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Decembris – mūzikas un mākslas mēnesis. 

Dievs ir devis mums maņas, pat 5! Pasaule nav radīta tāpat vien, bet 
kā radības kronis mēs, cilvēki,  esam radīti,  lai  to izbaudītu.  Mēs ar  maņu 
palīdzību baudām to, kas ir apkārt, mēs baudām ēdienu, mūziku, mākslu un 
skaistumu,  smaržu,  maigumu  un  siltumu.  Caur  to  visu  Dievs  grib  mūs 
uzrunāt,  ka Viņš ir  labs!  Kā ir  rakstīts  Bībelē:  „Baudiet  un redziet  cik  tas  
Kungs ir labs.” (Ps. 34:9a)  /jaunā tulkojumā: „Baudiet un redziet, cik Kungs  
labs!”/

Bet tad ir arī svarīgs turpinājums, lai baudīšana nebūtu pašmērķis, 
bet veicinātu mūsu attiecības ar Devēju, lai mēs nepieķeramies pie tā, kas ir  
baudāms,  nedomājot  par  to  mīlestību,  kas  ir  aiz  tā  visa,  jo  „Svētīgs  tas  
cilvēks,  kas  pie  Viņa  tveras  un  uz  Viņu  paļaujas!”  (Ps.34:9b)   /jaunā 
tulkojumā: „Svētīts vīrs, kurš tveras pie viņa!”/

Arī dievkalpojumos mēs baudām un redzam, ka Dievs ir labs. Ne pa 
velti  tradicionālās  baznīcas  ir  ar  pārdomātu  arhitektūru,  ar  skaistu  altāra 
noformējumu,  ar  gleznām  un  citiem  ornamentiem.  Baznīcās  daudz  tiek 
dziedāts un spēlēts, tiek lietots vīraks ar savu īpašo smaržu, skaistu ziedu 
noformējumi, tiek lietotas skaistas liturģiskās drēbes un audumi, u.t.t. 

Baznīcas mūzika un māksla balstās un ir iedvesmota no tā, ko Dievs 
mums saka caur saviem vārdiem Bībelē. Caur šo īpašo atklāsmi mēs tiekam 
pārliecināti, ka Dievs nav tikai labs ar to, ka Viņš devis mums tik daudz ko 
baudīt šajā dzīvē, bet Viņš ir īpašs un labs ar to, ka Viņš ir devis mums  arī  
iespēju tikt izglābtiem no tā, kas ir ļauns apkārt mums un mūsos, daļēji jau  
šeit un pilnībā debesīs. Un tas viss ir saistīts ar Dieva Dēlu Jēzu Kristu. 

Kad es kalpoju Priekules baznīcā, sākumā man traucēja tas, ka tajā,  

samērā jaunajā altāra noformējumā aiz altāra gleznas bija plaisa koka sienā.  
Tika mēģināts to aiztaisīt, bet koka kustības dēļ tā atkal atvērās. Tad bija kāds  
mākslinieks, kas man teica, ka tieši tā plaisa viņu uzrunāja, jo pat svētnīcā tiek 
atgādināts, ka tas, ko mēs šeit darām nav perfekti, vienmēr būs kāda plaisa,  
un tas norādu uz to pilnīgo skaistumu, ko mēs gaidām ticībā debesīs! Izrādās,  
ka atkal daudz ir atkarīgs no tā, kā mēs uz to skatāmies! Pēc tam, kad viņš 
man to bija teicis, tā plaisa man vairs netraucēja un pat sāka arī mani uzrunāt! 

Ļausim Dievam daudz un dažādos veidos mūs uzrunāt un īpaši šajā 
decembra mēnesī caur mūziku un mākslu, un dalīsimies viens ar otru tajā, kā 
mēs tiekam uzrunāti no Dieva. 

REKOLEKCIJAS
Maija Zvaigzne

Rekolekcijas „Mūžības svētdienu sagaidot”

Cilvēks savam mūžam nevar pielikt klāt nevienu minūti, ne sekundi,  
ne mirkli. Tas ir Dieva varā.
„Kungs, tavs vārds ir uz mūžiem, tevi piesauks audžu audzēs, jo Kungs 
tiesās savu tautu un par saviem kalpiem viņš apžēlosies!” /Ps.135:13,14/

Lai  nebūtu  jānonāk izmisumā un bezcerībā,  lai  cilvēkam tiktu  dota 
cerība, ir jātic Dievam. Tāpēc no 16. līdz 17.novembrim Cesvaines luteriskajā  
baznīcā notika rekolekcijas par mūžību „Mūžības svētdienu sagaidot”, kuras 
vadīja Liepājas Sv.Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.

