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Draudzes gans  Hanss Jensons

Jūlija mēnesis

Daudziem jūlijs saistās ar brīvāku laiku. Kā mēs to izmantojam? Dažādi!

Baudīsim skaistu un siltu laiku, ļausim Dieva radītai dabai mūs fascinēt un liecināt par mūsu Radītāja varenību!

Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu. (Ps.19:2, ieteicu lasīt visu psalmu)
Kad redzu, Dievs, es Tavu roku darbu, Kā zemi, debesis Tu radījis,
Kas cilvēks ir, ka mini viņa vārdu, Un to sev līdzīgu Tu veidojis? Tad varu godbijībā izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un
Dievs! (Dz.gr. nr.155)

Veltīsim laiku dialogam ar Dievu. Pastāv jēdziens 'kvalitatīvs laiks'. Laikam, ko mēs veltām sarunām ar Dievu, vajadzētu
būt īpaši kvalitatīvam. Proti, ka esam klātesoši. Ne tikai nosēžam dievkalpojumā, nolasām kādu tekstu no Svētiem rakstiem,
"skaitām" lūgšanu, bet esam klāt, ar savu sirdi un dvēseli, atbrīvoti no savām ikdienas rūpēm. Ja gadījumā nevaram par
tām nedomāt, tad vismaz pārvērst tās par būtisko sarunas tēmu ar Dievu. Kad rakstu  šo gana sleju, sēdu lidmašīnā un
manā redzeslokā kāds līdzlidotājs lasa avīžrakstu "Klausies, ne tikai dzirdi!" Tas kaut ko saka par kvalitatīvu laiku jēdziena
nozīmē.

Veltīsim laiku sev, piemēram, atpūtai. Kādā seminārā dzirdēju, ka viens no cilvēka "laimes" sajūtas ietekmējošiem fakto-
riem ir pietiekami daudz miega. Tas atkal apstiprina to, ko māca pati daba - atpūtai ir dāvāta nakts, Dievs ir devis pavēles
par iknedēļas atpūtu, un atvaļinājuma laiks ir domāts kā gada atpūta.

Bieži vien dzirdām "man nav laika". Mums visiem ir vienāds laiks, nevienam nav vairāk stundu dienā kā 24 stundas! Bet,
runa ir par prioritātēm. Vai mēs darām par daudz ne tik svarīgas lietas, vai vispār darām par daudz. To, kā mēs prioritējam
lietas, ir saistīts ar mūsu vērtībām. Tam, ko vērtējam augstu, arī vēlamies veltīt laiku darīt.

Mēs esam aicināti mīlēt citus, kā sevi pašu. Tam, ko mīlam, mēs gribam arī veltīt laiku - kvalitatīvu laiku. Laiku ieklausīties
sevī, kā es jūtos, vai noguris, priecīgs, bēdīgs. Šī mīlestība nav jājauc ar egoismu. Tā balstās uz to, ka Dievs mani ir radījis,
ka Viņš mani mīl. Es apzinos savu vērtību Dieva acīs. Viņš arī vēlas palīdzēt mums atbrīvoties no egoisma, ja tas nav
saistīts ar mīlestību un apdraud mūsu spēju mīlēt Dievu, sevi un savu tuvāko. Mīlot sevi, mēs arī labāk saprotam, kā mīlēt
citus.

Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. (Mt.7:12) Ko nozīmēt mīlēt, mēs vislabāk iemācā-
mies no Dieva, kas ir mīlestība, un tāpēc, laiks kopā ar Dievu ir svarīgs.

