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GANA SLEJA
Draudzes gans  Hanss Jensons

Ciešanu laiks
Pēdējās divas nedēļas gavēņa laikā pirms Lieldienām dēvē par 'Ciešanu laiku', ar to domājot Jēzus Kristus cieša -
nas. Atrodoties šajā laikā vēlot dot līdz dažus aspektus pārdomām par Jēzus Kristus ciešanām.

Jēzus Kristus cieta mūsu dēļ.
Dažreiz mēs ciešam tādēļ, ka esam nepareizi rīkojušies vai mūsu nolaidības dēļ, bet Jēzus ciešanu iemesls izriet
nevis no viņa, bet gan no mūsu rīcības.

"Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām
par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts.
Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti."  /Jes.53:4-5/

Jēzus Kristus ciešanas uzņemas brīvprātīgi aiz mīlestības uz mums.
Dažreiz mēs varam izvairīties no ciešanām, izvēlēties vieglāko ceļu. Jēzum bija vara izvairīties no ciešanām. Apus -
tulis Pēteris gribēja aizstāvēt Jēzu ar zobenu, lai viņš nekļūtu apcietināts, bet Jēzus viņu apturēja, sacīdams:

"…vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģe -
ļu? Bet kā tad raksti lai piepildītos? Jo tam tā būs notikt." /Mt.26:53-54/

Kad Jēzus karājās pie krusta, garāmgājēji ņirgājās par viņu un teica:
"palīdzi pats Sev; ja Tu esi Dieva Dēls, kāp no krusta zemē." /Mt.27:40/

Tas bija reāls kārdinājums, viņš varēja sevi atbrīvot no krusta, bet kā tad viņš mūs atbrīvotu no grēka soda? Tad viņš
nebūtu pildījis savu misiju mūsu dēļ!

Jēzus Kristus ciešanas ir ar jēgu un ar cerību.
Jēzus Kristus ciešanas nav bezjēdzīgas, bet Dievam tajās ir savs lielais plāns un nozīme. Tas ir ceļš uz uzvaru, uz
mūžīgo dzīvību un godību. Sākumā daudziem, t.sk. arī apustulim Pēterim likās, ka tas nav savienojams ar Mesijas
uzdevumu, tomēr Jēzus Kristus ciešanas bija saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, ar Dieva pestīšanas plānu mums.
Violetā krāsa, ko liturģiski lietojam šajā laikā, atgādina mums par to, ka Jēzus Kristus ciešanas nebija bez cerības uz
uzvaru; uz uzvaru, kam ir mūžīga vērtība. Violetā krāsa sastāv no sarkanās un zilās. Sarkanā simbolizē ciešanas un
mīlestību, bet zilā, debesu krāsa, simbolizē cerību un mūžību. Jēzus ciešanas, kas notika aiz mīlestības, sniedz
mums cerību uz mūžīgo dzīvību.
Paturēsim prātā šos trīs aspektus, kad sekosim līdzi Jēzus Kristus ciešanām, lai tās mums palīdz:

dziļāk ieraudzīt Jēzus Kristus ciešanu nozīmi mums,
vairo mūsu mīlestību un pateicību Kristum par to, ka viņš to izcieta mūsu dēļ,
un iedvesmo mūs līdzīgā veidā panest ciešanas un to krustu, kas mums tiek uzlikts Jēzus Kristus dēļ.

Jo, kad, paļaudamies uz to, ko Jēzus ir darījis un izcietis mūsu dēļ, mēs esam atbrīvoti no grēka soda, tad esam ai -
cināti aiz mīlestības uz Kristu un viņa dēļ, brīvprātīgi nest vajāšanas, neērtības un ciešanas, zinot, ka šādas cieša -
nas nav bezjēdzīgas un nesamērīgas, jo:

"šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums."  /Rom.8:18/



PĀRDOMĀM PAR DZĪVĪBAS SVĒTUMU
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

 www.luteranidzivibai.lv

Pārdomas par dzīvības svētumu

29.marts - Palmu svētdiena

Tā, kā mums ir Dievs, kurš Sevi iztukšoja un bija paklausīgs līdz nāvei (Filipiešiem 2:5-8), mēs esam atbrīvoti no 
grēka un nāves verdzības. Gluži pretēji, mēs esam kļuvuši “cerību pilnie cietumnieki” (Caharijas 9:12).  Vai nav 
lieliski ik brīdi, kad jūtamies bezcerīgi, zināt, ka mums ir cerība, kas mūs sagūsta un neatlaiž?

