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GANA SLEJA
Draudzes gans  Hanss Jensons

 Svēta Gara nākšanas svētki

Vasarsvētkos mēs svinam, ka Svētais Gars ir nācis un joprojām nāk! 2000 gadus atpakaļ Viņš nāca
ļoti redzamā un dzirdamā veidā pār mācekļiem. Līdz ar to piedzima Baznīca un Svētais Gars līdz šim brīdim
darbojas Baznīcā caur Dieva Vārda sludināšanu,  caur sakramentiem, caur garīdzniekiem. Apustuļu darbu
2.nodaļā mēs lasām, ka apustuļi saņēma spēju runāt katram saprotamā veidā (dažādās valodās) un runāt tā,
ka  „vārdi  sāpīgi  ķēra  viņu  sirdis,  un  tie  sacīja  ...  ”Ko  lai  mēs  darām?”. Atbilde,  ko  viņi  saņēma  bija:
„Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un
saņemtu Svētā Gara dāvanu.” 
 

Svētais Gars darbojas Baznīcā un tiek piedāvāts mums.
Pirmkārt, caur kristību. Apustulis Pāvils saka kristītiem:  „Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir  Svētā Gara
mājoklis, kas ir  jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem?”  /1.Kor. 6:19/
Svētais Gars palīdz mums saprast, kas mēs esam, kā esam aicināti dzīvot dzīvi, ko Dievs mums ir devis.
Svētais Gars palīdz mums ieraudzīt to, kas mūsu dzīvē ir nepareizs, un atbrīvo mūs no tā. Svētais Gars ir
svēts  un tāpēc viņš  arī  vēlas palīdzēt  mums kļūt  svētākiem!  Un,  jo  vairāk mēs ļaujam Svētajam Garam
darboties mūsos, jo svētāki mēs kļūsim. Kad mēs dziesmās un lūgšanās lūdzam, lai Svētais Gars nāk, mēs
lūdzam, lai Svētā Gara klātbūtne mūs jo vairāk pārņem un vada. 

Svētais Gars dod mums dāvanas!
Draudzē „ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” /1.Kor. 12:7/ Mēs esam aicināti to atklāt. Būdami
kopā, mēs atklājam dāvanas un talantus, ko Dievs mums ir devis. Mēs arī esam aicināti savas dāvanas attīstīt
un kopt. Dāvanas ir dotas, lai nestu svētību, pirmkārt, citiem! Tā tas ir ar dāvanām un ar kalpošanu, tās ir
vērstas uz citiem vai kā Pāvils arī saka: „rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi.” /
1.Kor. 14:12/ 

Bet svētība nāk arī pār mums pašiem, kad lietojam mums dotās dāvanas, kalpojot citiem. Mīlestība ir dodoša.
Lietojot savu dāvanu citiem, mēs iemiesojam mīlestību. Tādā veidā mēs varam piedzīvot, kā tas ir - būt par
Dieva kanālu citiem, Dieva pagarināto roku citiem. To apzinoties, mēs varam piedzīvot Svēto gandarījumu.
Mīlēt dodot, tā mēs arī līdzināmies Dievam, kas mūs tik ļoti  mīl  un mums tik daudz dod! Apustulis Pāvils
raksta: „Dzenieties pēc mīlestības,” un turpina ...
 

... tiecieties pēc garīgajām dāvanām ...
Kā mēs tiecamies pēc garīgajām dāvanām? Pirmkārt - lūdzot. Lūgšanā mēs atveram savu sirdi un tad Dievs
var palīdzēt ieraudzīt to, kas mums jau ir. Lūgšana arī pārveido un dod mums ilgas pēc dāvanas, kas var
kalpot citiem. Lūgšana arī palīdz mums skatīties uz citiem nevis ar skaudību, bet ar vēlēšanos atklāt kādu
dāvanu, kas viņiem ir dota, lai tā būtu mums un citiem par svētību. Jo tāda ir Dieva ieviestā kārtība, ka mums
daudz tiek iedots caur citiem. Dievs mūs tā neapdāvina, lai mums būtu pietiekami, ka mums nevajadzētu
saņemt dāvanas no citiem. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvojam šo īpašo kopību, sadraudzību un mīlestību, kas
izveidojas, kad mēs dodam un saņemam. 
 