Veltīsim laiku ģimenei, radiem. Katrai ģimenei, katrai ciltij ir savs mantojums. Pat stāsti par to, kā mūsu vecāki un vecve-
cāki satikās, norāda uz to, ka mēs neesam pirmie, bet gan garas ķēdes posms un tas nav izveidots nejauši. Katra ģimene,
cilts izveido savu kultūru, kas neizveidojas vienā dienā. Tā arī netiek nodota vienā dienā, tas prasa laiku, tāpat kā audzinā-
šana. Mantojums ir jānovērtē un jāizvērtē, paturot un attīstot to, kas ir labs un atmetot to, kas nav tik labs. Apzināsimies, ka
mēs veidojam uz šī mantojuma kultūru, kurā dzīvojam un kuru dodam tālāk. Vasaras daudz saistās ar kapusvētku apmeklē-
šanu. Lai šī satikšanās liek mums domāt par šīm lietām un to visu arī novērtēt un izvērtēt caur Dieva prizmu. Bagāti mēs
esam, ja arī mūsu ģimenē un rados ir ticības pieredzes mantojums. Ne vienu reizi vien esmu dzirdējis, piemēram, par vec-
māmiņas ticības un lūgšanas dzīves ietekmi bērnībā, kas pieaugušos gados palīdzējusi iegūt ticības pieredzi.

Veltīsim laiku garīgai ģimenei, brāļiem un māsām. Kā kristieši, mēs esam bagāti, jo mums ir arī garīgā ģimene ar lielu
mantojumu (un ikviens ir aicināts pievienoties tai caur kristību un ticību)! Nākšana uz dievkalpojumu nav tikai laiks man ar
Dievu, bet arī satikšanās mirklis starp māsām un brāļiem Kristū. Tāpēc izmantosim arī šo regulāro sanākšanas laiku un ci-
tas sadraudzības iespējas, lai izdzīvotu kvalitatīvu laiku kopā ar brāļiem un māsām Kristū. Un, šajā sakarā gribu arī atgādi-
nāt par Baznīcas dienām Cēsīs, kuru pamatoti varam dēvēt par garīgo radu saietu!  Svētīgu laiku!



                                                                                                                                                               Māra Evardsone
Cesvaines ev. lut. baznīcai – 135

2014. gads Cesvaines ev. lut. baznīcai rit jubilejas noskaņās. Pirms 135 gadiem – 1879.gada 14.novembrī Cēsu
apriņķa prāvests Rihards Fogels un Jaunpiebalgas macītājs Emīls Kēlbrants iesvēta jaunuzcelto dievnamu, kas būvēts pēc
Liepājas pilsētas arhitekta P.M. Berči projekta. 

Daudzo gadu laikā dievnams piedzīvojis labas un ne tik labas dienas. Šodien mēs vairs nevaram baudīt Ladegasta
ērģeļu skaņas, zudusi mācītāja K. V. Mīteļa dāvinātā Paula Hedlera altārglezna “Kristus augšāmcelšanās”.  Ļoti būtiski
pārbūvēts altāris. Par ko arī saņemam aizrādījumus un zināmu neizpratni no dievnama apmeklētājiem, jo mūsu baznīca ir
arī sakrālā tūrisma objekts. Taču ne jau tikai tāpēc jau vairākus gadus tiek domāts par altāra daļas rekonstrukciju. Baznīca ir
izcils gotikas stila paraugs un tā ir pelnījusi maksimālu iespēju robežās atgūt kādreiz tik skaisto altāri, ko varam redzēt
senajās fotogrāfijās un arhitekta skicēs. Būtiskā pārbūve ievirzījusi altāra daļu dziļāk baznīcā, padarot to platāku, izmainīts
sākotnējais krāsojums, kas bijis tumši brūns. Baznīcā veikti arhitektoniskās izpētes darbi. Ar Dieva palīgu ir izveidojusies
speciālistu grupa, kas ar  milzīgu entuziasmu jau kādu laiku pēta, projektē un strādā pie altāra rekonstrukcijas idejām,
skicēm un citiem sagatavošanas darbiem. Esam saņēmuši  ieteikumus un padomus no Valsts  pieminekļu aizsardzības
inspekcijas speciālistiem, Rundāles pils restauratoriem, arhitektiem un koka amatniekiem. 
Laikam jau pats Dievs ir vēlējies, lai mūsu baznīca savā jubilejā saņemtu skaitu dāvanu – rekonstruētu jaunu altāri. Jau
šonedēļ un līdz šā gada septembra beigām tiks sagatavota un krāsota altāra koka siena un kancele. Tiks veidots jauns
ietvars altārgleznām un pārbūvēts altārgalds. 

