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GANA SLEJA 

Draudzes gans Hanss Jensons 

 

 

 Vasarsvētki - Svētā Gara svētku nākšana 

Svētais Gars nolaidās uz Jēzus mācekļiem un tie drosmīgi sāka dažādās valodās sludināt “Dieva 

lielos darbus” /Ap.d. 2:3,11/. Šī sludināšana sāpīgi ķēra viņu sirdis un viņi jautāja "Brāļi, ko lai mēs 

darām?" /2:37/ Apustulis Pēteris atbildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens 

Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.” /2:38/ 

Šī kustība, šī Svētā Gara kustība, kas iesākās tajā Vasarsvētku dienā pirms apmēram 2000 

gadiem, vēl darbojas. Tad apustuļi izgāja no Jeruzalemes uz vairākām pusēm un sludināja un sūtīja 

tālāk citus, lai turpinātu šo darbu Svētā Gara spēkā. Mēs redzam, ka Svētais Gars mainīja apustuļus. 

Piemēram, Apustulis Pēteris, kas sākumā bija bravurīgs un drošā vidē apliecināja gatavību pat mirt 

Jēzus dēļ, nedaudz vēlāk ne tik vienu reizi vien noliedza, ka pat pazīst Jēzu, baidīdamies, ka ar viņu 

notiktu līdzīgi kā ar Jēzu, kad Jēzus tika sagūstīts. Pēc Jēzus Kristus sišanas krustā viņa mācekļi bija 

aiz aizslēgtām durvīm aiz bailēm. Jēzus periodiski pie viņiem parādījās pēc augšāmcelšanās un 

runāja par mācekļu turpmāko uzdevumu. Bet viņiem bija jāgaida, lai saņemtu spēku no Svētā Gara, 

lai liecinātu. /1:8/.  

Mācekļiem drosme runāt … 

To mēs redzam notiekam tajā Vasarsvētku dienā - mācekļiem ir drosme runāt, kā arī spējas runāt tā, 

lai cilvēki uztvertu teikto un, lai sludināšana saķer viņu sirdis. Svētais Gars nedod tikai drosmi un 

spēju runāt, bet arī satur. 

… par Jēzu Kristu 

Un viņi runāja par Jēzu Kristu: “Nacarieti Jēzu, šo vīru, Dievs jūsu priekšā apliecinājis ar vareniem 

darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darījis caur Viņu.” /2:22/. Turpinājumā Pēteris savā 

sprediķī parāda, ka viss notikušais bija saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, ar pravietojumiem. Dievs 

bija apsolījis, un Dievs arī darīja! Dievs nebija tikai ar Jēzu, bet Jēzus Kristus ir pats Dievs. Un, kad 

Jēzus ir ar mums, tad Dievs ir ar mums tā, kā arī to pauž viņa vārds Imanuēls. Brīvprātīgi un 

nevainīgi Viņš cieta mūsu dēļ, izcieta to sodu, kas mūs gaidīja, proti, šķiršanās no Dieva. Grēks ir 

tas, kas šķir mūs no Dieva, kas attālina mūs no Dieva un, mūsu grēcīguma dēļ, mēs esam mirstīgi. 

Lai mūsu fiziskā nāve arī nebūtu šķiršanās no Dieva, Jēzus uzvarēja nāvi ar savu augšāmcelšanos, 

lai mēs dzīvotu atbrīvoti no ļaunuma un saņemtu jauno dzīvību. 

… par mums 

Kad par Jēzu Kristu tiek pasludināts Svētā Gara spēkā, tad mēs varam saprast to, ka tas ir saistīts ar 

mums. Izrādās, ka mēs esam vainīgi, vainīgi pie tā, ka Jēzum vajadzēja ciest un mirt mūsu dēļ. 

Mums ir iedzimtais grēks, mēs paši par sevi novēršamies no Dieva, kas mūs ir radījis un tik daudz 

laba darījis, un grēkojam. Tikai tad, kad atsaucamies Svētā Gara darbībai, caur Dieva vārdiem var 

notikt atgriešanās pie Dieva. Kad saprotam, kas ir grēks manā dzīvē, tad varam saprast, no kā 

nogriezties, no kā man vajag novērsties. Un, kad dzirdam par Dieva mīlestību uz mums, uz mani, 



tad es arī zinu kur es droši varu griezties. „Un ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks 

izglābts.”/2:21/ Tātad mēs esam grēcinieki, bet arī no Dieva mīlēti, kā sludināšana par Jēzu Kristu 

mums apgalvo. 

