātīgā izliešanās pār zemi.
Rom 8:18-25 Visa radība gaida atpestīšanu.
Jņ 9:1-11 Dubļi, miesa, ūdens: Jēzus veic dziedināšanu

5. DIENA   Otrdiena, 22. janvāris –   Iet savu ceļu kā Jēzus draugiem.  
Augstā dz.1:5-8 Mīlestība un iemīļotā.
Ps. 139:1-6 Tu mani meklēji, Tu mani pazīsti.
3 Jņ 2-8 Uzņemt savus draugus Kristū.
Jņ. 15:12-17 Es jūs saucu par draugiem.

6. DIENA   Trešdiena, 23. janvāris –   Iet savu ceļu pāri barjerām.  
Rut 4:13-18 Rutes un Booza pēcnācējs.
Ps. 113 Dievs, pašu nabadzīgāko atbalsts
Ef 2:13-16 Kristus nojauca sienu, kas mūs šķīra. 
Mt. 15:21-28 Jēzus un kanaāniete!

7. DIENA   Ceturtdiena  , 24. janvāris -   Iet savu ceļu solidāri.  
4 Moz.27:1-11 Mantojuma tiesības sievietēm.
Ps.15  Kurš tiks uzņemts Dieva svētnīcā?
Apd. 2,43-47 Mācekļiem viss bija kopīgs.
Lk. 10:25-37 Labais samārietis.

8. DIENA   Piektdiena, 25. janvāris -    Iet savu ceļu svinot.  
Hab 3:17-19 Priecāties posta laikā.
Ps. 100 Dieva slava pār visu zemi
Fil. 4:4-9 Vienmēr priecājieties Kungā!
Lk. 1:46-55 Marijas dziesma.

EKUMĒNISKIE PASĀKUMI
18.  janvārī    18  00   Madonas  bibliotēkas  konferenču  zāle,  žurnālistu  vadīta 
diskusija ar garīdzniekiem „Kas mūs vieno?”(iespēja uzdot jautājumus)
19. janvārī     14  00   Dzelzavā, Jauniešu centrā Sarunas ar  garīdzniekiem „Kas 
mūs vieno?”



20. janvārī aizlūgumi katrā draudzē
18  30   Madonas katoļu draudzes namā Tikšanās par tēmu Bībele un finanses.
12 nedēļu kursa prezentācija par budžeta plānošanu pēc Bībeles principiem.

21. janvārī plkst.   18  00   Madonas baptistu draudzē Ekumēniskais svētbrīdis

22.  janvārī    18  00   Grašu  bērnu  ciemata  kapelā  kopienas  "Chemin  Neuf" 
vadītais lūgšanu vakars
23. janvārī   18  00     Madonas katoļu baznīcā, slavēšana

24.janvārī plkst.  19  00   Lazdonas ev. lut. baznīcā ekumēniskais dievkalpojums

25. janvārī    18  00    Ekumēniskais krusta ceļš Cesvaines ev. lut. baznīcā. Pēc 
tam sadraudzība.

SV.GREGORA   KRISTĪGĀS   MISIJAS   CENTRS   AICINA...

2013.gada janvārī Sv.Gregora kristīgās misijas centrs uzņem 
jaunu mācekļu grupu Misijas programmā.

Pieteikšanās - līdz 25. janvārim. 

Programmas ietvaros mācekļi  darbojas dažādu projektu komandās 
kopā ar Misijas centra darbiniekiem, brīvprātīgajiem un misionāriem, iegūstot  
jaunas zināšanas, prasmes un reālu kalpošanas pieredzi gan Misijas centrā, 
gan  ārpus  tā  (līdzšinējās  aktivitātes  sk.  www.gregors.lv >"Jaunumi"  un 
"Misijas darbs").

Katram māceklim tiek izstrādāta individuāla programma atkarībā no 
viņa prasmēm, talantiem, interesēm un iepriekšējās sagatavotības, taču visus 
vieno kopīgs dienas ritms un Misijas centra disciplīna. Ikdiena Gregorskolā ir 
dzīve kopībā -  lūgšanas,  aizlūgšanas, slava un pielūgsme, mazās grupas,  
Bībeles  studijas  un  kopīgi  pasākumi.  Pēc  četriem  apmācību  mēnešiem 
absolventi  var  turpināt  darboties  Misijas  centrā  kā  brīvprātīgie  -  mācekļu  
sadarbība  ar  Misijas  centru  parasti  turpinās,  tiem  iesaistoties  dažādos 
projektos un piedaloties nākamās mācekļu grupas uzņemšanā. 

Programmas ilgums: 16 nedēļas. 

Mācību programmā: 4  Bībeles studiju  nedēļas,  Dieva meklēšanas nedēļa, 
Misijas  nedēļa,  Iekšējās  dziedināšanas  nedēļa,  Kristīgās  dzīves  nedēļa,  

Baznīcas nedēļa, Saskarsmes nedēļa, 3 prakses nedēļas u.c.
Sākums - 2013.gada 3.februārī. Noslēgums - 2013.gada 31.maijā. 

