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GANA SLEJA
Draudzes gans  Hanss Jensons

Kristus ir augšāmcēlies un uzvarējis nāvi! Allelūja!

Kristus ir augšāmcēlies! 
Patiešām augšāmcēlies! 
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Patiešām augšāmcēlies! 

Kristus ir augšāmcēlies! 
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Tā mēs ar īpašo prieka sajūtu, katru gadu pēc Jēzus Kristus ciešanu laika, izsakām ar  pārliecību. 
Šis  sveiciens  ir  saistīts  ar  Lieldienām,  ar  Kristus  augšāmcelšanās  svētkiem.  Arī  izsauciens  Allelūja ir

visvairāk saistīts ar prieku par Jēzus Kristus augšāmcelšanos. Viņš atkal ir mūsu vidū, Viņš runā uz mums! Tāpēc
lasījumi no Evaņģēlija,   kas ir tieši par Jēzu Kristu, nav tikai atmiņu vārdi, bet vārdi, ko Viņš šodien saka mums.
Tāpēc mēs arī pieceļamies pie evaņģēlija lasījuma, jo Viņš ir dzīvs un neredzamā veidā stāv mūsu vidū un runā.
Tāpat kā mēs automātiski pieceļamies, kad pie mums ienāk augstas amatpersonas, tā mēs arī pieceļamies, kad
uzklausām augšāmcelto un dzīvo Jēzu. Un priekā par šo Viņa klātbūtni, mēs Viņu sveicam ar Allelūjas izsaucieniem.

Bet, kas ir  tās dziesmas, kuras mēs saistām ar Lieldienām? Vai Lieldienām ir  sava „Klusa nakts, svēta
nakts”? Diemžēl nav neviena konkrēta dziesma mūsu dziesmu grāmatā, kas ir iegājusi mūsu vidū tā, ka mēs varam
teikt,  ka būtu tik atpazīstama kā kāda no slavenām Ziemsvētku dziesmām. Kaut arī,  ka Lieldienas ir  Baznīcas
vislielākie svētki. 

Lai  mums  kāda  dziesma  kļūtu  vēl  pazīstamāka,  es  izvēlējos  dziesmu  „Lielākā  cīņa  pabeigta”,  kas,
manuprāt, labi atspoguļo Lieldienu būtību.

Pirmkārt, tā sākas ar Allelūja, pasludinot, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies. Gandrīz kā trompešu skaņa, kas
liek mums būt uzmanīgiem un sagatavoties šim priekam! Un katrs pants arī beidzas ar šo izsaucienu, lai uzsvērtu,
ka mums ir tiešām iemesls priecāties, un aicinātu, izbaudot to, dziedāt līdzi! 

Katrs pants dod paskaidrojumu, kāpēc mums ir iemesls tā priecāties par šo notikumu. 

1 Lielākā cīņa pabeigta, Kristum nu pieder uzvara. Viņam lai slava, mūžīgā: Allelūja. 
Tā cīņa, ko Jēzus uzvarēja,  ir  vislielākā, visgrūtākā,  visdārgākā,  visneiespējamākā,  ko tikai  Dievs pats

varēja uzvarēt mūsu vietā. Šī uzvara ir vienreizēja, uz visiem laikiem šī uzvara ir derīga, un uzvara ir tik pamatīga,
ka otrreiz nevar šo uzvaru atkārtot. Visas citas varenās uzvaras šajā pasaulē nobāl salīdzinājumā. Tāpēc šī uzvara
ir mūžīga. 

2 Tumsības vara briesmīga, Pakļauta tai bija dzīvība, Jēzus šo varu salauza: Allelūja. 
Dzīve grib dzīvot. Sākumā nebija domāta miršana. Dzīve dzīvo un tā tas arī bija domāts palikt. Dzīves

ienaidnieks ienāca līdz ar cilvēka grēkā krišanu, ar neuzticību dzīvības avotam - Dievam, no attālināšanas no Viņa.
Grēks ienāca un cilvēks kļuva mirstīgs. Ja nekas netiktu mainīts, dzīve tiktu pakļauta nāvei, proti - ka dzīve beigtos
ar to, ko vairs nevarētu saukt par dzīvi. Bet šo nāves ietekmi Jēzus salauza. 