“Ko lai mēs darām?” 

Kad Svētais Gars caur sludināšanu mūs pārliecina gan par to, kas ir Jēzus un ko viņš ir darījis mūsu 

labad, gan to, kas mēs esam un ko mēs “sliktu” esam darījuši, tad ir svētīgi, ja arī mēs nonākam pie 

līdzīga jautājuma, kā pirmie klausītāji, proti: ko darīt šajā situācijā? Svētais Gars nepaliek atbildi 

parādā.  

Atbilde! 

Un, atbilde ir ne tikai atbilde, bet arī tūlītējs risinājuma piedāvājums, kas darbojas: "Atgriezieties no 

grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un 

saņemtu Svētā Gara dāvanu.” /2:38/ 

Šī ir tā labā vēsts – evaņģēlijs – ka risinājums nav atkarīgs no maniem nopelniem. Mēs dzirdam 

aicinājumu atgriezties no grēkiem, novērsties no tā. Nākošais solis ir ļauties kristīties, kas nozīmē - 

paļauties uz to, ko Jēzus Kristus ir darījis manā labā un, tāda veidā ticībā rīkojoties, saņemt grēku 

piedošanu un Svētā Gara dāvanu. 

Kad ļaujos Svētajam Garam ar mani tā rīkoties, es neesmu viens. Tajā pirmajā reizē bija vairāki 

tūkstoši: “Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs tūkstoši 

dvēseļu.” /2:41/ Iesāktais darbs turpinās līdz šodienai. Sludināšana norit gandrīz visā pasaulē. 

Vasarsvētku dievkalpojumos bieži notiek kristības un iesvētības. Varbūt šodien tikai Latvijā vien, 

mūsu konfesijas 300 draudzēs “pievienojas” vairāk kā tūkstotis cilvēku. Un tas ir katram cilvēkam 

un draudzei par svētību! Katra reize, kad dzirdam vai redzam, ka kāds tiek kristīts un iesvētīts, ir 

aicinājums mums pievienoties, ja mēs neesam kristīti un iesvētīti. Ja mēs esam pievienojušies, tad 

tas ir atgādinājums par mūsu iesākumu un, kas ir iesākts, tas arī ir jāturpina. 

“…un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” /Ap.d. 2:42/ 

Lai arī mēs esam „tie”! Ja tā darām, tas būs mums pašiem un draudzei par svētību! 

Svētīgus svētkus! 

 

24.maijā KRISTĪTI - Paula Prušakeviča, Ance Rozīte, Alise Rozīte, Līva Auziņa; 

24. maijā IESVĒTĪTI - Līva Auziņa, Intars Dičs, Sabīne Skušķe, Renāte Skušķe, Guntra Kļaviņa, 

Amanda Prušakeviča, Vizma Krasta, Kristaps Mintāls . 

 

 

 

Saikavas kapos - sestdien, 4. jūlijā plkst. 13.00 

Sarkaņu kapos - sestdien, 11. jūlijā plkst. 14.00 

Vistiņlejas kapos - sestdien, 18. jūlijā plkst. 13.00 

Madonas kapos - sestdien, 25. jūlijā plkst. 12.00 

Liseskalna kapos - sestdien, 1. augustā plkst. 14.00 
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Draudzes priekšniece Ērika Pomere 

BAZNĪCU NAKTS- 2015 

Tad tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts Tev spīdēs kā diena. 

Baznīcu nakts tiek organizēta jau otro gadu, pagājušajā gadā Rīgas baznīcās bija ļoti labas 

atsauksmes, tādēļ  šogad savu līdzdalību Baznīcas nakts pasākumiem pieteikušas 140 baznīcas visā 

Latvijā, arī mēs. 

Baznīcas nakts ir laiks, kad esam aicināti atvērt ne tikai mūsu sirds Baznīcu, bet arī mūsu Dievnamu    

durvis, lai ļautu ikvienam būt tuvāk labajai vēstij. 

Arī farizejs, vārdā Nikodēms , nāca pie Jēzus naktī, lai sarunās meklētu atbildes uz dzīves lielajiem 

jautājumiem. 