Paturēsim savās lūgšanās šos iecrētos un iesāktos darbus, lai mūsu dievnams atgūst savu sākotnējo krāšņumu
Dieva godam. 

KAPU SVĒTKI

13. jūlijā plkst. 14.30 Cesvaines baznīcas kapos

plkst. 16.00 Kārzdabas kapos

plkst. 17.00 Stradukalna kapos

27. jūlijā plkst.14.30 Ķinderu kapos

DIAKONIJA
 Diakonijas centra vadītāja Astrīda Briede

Cesvaines Diakonijas centra darbības pārskats 

Diakonijas centrs Cesvainē pirmo reizi apmeklētājiem tika atvērts pirms diviem gadiem 2012.gada 12. jūlijā. Diakonijas centra
darbība notiek sadarbībā ar Cesvaines pašvaldības sociālo dienestu. Diakonijas centrā darbojas brīvprātīgi draudzes locekļi, lai tādā
veidā, ziedojot savu brīvo laiku, sniegtu palīdzību Cesvaines iedzīvotājiem.

Kopš Diakonijas centra atvēršanas humāno palīdzību ir saņēmuši vairāk kā 465 cilvēki, no kuriem  aptuveni 385  ir
no Cesvaines novada. Pārējie apmeklētāji ir no dažādām, tuvākām un tālākām apdzīvotām vietām.

Diakonijas centrs Cesvainē pilda savas funkcijas un ir plaši apmeklēta iestāde. Apmeklētāju skaits nepārtraukti
pieaug. Ja pirms diviem gadiem bija vidēji 20 cilvēki dienā, tad tagad skaits audzis līdz 75 apmeklētājiem dienā. 

Diakonijas centrs Cesvainē kalpo arī kā vieta, kur iedzīvotāji ne tikai var saņemt palīdzību, bet arī var nest apģērbu,
apavus un citas saimniecībā noderīgas lietas, lai atdotu citiem. Tomēr ir lūgums nest tīras, izmazgātas un nesaplēstas
drēbes. 

Esam ļoti pateicīgi par ziedojumiem. Lai gan tie ir pavisam nelieli (dienā vidēji 4-5 EUR), tomēr pateicoties tiem
esam iegādājušies un uzstādījuši drēbju pakaramos, seguši ceļa izdevumus, kas saistīti ar humānās palīdzības piegādi, kā
arī esam iegādājušies un pie dežuranta galda uzstādījuši infrasarkano staru sildītāju, lai daļēji risinātu apkures problēmu
ziemas periodā. 

Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu un drēbju piedāvāto daudzumu, esam iecerējuši paplašināt drēbju izdales telpas.
Lai tas varētu notikt, vēl jāveic durvju remonts un citi tehniski darbi.   

Esam ļoti pateicīgi tiem cilvēkiem, kas atbalsta un palīdz diakonijas centra darbā un uzturēšanā. Ir gandarījums, ja
varam cilvēkiem palīdzēt. Prieks, ja cilvēki to novērtē, nāk ar saviem ierosinājumiem, idejām, lai uzlabotu diakonijas centra
darbu. Tomēr ir ļoti skumji, ka nākas arī dzirdēt nepamatotu kritiku. Tāpēc aicinu būt iejūtīgākiem vienam pret otru. Būt
pateicīgiem, ka mums šeit Cesvainē ir tāda iespēja saņemt humāno palīdzību par brīvu, ka ir cilvēki, kas gatavi ziedot savu
laiku un resursus, lai diakonijas centrs varētu darboties. Novērtēsim to, kas mums ir dots!

