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GANA SLEJA
Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše
Mācīšanās.
Pirmais septembris ir pienācis un daudzi ir iesākuši jaunu mācību gadu. Kādiem tas ir satraukumu pilns
pirmais skolas gads, kādi pirmo reizi dosies tālāk prom no mājām, lai studētu, kādiem no mums būs uzdevums
palīdzēt mazākajiem mācībās un pat ja kādi no mums neuzsāk mācības, aizvien mēs atceramies, ka visas dzīves
laikā esam aicināti mācīties.
Mēs kā Kristus sekotāji arī esam aicināti mācīties. Jēzus aicina mūs mācīties no Viņa. „Nāciet šurp pie
Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis,
jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. ”
Baznīcā un draudzē mums ir dāvāta iespēja, mācīties un pieaugt ticībā, jeb pieaugt Kristū. Apustulis Pāvils
raksta: Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un
izprastu Dieva noslēpumu, proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības.
Kā notiek šī mācīšanās? Bieži mēs saņemam daudz zināšanu un ir sajūta, ka esam kā balta lapa, kurā tās
tiek rakstītas un rakstītas. Bet vai zināšanu daudzums mums var palīdzēt? Dzīvē nākas pieredzēt, ka lielas un
augstas pasaulīgas zināšanas cilvēku nespēj darīt laimīgu. Lai arī pasaule māca: „Iegūsti zināšanas un tad tev būs
drošība un laba garantija dzīvei”, tomēr cilvēkiem nākas vilties.
Kur ir tā vaina, vai tās ir zināšanās? Nē! Dievs mūs ir radījis ar vēlmi izzināt un izprast lietas. Apustulis
Pāvils norāda, kur slēpjas tā vaina. „Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules
lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts: Viņš satver
gudros viņu viltībā, un atkal: Tas Kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. – ”1.Kor 3:18-19
Pasaulīga gudrība, kas nemeklē Dievu un novēršas no tā ir akla gudrība. Sirds, kura nav sastapusies ar
Dievu ir savā būtībā tukša. Pāvils raksta, ka īstenā gudrība ir apslēpta Kristū Jēzū Dievā Dēlā, kurš nāk lai izglābtu
un pārveidotu mūsu. Šī patiesā mācīšanās notiek, kad sekojam Kristum. Viņa vārdus liekam pirmajā vietā, tos
klausāmies un atsaucamies. Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību. Sal.
Pam. 1:7
Nostājoties Dieva Vārda gaismā un patiesībā tur ieraugam savu sirdi pilnu ar grēcīgumu, nomaldīšanos, un
lepnību savās zināšanās. Cik labi, ka varam atzīt un teikt: „Kaut visu varētu sākt no jauna.” Patiesā gudrība sākas,
kad atzīstamies grēkos: „Kungs piedod man, ka liku savu gudrību pirmajā vietā!” Jēzus saka: „Nāciet šurp pie Manis
visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” un Dieva vārds apsola: „Redzi, es visu daru jaunu.” Atkl.
21:5”
Izmainīta un mīlestības piepildīta sirds ir gatava lūgt: „Dievs, dāvini man tādu sirdi, kas nemitīgi ticībā
turētos pie Kristus un lai spēju pieņemt izvēles, pēc Tava prāta.” Novēlu jaunajā mācību gadā, pirmkārt, meklēt
Kunga prātu un gribu, tad mēs pieaugsim Kristū. Lai svētīgs jaunais mācību gads!