Centīsimies draudzē stiprināt to augsni, kurā dāvanas un talanti, kas ceļ draudzi, tiktu ieraudzīti un attīstīti. Lai
neesam par  lepnu saņemt  no citiem to,  ko Dievs  grib  mums caur  citiem dot.  Lai  neesam skaudīgi,  bet



atbalstām, priecājamies un iedrošinām citus, kad redzam, ka viņiem ir Dieva dotas dāvanas, kas var citus celt.

Lūgsim, lai Dievs turpina mums dot Svētā Gara dāvanas!
 

Svētki būs priecīgi tad, kad priecāsimies par Svēta Gara dāvanām, kas mums ir dotas (un tiks dotas!). 

TEMATISKĀ DAĻA
Rekolekciju materiālus apkopoja Astrīda Briede

Gara dāvanas visiem un katram īpaši dāvātas

Vasarsvētku  notikumā  pirms  vairāk  nekā  2000  gadiem  Baznīcai  tika  dots  Svētais  Gars,  kurš  to
izgrezno ar dažādiem spēkiem un dāvanām.

Harizma – izcēlies no grieķu  charisma   un nozīmē žēlastību, Dieva labvēlību, bet plašākā nozīmē – tas ir
Dieva aicinājums, adresēts konkrētajam cilvēkam, un vienlaicīgi tas viņu padara spējīgu konkrētai kalpošanai
draudzē. 

Harizmu nezināšana
Apustulis Pāvils rakstīja: “Bet brāļi, es negribu, ka jūs nezinātu par garīgajām dāvanām.”/1.Kor.12:1/ Korintas
draudzes  ticīgie  zināja  par  harizmām  nevis  no  katehisma  vai  teoloģijas  studijām,  bet  gan  no  ikdienas
pieredzes. Apustulis Pāvils par to rakstīja nevis, lai mācītu par harizmām un kāda ir to būtība, bet gan, lai
stiprinātu  un  celtu  draudzi,  kurā bagātīgi  manifestējas  harizmas.  Baznīcā  ir  cilvēki,  kas nekā  nezina  par
harizmām. Ir tādi, kuriem ir zināšanas par harizmām, bet reālajā dzīvē tās ignorē. Kā arī ir tādi, kas uzskata,
ka harizmas var tikt  dotas tikai īpaši svētiem un dievbijīgiem cilvēkiem, lai  gan ap.Pāvils rakstīja Korintas
draudzes kristiešiem, kuriem bija šīs harizmas, par spīti tam, ka viņi nebija sasnieguši morāles pilnību. 

Harizmas ir domātas visiem
To pasludināja apustulis Pēteris Vasarsvētku dienā /Apd.2:39/. To pasludina Jēzus Mk.16:17-18. Harizmas ir
bezmaksas dāvanas. Tā nav alga vai atlīdzība par mūsu nopelniem un darbiem. 

Harizmu skaits
Ir ļoti grūti klasificēt harizmas. To skaits nav noteikts. Var izdalīt trīs posmus. 
1) dāvanas, kas kopīgas visiem Apd.2:42. Šīs dāvanas ir lūgšana 1Tes 5:17, Dieva vārds, sakramenti  un
baznīcas kopība. Tās ir dāvanas, lai veidotu un stiprinātu Baznīcas vienību.
2) dāvanas, kas dotas katram individuāli, tās var būt katram savas. Daļa no tām ir tā saucamās darbdienas
dāvanas. 
3) misijas dāvana.

Harizmas var iedalīt 2 daļās:
1)  kalpošanas  jeb  darbdienas  dāvanas  -  kalpošana,  mācīšana,  sludināšana,  došanas  jeb  izdalīšana,
priekšnieka amats, žēlsirdības darbi /Rom.12:6-8/, kā arī viesmīlība /Ebr.13: 1/ 
2)  epifāniskās  dāvanas,  kurās  atspīd  Dieva  izpausme.  Šīs  dāvanas  var  uzskatīt  par  tādām  kā  misijas
dāvanām, kur mēs ļaujam tālāk izplesties Kristus spēkam, baznīcai un ticībai.

Balstoties uz 1. Kor. 12:4-11, var izdalīt trīs harizmu grupas:
1) mutes jeb vārda dāvanas  - valodas, valodu tulkošana, pravietošana;
2) spēka harizmas – dziedināšana, brīnumdarīšana, ticība;
3) atklāsmes jeb garīgās pazīšanas dāvanas – garu pazīšana, atziņa un gudrība.