 



PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

6.jūlijs, Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Grēka smagā nasta liek mums kopā ar apustuli Pāvilu izsaukties: “Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās 
miesas? (Rom. 7:24) Tomēr Svētā Gara aicināti uz ticību, mēs kopā ar Pāvilu varam arī teikt: “Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū 
Kristū!” (25a) Tie, kas cieš no pēc-aborta traumas sevi jau jau uzskata par nožēlojamiem. Mums viņiem jāpalīdz ieraudzīt apustuļa 
Pāvila atbildi un Jēzus Kristus aicinājumu: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” (Mt. 
11:28)
Lūgšana: Žēlsirdīgais Kungs, mēs lūdzam par tiem, kas cīnās ar aborta grēku, lai viņi var atrast Tavu mieru. Āmen.

13.jūlijs, Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Svētais Gars lieto Dieva augļus nesošo vārdu, lai mūs darītu par Viņa bērniem caur adopciju Jēzū Kristū (Rom. 8:12-17). Mēs 
patiešām esam Dieva paša bērni un Kristus līdzmantinieki (17). Tā ir lieliska iespēja norādīt uz adopciju un to, ka vecākiem, kas saņem
bērnus kā Dieva dāvanu caur adopciju, tie tiešām ir viņu pašu bērni. 
Lūgšana: Debesu Tēvs, esi kopā ar adoptētāju ģimenēm un svētī to vecākus un bērnus, lai viņi var redzēt sevi kā ģimeni, kas ir Tevis 
adoptēta Jēzū Kristū. Āmen. 

20.jūlijs, Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Kad pats esi pārliecināts uz ko ceri, tad cerība ir daudz cerīgāka! Kristieša cerība ciešanās ir kas vairāk kā: “Es ceru, ka tas beigsies.” 
Kristieša cerība balstās uz pārliecību, ka pēc ciešanām nāk mūžīga godība, kura pat vissmagākajām ciešanām liek izskatīties 
nenozīmīgām (Rom. 8:18).
Lūgšana: Kungs Jēzu, esi kopā ar mums ciešanās un dod mums drošu cerību uz nākamo godību. Āmen.

27.jūlijs, Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Asistētās pašnāvības kustība pārtiek no mūsu bailēm no ciešanām. Tās ir īpašas bailes. Tomēr ticība mums dod tādu skatījumu uz 
ciešanām, kuru pasaule nespēj saprast. Dievs darbojas caur ciešanām, lai tās mums nāktu par labu (Rom. 8:28). Bet kā gan lai mēs to
zinām, ja tik bieži neredzam nekādu labumu no ciešanām? Dievs pakļāva Savu Dēlu vislielākajām ciešanām par pasaules grēkiem, lai 
mēs varētu saņemt vislielāko labumu – piedošanu un mūžīgo dzīvību (32). Viņš nepametīs tos,par kuriem Viņš samaksāja tik augstu 
cenu. 
Lūgšana: Debesu Tēvs, palīdzi man ticēt, ka Tu darbojies manās ciešanās, lai tās nāktu man par labu. Āmen.

LAULĪBAS

Šajā vasarā mūsu baznīcā laulības kārtā grib iedoties

11. jūlijā Edgars Čerevko un Anna Sevrjukova

18. jūlijā Andris Strods un Linda Saliņa

19. jūlijā Nauris Krūgaļaužs un Sandra Buļa

15. augustā Jānis Madalāns un Inta Rēķe

23. augustā Jānis Gora un Zita Auziņa

30. augustā Armīns Irbītis un Laura Zeltiņa

30. augustā Ritvars Ūdris un Līga Širaka

ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS

Šī gada 12. jūlijā plkst. 18.00 Cesvaines ev. lut. baznīcā
ērģelnieces Ilonas Birģeles

un
Latvijas Nacionālās operas solistes Evitas Zālītes koncerts.