INTERVIJA
Astrīda Briede, Ina Kļaviņa

Vienmēr atceries - KAS TU ESI!

Cesvaines Tautas teātrī pirms daudziem gadiem uz skatuves  Ivars Ozoliņš izspēlēja pazudušā dēla lomu.
Šogad 7. martā apritēja 5 gadi kopš Ivars mūsu draudzē ir iesvētīts. Neaizmirstama bija šī diena – svētdienas rītā
baznīca pilna ar dūmiem. Pirms tam gan nekādu problēmu ar baznīcas skursteņiem nebija. Ierodoties baznīcā,
Ivaram asinis pa degunu tecēja, tā arī viņš visu iesvētību brīdi turēja salveti pie deguna, bet, sākoties Svētajam
Vakarēdienam, viss beidzās. Tā dažreiz mēdz gadīties. 

Ivars, līdzīgi  mums visiem, dzīvo ikdienišķu dzīvi,  cīnās ar  ikdienišķām problēmām, bet par īpašu viņu
padara skaidrā un nešaubīgā koncentrēšanās uz Dievu un Dieva bērniem. Ikreiz esot kopā ar varu, laiks paskrien
nemanot,  Ivara liecības iedvesmo, stiprina ticībā. Tāpēc šoreiz uz sarunu aicinājām tieši viņu.

Katrā svētdienas dievkalpojumā mēs visa draudze kopā apliecinām savu ticību uz Dievu, teikdami:
“Mēs ticam…” Tomēr šajā draudzes kopībā mums katram ir savs ticības ceļš, savs paļāvības mērs uz mūsu
Kungu, sava, ļoti individuāla saskarsme ar Viņu.

 

Ko Tev nozīmē Dievs un Viņa ienākšana Tavā dzīvē?
Pirms biju  draudzē,  Dievu lūdzu,  kad man bija  kādas problēmas,  bet  neko daudz par  Kristu  nezināju.

Atnākot  uz  dievkalpojumu baznīcā,  mācītājs  Ingus aicināja  uz iesvētes  mācībām, bet  uzreiz  uz šo aicinājumu
neatsaucos, vēl pagāja laiks. Ir tikai viena lieta, ko tagad nožēloju – ka tas viss notika tik vēlu. To man vajadzēja jau
daudzus gadus ātrāk. Atšķirība ir ļoti, ļoti liela, ja Dievam paļaujies un uzticies. Dievs dod fantastisku mieru. 

Ikdienas darbus darot, visu laiku prāts ir pie Dieva. Pārdomāju visus Viņa uzticamos vīrus. Daudz domāju
par Ābrahāmu, kā viņš veda savu dēlu upurēt. Tā ir apbrīnojama ticība. Daudz vienkāršāk būtu kā Ījabam, kuru
noliek fakta priekšā, ka viss ir jau noticis, tavi bērni ir miruši, bet Ābrahāmam divas dienas jāiet kopā ar dēlu, viss ir
jāsagatavo  upurēšanai.  Mūsdienās  to  neviens  nevarētu  izdarīt.  Tā  ir  fantastiska  ticība  un  paļaušanās.  Slava
Dievam, ka Viņš man neprasa tādus upurus. Bet vai es būtu gatavs visu tā upurēt Dievam? Arī savas atkarības? Tas
ir ļoti grūti. Kā mēs rīkotos, ja mums būtu tādi pārbaudījumi kā Ījabam, vai mēs no Dieva nenovērstos? 

Visās ikdienas rūpēs paļaujos uz Kungu. Lai cik grūti iet, nekad neesmu nožēlojis, ka esmu saticies ar To
Kungu. Es pilnībā uz Viņu paļaujos. Viņš katru dienu dara brīnumus. Piemēram, pirms 4 dienām ienāca prātā doma,
ka jāpārdod savas piena kvotas (apmēram 20 t liekas), jo tūlīt beigsies termiņš. Piezvanu znotam, lai ieliek internetā
sludinājumu, ka pārdodu. Viņš ieliek, bet saka, ka tas nav reāli, jo tās ir tikai vēl martā derīgas, bet tur jau ir vesels
saraksts ar tādiem sludinājumiem. Es nesatraucos, jo zinu, ka tā nebija mana griba. Ko Dievs saka, to daru. Otrā
dienā divi telefona zvani un  manas kvotas nopirka. 