Runāšana mēlēs
Tas ir  Kristus apsolījums Mk.16:17.  Šī dāvana pastāv jau kopš Baznīcas pirmsākuma. Visbiežāk tā  ir  kā
dziedāta vai runāta slavēšanas lūgšana, Dievu godinoša lūgšana valodā, ko cilvēks nesaprot. Ja tas tā notiek,
tad ir nepieciešams kāds cilvēks, kuram ir mēļu tulkošanas dāvana, lai šo vēstījumu varētu iztulkot. Pretējā
gadījumā tam nav nekādas nozīmes. 
Vai tās ir tik tiešām reālas valodas? 
Lielākoties tās nav valodas gramatiskā nozīmē. Taču cilvēki, kuru lūgšana mēlēs tiek tulkota, lūdzas reālās
valodās – gan senās, jau izmirušās, gan mūsdienu valodās un to dialektos.  
Šīs dāvanas mērķis ir celt paša cilvēka ticību /1.Kor. 14:17/, kā arī kalpot Dievam un Baznīcai ar savu lūgšanu.
 



Mēļu tulkošana
Šī dāvana tiek praktizēta tur, kur ir runāšana mēlēs. Tulkošana notiek ne tik daudz klausoties ar ausīm, kā ar
sirdi. Daudzās liecībās par mēļu tulkošanas dāvanu ir minēti gadījumi, kad cilvēks, kuram ir šī dāvana, nav
pratis  valodu,  kurā tika  teikts  vēstījums.  Pēc tulkojuma pavēstīšanas,  ir  nākuši  klāt  cilvēki,  kas sapratuši
attiecīgo valodu, un sacījuši, ka doto teikumu nav iespējams labāk iztulkot.
 

Pravietošana
Plašākā nozīmē pravietošanas harizma ir vēstījums, kas Svētā Gara iedvesmā atklāj Dieva gribu. Parasti tiek
uzskatīts, ka pravietošana saistīta ar neizdibināmās nākotnes paredzēšanu, bet tā nav tiesa. Pravietošana ir
tāds Dieva iedvesmots vēstījums, kas dod pareizu interpretāciju par pagātni, par tagadnes norisēm un arī
nākotni. Tā pauž Dieva gribu attiecībā uz kaut kādiem apstākļiem vai situācijām, vai cilvēkiem. 
Kā tā izpaužas?
Lūgšanas laikā cilvēks var saņemt iekšēju impulsu, iedvesmu pasacīt kādus vārdus attiecīgajā situācijā, vai
attiecīgi komentēt kādu parādību. 
Galvenie kritēriji, pēc kuriem novērtēt pravietojumu:
1) ir labi, ka pravietojums, lai cik tas būtu autoritatīvs, tas pakļaujas draudzes izvērtējumam. Ja pravietojums ir
īsts, tas nebaidās no pārbaudījumiem;
2)  pravietojuma  saturā  ir  jābūt  iedrošinošiem,  mierinošiem,  mierīgi  pamācošiem,  un  cerību  dodošiem
elementiem. Ja pravietojums satur neko citu kā vien draudus, pārmetumus, vēsti par atmaksu par ļauniem
darbiem, kas izraisa bailes, nomāktību un garīgu dezorientāciju, to jānovērtē kā viltus pravietojums;
3) pravietojuma mērķim ir jābūt Dieva slavas un godības parādīšanai;
4) pārliecība par pravietojuma īstumu, ja tajā minētas nākamās lietas, atklājas tikai ar laiku. Tāpēc ir jābūt
piesardzīgiem, lietojot laika apzīmējumus;
5) pravietojuma saturs nedrīkst nonākt pretrunā ar Svētajiem Rakstiem;
6) saturam ir jāizraisa vēlme pēc pārdabiskas dzīves kopā ar Dievu. Tam ir jāstiprina mūsu kristīgā dzīve,
jāpadziļina brāļu mīlestība. Tas mūs dara par labākiem baznīcā.
Ja pravietojums izraisa mūsos neveselīgu zinātkāri, novērš mūsu uzmanību no Dieva, neapšaubāmi tas nav
no Dieva. 