Vēlos  dalīties  savos  iespaidos,  pārdomās  un  atziņās  pēc 
rekolekcijām. 

Dievs ir radījis cilvēku nemirstīgu. Tādi cilvēki bija Ādams un Ieva, bet 
viņi ar viltu tika sātana apmānīti un kļuva mirstīgi un nelaimīgi. Dievs vēlas, lai  
cilvēki būtu laimīgi, bet iedzimtais grēks traucē, novirza no pareizām domām,  
vārdiem un darbiem. 

Jānis  Bitāns  runāja  par  pēdējām lietām jeb  mācību,  ko  svešvārdā 
sauc  par  eshatoloģiju.  Tā  ietver  sevī  zināšanas  par  cilvēka  nāvi,  debesu 
valstību un nemirstību, par pastaro tiesu jeb šīs pasaules galu. Tie ir nopietni  
un sarežģīti jautājumi, par kuriem mēs katrs kaut reizi esam aizdomājušies.

Kāpēc mēs dzīvojam? Kāpēc cilvēks  dzīvo? – Lai  piepildītu  Dieva 
doto uzdevumu. Bet cilvēks neklausīja un neklausa Dievam, cenšas būt pats  
savas dzīves režisors, aktieris un skatītājs. Mēs tā varam sabojāt savu dzīvi  
un tad dzīvot to dzīvi, ko esam sabojājuši. Ja mēs vairāk ieklausītos, ļautos  
Dieva vadībai, dzīvot būtu vieglāk, laimīgāk. Bet mēs visu gribam noteikt paši. 
Vajadzētu vairāk klausīt Dievam un savai sirdsapziņai.



Bērēs vienmēr ir  jādomā par šīs  dzīves īsumu un cilvēka nespēju 
piepildīt  visus  mērķus,  uzdevumus  un  nodomus,  ko  vēlamies.  Ir  labi,  ja 
dzīvojam pēc labākās sirdsapziņas. Ir labi, ja mūsu dzīves atskaites punkts ir  
Dievs, viņa Vārds un likumi.

No pēdējām lietām pirmā ir cilvēka nāve. Tai sekos pastarā tiesa – 
Dieva tiesa, no kuras neizbēgs neviens. Visi cilvēki tiks vērtēti pēc ticības,  
nevis  darbiem.  Ar  darbiem  vien,  bez  ticības  mēs  nevarēsim  iegūt  Dieva 
žēlastību.

Cilvēks Ēdenes dārzā ir pazaudējis gara vienotību ar Dievu. Mūsu šīs  
zemes dzīves uzdevums ir šo vienotību atjaunot. Viņš runā ar mums, bet mēs 
ne vienmēr sadzirdam. Dievs ir visu cilvēku Dievs, ne tikai jūdu tautas Dievs.  
Es tiku vairākkārt uzrunāta un aicināta uz baznīcu, bet man nebija ne īstas  
vēlēšanās,  ne  laika  atsaukties  šiem aicinājumiem.  Vienmēr  bija  citi  darbi,  
pienākumi un problēmas. Man šķita, ka ar savu dzīvi lieliski tieku galā pati,  
pie  tam  pāris  reizes  gadā  taču  eju  uz  baznīcu.  Novēlu  katram  cilvēkam 
mēģināt tuvoties Dievam, lai nenotiktu tā, ka Dieva aicinājums un tas, ko viņš  
grib  mums pateikt,  nāk  kā  zibens  spēriens  no  skaidrām debesīm.  Tāpēc 
katram vajadzētu domāt arī par debesu valstību un savām cerībām tur nokļūt. 