Ilgi  nesapratu,  kā tas ir,  kad Kristus aug manī,  Viņš iet  lielumā,  es mazumā. Tagad saprotu.  To ir  labi
salīdzināt ar glāzi, kas pielieta ar ūdeni. Glāze ir tāda kā ir, tā nepaliek lielāka vai mazāka. Tā ir mana miesa un viss
saturs – viss mans ES. Ja mēs lejam glāzē kaut ko biezāku un smagāku, ūdens plūst pāri malām un glāzē tā paliek
arvien mazāk. Mūsu domas, griba iet mazumā. 

Kas ir Tavas lūgšanas pamatā? 
Es nekad nelūdzu  par  savu  veselību,  nelūdzu,  lai  Dievs  kaut  ko  maina manā dzīvē.  Man nav tiesību

apšaubīt Viņa lēmumus un lūgt kaut ko savu. Vienīgais, ko lūdzu, pirmkārt, no rīta pateicos par visu, ka Viņš ļauj
piecelties, kustināt rokas, kājas, darīt darbu. Pateicos, ka Dievs sūtījis Savu Dēlu. Tad lūdzu gudrību nodzīvot katru
dienu, ik sekundi Viņam par godu un slavu, lai caur Svēto Garu palīdz saprast, ko Viņš grib man teikt. Tad lūdzu, lai
Viņš man palīdz vadīt Viņa saimniecību, tikt galā ar visām finansiālām problēmām, lai palīdz audzināt mazbērnus.
Tad es lūdzu par savu tautu, par jums visiem draudzē.



 Kas Tev palīdz saprast to, ka esi dārgs un vērtīgs Dieva acīs?
Kad vēl mācītājs Ingus kalpoja Cesvainē, manā dzīvē notika dažādi brīnumi. Tad domāju, ka es neesmu

Dieva acīs tik cienīgs, lai Dievs kaut ko tādu man darītu. Bet tagad zinu, ko Dievs mīl, to Viņš pārbauda.

Kur smelies spēku grūtību brīžos?
Tad, kad ļoti grūti paliek, atsaucu atmiņā Jēzus krusta ceļu. Viņam bija daudz grūtāk un Viņš bija nevainīgs.

Kas ir mūsu grūtības salīdzinoši ar to! Otra lieta, ja es to visu izturēšu un patiesi būšu Tēva mājās, tad par visām šīs
pasaules grūtībām varēsim pasmaidīt. 

Kāda sieviete lūgusi, lai viņai, kad nomirs, zārkā līdzi ieliek tortes lāpstiņu. Visi izbrīnīti,  kāpēc tā? Viņa
atbildējusi: “Es ticu, ka viss labais un garšīgais vēl tikai sāksies tur augšā.”

Jēzum tik daudz ko pārmeta, lai gan Viņš bija nevainīgs. Lai kā Viņu apvainoja, Viņš nekad nepacēla balsi.
Arī mums svarīgi saglabāt mieru. Ir grūti, it sevišķi, ja nepārtraukti tevi “grauž”. Bet vienmēr atceries, kas tu esi!
Paklusē, aizej maliņā. Iesaistīties strīdos ir diezgan liela muļķība. 

Tu regulāri ziedo desmito tiesu, kā tā darbojas Tavā dzīvē? 
Dažreiz pirms desmitās tiesas došanas ienāk doma, ka ir kādi rēķini nenomaksāti. Tomēr, lai cik liela būtu

mana desmitā  tiesa,  tā  nav  mana nauda.  Tā pieder  Dievam.  Ir  piedzīvots,  ka  pēc  desmitās  tiesas  atdošanas
baznīcā, kontā ienāk negaidīta nauda. Dievs vienmēr ļauj izdzīvot. 