Baznīcu nakts- notikums Dieva godam un veltīts Viņam, un par svētību cilvēkiem- visiem viesiem, 

kas atnāks, draudzei, mums, kas kalpojam organizatoriskajā darbā. Lai Dievs mums uz to palīdz! 

 

Mūsu Baznīcas nakts programma: 

18.00- Svētbrīdis- aizlūgums par Madonas pilsētu svētkos, tās iedzīvotājiem un vadību. 

19.00-Izstādes,, Dievnami Latvijas ainavā-pagātnē un tagadnē” atklāšana. 

20.00- Madonas mūzikas skolas pūtēju klases audzēkņu koncerts. 

21.00-Baznīcas arhitektūra- lektore LELB arhitekte Helēna Dekante. 

22.00-Lūgšanu taka- baznīcas apkārtnē. 

23.00- Sarunas sirds aizvējā. 

Brīvajos brīžos sadraudzība, ekskursija pa baznīcu, sarunas ar  

draudzes locekļiem un mācītājiem. 

 

 

Rudīte Kumsāre 

 

   Mīļie svētceļnieki un visi, kuri vēlas par tādiem kļūt! 

   Ir atkal pienācis laiks, savlaicīgi plānojot vasaras atvaļinājumus, neaizmirst par iespēju doties 

mūsu luteriskās Baznīcas organizētajā svētceļojumā.  

   Šogad tas būs jubilejas svētceļojums – 20!  

   Tas notiks no 20. – 26. jūlijam 

   Šā gada svētceļojuma izejas vieta ir Igate, kur pirmajā tikšanās vakarā apskatīsim arī Em. 

Melngaiļa muzeju un Igates pili. Pirmās iziešanas dienas ceļš cauri Lēdurgai vedīs uz Straupi. 

Otrajā dienā no Straupes dosimies uz Raiskumu, pa ceļam iegriežoties un apskatot Ungurmuižu 

un muižas skaisto parku. Trešajā dienā nonāksim Ķempju baznīcā un Līgatnē. Ceturtajā dienā gar 

Gaujas krastu dosimies uz Siguldu. Piektajā dienā, turpinot priecāties par Dieva radīto skaisto 

pasauli Siguldā un Turaidā nonāksim šī svētceļojuma galamērķī – Krimuldā, kur skaistu liliju 

kompozīciju un svētceļnieku piepildītajā baznīcā svinēsim svētceļojuma noslēguma dievkalpojumu. 

Katras dienas gājumu pavada lūgšanas, meditācijas, Bībeles studijas, mācītāju vadītas pārdomas un 

sarunas par garīgām tēmām. Un protams visu caurvij – sadraudzība vienam ar otru! 

Sīkāka informācija par svētceļojumu būs pieejama baznīcā pie ziņojumu dēļa, draudzes mājas lapā 

un personīgi pie Rudītes Kumsāres (tālr.28801846, e-pasts: ruditekumsare@inbox.lv). 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITĀTES 

SVĒTCEĻOJUMI 

mailto:ruditekumsare@inbox.lv


 Gunta Jāņeklane 

 
Ciemos pie māsu draudzes Varnamo (Värnamo), Zviedrijā.  

 

Teici to Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto vārdu!  

Teici to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!  Ps.103:1-2 

 

Laikā no 30.aprīļa līdz 5.maijam mūsu draudzes delegācija – mācītājs Hanss, viņa sieva Māra un 

meitiņa Henriete, Ērika, Anita, Skaidrīte, Gunta un Jēkabs no Kristiāna Dāvida pamatskolas, bijām 

brīnišķīgā  svētceļojumā  pie brāļiem un māsām Kristū.  

Ceļojums sākās ar svētbrīdi lidostas Rīga kapellā, kad izlūdzāmies Tēvam sargāšanu tālajā ceļā un 

svētību gaidāmajām dienām.  

Mēs lidojām uz Norvēģijas lidostu Rygge, kas ir netālu no Zviedrijas robežas. Laimīgi un priecīgi 

iekārtojāmies noīrētajā busiņā un – ceļojums varēja sākties! Pirmajā dienā devāmies pa platajiem un 

gludajiem auto lielceļiem Udevalas (Udevalla) virzienā, pa ceļam iegriežoties skaistajā Lisešilā 

(Lysekil). Tā ir pilsēta jūras līča krastā, būvēta uz klintīm, un  tās centrā majestātiski slejas 

katedrāle. Udevalā un arī pa ceļam uz apmešanās vietu Lāne-Rīrā ( Lane-Ryr) redzējām 

ugunsgurus. 30.aprīlī zviedri ar lieliem ugunskuriem sveicina pavasara atnākšanu.  

