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Draudzes mācītājs Reinis Bikše
Jēzus saka: ’’Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās
jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums
dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.’’ /Jņ 14: 26-27/
Sirsnīgi sveicu Vasarsvētkos - Svētā Gara nākšanas svētkos. Iespējams, ka Vasarsvētki, starp citiem
baznīcas svētkiem, ir grūtāk izprotami un mazāk zināmi, bet tomēr, tie ir tik pat nozīmīgi. Šodien piepildās Jēzus
dotais apsolījums - Svētā Gara nākšana pār draudzi.
Kā to varam piedzīvot un ko Svētais Gars dara manā dzīvē?
Toreiz pie apustuļiem un pirmās draudzes piepildījās Jēzus dotais apsolījums un nāca aizstāvis, Svētais
Gars. Piecdesmitajā dienā ’’mācekļi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs
vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās
uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu.’’ /Ap.d. 2:1-4/ Svētais Gars, Trīsvienības viena no personām,
kura iziet no Tēva un Dēla, nāk pie mums. Cik brīnišķīgi svētki, jo caur Savu Garu Dievs pats ir apsolījis būt ar
mums kopā. Kā mēs to piedzīvojam? Dieva vārds dod mums atbildi, ka Svētais Gars ir kā vējš, to neredzam, bet to
sajūtam, tas darbojas kristiešos. Svētā Gara nākšana ir neatraujami saistīta ar pārmaiņām, kas cilvēku pilnībā
izmaina.
Apustuļu darbu grāmatā, otrajā nodaļā, Pēteris, Svētā Gara vadībā saka pirmo sprediķi jūdiem. Tur notiek
kas neticams, mācekļi, kuri baidījās, saņēmuši Svēto Garu, varēja drošām sirdīm apliecināt Jēzu. Pēteris,
nebaidīdamies apliecina Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu un pestītāju, kurš ir miris un augšāmcēlies par mūsu grēkiem
mūsu labā. Tur piepildās Svētā Gara darbs - mācīt un atgādināt. To varam piedzīvot lasot Dieva vārdu un esot
draudzē, ka Vārds kļūst dzīvs un uzrunā mūs.
Pēteris turpina, sludinot patiesību, kas grēcīgajam cilvēkam nav patīkama: „Tad lai viss Israēla nams zina
un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā." Svētā Gara
uzdevums ir mūs vadīt, atklājot to, kādi mēs esam – miruši savos pārkāpumos un grēkos. Grēks šķir mūs no Dieva
un apustulis Pāvils ļauj to ieraudzīt līdz galējai konsekvencei, sakot: „mēs esam miruši Dievam. Mums ir iedzimtais
grēks un mēs novēršamies no Dieva.”
Tas mūs sāpīgi skar un varam jautāt: „Ko, lai mēs darām?” Svētais Gars ved mūs pie Jēzus Kristus:
"Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku.” /Jņ 1:29/ Viņš ir mūsu vietā brīvprātīgi un nevainīgi miris, lai mēs tiktu
glābti. Jēzus mira un augšāmcēlās, lai mēs ticībā dzīvotu šo jauno dzīvi.
Pēteris Svētajā Garā dod atbildi un aicina klausītājus kristīties – "Atgriezieties no grēkiem un liecieties
kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. ” Svētais
Gars ir dots ikvienam, kas pēc Jēzus pavēles tiek kristīts Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tā ir labā vēsts
„Evaņģēlijs”, kur Dievs rīkojas savā mīlestībā un žēlastībā: „Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā,
ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat
izglābti!”
Kopš pirmajiem Vasarsvētkiem, Svētā Gara darbs nav mitējies, tas aizvien ir izliets un dots baznīcai caur
kristības sakramentu ikvienam. Kristībā mēs topam par Dieva bērniem un esam aicināti palikt draudzes kopībā: „ un
tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. ” /Apd. 2:42/

REKOLEKCIJAS
Astrīda Briede
7. maijā mūsu draudzē notika rekolekcijas “Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet nevienmēr dziedina”,
kuras kā ierasts vadīja Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Lai arī tēma bija par dziedināšanu,
sākumā mācītājs pieskārās prieka tematikai, kas arī ir ļoti svarīga un nozīmīga. Tāpēc, atskatoties uz aizvadītajām
rekolekcijām, vēlos padalīties ar dažām atziņām.