Kas jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvību un nonāktu debesu valstībā? 
Galvenais  ir  nenomirt  neticībā.  Tāpēc  ir  svarīgi ka  cilvēks  ir  kristīts,  tic 
Dievam, iet uz baznīcu, pie Dievgalda, lasa Svētos Rakstus un izsūdz grēkus. 
Dieva Vārds dara mūs iekšēji brīvus, liek dzīvot pēc Dieva plāna, stāvēt pāri  
aizvainojumiem. Dievs maina dvēseli  un dod to  mieru,  ko nespējam iegūt 
pasaulē.  Iekšēji  mierīgs  cilvēks  jebkurā  gadījumā  ir  laimīgāks  un  dvēselē 
stiprāks.

Mūsu  tagadējā  dzīve  iespaidos  viņsaules  dzīvi  mūžībā,  kur  visi  
nonāksim. Cilvēka dvēselei ir sākums, bet nav gala. Cilvēka nāve ir iedzimtā 
grēka sekas. Grēks dara dvēseli  smagu. Dzīve ir  laiks, kad atgūt zaudēto 
garīgo bagātību, ticību Dievam. Nekrāt to, kas ir vērtīgs pasaulē, bet vērtīgs 
Dievam.  Pasaulē  ir  pārejošas  vērtības,  kuras  cilvēkam,  aizejot  no  šīs 
pasaules,  būs  jāatstāj.  Vērtīgākas  ir  tās  lietas,  kas  nav  nopērkamas  par 
naudu – ticība, mīlestība, draudzība, gods, cieņa.

Mūžība sākas jau šodien, kad kristībā saņemam Svētā Gara dāvanu 
un tiekam mazgāti kristību ūdenī  no iedzimtā grēka. Un mūsu dzīve kopā ar 
Dievu ir ceļš uz mūžību. Galvenais ir apzināti nedarīt otram ļaunu, censties 
dzīvot pēc labākās sirdsapziņas un ļauties Dieva vadībai.
                 

ZIEMSVĒTKU PASĀKUMI

Cesvaines ev. lut. baznīcā 29. decembrī plkst. 1800 notiks Ziemassvētku 
koncerts „Tev tuvumā”

Ik gadu Ziemassvētku laikā mēs ilgojamies gaišuma un arī paši  
vēlamies kļūt garīgāki un iejūtīgāki pret cilvēkiem mums līdzās.  
Artūrs  Skrastiņš,  Ieva  Kerēvica  un  grupa  „Putnu  Balle”  

šogad Ziemassvētku laikā aicinās ikkatru no mums sajust sirds siltumu, sniegt  
to  visiem,  kas  pēc  šī  siltuma  ilgojas,  un  atcerēties,  ka  patiesībā  tas  
nepieciešams ik dienu!

Koncertprogrammā „Tev tuvumā” skanēs latviešu komponistu Mārtiņa 
Brauna, Aivara Hermaņa, Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna, Ulda Marhilēviča, 
Imanta Kalniņa, Emīla Dārziņa un citu autoru Ziemassvētku dziesmu versijas 
akustiskās mūzikas skanējumā. 

 Biļetes  nopērkamas  „Biļešu  Paradīze”  tirdzniecības  vietās.  Biļešu 
cena – Ls 4, bērniem līdz 7 gadu vecumam – ieeja bez maksas. Biļetes varēs 
nopirkt arī pirms koncerta. 

Nākot uz koncertu, aicinām līdzi ņemt pašadītus cimdus, cepures, šalles vai 
zeķes. Šīs lietas ar pašvaldības Sociālās aprūpes pārvaldes gādību nodosim tiem, 
kuriem šoziem ir īpaši auksti. 

PAR IKGADĒJO ZIEDOJUMU PRET KVĪTI

Mīļie draudzes locekļi, paldies visiem, kuri savlaicīgi esat samaksājuši 
ikgadējo ziedojumu pret kvīti. Mums ir neērti to priekšā, kuri regulāri veic šo 
ziedojumu.  Bet  diemžēl  kā  katru  gadu,  arī  šinī  gada  nogalē,  pārskatot 
draudzes  locekļu  veiktās  iemaksas,  secinam,  ka  daļa  tās  nav  veikusi.  
Atgādinam, ka pēc mūsu Baznīcas kārtības ir tā, ka kristīts, iesvētīts draudzes 
loceklis  vienu  reizi  gadā  veic  fiksētu  ziedojumu  pret  kvīti  pie  draudzes 
kasieres. LELB Satvermes 2. nodaļas 30. punktā ir teikts:  Draudzes locekļi, 
kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus 
pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām 
vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. 
 Zinam  un  saprotam  finansiālo  stāvokli,  var  būt  kādi  iemesli,  var 
gadīties,  ka  ir  ieviesusies  kļūda  draudzes  locekļa  reģistrācijas  kartiņā, 
situācijas var būt dažādas, bet lūgums par to informēt. To varat izdarīt nākot  
uz  dievkalpojumiem,  piezvanot  pa  telefonu  kasierei  Intai  Matisonei  tel.  
64852634, 26518831. 