Nākamājā dienā apskatījām draudzes namu, baznīcu un pastrādājām talkā – pateicībā par 

naktsmājām. Draudzes namā notika gatavošanās ģimeņu rekolekcijām, uz tām ierodas vecāki kopā 

ar bērniem no plašākas apkaimes. Ir padomāts par aktivitātēm bērniem, kamēr vecāki klausās 

lekcijas. Ģimenēm ir nodrošināta apmešanās bijušajā pansionātā (kur nakšņojām arī mēs) vai arī 

savās mobilajās auto mājiņās.   

Pēcpusdienā mūsu ceļš sākās uz Varnamo, pa ceļam viesojoties pie Klāsa Adama ( Claes Adam) un 

viņa sievas. Nonācām gluži vai muzejā, jo abi pensionāri dzīvo laukos, vecā koka mājā (bet labi 

uzturētā), kurā daudz gleznu, senlaicīgu mēbeļu. Klāss Adams ļoti interesējas par Latviju, ir bijis 

Madonā un ziedojis līdzekļus bērnudārzam „Kastanītis”. Uz tikšanos bija atnākušas arī kaimiņienes 

– latviete Valentīna ar mazo meitiņu. Valentīna ātri apguvusi zviedru valodu un strādājusi 

bērnudārzā. Viņas vīrs strādā mežizstrādes darbos. Kopā ar mums bija arī zviedru uzņēmējs, kuram 

ir biznesa intereses Latvijā. Prieks, ka ar mums viņš runāja latviski! Sirsnīgajā atmosfērā 

kavējāmies ilgi, baudījām arī saimnieces klavierspēli. Tāpēc jau ļoti vēlā vakarstundā nonācām 

Varnamo. Tik jauki bija pa gabalu redzēt, ka esam gaidīti - visos mācītājmājas logos dega 

naktlampiņas! Mūs sagaidīja mācītājs Pērs Magnuss un visu viesošanās laiku bija kopā ar mums un 

īpaši rūpējās, lai mums brokastīs būtu veselīgā auzu pārslu biezputra.  

Nākamās trīs dienas bija ļoti piepildītas ar Varnamo un draudzes iepazīšanu. Kopējais  draudzes 

locekļu skaits ir apmēram 13000 un 50 no tiem ir algoti darbinieki kas veic dažādus pienākumus. 

Draudzei ir trīs baznīcas - Marijas, Sv.Jāņa un Varnamo un Dievkalpojumi tajās notiek dažādos 

laikos. Vismazākā ir Marijas baznīca- jauna un moderna ar krāšņu altāra gobelēnu. Sv.Jāņa baznīca 

ir restaurēta un tajā altāris veidots no krāsaina stikla (modernisms - redzamas 12 apustuļu un Jēzus 

Kristus sejas maskas). Varnamo baznīcas interjers ir vistuvāk mūsu baznīcām, piemēram, 

Cesvaines, ar skaistām vitrāžām, ērģelēm. Arī šī baznīca ir restaurēta.  

Viesošanās laikā mums stāstīja par dažādām aktivitātēm, kur iesaistās draudze, piemēram, bijām 

veikaliņā, kur strādā cilvēki, kas kādu laiku bijuši bez darba. Apmeklējuma laikā centrā, kur tiek 

sniegta palīdzība pieaugušajiem ar dažādām atkarībām, sapratām, ka alkohola posts ir arī valstī, kur 

šo preci var nopirkt tikai līdz 18.00 un tikai pilsētas vienā veikalā. Centra otrajā stāvā apskatījām 

lietoto apģērbu izsniegšanas vietu un telpas, kur speciālisti strādā ar bērniem un arī vecākiem, lai 

palīdzētu atrisināt kādu samilzušu problēmu. Zviedrijā nav bērnunamu... 

Mēs apmeklējām arī lietoto apģērbu veikaliņu, kas atrodas netālu no Marijas baznīcas. Pirms kāda 

laika Kristiāna Dāvida pamatskola no šī veikaliņa saņēma apģērbu sūtījumu un prieks, ka arī 

nākotnē šāds atbalsts varētu būt.  