3 Lieldienas rīta agrumā, Debesu gaismas spožumā, Jēzus no kapa uzcēlās: Allelūja 
Jēzus ir meistars lietot dabu, lai mācītu par garīgām lietām. Tā kā mēs piedzīvojam, ka rīta saules stari

pārvar nakts tumsu, tā Jēzus ļauj pirmiem augšāmcelšanās lieciniekiem piedzīvot Viņa uzvaru par nāvi šajā dabas
norisē. Jēzus ar savu uzvaru par nāvi dod mūsu dvēselei, mūsu būtībai, gaismu, kas uzvar mūsu dvēseles nakti un
velk mūs arā no grēku tumsības. Dzīve nav domāta kapam. Jēzus ar savu augšāmcelšanos norādu uz dzīvi, kas
ilgst ilgāk nekā līdz kapa malai. Ja mēs esam savienoti ar Viņu, tad dzīve, kopība ar Dievu nebeidzies.

 

4. Slava lai Jēzum Glābējam, Varonim krusta nesējam, Dzīvības, nāves Valdniekam: Allelūja 
Jo vairāk mēs saprotam un piedzīvojam to, no kā Jēzus mūs ir izglābis, kāds varonis Viņš ir ar to, ka Viņš

nesa mūsu krustu un mūsu vietā nomira pie krusta, ka Viņš ir valdnieks pār visu, tad mēs nevaram Viņu neslavēt. Ja
nāve pēc būtības nedraud, tad dzīves daba ir priecāties, pieķerties Viņam, kas dod un uztur dzīvību. Tad Viņu slavēt
un pielūgt nav kaut kas, ko mums jādara, bet tas, ko mēs nevaram nedarīt! Ar to, ka mēs atsaucamies uz Jēzus
Kristus varoņdarbiem, dodot Viņam slavu, mēs Viņu apliecinām, atzīstam, ka Jēzus Kristus ir uzvarējis (nevis mēs ar
saviem spēkiem), ka mēs ejam Viņam līdzi, ka mēs esam dzīvi!

Kā Jēzus saka: „es dzīvoju, un jums būs dzīvot” (Jņ: 14:19) 
Āmen! Alleluja! 

 ARHIBĪSKAPA  JĀŅA VANAGA VĒSTĪJUMS

Vienu  no  labākajiem  padomiem  Bībelē  dod  Poncijs  Pilāts.  Viņš  norāda  uz  Jēzu  un  saka:  „Redzi,
cilvēks!“1Tiešām, lūkosimies uz augšāmcelto Kristu! Viņā var redzēt dzīves pilnību. Viņu nodeva, sagūstīja, mocīja un
sita krustā. Viņš mira agonijā un pat kapā nebija atdusas–viņš nokāpa ellē 2 un skatīja pekles šausmas. Bet Lieldienu
rītā viss bija beidzies. Viņš iznāca no kapa, ieraudzīja saullēktu, ieelpoja spirgto rīta gaisu, satika draugus un debesu
Tēvs atkal bija ar viņu. Lieldienas Jēzum bija vislaimīgākais rīts. Pat krusts, kas Ģetsemanes dārzā biedināja līdz
asins sviedriem, nu bija prom uz visiem laikiem. Nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju. 3 Tikai
dzīvības pilnība! Lūkosimies uz augšāmcelto Kristu – kā viņš izbauda to, ka ir dzīvs! Raugies uz Jēzu un „redzi –
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cilvēks!“ Bet Jēzus saka: „Es dzīvoju un arī jūs dzīvosit.“4