Ja Dievs grib, lai mēs vēl kādam palīdzam, Viņš tam dod arī līdzekļus, lai to varam paveikt. Dievs visas
lietas sakārto. Viņš nekad nedos uzdevumu, ja apakšā nav seguma un tu to nevari izdarīt. 

Ko Tu novēlētu savai draudzei?
Sevi  pa  īstam atdot  Dievam.  Pašam iet  mazumā,  lai  Viņš  iet  vairumā.  No  visas  sirds  uzticēties  tikai

Kungam, izslēgt savu prātu, paļauties uz Dievu, tad viss būs kartībā!

Paldies par sarunu!
 “Tad varu pateicībā izsaukties: 

Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!” (Dz.gr.155)

JAUNUMI GRĀMATGALDĀ

Iznācis žurnāla „Svētdienas Rīts”
marta numurs, kas vēstī gan par Latvijā un pasaulē notiekošo Ciešanu laikā pirms Lieldienām, gan par to, kā 
mums katram patiesi piedzīvot un novērtēt Kristus uzvaru Augšāmcelšanās notikumā.

Marta numurā lasām:
• Daces Ezeras saruna ar Liepājas Sv. Annas draudzes mācītāju Jāni Bitānu par gavēni kā garīgas mobilizācijas 

laiku ticīga cilvēka dzīvē;
• mēneša intervija – ar Igaunijas luteriskās baznīcas jauno arhibīskapu Urmasu Vīlmā, kuru “Svētdienas Rīts” ap-

ciemoja Tallinā nedēļu pēc viņa ievešanas amatā šī gada 2. februārī.
• Kalsnavas draudzes mācītāja pienākumu izpildītāja Agra Pilsuma sprediķis “Izšķērdīgais sējējs”

INFORMĀCIJA

Pashā mielasts

Svētais Vakarēdiens tika iedibināts jūdu svētku lielā Pashā mielastā, ko viņi svinēja, pieminot atbrīvošanu no
gūsta Ēģiptē. Lai labāk saprastu šo kontekstu, kurā Svētais Vakarēdiens pirmo reizi tika svinēts un arī saprastu
simbolikas,  kas  ir  saistītas  ar  to,  tiek  piedāvāts  piedalīties  Pashā mielastā  svētdien,  29.  martā  plkst.  18.00
Lazdonas mācītājmuižas telpās. Tā kā Pashā mielastu var uzņemt ierobežotu mielasta dalībnieku skaitu, esam
paredzējuši,  ka  pieņemam visus  pieteikumus  uz  Pashā  mielastu,  taču,  ja  dalībnieku  būs  vairāk  nekā  spējam
Mācītājmuižā uzņemt, tad priekšroka piedalīties Pashā mielastā būs tiem, kuri šādā mielastā piedalās pirmo reizi. 
Pieteikšanās pie Ērikas Pomeres, mob. 26179408, maksa 5,- Euro (maksā ietilpst vakariņas).

Grēksūdzes - mūsu garīgā higiēna
Gavēņa laiks ir piemērots privātai grēksūdzei. Iedrošinām sakontaktēties ar mācītāju un vienoties par laiku. Klusās
nedēļas  otrdienas  dievkalpojumā  būs  arī  iespēja  izteikt  savu  personisko  grēksūdzi  mācītājam  dievkalpojuma
sākumā (nevienam citam to nedzirdot).



Zaļās Ceturtdienas ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums

Ir sena tradīcija, ka tieši Zaļajā Ceturtdienā bīskapi aicina savus garīdzniekus uz kopīgo dievkalpojumu, kurā arī no-
tiek mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošana. Šie dievkalpojumi notiek mūsu diecēzē Rīgas Domā plkst. 8.00 un 
Cēsu baznīcā plkst 13.00. Arī draudzes locekļi ir aicināti braukt līdzi savam mācītājam, lai piedalītos šajā dievkalpo-
jumā.

Lielās Piektdienas Krusta ceļš Madonā

Šo ceļu ejam, lai pārdomātu notikumus no brīža, kad Jēzus tika notiesāts pie Poncija Pilāta un Viņam tika dots 
krusts, ko Viņš nesa cauri Jeruzalemei uz Golgātu, vietu ārpus pilsētas, līdz Jēzus miesas guldīšanai kapā. Priekš-
galā nes lielu krustu, ejot tiek dziedātas piemērotas dziesmas, gājiens ik pa brīdim apstājas, lai uzklausītu Svēto 
Rakstu lasījumus un pārdomas, un kopīgi lūgtu.