SADRAUDZĪBA  



Loti interesanta bija ekskursija uz diecēzes centru Vehjo (Växjo), kur kādreizējais mācītāja Hansa 

studiju biedrs Jenss atraktīvi stāstīja par kristīgās ticības vēsturi Zviedrijā un bīskapiem, kuri 

dzīvojuši šajā centrā.  

Īpaši skaista bija svētdiena, kad baudījām Dievkalpojumu skaistajā Varnamo baznīcā (sprediķi teica 

Hanss zviedriski). Draudzes priekšniece Elsī (Elsie) pirms Dievkalpojuma teica uzrunu un pavēstīja 

draudzei par ciemiņiem no Madonas. Draudzes ērģelniece Katarina ne tikai brīnišķīgi spēlēja 

ērģeles, bet arī dziedāja un spēlēja dziesmu pavadījumu uz klavierēm. Izjutām, cik svarīgi, ka 

baznīcā ir laba apskaņošanas aparatūra... 

Pēc Dievkalpojuma bijām pasaulslavenā mēbeļu dizainera Bruno Matsona (Bruno Mathsson) 

muzejā. Uzzinājām interesantu dzīvesstāstu par cilvēku, kuru Dievs apveltījis ar spožu talantu.  

Svētdienas vakarpusē mācītājmājas dārzā notika sadraudzība, pēc tam arī uzrunas un prezentācijas. 

Dzirdējām stāstījumus par draudzes aktivitātēm, piemēram, viņiem ir vairāki kori un viens jauniešu 

koris...Paldies Jēkabam, Mārai un Henrietei par sagatavoto informāciju! Pateicībā par atbalstu un 

ļoti sirsnīgo uzņemšanu mēs draudzei uzdāvinājām skaistu mūsu baznīcas fotogrāfiju, kur tā 

redzama izgaismota naktī.  

Atceļā no Varnamo pabijām pie mācītāja Hansa drauga Nilsa, apskatījām Brīredas (Breareds) 

baznīcu un draudzes namu. Satikāmies ar kundzi, kura atbildīga par apģērbu šķirošanu, viņa laipni 

izrādīja drēbju istabas. Kamēr nav cilvēku, kas nāk pēc apģērbiem, viņa ada mazuļiem džemperīšus. 

Dažus kā dāvanu saņēmām arī mēs. Draudzes namā atklājām vēl vienu kundzes talantu - baudījām 

viņas cepto šokolādes pīrāgu ar gardu kafiju. Jēkabs izlūdzās pat recepti (bet vēl ar mani nav 

padalījies...).  

Un tad jau pienāca pēdējā nakšņošana Lāne –Rīrā, otrdien vēl daži pateicības un atvadu vārdi 

mācītājam Henrikam un atkal ceļš uz lidostu.  

Paldies mācītājam Hansam par organizēšanu, tulkošanu, īpaši – par teicamajām šofera prasmēm. 

Ceļojumā nobraucām 1296 kilometrus! Paldies visiem par sadraudzību un sirdssiltumu šajās dienās. 

Īpašs paldies Mārai par tulkošanu un Henrietei – par teicamām stūrmaņa iemaņām un Jēkabam – 

par braucieniem uz Rīgu un atpakaļ!  

  

Centos dot ieskatu Jums par šo brīnišķīgo piedzīvojumu un esmu pateicīga Dievam, ka visi apstākļi 

tā sakārtojās, ka varēju tikt un baudīt šīs brīvdienas no ikdienības. 

          

D

raudzes priekšniece Ērika Pomere 

 

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: 

Priecīgu devēju Dievs mīl.       

                                           (2.kor.9:7) 

Vēlos nedaudz atskatīties uz paveikto un darāmo turpmāk. 

Sirsnīgs paldies visiem visiem, kas ziedoja gan laiku, gan finanses, lai mūsu baznīcas priekštelpā arī 

iespīdētu saulīte. Logs ir brīnišķīgs un darbīgās rokas ir paveikušas brīnišķīgu darbu. Paldies! 