Dziedināšanas harizma
Dziedināšanai ir  vairākas dimensijas – fiziskā dziedināšana un iekšējā dziedināšana. Fiziskā dziedināšana
skar miesu, iekšējā skar garu, atmiņas, iespaidus, emocijas, psihi. Ir daži stereotipi, kas traucē dziedināšanas
dāvanas izpratnei un pielietojumam. Ir pilnīgi skaidrs, ka Dievs nav vainojams slimībās. Neticīgie un remdenie
tajā vietā, lai lūgtos un paļāvībā meklētu Dievu, reizēm izsaka šādus apgalvojumus:
Dievs man uzsūtīja šo slimību, lai notiek Viņa prāts  – tā vienkārši ir mazdūšība un nav nekādas paļaušanās uz
Dievu.
Dievs mani gribēja sodīt, uzsūtīdams man šo slimību – ja tas tā ir un tu saproti, kas tas ir par sodu, tad ir
jautājums – ko tu tālāk dari ar šo sitāciju? Tu meklē dziedināšanu? Vai tu panes šo slimību? 
Es šo slimību pieņemu, lai vairāk pagodinātu Dievu – Kādā veidā tas var notikt?Tajā vietā, lai apklustu kāda
priekšā, mēģini  attaisnoties vai izskaidrot. 
Ja tu slimo, tu esi Dieva izvēlēts.
Slimība ir Dieva svētība.
Šādi apgalvojumi nav pamatoti Svētajos Rakstos. Dievs nav slimību cēlonis. Slimība viennozīmīgi ir grēka
sekas. Tā var būt Dieva pieļauta, lai cilvēks redzētu sava grēka sekas. Ir arī slimības, kurās vainojami citu
cilvēku grēki. Ir slimības, kuras ir izraisījis ļaunais gars. Ir dažas vājības mūsu dzīvē, kas notiek mūsu garīgās
nolaidības dēļ. 
Slimības  tiek  dziedinātas  ar  medikamentu  palīdzību,  caur  baznīcas  svētībām  un  sakramentiem  (eļļas
svaidīšana, Svētais Vakarēdiens), un ir slimības, kas tiek dziedinātas ar šīs harizmas palīdzību. 
Kā lūgties par dziedināšanu
1) aicināt cilvēku uz grēku nožēlu, pielūgsmi;
2) lūgt par šīs slimības cēloni, tā izdeldēšanu;
3) ja ir kādi blakus iemesli, ar ko šī slimība ir saistīta, piemēram, nepiedošana vai kāda rīcība vai apsūdzība,
kas jānožēlo, tad jālūdz par šo saišu atraisīšanu.
4) uzlikt rokas uz slimā (Bez īpašas vajadzības rokas uz galvas neliekam!)
5) lūgt ticībā ar vienkāršiem vārdiem.
Nosacījumi slimajam
1) ilgoties pēc dziedināšanas, atsacīties no jebkādas vēlmes slimot un līdz ar to gaidīt uzmanību no citiem



cilvēkiem;
2) pašam lūgt Jēzu par dziedināšanu; lūgt ticībā;
3) lūgt dziedināšanu nevis ar asarām un vaimanām, bet mierā, slavējot Dievu par šo slimību un savu stāvokli;
4)nožēlot un izsūdzēt grēkus. 

Brīnumdarīšanas dāvana Mt. 17:20, Jņ 14:12
Tā ir cieši saistīta ar dziedināšanas dāvanu. Caur šo dāvanu notiek daudzas neizskaidrojamas dziedināšanas
un atbrīvošanas no ļaunā gara darbības.  Katram kristietim var būt šī dāvana. Katrs kristietis var pārcelt ne
tikai īstus kalnus, bet arī problēmu kalnus.
 

Ticības harizma 1.Jņ.15:4, Gal.2:20
Šeit runa ir par pārdabisku ticību, kas nepazīst šaubas, kas ir nelokāma. Šī dāvana ir tāds apstiprinājums no
Dieva puses, kā jārīkojas saskaņā ar Viņa prātu dotajā situācijā. Cilvēks, apveltīts ar šādu ticību, izjūt sevī
absolūtu pārliecību.

Garu pazīšanas dāvana
Šī dāvana izpaužas kā divu pilnīgi pretēju lietu - laba un ļauna, melu un patiesības atšķiršana. Tā ir pārdabiska
dāvana, ko Svētais Gars dod gadījumos, lai darītu mūs spējīgus noteikt, vai cilvēkā vai apkārtējā vidē darbojas
Dieva Gars jeb tie ir maldīgi gari. 
Ar šo dāvanu var noteikt citu harizmu īstumu – apstiprināt dziedināšanu, noteikt vai slimība ir saistīta ar ļaunā
gara uzbrukumu, apstiprināt pravietojumu, mēļu tulkojumu, u.c. 