Programmā J. S. Bahs, L. Vjerns, O. Messiāns, G. Litēzs, P. Barisons, J.Mediņš, L. Garūta, R. Dubra.
Koncertā skanēs skaistākās latviešu komponistu radītās garīgās dziesmas. Klausītājiem būs iespēja gremdēties noskaņās,

ko sūta Francija un skaņražu radītie ērģeļu solo skaņdarbi. 
Būs dažādu laikmetu raksturu ietērpta mūzika - gan gaišas pārdomas, nesteidzīgi mirkļi, gan arī laikmetīgas, Priecīgo Vēsti

nesošās fanfaras.
Laipni aicināti!



BAZNĪCAS DIENAS

Baznīcas Dienu koordinācijas darba grupa informē, ka pie iepriekšējās informācijas par dalības maksām pievienojam detalizētāku pa-
skaidrojumu, ja Baznīcas Dienās vēlas piedalīties daudzbērnu ģimene vai vēlas piedalīties mazāk nekā 3 dienas, kā arī par reģistrēša-
nās 1.posma pagarināšanu līdz 10.jūlijam.
Aicinām dziedātājus no Vidzemes koriem pievienoties projektam "Baznīcdienu koris", lai kopā ar citiem koru dziedātājiem no Rīgas un 
Kurzemes dziedātu Baznīcas Dienu koncertā 1.augustā un noslēguma dievkalpojumā 2.augustā.
Vēl detalizētāk un citas informācija var atrast baznīcas mājas lapā www.lelb.lv
SVĒTCEĻOJUMS
 

 No 14. – 20. jūlijam ikgadējais vasaras
SVĒTCEĻOJUMS uz Krimuldu -

rekolekcijas ejot kājām, laiks padziļinātām attiecībām ar Dievu viņa radībā, klusumā, Rakstos, sevī un līdzcilvēkos

Maršruts:  Viļķene – Lāde – Liepupe – Skulte – Sēja – Krimuldas baznīca (dienā vidēji 23 km)

Pulcēšanās – 14. jūlijā  plkst. 19.00 Viļķenes  baznīcā

Svētceļojuma laikā – ikdienas lūgšanas; dievkalpojums ar  Sv.Vakarēdienu; meditācijas; pārdomas klusumā; sarunas 
par ticību, Bībeli un dzīvi; iespēja personīgai sarunai ar svētceļojuma mācītājiem un sadraudzībai savā starpā.

Svētceļojumā piedalās: māc. Ingus Dāboliņš, māc. Jānis Ginters, 
prāv. Hanss Jensons 

Svētceļojuma koordinatore: evaņģ. Linda Straume

Dalības ziedojums – Eur 25, bērniem līdz 14 g – Eur 15

Pieteikšanās līdz 13. jūlijam. Lai organizētu kopēju transportu nokļūšanai 14.jūlijā Viļķenē, lūgums pieteikties un 
informāciju par svētceļojumu var saņemt  pie Rudītes Kumsāres personīgi vai pa tālr.:27875086. 

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

6. jūlijs SVĒTDIENA  4.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  

11. jūlijs  piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 

Pēc dievkalpojuma sadraudzība baznīcas dārzā

12. jūlijs sestdiena   1800 Ērģeļmūzikas koncerts

_____________________________________________________________________________________________

13. jūlijs SVĒTDIENA  5.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  

18. jūlijs piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

20. jūlijs SVĒTDIENA  6.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS.  
Pēc dievkalpojuma sadraudzība

25. jūlijs piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību
            1900 Dievkalpojums 
____________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.lelb.lv/


27.jūlijs SVĒTDIENA   7.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. 

INFORMĀCIJA

Lūdzam atsaukties draudzes locekļus  uz dežūrām baznīcā, lai vasaras mēnešos mūsu skaistais dievnams varētu būt 
atvērts visiem apmeklētājiem. 
Pieteikties uz dežūrām var piektdienās, svētdienās pēc dievkalpojuma.

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
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. LV 92UNLA0050011543844

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

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