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GANA SLEJA
Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše
Lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no
verdzības nama. /5Moz. 8:14/
Mīļā draudze ne tik sen svinējām Kristus dzimšanas svētkus. Sirdis bija saviļņotas un prieka pilnas saņemot
brīnišķīgo vēsti „Glābējs ir dzimis”. Vai to atceramies un pārdomājam, vai tas ir dziļi ierakstīts mūsu sirdīs? Bībelē
mēs atrodam daudzus aicinājumus atcerēties, pateikties Dievam par Viņa darbu. Vēlos dalīties ar grāmatas „Re, kā
dzīvnieki”, fragmentu, kas aicina atcerēties un pateikties Dievam.
Atmiņa kā zilonim
Vai taisnība, ka ziloņi nekad neaizmirst?
Ne gluži. Bet ziloņiem ir ļoti laba atmiņa, ja runa ir par svarīgas informācijas uzglabāšanu. Tiem ir lielas smadzenes,
un, lai gan ir grūti izmērīt ziloņu atmiņas apjomu, šis dzīvnieks nav nekāds dumiķis.
Ziloņi mācās no savas pieredzes un uzkrāj atmiņas, lai nepieciešamības gadījumā tās izmantotu. Ja kādā
vietā zilonis būs saskāries ar briesmām, pat pēc vairākiem gadiem viņš tur nevēlēsies atgriezties. Ziloņi atceras
labas barības un ūdens ieguves vietas. Cirka ziloņi var atcerēties balss un žestu pavēles. Viņi atpazīst cilvēkus un
citus ziloņus, kurus nav redzējuši desmitiem gadu.
Vairāk nekā 100 reižu Rakstos izskan pavēle, lai mēs atceramies. Atceries savu Radītāju. Atceries Dieva
brīnumus. Atceries Dieva svētības. Svētā Vakarēdiena laikā Jēzus teica mācekļiem, lai tie lauž maizi, atceroties
Viņu.
Dievs mūs ir radījis un Viņš zina cik ātri mēs aizmirstam. Pēc tam, kad Mozus bija izvedis izraēliešus no
verdzības Ēģiptē, viņi uzgavilēja Dievam un Mozum. Taču jau pēc pāris dienām tie sāka kurnēt par barību, ūdeni,
tuksnesi, Mozu un Dievu. Viņi izturējās tā, it kā būtu aizmirsuši visus Dieva brīnumus, to skaitā Sarkanās jūras
pāršķelšanu.
Mums ir viegli aizmirst atbildētas lūgšanas, svētības un tos brīžus, kad Dievs bija īpaši tuvu. Vārbūt tāpēc Dievs
mums pavēl atcerēties. Dieva slavēšana palīdz atcerēties to, cik Viņš ir varens un cik daudz svētību mēs esam
saņēmuši. Ja patiešām būsim pateicīgi, mēs atcerēsimies. Un, ja atcerēsimies, pateiksimies.
“Teici to Kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis
/Psalms 103:2/
“… CILVĒKS NEDZĪVO NO MAIZES VIEN.”
Latvijas Bībeles biedrība

Bībeles izteicienu pērles
Spilgtus atradumus valodā, mūzikā vai vecmāmiņas skapī dažkārt dēvējam par pērlēm. Šeit atradīsiet dažas
izteicienu pērles, kas rodamas Bībelē. Protams, šīs pērles nav ieteicams mest cūkām priekšā! (Mt7:6)
Bieži vien padomus vai vēstījumus, kas netiek uzklausīti, dēvējam par saucēja balsi tuksnesī. Kaut arī lietojam šo
frāzi ar negatīvu nokrāsu, uzsverot, ka brīdinājums ir veltīgs, Mateja evaņģēlijs šo aptuveno citātu no Jesajas