Vai tad arī mēs varam piedzīvot tādu prieku, kā iznākot no kapa? Kur mēs esam kapam līdzīgā vietā? Par
aizliegto augli Dievs teica: „Kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi.“ 5Ne tikai tādēļ, ka grēka sekas ir nāve. Iekožot grēka
auglī, mēs piedzīvojam, kā sirdsapziņa mirtin mirst. Apjaust, ka esi nodevis pats savus principus, apgānījis savus
ideālus, attālinājis sevi no debesīm pēc kā ilgojies – tas ir kā dzīvojot mirt. Aptvert, ka par lēcu virumu esi darījis to, par
ko kauns skatīties acīs Dievam, tuvākajam un pat pašam sev - tas ir kā iekrist kapā. Un apziņa, ka padarīts ir padarīts,
ir kā kapam uzvelts akmens.  

Mūsu augšāmceltais Kungs ir novēlis akmeni. Izpērkot grēkus pie krusta, viņš ir sagādājis piedošanu. Savu
augšāmcelšanos viņš ikdienā lietojamā veidā liek mūsu rokās kā grēksūdzes sakramentu. „Tavi grēki tev ir piedoti.“
Vārdi, kas vainas apziņas šaustītu dvēseli izceļ no kapa, ka tā ierauga sauli, ieelpo ar pilnu krūti, satiek draugus, un
atkal jūt, ka debesu Tēvs viņu uzlūko beznosacījumu mīlestībā. Tas ir  laimīgs brīdis. Cik labi ir  dzīvot, kad tev ir
piedots!  „Kristus pilnvarā es tevi atraisu no taviem grēkiem.“  Vārdi, kas ļauj nevis skatīties atpakaļ, bet dzīvot uz
priekšu. Tā ir iespēja mēģināt veidot no jauna dzīvi saskaņā ar ticības ideālu, lai veco grēku pieredze ir nevis par
slazdu, bet par mācību. „Redzi, cilvēks“ – augšāmceltais, piedošanas atdzīvinātais, ko Dieva mīlestības piedzīvojums
iedrošina nebaidīties dzīvot pēc ticības.

Taču  mēs  varam  būt  ne  tikai  piedošanas  augšāmceltie.  Mēs  paši  varam  piecelt  no  kapa  citus.  No
nepiedošanas kapa, kurā esam viņus aprakuši un izslēguši no savas dzīves. „Es tev piedodu to pārestību, ko nevar
atsaukt. Es tevi atraisu no sava aizvainojuma, sarūgtinājuma un novēršanās. Kā Dievs man ir Kristus dēļ piedevis, tā
arī es no sirds Tevpiedodu, un izlūdzos tev piedošanu par visu.“ Cik labi ir dzīvot, kad esi piedevis! Kā ieelpot spirgto
Lieldienu rītu. Raugies uz viņu un redzi – cilvēks! Trausls un vājš savā cilvēcībā, bet līdzi man ietverts Dieva mīlestībā.
Piedošana dara bagātu, jo, atgūstot vienu cilvēku, tu atgūsti veselu pasauli.

Piedošana ir lieldienu viduspunkts, jo atraisa nāves mezglus un visu dara jaunu. Vingrināsimies Lieldienas
lietot ikdienā. Nebaidīsimies ielūkoties sevī un nosaukt lietas īstajos vārdos. Satverot piedošanu un dodot to citiem,
paļāvībā uz Dievu izbaudīsim dzīvi radikālā ticībā! Tā mēs gatavojamies lielajai dienai, kad mūs patiešām guldīs kapā
zem akmens ar Kristus apsolījumu: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos kaut arī viņš mirtu! Un
katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam!“ 

Lai mums visiem priecīgas Lieldienas!

Kristus mīlestībā,
 +Jānis 
 Rīgas arhibīskaps

[1] Jņ.19:5
[2] 1.Pēt.3:19
[3] Atkl.21:4
[4] ]Jņ.14:19
[5] Gen.2:17
[6] Jņ.11:25 

BĪBELES SVĒTKI
Svētku organizatoru vārdā Marika Šķēle.