Atziņas runa
Zināšanas tiek iegūtas nevis normālā mācību procesā, bet tieši caur atklāsmi. Tā ir līdzdalība Dieva zināšanās.
Īpaši svarīga dāvana pie Svēto Rakstu studijām.  
Gudrības dāvana
Caur atziņas runu Svētais Gars mums kaut ko atklāj, bet ar gudrības dāvanu mudina uz pareizu rīcību. 

Līdzdarbība harizmu saņemšanā
 Mēs varam lūgt, lai Kungs izgrezno mūsu draudzi ar tām dāvanām tajā vietā, kur mums jāpiepilda

Dieva uzdevumi Viņa spēkā. Jēzus saka: “Ejiet un dariet...”, bet tomēr aizliedz iet tālāk, kamēr nav
saņemts spēks no augšienes. Šie vārdi ir  ļoti  aktuāli  arī  šodien. Mums ļoti  daudzi  uzdevumi nav
mainījušies, un arī spēks, kurā tos paveikt, nav nomainīts. 

 Mums ir  jābūt  gataviem harizmas lietot.  Tas  ir  jautājums  par  mūsu gatavību  kalpot  Dievam,  būt
draudzes kopībā. 

 Nedrīkstam pārvērst harizmas elkos. Nenostādīt tās pirmajā vietā savā garīgajā dzīvē. Ar harizmām
nevaram aizstāt savu personisko svētdzīvi, jo tad var notikt tā, kā saka apustulis Pāvils, ka citiem
sludini, bet pats tiec atmests. 

 Mums ir  jāmēģina  tikt  vaļā  no  šķēršļiem un  kavēkļiem harizmu pieņemšanā.  Piemēram,  pārlieku
augstas domas par sevi, tituli, amati, mūsu idejas un plāni, ieradumi, vara, prestižs. Tur ir ļoti grūti
harizmām darboties.

Harizmas  ir  dotas,  lai  pasludinātu  evaņģēliju  un  celtu  baznīcu.  Tiem,  kam ir  amati  Baznīcā,  lai  atceras:
Neizdzēsiet garu! Neniciniet pravietojumus! Pārbaudiet visu! To, kas labs paturiet! /1.Tes. 5:19-21/ Savukārt
harizmāti lai apzinās, ka tas pats Dievs, kurš ir apveltījis viņus ar harizmām, Baznīcā pirmajā vietā ir nolicis
apustuļus, otrajā praviešu, bet trešajā skolotājus /1.Kor.12:28/. Tātad vara baznīcā nāk  no Dieva. Harizmu
lietošanai ir jāsaskan ar autentisku ticību un patiesu mīlestību, un tai ir jāveicina Baznīcas izaugsme. 
 
DEŽŪRAS BAZNĪCĀ

Lilita Ļava
Mīļie!
Sākusies  vasaras  tūrisma  sezona.  Ciemiņu  ziedojumi  baznīcai  vasarās  ievērojami  papildina  draudzes
budžetu. Uz Cesvaini brauc tūristu grupas, arī mēs paši gribam ienākt mūsu skaistajā baznīcā ne tikai uz
dievkalpojumiem. Ir skaisti, ka  dievnams ir atvērts. Arī  baznīcas ēka iegūst siltumu un dzīvību. Tāda ir tās
sūtība.
Liels lūgums - atradīsim sevī degsmi un ziedosim laiku dežūrām baznīcā.
Pieteikties uz dežūrām var pierakstoties žurnālā, kas stāv uz dežuranta galda pie ieejas baznīcā.



KONCERTI

1. jūnijā plkst. 19.00 Cesvaines ev. lut. baznīcā ērģelnieces Ligitas Sneibes un čellistes Lolitas Liljes 
koncerts. 
Programmā: J.S.Bahs, M.Zariņš, D.Bukstehūde. 
Koncerts notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

2. jūnijā plkst. 11.00 Cesvaines ev.lut. baznīcā koncertēs Madonas pūtēju orķestris, diriģents Andrejs Cepītis.

REKOLEKCIJAS

Meditācijas un lūgšanas ar Svētiem Rakstiem.

Īsas rekolekcijas, kurās būs iespēja iepazīties ar dažiem meditācijas veidiem, kuros var lūgt un pārdomāt 
Svētos Rakstus. Mācītājs Uģis Brūklene, kas bija kopā ar mani Anglijā, būs galvenais vadītājs.

Laiks: Svētdien, 16. jūnijā no plkst. 14.00 līdz vakaram!

Vieta: Lazdonas Mācītājmuižā.

