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VAI ESMU BAGĀTS DIEVĀ?
Oktobri iesākam ar Pļaujas svētkiem, ar pateicību Dievam par visām svētībām, kuras no Viņa esam
saņēmuši. Draudzē svinam un pateicamies par mājvietu, siltumu, pārtiku, apģērbu utt... par visu, ko Dievs mums ir
dāvājis. Pļaujas svētkos esam aicināti ne tikai priecāties, bet arī dalīties, tā iepriecinot un atbalstot tos, kam
pietrūkst. Vai nav tā, ka saņemot kādu vērtīgu un skaistu dāvanu, mūsu sirdis priecājas un vēlas dalīties ar saņemto
prieku. Apustulis Pāvils otrajā vēstulē Korintiešiem raksta: “Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību,
tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu
devēju Dievs mīl.”
Tomēr dāvināšana un ziedošana nav tik pašsaprotama lieta, jo tāpat kā sēkla, kas krita tīrumā, tā arī
pateicība un dāvināšana nāk no Dieva Vārda sēklas, kas krīt mūsu sirdīs. Dieva vārdam kā sēklai ir jākrīt, jāizskan
mūsu sirdīs, lai varam pļaut uz svētību. Patiesa svētība ir tad, ja esam bagāti Dievā. Pat tad, ja mums ir mazumiņš
laicīgā labuma, mums var būt bagātība Dievā. Pļaujas svētkos izskan jautājums: „VAI ESMU BAGĀTS DIEVĀ?” Vai
Dieva vārds ir skanējis un nesis augļus manā dzīvē?
Jēzus stāsta līdzību par bagāto vīru, kurš novācis bagātīgu ražu, to sakrāj šķūņos. Liela bagātība viņam tika
dota. Tik liela, ka vecie šķūņi bija jānojauc un jāceļ lielāki – „to es darīšu - es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu
lielākus un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem,
atpūties, ēd, dzer un līksmojies.” Kāds saprātīgs vīrs, kas rūpējas, lai iegūtais neietu zudībā. Uzkrāti līdzekļi
drošībai un stabilitātei, iegādāta jauna drošāka automašīna, nodrošināta laba nākotne bērniem, uzcelta laba māja.
Viņš to varēja atļauties, tas viņam bija dots, bet Viņa sirdī bija kāds tukšums, kas nebija aizpildīts. Dzīves drošība un
cerība tika likta uz arējām lietām. Jēzus saka: „Jo, kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.” Viņa sirds piederēja mantai
un Dievs saka spriedumu: „tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi
sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. ”
Dieva priekšā katra mūsu dzīves diena un lieta, kas mums uzticēta, iegūst citu redzējumu. Dievs nevaicās,
ar kādu mašīnu tu brauci, bet Viņš vaicās, cik daudz cilvēku tu vedi, kad viņiem bija vajadzīga palīdzība. Dievs
nevaicās, cik liela ir tava māja, bet Viņš vaicās, cik daudz cilvēku tu ieaicināji savā namā. Dievs nevaicās, kādas ir
tev drēbes skapī, bet vaicās, cik daudziem tu palīdzēji apģērbties. Dievs nejautās, cik daudz tev bija nauda vai
materiālu labumu, bet vai tie diktēja tavu dzīvi. Dievs nejautās, kāda bija tava lielākā alga, ko nopelnīji, bet Viņš
vaicās, vai ielaidies kompromisos, lai to nopelnītu. Dievs nevaicās, cik reizes esi paaugstināts amatā, bet jautās, vai
paaugstināji citus. Dievs nevaicās, kāds bija tavs amats, bet vaicās, vai to veici no sirds un atbildīgi. Dievs nevaicās,
cik daudz draugu tev bija, bet vaicās, vai tu bija kādam labs draugs.
Vai esmu bagāts Dievā? Jā, to var teikt ikviena sirds, kas tic uz Jēzu Kristu un savu bagātību saņem no
Dieva. Jēzus saka: 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. Apustulis Pāvils, satvēris šo bagātību, par to liecina rakstot Romiešu vēstulē: Ko
nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To
par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas? Rom 8:31-32 Kristū Jēzū mēs
esam saņēmuši lielāko bagātību, esam darīti par Dieva bērniem. Un kā bērniem, mums ir dāvātas visas lietas, lai
tajās mēs dalītos un būtu par liecību citiem.
Svētīgus un Dieva bagātībām piepildītus Pļaujas svētkus! Lai arī mēs kā draudze, aizvien priecīgi varam
dalīties ar to mīlestību un tām dāvanām, kuras saņemam no Dieva.