Cesvaines vidusskolā 6. aprīlī plkst.11.00 notiks Bībeles svētku 5 gadu jubileja. Šogad par Bībeles svētku
moto esam izvēlējušies Jņ.14:27 „Mieru es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, es jums
dodu. Jūsu sirdis lai  neiztrūkstas un neizbīstas.”  Prieks un pateicība Dievam, ka esam šos gadus bijuši  kopā-
dažādu konfesiju un vecumu kristieši. Esam iepazinuši un pieņēmuši patiesā mīlestībā viens otru, mācījušies viens
no otra un rādījuši kristīgu piemēru bērniem – mūsu nākotnei.

Šī  gada  svētkos  esam  ieplānojuši  dažādus  pasākumus  visām  vecuma  grupām.  Slavēšanu  vadīs  Valdis
Indrišonoks.  Jauniešiem  paredzēta  lekcija  par  atkarībām,  kuru  vadīs  Betlēmes  žēlsirdības  mājas  puiši.
Pieaugušajiem notiks lekcija ” Garīgā cīņa’’, kuru vadīs Valdis Indrišonoks. Bērni zālē varēs baudīt Gulbenes katoļu
draudzes  izrādi”  Ronja  -  laupītāja  meita”  un  noslēgumā  ar  savu  programmu  visus  priecēs  kristīgie  klauni
„Mirabilibus” no Rīgas. 

Lai 5 gadu jubilejas svētki   varētu izdoties, un mēs varētu atmaksāt visus nepieciešamos izdevumus, lūdzam
arī jūsu draudzes finansiālu atbalstu jūsu iespēju robežās (līdz 30 latiem). Lai šī maksa nebūtu šķērslis jūsu dalībai,
lūdzu  zvanīt  Marikai  -  mājas  tel.64852194,  mob.26249925  un  noskaidrot  interesējošos  jautājumus.  Svētku
dalībniekiem paredzētas pusdienas, kuru izmaksas ir 0,50 Ls (lūdzu pieteikt ēdāju skaitu divas dienas iepriekš).
Līdzdalības maksa plānotajiem pasākumiem katram dalībniekam 0,50 Ls.    
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Bībeles svētku programma 06.04.2013.

11.00 - 11.40 Svētku atklāšana. Valdis Indrišonoks.
11.40 - 12.25 Jauniešiem no 14 g. lekcija - liecība par atkarībām.
                          Bērniem izrāde zālē "Ronja-laupītāja meita"
                          Pieaugušajiem lekcija "Garīgā cīņa" - Valdis Indrišonoks.
12.30 Pusdienas.
13.00 - 13.50 Darbnīcas.
13.50 Kristīgo klaunu „Mirabilibus”  izrāde.
14.30 Noslēgums - V.Indrišonoks. 

SWEDBANK DĀVANA
Rudīte Kumsāre

Vienmēr esam priecīgi, kad saņemam dāvanu, par kuras saņemšanu kaut nedaudz varējām arī nojaust,
piemēram, dzimšanas dienas dāvana, taču ļoti liels prieks ir par tām dāvanām, kuras mums pasniedz negaidot. Tad
bieži pat skaļi izsaucamies: „Kāds pārsteigums! Cik negaidīti!” Uzdodam arī jautājumus: „Par ko man tas? Kāpēc
man?” 