Mūs atkal gaida nākamie plānotie darbi: 

Baznīcas remonts. Jā! Pagājušajā gadā nosvinētā 210 gadu jubileja mūsu baznīcai bija svētīga, bet 

ne pavisam svētīgs ir baznīcas torņa izskats šobrīd, apklusis ir zvans, jo restauratori ir nolieguši kāpt 

tornī-  tas ir avārijas stāvoklī. Balsta sijas ir satrupējušas u.t.t. Arī baznīcas jumts gaida uz remontu, 

tad varēsim sākt domāt par iekšdarbiem un jaunās altārgleznas novietošanu īstajā vietā. Domājam, 

strādājam, komunicējam, meklējam, lūdzam...Esiet arī jūs visi lūgšanās, lai varam rast pareizo un 

īsto risinājumu. 

Mācītājmuižā arī viss vēl nav kārtībā. Ļoti daudz ir paveikts- ielikti jauni logi, ierīkota centrālā 

apkure. Sirsnīgs paldies mūsu brāļiem Kristū- Ivaram un Ritvaram- kas paveica brīnumu-izbūvēja 

jaunu virtuvi, iesākts saimniecības telpas remonts, bet...tādēļ lūdzam mērķziedojumus, lai varētu 

pabeigt arī šo telpu un vasarā sākt uzņemt rekolekciju dalībniekus, ciemiņus, organizēt draudžu 

dienas un citus pasākumus. 

Varu sveicināt no mūsu māsu draudzes Zviedrijā Vērnamo (ciemojāmies maija sākumā) un 

PAR ZIEDOJUMIEM 



pateikties Dievam par vadību -viņi nolēma savas draudzes Vasarsvētku dievkalpojuma kolekti 

ziedot mūsu draudzes vajadzībām- mācītājmuižā vienas istabiņas remontam. Mēs varam plānot, bet 

Dievs pats visu brīnišķīgi kārto. Pateicos un izlūdzos atļauju arī turpmāk turēties pie Viņa sargājošās 

rokas, pazemībā lūdzu stiprināt ticību un paļāvību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. 

 

 

 

 

Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīcā 

Sestdien, 6.jūnijā plkst.17
00

 

 

GARĪGĀS MŪZIKAS 

KONCERTS 

 
Pateicība par to, ka 

… es esmu … 

/Kristieša pavasaris/ 
 

 

 

Piedalās: 

  Pirmās Ev. Jēzus draudzes kamerkoris, Diriģents Jānis Dižgalvis 

  Solisti, 

  Instrumentālā mūzika. 

Koncertmeistari: Alita Blauberga, Pārsla Žanete Šulca 

                                                      

 

 

20. jūnijā plkst. 17.00  

Cesvaines evaņģēliski luteriskā baznīcā 

un 

21. jūnijā plkst. 12.00 (dievkalpojuma laikā) 

Madonas evaņģēliski luteriskā baznīcā 

                            ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS 

 

Piedalās Lutera akadēmijas, programmas '"Baznīcas mūzika" studenti un docētāja, ērģelniece 

Kristīne Adamaite. 

 

Palīgmācītājs Guntars Agate Paeglis 

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES! 

2015. gada 3. jūlijā  „Vīru tikšanās” organizē nedēļas nogali „Tēvi un dēli”. Piedalīties var, 

ieteicamajā variantā tēvs un dēli, vai vīrieši kuri gribētu kalpot, vai puikas bez tēviem.  

Pieteikšanās pie palīgmācītāja G.A.Paegļa, tel. 29146912                              

 

KONCERTI 

INFORMĀCIJA 



Madonas iecirkņa 2015. gada draudžu dienas.  

14. un 15. augustā Praulienas mācītājmuižā 

 

„Es – radīts pēc Dieva tēla un līdzības” 

 „Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana 

dvēsele to labi zina.”                                                                                                   

                                               (Psalms 139:14) 

Sīkāk par visu var zvanīt un jautāt, draudžu dienu iniciatīvas grupai:  

Māc. Kaspars Eglītis – 26520731, Prāv. Hanss Jensons – 26524555                                                     

Madonas iecirkņa „Svētdienas skolu” kordinatore Nadja Niedrīte – 26391659 

 

Sākums 14. AUGUSTĀ no plkst. 16.00 – reģistrēšanās, tie kas nakšņos uz vietas ceļ telti un 

iekārto savu sadzīvi, tāpat arī pieaugušie, kuriem ir iespēja jau būt ātrāk.  