Būt par liecinieku.
Divi vācu draugi, Alberts Dīrers un Franks Kingšteins, vēlējās kļūt par māksliniekiem. Tā kā naudas studijām
nebija, draugi nolēma, ka viens no viņiem meklēs darbu un palīdzēs otram, līdz tas beigs studijas. Tad viņš pārdos
savas gleznas un apmaksās otra studijas.
Vilka lozi, kuram pirmajam vajadzētu stāties universitātē. Dīrers sāka studijas, bet Kingšteins sameklēja
darbu. Dīrers izrādījās neparasti talantīgs. Kad ar gleznām bija nopelnījis daudz naudas, vēlējās izpildīt savu
norunas daļu. Tikai ar sāpēm ieraudzīja, cik augstu cenu par viņa skološanu bija maksājis draugs – gari fiziski darba
gadi bija savainojuši jūtīgos Kingšteina pirkstus un viņam bija jāatsakās no sapņa kļūt par mākslinieku. Taču viņš to
nenožēloja un priecājās par drauga veiksmi.
Reiz Alberts pārsteidza Franku, nometušos uz ceļiem un salikušu rokas lūgšanā. Viņš tūlīt pat uzzīmēja
„Rokas lūgšanā” kontūras. Šodien galerijas eksponē daudzus Dīrera darbus, bet cilvēkiem visvairāk patīk viņa
„Rokas lūgšanā”. Pasaulē ir izplatītas miljoniem šī zīmējuma reprodukciju, kas liecina par mīlestību, upuri, par
dāvanu.
Citāts no grāmatas „Aicinājums”
AKTIVITĀTES MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ
Astrīda Briede
“Īsts kristietis vienmēr ir priecīgs.” /Asīzes Francisks/
No 12. līdz 14.augustam visiem bija iespēja piedalīties Madonas prāvesta iecirkņa draudžu dienās, kuru
tēma šogad bija „Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs. /Ps. 40:9a/.Šoreiz pieaugušajiem bija iespēja
dzirdēt Daugavpils bīskapa Eināra Alpes un Bērzaunes, Ērgļu un Vestienas draudžu mācītāja Ivara Ciša lekcijas par
prieku.
Mācītājs Ivars Cišs atzina, ka viena no lielākajām problēmām ir tā, ka mums bieži vien nav prieka. Vai
nebūtu mums kā kristiešiem, kuriem ir mūžīgās dzīvības atslēgas jeb apsolījums, ir ārīgi jāatšķiras no tiem cil vēkiem, kuri šādu apsolījumu nepazīst? Ejot cauri pilsētai, nav pamanāma būtiska atšķirība starp cilvēkiem, kuri
pieder Kristum un kuri nepieder. Mācītāja Ivara lekcija bija kā ceļojums pa sirds kambariem, jo cilvēka būtības centrs
ir viņa sirds. Sirds ir tā vieta, kur satiekas gars, dvēsele un miesa. No sirds iznāk ļoti daudzas lietas – sapratne, at tieksmes, emocijas, utt.
Ja uzdodam jautājumu, kāpēc mūsos nav prieka, kur to dabūt, viennozīmīgi atbilde ir – SIRDĪ!
Šodien mēs piedzīvojam, ka daudzi cilvēki staigā saguruši, saliekušies zem dzīves nastām. Mūsu sirds var
būt pilna ar kādām lietām, ievainojumiem, aizvainojumiem, arī ar grēkiem, kuri mūsu brīvību, emocijas un prieku
aizēno. Jēzus saka: “No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi. Tas sagrauj cilvēku.”/Mt.15:19,20/ Cilvēkam, kurš nēsā savā sirdī šādas lietas, Dieva Gars netuvosies. Kur ir Dievs, tur ir prieks, mīlestība un miers Svētajā Garā. Vēstulē Efeziešiem teikts: “No jūsu mutes lai
nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derigs un nepieciešams stiprināšanai. Un neapbēdiniet Dieva
Svēto Garu. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom līdz ar visu
ļaunumu.”/Ef.4:29-31/
Nākot pie Dieva, mēs esam ne tikai saņēmuši pestīšanu, bet Dievs ir mūs atbrīvojis no mūsu pagātnes, bet
kaut kādu iemeslu dēļ mūsu ievainojumi, mūsu nepaklausība Dievam ir tik spēcīga, ka mēs cenšamies visas lietas
no mūsu pagātnes vilkt sev līdzi. Mēs kavējamies atmiņās: “Kā būtu, ja būtu…” Pēc būtības tas nozīmē, ka es
neuzticos Dievam, ka Viņš visas lietas varētu zināt labāk. Auto avārija, bezdarbs, kāda traģēdija, tuvinieka za udēšana.. Cik lielā mērā Dievs tajā ir kompetents. Varbūt Viņš nemaz nezina, kas ar mums notiek un kā mēs
ciešam? Tas nozīmē, ka mēs apšaubam Dievu. Patiesībā Dievs visu kontrolē, Viņš katru situāciju ir paredzējis un
zina, kā tas būs. Dievs ļoti labi zina, kas ir ciešanas.
Apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem raksta: “Es jums saku, dzīvojiet Garā, tad jūs neļausieties miesas
iegribām.” Mums jāatsakās no visa, kas pakļauj mūsu miesu, prātu un apspiež Garu. Jāiztīra savas sirds kambari,
lai tie būtu tīri un tur var mājot Dieva Gars. Jāiztīra no:
1) grēka, kas atņem mums prieku un neļauj Svētajam Garam nākt mūsos. Ir cilvēki, kas nēsā savus grēkus
gadiem ilgi. Ir pat iemācījušies ar tiem labi sadzīvot, ir pieraduši un pat domā, ka tā tam jābūt.
2) nepaklausības Dievam, jo visas lietās neuzticamies līdz galam.