Laipni lūgti! 
Mācītājs Hanss Jensons

LELB SINODE

LELB Sinode 7. – 8. jūnijā

Mūsu baznīcas kārtēja Sinode notiks  7.-8. jūnijā Rīgas Doma baznīcā. Tajā ir aicināti piedalīties kalpojošie 
mācītāji un draudzes priekšnieki.

Kā parasti bīskapi, Virsvaldes sekretāri un citi dos savus ziņojumus. Būs arī jautājumi par finansiālām lietām. 
Vēl dienas kārtībā būs jautājumi:

Par LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju /arh.J.Vanags/

Par jauno Bībeles tulkojumu /Bīskapu kolēģija un tulkotāju pārstāvis/

Par jauno LELB Dziesmu grāmatu /I.Sprance/

Par LELB Satversmes grozījumiem / Tiesību komisija/

Lūdzu, aizlūdziet par mūsu Baznīcas Sinodi, īpaši tajās dienās, kad tā notiks.

JUBILEJA

10. ordinācijas gadadiena

9. jūnijā aprit  desmit  gadi  kopš arhibīskaps Jānis  Vanags ordinēja Hansu Jensonu mācītāja amatā Rīgas
Domā. 
Tāpēc šajā dienā, 9. jūnijā plkst. 14.00 esiet aicināti būt kopā sadraudzībā Lazdonas mācītājmuižā.



IESVĒTĪBAS

Vasarsvētkos, 19. maijā mūsu draudzē iesvētīta 
Olga Baņukalne.

IESVĒTES MĀCĪBAS

Iesvētes mācību kurss jauniešiem

Vasarā notiks iesvētes mācību kurss, uz kuru aicināti jaunieši, kas vēlas sagatavoties iesvētībām. Uz šo
kursu tiek aicināti arī tie jaunieši, kas ir jau iesvētīti, lai atkārtotu kristīgās mācības pamatpatiesības, kā arī
vairāk iepazītu Bībeli, kopā slavētu Dievu un būtu kopīgā sadraudzībā. 

Visu  kursu  ir  plānots  sadalīt  trīs  daļās.  Pirmā  daļa  notiks  no  30.  jūlija  līdz  1.  augustam,  otrā  –  no
6.augusta līdz 8. augustam, trešā – no 13. līdz 15. augustam ar noslēgumu draudžu dienās 16. un 17.
augustā. Mācības notiks Lazdonas mācītājmuižā. Būs iespēja turpat arī nakšņot.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie draudzes mācītāja Hansa Jensona. 

INFORMĀCIJA

Kampaņa „Par dzīvību” Madonā

Jau  no  pagājušā  gada  rudens  4  cilvēki  no  mūsu  draudzes  apmeklē  Krīzes  Grūtniecības  centra
organizētās  apmācības,  kurās  speciālistu  vadībā  tiek  apgūtas  prasmes,  kā  būt  līdzās  un  palīdzēt
sievietēm, kuras ir nonākušas krīzes situācijā savas grūtniecības laikā.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz bērna dzīvības saglabāšanas jautājumiem, 

1.jūnijā plkst.11.00 Madonā, Blaumaņa ielā pie Lūgšanu kapelas notiks kampaņas „Par
dzīvību” atklāšanas pasākums.

Esat ikviens aicināts piedalīties šajā notikumā un ar savu klātbūtni apliecināt, ka arī jūs iestājaties par
bērna dzīvības saglabāšanu!

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

19. maijs SVĒTDIENA  Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skolas noslēgums
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

24. maijs piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
____________________________________________________________________________________________

26. maijs SVĒTDIENA Trīsvienības svētki
900 DIEVKALPOJUMS. 

31. maijs piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums



1. jūnijs sestdiena     1900 Ērģeļmūzikas koncerts 
_____________________________________________________________________________________

2 jūnijs SVĒTDIENA  Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS
1100 Madonas pūtēju orķestra koncerts 

7. jūnijs piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums  
____________________________________________________________________________________________

9. jūnijs SVĒTDIENA Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS 

14. jūnijs       piektdiena Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
      1400 Svētbrīdis

                   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
           1900 Dievkalpojums 
____________________________________________________________________________________________

16. jūnijs SVĒTDIENA  Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

21. jūnijs piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums  
____________________________________________________________________________________________

23. jūnijs SVĒTDIENA  Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS 

28. jūnijs piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums  
____________________________________________________________________________________________

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.
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