Līdzi jāņem:  

 *tiem, kas nakšņo uz vietas telti un visu nepieciešamo nakšņošanai brīvā dabā (matraci, segu 

gauļammaisu, siltas drēbes) 

 *nodererēs arī kabatas lukturītis  

 *neaizmirstam arī par ūdens drošām drēbēm un apaviem lietus gadījumā 

 *ēšanas piederumi – krūze, bļoda, karote, dakša  

Noteikta dalības maksa šim pasākumam nav paredzēta, bet mēs visi esam aicināti to atbalstīt ar 

saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem – tam būs paredzēts ziedojumu trauks visiem labi redzamā un 

pieejamā vietā. 

         

Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts 

 http://luteranidzivibai.lv 

 

Pārdomas marta svētdienām par dzīvības svētumu 

 

 

24.maijs Vasarsvētki 

Dievs Ecehiēlam dod pilnīgu bezcerības vīziju, kad viņš uzlūko ieleju, kas pilna ar mirušo kauliem 

(Ecehiēla 37:1-14). Taču Dieva Gars tajos iedveš dzīvību! Svētais Gars iedvesa dzīvību apustuļos 

Vasarsvētku dienā un arī mūsos mūsu Kristību dienā. Nav tādu apstākļu, lai arī cik neiedomājami tie 

būtu un tāda grēka, lai arī cik briesmīgs tas būtu, kas var atņemt mums cerību uz Jēzu Kristu. 

Lūgšana: Svētais Gars, iedves mūsos jaunu dzīvības elpu ik dienu caur Tavu vārdu un 

Sakramentiem. Āmen. 

 

31.maijs Trīsvienības svētki 

Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu par visiem un vēlas izliet Savu Garu pār 

visiem. Tieši šeit ir Trīsvienībā balstītā katra cilvēka dzīvības vērtība.  

Lūgšana: Svētā Trīsvienība, palīdzi mums paturēt vērtību, kuru Tu piešķir dzīvībai. Āmen. 

 

7.jūnijs Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

2. vēstules Korintiešiem 4.nodaļa ir pilna ar cerību, kas kristietim ir nāvē un tiem, kas paliek. Viņu 

sagaida neizsakāmi liela mūžīga godība (17.p.). Taču ir arī cerība slimam un mirstošam kristietim, 

kamēr Dievs uztur viņa dzīvību. Jo Dieva Gars darbojas pie iekšējā cilvēka (16.p.). Mēs nekad 

nezinām, kāda “darbošanās” šeit notiek un mums nenogurstoši jāprotestē pret katru mēģinājumu to 

pārtraukt ātrāk.  

Lūgšana: Tēvs, palīdzi mums saprast, ka kamēr tu dod dzīvību, tu tai arī dod jēgu. Āmen. 

PĀRDOMĀM 

http://luteranidzivibai.lv/


 

14.jūnijs Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

 Tā šķiet tik neievērojama lieta, kad mūs apslaka ar ūdeni Kristībā. Tomēr sēkla ir iesēta un vēl 

viens bērns ieiet Dieva valstībā un dzīvo zem Viņa neizmērojamās žēlastības likuma. Dzīve, ko 

dzīvojam un izvēles, kuras izdarām, nāk no fakta, ka esam Ķēniņa bērni.  

Lūgšana: Ķēniņ Jēzu, palīdzi man izdarīt pareizas izvēles, kamēr es mītu Tavā valstībā. Āmen. 

 

21.jūnijs Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Dievs brauc laivā kopā ar mācekļiem, tomēr vētra viņus ir pārbiedējusi (Marka 4:35-41). Dievs 

valda pār visu kosmosu (Ījaba38:1-11), tomēr tik daudz kas mūs baida. Mēs ne vienmēr varam 

kontrolēt savas bailes, bet mēs varam kontrolēt izvēles, kuras izdarām, kad esam nobijušies. 

Mācekļi gāja pie Jēzus. Mēs arī varam griezties pie Viņa, lai arī kādi apstākļi dzīvē mūs mētātu 

šurpu turpu. Kad esam nobijušies, mums jāklausās Viņa balsī: “Klusu, mierā!” 

Lūgšana: Jēzu, dod man mieru apziņā, ka Tu vadi visas lietas. Āmen. 

 

28.jūnijs Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

Dievs neapbēdina no sirds (Raudu dziesmas 3:33). Viņa sirdī ir mūsu glābšana. Tāpēc, kad 

piedzīvojam bēdas, lai arī no kurienes tās nāktu, mēs zinām, ka tajās darbojas Dievs pēc Savas lielās 

žēlastības (3:32). Mēs tam uzticamies, tādēļ neķeramies pie pasaules piedāvātajiem “ātrajiem 

risinājumiem”. 