3) ļaunām domām, nederīgām atmiņām, rūgtuma, negācijām. Kad tās nāk pie mums ciemos, mums jāpavēl tām
aiziet.
Izmeklēt savu sirdi, kas tajā mājo? Vai manā sirdī ir pieķeršanās materiālām lietām, vai kādām miesīgām lietām?
Vai manu sirdi piepilda kādi kārdinājumi vai hobiji?
Kad sirds ir iztīrīta, tajā varam ieaicināt Dieva Garu. Jēzus saka: “Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.”
/Jņ.6:63/
Uzrunas noslēgumā mācītājs aicināja atbrīvoties no tām lietām, kuras nevaram savā dzīvē mainīt. Atbrīvoties no tām lietām, kurās Dievs ir tiesnesis. Atbrīvoties no visām sāpīgajām lietām, ieaicināt tajās Dievu.

SVĒTDIENAS SKOLA
“Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad,
kad viņš jau vecs kļuvis.” /Sal.22:6/
Pļaujas svētkos - 2. oktobrī, mūsu draudzē sākas Svētdienas skolas jaunais mācību gads! Šajā gadā kalpos
skolotājas: Regīna Paegle, Ilze Gunika un Līga Čevere, kas priecāsies par katru brīvprātīgo ar degošu sirdi par
bērniem un svētdienas skolu.
Ar bērniem tiekamies pirmajā nodarbībā dievkalpojuma laikā, līdzi ņemot dārzeņus un augļus no pašu
dārza, ko pateicībā nest pie altāra. Pēc dievkalpojuma baudīsim svētku našķus, ja labs laiks, cepsim ugunskurā
desiņas.
Vecāki, vecvecāki, krustvecāki, esat mīļi aicināti iedrošināt bērnus apmeklēt Svētdienas skolas nodarbības,
kur apgūt katehismu un piedzīvot Dieva mīlestību!
9. oktobrī dosimies uz ikgadējo iecirkņa svētdienas skoliņu tikšanos. Šogad mūs uzņems Vestienas
draudzes svētdienas skola. Ir ieplānota sadraudzība un došanās pie kāda, kas ir vientuļš un skumjš, tādēļ līdzi
jāņem: vēlme palīdzēt un uzklausīt, kāda kristīga dziesma, puķu pušķis no dārza, kāds našķis vai sviestmaizes
kopīgajām pusdienām. Izbraukšana no Cesvaines 9. oktobrī plkst. 8.30.
Lūgums - līdz trešdienas (5. oktobra) vakaram pieteikties pie skolotājas Līgas tel. 29763670!
DRAUDZES PADOMES LĒMUMI
14. septembrī draudzes padomes sēdē tika nolemts:
 Turpināt sakārtot Mācītājmuižas dzīvojamo ēku Raiņa ielā 11. Nosūtīta LELB Virsvaldei apstiprināšanai
veicamo darbu tāme.
 Iegādāties trimmeri zāles pļaušanai;
 Pēc Ļaudonas ev.lut.draudzes lūguma, aizdot draudzei naudu, lai pabeigtu mācītājam paredzēto telpu
remontu Ļaudonas Mācītājmuižā.

DRAUDZES EKSKURSIJA
29. oktobrī gaidāma draudzes ekskursija uz Daugavpili – apmeklēsim Daugavpils Mārtiņa
Lutera katedrāli, Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru, Latgales zoodārzu…
Informācija un pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t.26673450) līdz 22.oktobrim.

REKOLEKCIJAS

8.oktobrī Cesvaines ev. lut. draudzē notiks rekolekcijas.
Šoreiz tēma piedošana - Ko nozīmē piedot un saņemt piedošanu?
Kāds nezināms autors ir teicis: Piedošana ir mīlestības dižākā izpausme. Dievs nāk pie mums ar piedošanu un vēlas, lai mēs ikviens to saņemtu un piedzīvotu. Tā neapstājas pie mums, bet esam aicināti to nest mūsu dzīvē. Apustulis Pāvils raksta: "Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis. " Ef 4:32
Piedošana ir atslēga, kas atdara aizvainojuma durvis un naida roku dzelžus.
Tai piemīt spēks, kas salauž rūgtuma ķēdes un patmīlas važas. /W.A.Ward/
Lektors: Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns.
Rekolekciju programma:
9.00 Dievkalpojums
10.00 Kafijas pauze
10.30 Priekšlasījums
12.00 Lūgšana
12.30 Priekšlasījums
14.00 Pusdienas
15.00 Priekšlasījums
16.30 Kafijas pauze
17.00 Aizlūgumi
18.00 Vakara aizlūgšana
18.30 Pārunas pie tējas.
Dalības maksa 10 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (tel. 26673450)
Visi esiet mīļi gaidīti!

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

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

Cesvaines draudzes kalendārs
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Pļaujas svētki
Svētdienas skola

Rekolekcijas
21. svētdiena pēc
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