grāmatas attiecina uz Jāni Kristītāju, kas sludināja tuksnesī un bija samērā populārs tautā. (Mt3:3; Jes 40:3)
Kad sakām tie pēdējie būs tie pirmie, mēs gribam norādīt uz negaidītām pārmaiņām ierastajā kārtībā. Kāds,
kuram netika pievērsta sevišķa uzmanība, pēkšņi kļūst par nozīmīgāko personu, piemēram, politikā vai sportā.
Tāpat arī Jēzus runā par Debesu Valstību: tajā ierastā sabiedrības hierarhija tiks apgāzta. (Mt19:30; 20:16; Mk
10:31; Lk 13:30)
Vairākiem Bībeles izteicieniem latviešu valodā ir saistība ar acīm. Ir tik liels kārdinājums pamanīt skabargu otra
acīs! (Mt 7:3; Lk 6:41) Bet laikam būtu jānokrīt zvīņām no acīm (Apd 9:18), lai mēs vispirms spētu pamanīt baļķi
savās acīs.
Aizliegtais auglis ir salds. Tiesa, Bībele nesauc to par “aizliegto” augli. Bet stāsts par cilvēka izraidīšanu no dārza
austrumos no Ēdenes (1Moz3:1-24) vēsta par augli (nav teikts, ka tas ir ābols vai kas cits konkrēts), kuru tika
aizliegts ēst. Vai šis auglis tiešām bija salds, - mēs nevaram zināt. Tas bija tīkams acīm un kārojams prātam. Viens
ir skaidrs – ar šī augļa apēšanu pirmo cilvēku “saldā dzīve” dārzā strauji izbeidzās.
Jāzeps bija vienīgais, kas spēja izskaidrot faraona sapņus. Ēģipti gaidīja septiņi sāta un septiņi bada gadi. (1Moz
41:16-29) Jāzepa skaidrojums palīdzēja Ēģiptes zemei izdzīvot, sagatavojoties bada gadiem. Toties “treknie gadi”
Latvijas kontekstā saistās ar neprātīgu līdzekļu tērēšanu un gatavības trūkumu gaidāmajām grūtībām.
Kad Jēzus teica: “Lai tava kreisā roka nezina, ko dara labā” (Mt 6:3), viņš šādā hiperbolizētā veidā aicināja
mācekļus neizcelties ar saviem labajiem darbiem, - lai pat viena roka nezina, ko labu darījusi otra. Mūsdienās šis
teiciens tiek lietots, lai norādītu uz nesaskaņām kādā organizācijā vai projektā.
Dažkārt ironiski, bet dažkārt ar apbrīnu cilvēki saka: “Kāda māte, tāda meita”, novērojot mātes un meitas raksturos
vai izskatā līdzīgas iezīmes. Šādu pašu frāzi pravietis Ecehiēls velta Jeruzālemei (Ech16:44) – bet šajā gadījumā
tas nav kompliments un pieder pie pilsētas grēku uzskaites.
Ja ir noticis kaut kas nelāgs, parasti tiek meklēts vainīgais – grēkāzis (3Moz16) tā vietā, lai rastu risinājumu.
ALFA

Alfa sāksies 15. februārī un notiks katru trešdienas vakaru no plkst. 19.00 līdz 21.15. Alfā droši var piedalīties vecāki, kuriem ir mazi bērni. Kursu laikā tie tiks pieskatīti.
Alfa notiks Cesvaines vidusskolā. Pēc Alfas beigšanas kursa dalībniekiem būs iespēja apmeklēt iesvētes mācības
nodarbības un kristīties, iesvētīties Cesvaines ev. lut. Draudzē.
Kas ir Alfa?
Alfa ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību. Draudzīgā un mājīgā gaisotnē Tu varēsi uzzināt, klausīties un diskutēt.
Alfas pamatā ir lekcijas, kas apskata tādas tēmas kā “Kas ir Jēzus?”, “Kādēļ un kā man lūgt?”, “Kas ir baznīca?” un
citas. Pēc lekcijas Alfas dalībnieki mazās grupās pārrunā dzirdēto, diskutē un meklē atbildes uz saviem jautāju miem. Alfā nav muļķīgu jautājumu vai nepareizu uzskatu. Tā ir iespēja iepazīt Dievu, sevi un citus. Alfu atbalsta vis as vadošās kristīgās konfesijas. Priekšzināšanām nav nozīmes, tāpat arī nepastāv vecuma ierobežojums. Kurss ir
bez maksas, bet aicinām iespēju robežās ziedot kursa izdevumu segšanai.
Priecāsimies, ja iepriekš piereģistrēsies kursam, nosūtot savu pieteikumu, vārdu, uzvārdu un vecumu uz epastu:
artursdimitrijevs@gmail.com , vai arī pieteiksies un iegūsi papildus informāciju pie Artūra Dimitrijeva (tel.26572250)
- tas mums palīdzēs prognozēt aptuveno kursa lielumu. Taču tas nav obligāti, tāpēc neraizējies, ja neesi paspējis to
izdarīt.
Ja vēlies kādu īpaši uzaicināt uz Alfu, vari iegādāties ielūgumu. Tos var saņemt baznīcā ceturtdienās un
svētdienās pirms vai pēc dievkalpojuma. Viena ielūguma cena 5 eiro. Iegādājoties vairāk par vienu, būs atlaides.