Lūgšana: Kungs, darbojies manā sirdī un pārliecini mani par manu glābšanu. Viss pārējais nāks no 

tās. Āmen. 

 

 

 
Draudzes virsmācītājs: Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv.  

Mācītāja pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst.12
00

 - 14
00 

(ir iespējams vienoties arī par citu laiku.),vēlama 

iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu. Palīgmācītājs: Guntars Agate Paeglis Tālr. 29146912, guntarspaeglis@inbox.lv, 

Draudzes priekšniece: Ērika Pomere, tel. 26179408, erika.pomere@inbox.lv.  Draudzes Vēstis: Linda Bakmane, tel. 

22331112, linda.bakmane@gmail.com. Draudzes mājaslapa: www.madonas.lelb.lv. Draudzes rekvizīti: Madonas 

evaņģēliski luteriskā draudze. Reģ.Nr. 90000334973 O.Kalpaka 21, Madona, Madonas novads, LV4801. Konts: 

LV34HABA000140J062166 

 

 

 

KONTAKTI 

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

                                                         

Madonas draudzes kalendārs 

Datums Dievkalpojumi un notikumi Papildinformācija 

O. 26. maijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks lūgšanu kapelā 

T. 27. maijs 18.30 Alfas vakars Notiks diakonijas centrā 

C. 28. maijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

SVĒTD.        

31. maijs 
12.00 DIEVKALPOJUMS       Trīsvienības svētki 

O. 2. jūnijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks lūgšanu kapelā 

C. 4. jūnijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 5. jūnijs 18.00 BAZNĪCU NAKTS Baznīcā 

SVĒTD.          

7. jūnijs 
12.00 DIEVKALPOJUMS             Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

mailto:hanss.jensons@lelb.lv
mailto:guntarspaeglis@inbox.lv
mailto:erika.pomere@inbox.lv
mailto:linda.bakmane@gmail.com
http://www.madonas.lelb.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. 9. jūnijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks lūgšanu kapelā 

T. 10. jūnijs 18.30 Alfas vakars Notiks diakonijas centrā 

C. 11. jūnijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

SVĒTD.        

14. jūnijs 
12.00 

DIEVKALPOJUMS             
Pēc dievkalpojuma 

sadraudzība          
Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

O. 16. jūnijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks diakonijas centrā 

C. 18. jūnijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 19. jūnijs 18.00 Sievu tikšanās Notiks mācītājmuižā 

SVĒTD.          

21. jūnijs 
12.00 

DIEVKALPOJUMS             

Pēc dievkalpojuma ģimeņu 

sadraudzība          
Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

O. 23. jūnijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks lūgšanu kapelā 

T. 24. jūnijs 12.00 DIEVKALPOJUMS          Jāņa Kristītāja diena 

SVĒTD.          

28. jūnijs 
12.00 DIEVKALPOJUMS             Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

O. 30. jūnijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks diakonijas centrā 

C. 2. jūlijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 3. jūlijs 18.00 Sievu tikšanās Notiks mācītājmuižā 

SVĒTD.           

5. jūlijs 
12.00 DIEVKALPOJUMS          Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

O. 7. jūlijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks lūgšanu kapelā 

T. 8. jūlijs 18.30 Alfas vakars Notiks diakonijas centrā 

C. 9.jūlijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību Mācītājmuižā 

  19.00 VAKARDIEVKALPOJUMS Mācītājmuižā 

SVĒTD.          

12. jūlijs 
12.00 

DIEVKALPOJUMS             
Pēc dievkalpojuma 

sadraudzība          
Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

O. 14. jūlijs 18.30 Vīru tikšanās Notiks diakonijas centrā 

C. 16. jūlijs 18.00 Sarunas par dzīvi un ticību   

  19.00 Darbdienas dievkalpojums   

P. 17. jūlijs 18.00 Sievu tikšanās Notiks mācītājmuižā 

SVĒTD.         

19. jūlijs 
12.00 

DIEVKALPOJUMS             

Pēc dievkalpojuma ģimeņu 

sadraudzība          
Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 

 

 

Ja nav norādīta cita vieta, minētais pasākums notiek baznīcā. 