Šādus jautājumus šajā Lieldienu laikā mēs varam uzdot  kā draudze, jo esam saņēmuši  pārsteiguma
dāvanu. Mūsu mācītājs Hanss ir saņēmis mūzikas disku no Swedbank kā dāvinājumu draudzei. Tagad mums ir
iespēja  Swedbank  kora  (dibināts  2003.gadā)  un  Gadsimtu  orķestra  (dibināts  2010.gadā,  kura  sastāvā  spēlē
profesionāli  mūziķi  no  Latvijas  Nacionālā  simfoniskā  orķestra,  Latvijas  Nacionālās  operas  orķestra  un  pūtēju
orķestra  „Rīga”)  izpildījumā   klausīties  Ē.  Ešenvalda,  P.  Vaska  u.c.  komponistu  Ciešanu  un  Lieldienu  laika
notikumiem komponētu mūziku. Centrālais skaņdarbs šajā diskā ir Ē. Ešenvalda opuss „Saullēktā”, par kuru pats
komponists saka: „Opuss iesākas ar gregoriskiem Lielās Piektdienas dziedājumiem. Muzikālais vēstījums pamazām
kļūst konkrētāks un atsauc atmiņā vairākas epizodes no Kristus pēdējām dienām: attālinātas Palmu svētdienas
gaviles, brīdis kopā ar mācekļiem, vārdi pie krusta, skumju pilnais atzinums „Kristus guldīts kapā”. Klusināta apcere
par notikušo, atmiņu stāstījums par Golgātu izstāstīts. Saullēkts – mirklis, kad Kristus augšāmcēlās.”

Arī mēs katrs, savās pārdomās izejot kopā ar Kristu Viņa ciešanu ceļu, esam piedzīvojuši SAULLĒKTU,
kad kopā ar sievām rīta agrumā ieraugām, ka kaps ir tukšs! Pārdomas par šiem notikumiem mums ir nozīmīgas ne
tikai Ciešanu un Lieldienu laikā, bet arī mūsu ikdienā, kad izdaram izvēles un meklējam atbildes uz sev svarīgiem
jautājumiem. Mūzika kopā ar  Vārdu ir  tā,  kas palīdz atvērt  mūsu sirdsdurvis,  lai  mūsos var ienākt šī  saullēkta
gaisma, kas mūsu domas un izvēles ved pretī labajam.

Esam pateicīgi un priecīgi par šo pārsteiguma dāvanu. Uz jautājumu Kāpēc mums? varētu būt vairākas
atbildes:  tāpēc,  ka mūsu draudzes mācītājs ir  zviedrs,  tāpēc,  ka Ērika Ešenvalda dzimtā vieta  ir  Priekule   vai
vienkārši tāpēc, ka Swedbank gribēja mūs svētkos iepriecināt... Bet gan jau, ka visas atbildes uz jautājumiem ir
pareizas!:)

Mūzikas  disks  glabāsies  mūsu  draudzes  bibliotēkā  baznīcā  (jautāt  personīgi  Astrīdai  Briedei)  un  ir
pieejams ikvienam draudzes loceklim, kurš vēlas to noklausīties.

Lai svētīgs pārdomu laiks mūzikā!

REKOLEKCIJAS

Rekolekcijas Cesvaines evaņģēliski luteriskajā draudzē
2013. gada 10. – 12. maijā

Rekolekciju  tēma:  „Vasarsvētki.  Gara dāvanas visiem un katram īpaši  dāvātas.  Gara augļu  un dāvanu līdzsvars
kristietim.”
Rekolekcijas vadīs Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

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, AS SEB banka, konta nr. LV92UNLA0050011543844.    www.cesvainesdraudze.lv

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


KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs
31. marts SVĒTDIENA  Lieldienas

900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
/dievkalpojums notiks baznīcas lielajā telpā/
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

1. aprīlis pirmdiena  Otrās Lieldienas
1300 dievkalpojums Dzelzavas pansionātā  
1600 dievkalpojums Cesvaines pansionātā 

5. aprīlis piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

7. aprīlis SVĒTDIENA Baltā  svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

12. aprīlis piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_________________________________________________________________________________________

14. aprīlis SVĒTDIENA  Lieldienu laika 3.svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

19. aprīlis piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
__________________________________________________________________________________________

21. aprīlis SVĒTDIENA  Jubilate
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība
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