FINANSES
Cesvaines ev. lut. draudzes 2016. gada ieņēmumu un izdevumu pārskats
Ieņēmumi, EUR:
Ziedojumi dievkalpojumos – 5497.00
Ziedojumi pret kvīti – 2888.80
Ziedojumi par svētdarbībām (piem., laulībām, izvadīšanu) – 630.00
Ziedojumi koncertos – 430.42
Ziedojumi kapu svētkos, svecīšu vakaros – 595.34
Ieņēmumi no zemes – 2133.49
Dažādi citi ieņēmumi (piem., rekolekcijām,par svecītēm, u.c.) – 273.00
Tūristu ziedojumi – 419.32
Izdevumi, EUR:
Mācītāja atalgojums, ceļa izdevumi – 6703.00
Saimnieciskām lietām – 6557.97 (t.sk. elektrība – 2253.88)
Iemaksas Baznīcas kop.mērķiem
(Virsvaldei, prāvesta iecirkņa vajadzībām) – 1900.44
Mūzikas nodrošināšana dievkalpojumos, kapu sv., svecīšu vakaros – 1235.00
Apsveikumiem un ciemiņu uzņemšanai – 400.53
Grāmatām – 150.15
Svētdienas skolas izdevumi – 65.00;
Jauniešu darbam – 19.00
Kapu apsaimniekošanai – 1939.49
Diakonijas izdevumi – 200.30
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums
Svētdiena
29. janvāris
Trešdiena
1.februāris
Ceturtdiena
2.februāris
Svētdiena
5. februāris
Trešdiena
8. februāris
Ceturtdiena
9. februāris
Piektdiena
10.februāris
Svētdiena
12. februāris

Dievkalpojumi un notikumi
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DIEVKALPOJUMS

1800

Bībeles stunda

1900

Dievkalpojums

900
1800
1900
1800
9

00

DIEVKALPOJUMS

Papildinformācija
4.svētdiena
Epifānijas laikā
Svētdienas skola

Sveču diena
Pēdējā svētdiena
Epifānijas laikā
Svētdienas skola

Bībeles stunda
Dievkalpojums
Draudzes padomes
sēde
DIEVKALPOJUMS

9. svētdiena pirms
Lieldienām
Svētdienas skola

Trešdiena
15. februāris

1800

Alfa

Ceturtdiena

1800

Bībeles stunda

1900

Dievkalpojums

16. februāris
Svētdiena
19. februāris
Trešdiena
22. februāris
Ceturtdiena
23. februāris

9

00

1800

Alfa

1800

Bībeles stunda

1900
Svētdiena
26. februāris
Trešdiena
1.marts

DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība

900
1900

Cesvaines vidusskolā

8. svētdiena pirms
Lieldienām
Svētdienas skola
Cesvaines vidusskolā

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojums

7. svētdiena pirms
Lieldienām
Svētdienas skola
Pelnu diena – Gavēņa
laika sākums

KRISTĪBAS
25.decembrī mūsu draudzē kristīts Matīss Andrejs Piļpuks

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