Paldies par sapratni!



ZIEMSVĒTKU PASĀKUMI
 Rudīte Kumsāre

Koncertakcija „Ziemassvētku Roze”

Jau  10.gadu  koncertakcija  „Ziemassvētku  Roze”  uzzied  Latvijas 
novados. Varam būt pateicīgi un priecīgi, ka šo jauko notikumu var piedzīvot  
arī Madonas novada iedzīvotāji. Koncertakcijas mākslinieki: dziedātāja  Lorija 
Vuda,  komponists Uģis  Prauliņš  un vīru  kora  „Gaudeamus”  dziedātāju 
grupa šogad nāks pie mums  23.decembrī plkst 18.00 Madonas kultūras 
namā, lai izdziedātu šo brīnumjauko Ziemassvētku Vēsti. Šis gads pie mums 
ir  īpašs,  jo  kopā  ar  koncertakcijas  „Ziemassvētku  Roze”  māksliniekiem 
koncertā piedalīsies arī  mūsu novada kolektīvi:  Ļaudonas pagasta jauktais  
koris  „Lai  top”,  Cesvaines  evaņģēliski  luteriskās  draudzes  koris  un  Valsts  
sociālās aprūpes centra „Lubāna” iemītnieki no Rupsalas. 

„Ziemassvētku  Rozes”  koncerta  norise  ir  iespējama  pateicoties 
Madonas novada pašvaldības,  vietējo  uzņēmēju un vienkārši  labas gribas 
cilvēku  atbalstam,  kuri  ir  gatavi  ziedot  līdzekļus,  lai  koncerts  būtu  kā 
Ziemassvētku dāvana ikvienam koncerta apmeklētājam.

Kā  jau  tas  ir  bijis  iepriekšējos  gadus,  arī  šogad  pirms  vakara 
koncerta kultūras namā, mākslinieki sniegs labdarības koncertu. Šoreiz viņi  
iepriecinās Ļaudonas pansionāta iemītniekus un darbiniekus.

Ar atvērtām sirdīm dosimies 23.decembrī plkst.18.00 uz Madonas 
kultūras namu un izdziedāsim Ziemassvētku vēsti visi kopā!    

INFORMĀCIJA

Draudzes vakars notiks 28. decembrī plkst. 1700 Cesvai-
nes pilī mūzikas skolas telpās. 
Būsim  kopā  Ziemsvētku  laika  pārdomās  par  aizvadīto 
gadu, ar paļāvīgām sirdīm skatīsimies uz priekšu. Dalīsi-
mies priekā ar no sirds sarūpētām dāvaniņām (apmēram 
1,50-2 Ls vērtībā). 
Lūgums līdzi ņemt cienastiņu. 

Visi, visi mīļi aicināti un gaidīti!

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

2. decembris SVĒTDIENA   Adventa 1. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

7.decembris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 

8. decembris sestdiena     1400 „Ko mēs gaidām?”
Sarunas ar mācītāju Dzelzavas Jauniešu centrā 

____________________________________________________________________________________________

9. decembris SVĒTDIENA Adventa 2. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

14.decembris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

16. decembris SVĒTDIENA   Adventa 3. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība 

21. decembris piektdiena      930 Jauniešu dievkalpojums 
       1800 Sarunas par dzīvi un ticību

             1900 Dievkalpojums 
____________________________________________________________________________________________

23. decembris SVĒTDIENA  Adventa 4. svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

24. decembris PIRMDIENA Kristus piedzimšanas Svētvakars
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, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900

mailto:hanss.jensons@lelb.lv
mailto:astrida.briede@inbox.lv
mailto:normundskarklins69@inbox.lv

	
	GANA SLEJA
	“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
	Cesvaines draudzes kalendārs