“Meklē savu prieku savā Kungā…”/Ps.37:4/. Tas ir vienīgais prieks, kurš ir tikpat nepārejošs kā Dievs. Šis prieks ir
mūžīgs. Visi pārējie prieki pāriet tikpat ātri, cik iemesli, kuru dēļ tie rodas.
Tas prieks, kas nāk no augšienes, būs atšķirīgs un pretējs tam, ko kāro miesa un ko piedāvā pasaule. Pasaulīgs
prieks var novest cilvēku pie vispārējas iztukšotības.
Dažkārt cilvēkiem ir priekšstats, ka esot priecīgam Svētajā Garā, ir jābūt patstāvīgi pozitīvi uzvilktam. Bet kurš tāds
var būt? Ir daudz tādu cilvēku, kas ir iekšēji priecīgi, bet viņiem fiziskas prieka emocijas uz āru neizspaužas, lai gan
tas nenozīmē, ka tas tā nevarētu būt.
Garīgs prieks var būt līdzīgs garīgai sajūsmai. Tas paceļ mūsu jūtas garīgu iemeslu dēļ. Dažreiz mūsu prieks ir
saistīts ar garīgu pārsteigumu, ko rada kāda atklāsme, ko iepriekš neesam pieredzējuši, vai kāda piedzīvota
atbildēta brīnumaina lūgšana. Tās lietas, kas nāk no Dieva, vienmēr pārsteidz, jo tās stāv ārpus mūsu fiziskās,
pasaulīgās pieredzes. Tās ir pārsteidzošas.
Askēzes tēvi saka: “Uzmanieties no tukšas sajūsmināšanās.” Kāpēc? Tāpēc, ka tai nāk līdzi vilšanās. Tur, kur
priekam, pārsteigumam vai izbrīnam ir garīgs iemesls, tur nekad šīs lietas nepaliek.
Garīgs prieks var būt savienots ar garīgu izbīli. Sastapšanās ar Dieva garīgo pasauli, kas ir radikāli atšķirīga no šīs
nīcīgās, var būt tik pārsteidzoša, ka cilvēks var izbīties.
Prieks garīgā nozīmē var būt saistīts ar ļoti dažādu emocionālu svārstīšanos, bet finišā tas vienmēr pagriežas kā
sajūsma par Dieva atklāsmi, kā izbīlis Dieva priekšā.
Ir svarīgi saprast, ka bibliskā izpratnē vārds “prieks” nav atraujams no vārdiem “Dieva miers”. Garīgs prieks vienmēr
sevī ietver mieru. Dažkārt ar tādu ārēju cilvēcisku prieku traucējam Dieva mieram.
Prieks nav viena emocija, kas saistīta ar laimes sajūtu vai smiešanos. Ticības īstais prieks var būt saistīts ar zināmu
samulsumu vai pat ar zināmām sāpēm. “Kad sieva dzemdē, viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; bet, kad viņa
ir dzemdējusi bērnu, viņa vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka cilvēks nācis pasaulē.” /Jņ.16:21/
Tas arī ir prieks, ka jūs no mācekļiem kļūstat par skolotājiem, no bērniem jūs kļūstat par vecākiem ticībā.
PĀRDOMĀM PAR DZĪVĪBAS SVĒTUMU
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Latvijā, Jānis Diekonts
15.maijs - Vasarsvētki - Svētā Gara svētki
Kad mēs nespējam saprast citus cilvēkus (1.Mozus 11:7) savu egoistisko ambīciju un varaskāres dēļ, tad tam seko
apjukums un konflikts, pat ja mums ir kopīgs mērķis. Saruna, kas ir piepildīta ar Dieva vārda mīlestību un Jēzus
Kristus vareno vārdu (Ap.d.2:17-21), nes mieru nomāktajiem, ievainotajiem, vainas sajūtas nospiestajiem un
dziedina attiecības (Jāņa 14:27). Kad tiek pasludināts Kristus Evaņģēlijs, tad darbojas vienojošais un dzīvu darošais
Dieva Gars.