Krusta ceļš sākas plkst. 18.00 no Lazdonas ev. lut.baznīcas uz Madonas Romas katoļu baznīcu. Cilvēki, kuri ne-
spēj veikt Krusta ceļu kājām, ir aicināti palikt Lazdonas luterāņu dievnamā, kur tiks lasītas apceres un dziedātas 
dziesmas par Kristus ciešanām.

Šis būs vienīgais ekumēniskais Krusta ceļš bijušā Madonas rajona teritorijā, tādēļ to iet aicināti cilvēki no visas ap-
kārtnes.

Kopīga Kristus Augšāmcelšanās svētku svinēšana pie Lūgšanu nama Madonas centrā
Jaunums! Šogad Lieldienās iecerēta kopīga Kristus Augšāmcelšanās svētku svinēšana pie Lūgšanu nama Madonas
centrā. Ja Lielajā piektdienā esam aicināti Madonā kopīgi iet Krusta ceļu no vienas baznīcas uz otru, tad sestdienas
vakarā pēc dievkalpojumiem, kas vienlaicīgi notiek abās baznīcās, būsim gaidīti uz slavēšanu un sadraudzību pie
Lūgšanu nama pilsētas centrā no plkst. 22.30. 

Lieldienu nakts Vigīlijas sākums Lazdonas baznīcā plkst. 20.30. 

Lieldienās, 5.aprīlī dievkalpojuma translācija LTV no Rīgas Doma.

Dievkalpojumi pansionātos otrajās Lieldienās 6. aprīlī.
Dzelzavā plkst. 13.00.
Cesvainē plkst. 15.00

REKOLEKCIJAS

Aicinām piedalīties rekolekcijās Cesvaines baznīcā 25.aprīlī

"Mazā baznīca - ģimene".
Lektors Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

Runāsim par tēmām:

 Bērni, paklausība un vecāku godāšana.
 Vecāki, mīlestība un audzināšana dievbijībā.
 Ko nozīmē, kad lielākais svētī mazāko?
 Savstarpējās garīgās rūpes ģimenē.

Dalības maksa 10 eiro. Lai piedalītos rekolekcijās, nepieciešama dalībnieku pieteikšanās pie Astrīdas Briedes, tālru-
nis 26673450, 

e - pasts: astrida.briede@inbox.lv

mailto:astrida.briede@inbox.lv


KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

22. marts SVĒTDIENA  Marijas pasludināšanas dienas tēma
(Jes 7:10-14; Jes 11:1-4a; Lk 1:26-38a)
900 DIEVKALPOJUMS.  SVĒTDIENAS SKOLA

25. marts trešdiena   1300 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienas svētbrīdis

27. marts piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

28. marts sestdiena   1900 Bībeles stunda
_____________________________________________________________________________________________

Klusā nedēļa  (Mk.14:1-15:47)
29. marts SVĒTDIENA  Palmu/Pūpolu svētdiena

(Cak.9:9-10, Fil.2:5-11: Mt.21:1-9)
900 DIEVKALPOJUMS.  SVĒTDIENAS SKOLA

31.marts otrdiena    1900 Grēksūdzes dievkalpojums

2.aprīlis Zaļā Ceturtdiena  1700 Dievkalpojums

3.aprīlis Lielā Piektdiena   1400 Lielās piektdienas dievkalpojums 
ar krusta ceļu baznīcā. (dievkalpojums notiks baznīcas lielajā telpā)

_____________________________________________________________________________________________

5. aprīlis SVĒTDIENA  Kristus augšāmcelšanās diena
(Mk.16:1-13)
900 DIEVKALPOJUMS.  SVĒTDIENAS SKOLA
(dievkalpojums notiks baznīcas lielajā telpā)

Pēc dievkalpojuma sadraudzība.

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
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@g  mail.com 
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv

Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, 
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

Draudzes avīzi varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

http://www.cesvainesdraudze.lv/
mailto:normundskarklins69@inbox.lv
mailto:diekonts@gmail.com
mailto:hanss.jensons@lelb.lv
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