IESVĒTES MĀCĪBAS
Iesvētes kurss sāksies šā gada 29. septembrī plkst. 18.00. Nodarbības vadīs draudzes palīgmācītājs
Reinis Bikše, un tās notiks Cesvaines ev. lut. dievnamā Baznīcas ielā 4.
Iesvētes mācību kurss paredzēt tiem, kuri vēlas iesvētīties un kļūt par Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas locekļiem un piederēt pie Cesvaines ev. lut. draudzes.
Iesvētes mācību kursā ir iespējams tuvāk iepazīt Dievu, lasot un studējot Viņa vārdu (Bībeli) iepazīties ar
kristīgo ticību (10 baušļiem, ticības apliecību, Mūsu Tēvs lūgšanu, sakramentiem un Dievkalpojuma nozīmi )
diskutējot un izzinot to. Tā ir iespēja iepazīst Baznīcas mācību un apliecināt savu ticību, kļūstot par pilntiesīgu
draudzes locekli.
Pieteikšanās iesvētes mācību kursam pie draudzes palīgmācītāja Reiņa Bikšes.
MĒS DIEVA STĀSTĀ
Artūrs Dimitrijevs
Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs,
miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. /Jer 29:11/
HISTORY MAKERS ir kristīga nekonfesionāla jauniešu organizācija, kas izveidojusies Latvijā. Jau sesto gadu viņi
rīko History Makers United nometni, kura šogad kopā aicināja ap 300 dalībniekiem un 100 darbiniekiem.
Neskatoties uz dažādajām aktivitātēm, kas katru gadu pārsteidz ar savu dažādību, pati svarīgākā daļa no nometnes
joprojām paliek dievkalpojumi. Kopīga slavēšana, lūgšanas, uzrunas ar dažādiem mācītājiem padarīja ikvienu
dievkalpojumu Svētā Gara piepildītu. Šī gada tēma, manuprāt, bija vispiemērotākā šodienas situācijai - Viņa Stāsts
(His Story). Nometnes dalībnieku starpā bija dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji, pat daudz un dažādu tautību cilvēki,
bet mūs visus vienoja Jēzus. Dieva stāsts satur ikvienu mūsu personīgo stāstu, ikvienu mūsu pieredzi, ikvienu
pārdzīvojumu. Viss, ko mēs darām šodien, jau rīt būs vēsture. Bet tikai mūsu pašu izvēle ir kādu mēs to veidosim.
Vai mēs mēģināsim to veidot pašu spēkiem, vai uzticēsim to visu Dievam un paļausimies, ka Dievs parūpēsies par
mums?
Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties,
jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu Tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs.
Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas./Lk.12:29-31/
Lai arī kāda būtu mūsu pamatnodarbošanās, savā ikdienā jāatceras, ka arī mēs veidojam Dieva stāstu. Viņš to
iesāka veidot jau no pasaules radīšanas, un ir tajā pievienojis visus cilvēkus, kas ir dzīvojuši uz šīs zemes, tajā
skaitā arī mani, tevi un cilvēkus, kas mums ir apkārt. Dievs vēlas, lai mēs veidotu Viņa stāstu visi kopā! Bet svarīga
ir attieksme, ar kādu pievēršamies notikumiem, ar kuriem saskaramies. Bieži vien cilvēki, kuriem ir uzticēti
pienākumi, kalpošanas, vairāk uztraucas par to, lai neizdarītu kaut ko nepareizu citu cilvēku priekšā. Lai
dievkalpojumā neizdarītu kaut ko nepareizi, piemēram, pateiktu kādu lieku vārdu, kas nav minēts dievkalpojuma
kārtībā, pieceltos kājās neīstajā brīdī… Lai blakus sēdošais cilvēks netīšām nedzirdētu kādu šķību noti, bieži vien
cilvēks nedzied vispār. Tajā visā pazūd pats kodols, kāpēc mēs to vispār darām. Vai mēs piedalāmies
dievkalpojumā cilvēku dēļ, vai tādēļ, lai pagodinātu Dievu? Tādēļ dziediet, lūdziet un kalpojiet, lai Dievs tiktu
pagodināts.
Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs
tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen! /1.Pēt.4:11/
Lai arī kāds pienākums mums būtu uzdots, pagodināsim Dievu caur to! Jo tieši šādā veidā mēs veidojam savu
stāstu, kurš ir daļa no Dieva stāsta. Ja kalpojam dievkalpojumā, tad darām to ar Dieva vadību un TIKAI Dievam par
godu. Ir arī reizes, kad mēs cilvēcīgi esam pavirši un nespēcīgi, bet to uzticot lūgšanā Dievam, Viņš var brīnumaini
darboties. Apustulis Pāvils raksta: „Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār
mani. Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. ” /2.Kor 12:9-10/ Dievs tiek pagodināts, kad meklējam palīdzību
Viņā. Pagodini Dievu ar savu klātbūtni dievkalpojumā!
Esiet Dieva Stāsta veidotāji savā draudzē un apkaimē! Sludiniet citiem šo brīnišķīgo vēsti par Jēzu Kristu!
Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības./1.Tim1:5/

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

Dievkalpojums

Trešdiena
14. septembris

Svētdiena
18. septembris
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DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība

Septiņpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Astoņpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

Deviņpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

SVECĪŠU VAKARI

Svecīšu vakari notiks
24. septembrī Ķinderu kapsētā plkst. 19.00
1.oktobrī Stradukalna kapos plkst. 16.00
Kārzdabas kapos plkst. 17.00
Cesvaines baznīcas kapos plkst. 18.00
KRISTĪBAS
7. augustā mūsu draudzē kristīts Lotārs Kļaviņš
14. augustā kristītas – Māra Dzenīte un Zane Dzenīte

Pļaujas svētki
Svētdienas skola

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 18 00 -1900.
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
Draudzes kasiere 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