Izmaksas:  Ls  100  mēnesī  (dzīvošana skolā  +  mācību  maksa)  un  prakses 
izmaksas.  Ja  nauda  ir  vienīgais  šķērslis,  lai  mācītos  Misijas  programmā, 
sazinieties ar mums un kopīgi meklēsim risinājumu. 

Sv.Gregora kristīgās misijas centrs
Lielā ielā 26, Saldus, Saldus nov., LV-3801

tālr. 63822403, mob.20216655 
skola@gregors.lv | www.gregors.lv

INFORMĀCIJA

Iesvēte – solis ceļā pretīm Dievam

Katram  ceļam  ir  sākums.  Arī  ceļam  pie  Dieva.  Katram  no  mums 
konkrētajā  dzīves  mirklī  vajadzīgs  kāds  iedrošinājums  un  katrs  no  mums 
izvēlas savu ceļu,  pa kuru iet.  Iesvētes mācību mērķis  ir  palīdzēt  pieņemt 
lēmumu par šī ceļa izvēli, iepazīstoties ar garīgo dzīvi, pieredzi, viens otram 
palīdzot tuvoties Dievam, piedzīvojot Dieva klātbūtni savā dzīvē.

JAUNS IESVĒTES NODARBĪBU CIKLS CESVAINES DRAUDZĒ 
SĀKSIES 26. JANVĀRĪ PLKST. 1600.

Visi esiet mīļi gaidīti!

KRISTĪBAS, IESVĒTĪBAS

6. janvārī mūsu draudzē tika kristīts
     Linards Ābeltiņš un Oskars Kalve;

kristīta un iesvētīta Laura Dzenava un Lūcija Ozola;

         iesvētīti Genādijs Ivanovs un Solvita Uljāne.

Ja Dievs Tevi aicina, 
ATSAUCIES!

http://www.gregors.lv/
mailto:skola@gregors.lv
http://gregors.lv/?sad=3
http://gregors.lv/?sad=6
http://www.gregors.lv/


NOTIKUMI  DRAUDZĒ
Iesvētes mācību dalībniece Lūcija Ozola

Iesvētes mācības 

Pagājušā gada 6. oktobrī sākās iesvētes mācību nodarbības. Mums 
kopumā bija astoņas nodarbības, kuras mēs cītīgi apmeklējām. Mani priecēja, 
ka bez manis ir vēl citi cilvēki, kas ir gatavi atvērt savas sirds durvis un ielaist  
Dievu savā sirdī.

Mums  visiem  šīs  nodarbības  patika,  jo  mēs  uzzinājām  daudz  ko 
jaunu par Dievu, kā arī uz iepriekš zināmo paskatījāmies ar citu skatu. Mēs 
Dievu iepazinām kā savu Tēvu, kas mūs radījis, un kā mūsu glābēju. Viņš  
mums vairs nav bezpersoniska un sveša persona. 

Šīs iesvētes mācības bija arī labs laiks pārdomām, kādi mēs īstenībā 
esam, un kādi ir līdzcilvēki ap mums.Šis laiks ir palīdzējis saprast, kāpēc viss  
dzīvē nenotiek, kā mēs gribam, bet ir augstāki spēki, kas valda pār mums, un 
tas ir Dievs.

Mums  katram,  kas  ir  gatavs  paplašināt  savu  redzes  loku  garīgo 
vērtību pusē, vajadzētu izmantot šo vienreizējo izdevību iet Iesvētes mācībās, 
kuras  vada  draudzes  mācītājs  Hanss  Jensons,  lektors  Jānis  Diekonts  un 
Astrīda Briede.

INFORMĀCIJA

Misijas konference notiks 9. februārī Krustpils ev. lut. baznīcā. 
Tuvāka informācija pie mācītāja Hansa Jensona.

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

Informāciju par notikumiem draudzē variet lasīt arī mūsu draudzes 
mājas lapā: www.cesvainesdraudze.lv

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

13. janvāris SVĒTDIENA Pirmā svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

18. janvāris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 

19. janvāris sestdiena    1400 „ Kas mūs vieno?”
Sarunas ar garīdzniekiem Dzelzavas Jauniešu centrā

________________________________________________________________________________________

20. janvāris SVĒTDIENA Otrā svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība (prezentācija par misiju)

25. janvāris piektdiena    1800 Ekumēniskais krusta ceļš baznīcā
              pēc tam sadraudzība

26. janvāris sestdiena    1600 Iesvētes mācības
_______________________________________________________________________________________

27. janvāris SVĒTDIENA Septuagesima - Trešā svētdiena pirms 
Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

1. februāris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 

2. februāris sestdiena    1800 Draudzes padomes sēde
_________________________________________________________________________________________

3.februāris SVĒTDIENA Sexagesima - Otrā svētdiena pirms Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

8. februāris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
________________________________________________________________________________________

10.februāris SVĒTDIENA Svētdiena pirms Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

13. februāris trešdiena    Pelnu diena. Gavēņa laika sākums 
      1900 Dievkalpojums 

http://www.cesvainesdraudze.lv/
mailto:astrida.briede@inbox.lv
mailto:normundskarklins69@inbox.lv
mailto:hanss.jensons@lelb.lv
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