Lūgšana: Debesu Tēvs, pildi mūsu prātus un sirdis ar Tavu Svēto Garu, lai mēs spētu uzrunāt nemierīgas
sirdsapziņas ar to mieru, ko pasaule nespēj dot. Āmen.
22.maijs - Trīsvienības svētki
Dieva dāvanas ne vienmēr ir tūlīt saprotamas cilvēka prātam (Jāņa 8:48, 53, 57). Tomēr ir pavisam droši, ka Dievs ir
labs un ka Viņš dāvina dāvanas. Tēvs, kas mūžībā dod Sevi Dēlam (Sak. 8:22-25, 30) un Dēls, kas nodod Sevi
Tēvam pilnīgā paklausībā (Jāņa 8:55) ir Trīsvienība, kura sniedz dzīvību dodošo Garu tur, kur šķietami ir iespējama
tikai nāve (Jāņa 8:51).
Lūgšana: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, vadi mūs uz paļāvību tavam Evaņģēlijam, lai mēs varētu
būt līdzdalīgi Tavā pāri plūstošajā dzīvībā. Āmen.
29.maijs - Otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Mums nav nekāda aizbildinājuma, lai attiektos doties uz Dieva sagatavotajiem svētkiem. Kristus izpirkti nabagi,
kropli, akli un tizli sēž pie Viņa bagātīgi klātajiem galdiem. Cilvēka miesas trūkumi un materiālais stāvoklis netraucē
Kungam, kurš vēlas visus redzēt Savā mielastā (Lūkas 14:21).
Lūgšana: Dievs Tēvs, palīdzi mums atsaukties Tavam aicinājumam un pieņemt katru, ko Tu esi aicinājis. Āmen.
5.jūnijs - Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Dieva vārds mums liek paļauties uz Dievu visās lietās un no Viņa gaidīt visu labo ar vārdiem: “Visu savu zūdīšanos
metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7). Aborts nenodrošina tavu finansiālo nākotni. To dara Dievs, kas
gādā par tevi un taviem bērniem, kurus Viņš tev ir dāvinājis. Kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
Lūgšana: Debesu Tēvs, palīdzi mums paļāvībā gaidīt visas labās lietas no Tevis un augstu vērtēt Tavu dzīvības
dāvanu. Āmen.
12.jūnijs - Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Arī cilvēkam, kas grēkojis pret cita cilvēka dzīvību varētu šķist piemēroti tiekt: "Kungs, aizej no manis, jo es esmu
grēcīgs cilvēks." (Lūkas 5:8) Un tā būs patiesība. Jēzus nenoliedz šo patiesību par grēku. Tomēr Viņš ir atnācis
izpirkt un glābt pazudušo grēcinieku caur Savu krusta nāvi, tādēļ Viņš var teikt Pēterim un katram, kura sirdsapziņa
ir nomākta – nebīsties.
Lūgšana: Kungs Kristu, kaut arī mūsu grēki mums saka, ka Tev būtu mūs jāpamet, stiprini mūs ar Saviem vārdiem,
ka Tevis dēļ mūsu grēki ir piedoti. Āmen.
INFORMĀCIJA JAUNIEŠIEM
Laivošana pa Aivieksti
Cesvaines, Madonas un Lubānas draudžu jauniešiem 31.maijā ir iecerēts kopā doties laivu braucienā pa Aivieksti.
Laivosim 3-4 stundas. Aptuvenā dalības maksa 5 eiro. Izbraukšana no Madonas plkst.9.30.
Visus, kuriem ir interese un vēlēšanās doties šajā braucienā,
lūdzam pieteikties un saņemt sīkāku informāciju pie draudzes mācītāja Reiņa (t.26899309) vai Artūra (t. 26572250)
KRISTĪBAS, IESVĒTĪBAS
15. maijā mūsu draudzē
kristīta Katrīna Krēsliņa un Nikola Anna Cielava
kristīti un iesvētīti - Daiga Cielava, Vents Štrombergs, Valts Štrombergs
iesvētīti - Kristīne Aumele un Oskars Kalve
KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1700 -1800, iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par
citu laiku.

Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@gmail.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

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

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