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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše
“Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības
mēru.” / Ef. 4:13 /
Dabā aizvien vairāk varam manīt, kā reiz iestādītais, iesētais sasniedz savu briedumu. Mēs priecājamies par
nobriedušu vārpu, saldajām ogām, ko varam baudīt, un augļiem, kas vēl gaida savu briedumu. Ir tik pašsaprotami, ka
labība nobriest un augļi nogatavojas utt. Pāvils raksta par briedumu ticības dzīvē un to salīdzina ar vīra briedumu.
Ar Dieva vārda sludināšanu /Rom. 10:17/ ticība, kā sēkla tiek iesēta mūsu sirdīs un Dievs vēlas, lai mēs
pieaugtu ticībā uz Viņu. Pāvils raksta: “pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu
tīri un nevainojami”. /Fil. 1:10/ Dieva vārdā ir atrodamas rakstu vietas ar aicinājumu sekot Jēzus balsij, uzņemt Dieva
vārdu un tajā augt un vingrināties. Ticības dzīves sākumā nevis mums viss bija skaidrs un uzreiz saprotams, bet Dievs
savus bērnus mīlestībā audzina. /Ebr. 5:14/
Te rodas jautājums, kā ir ar manu ticības dzīvi, kā ir ar ticības briedumu. Pāvils lieto vārdu briedums, kura
nozīme ir: “Sasniegt savu mērķi, uzdevumu, būt perfektam, būt nobriedušam visā savā būtībā.” Reiz visi tiks izsvērti
Dieva tiesas priekšā, kur Jēzus kviešus sakrās Savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī. /Lk.3:17/
Derīgs vai nederīgs, tikai divi spriedumi būs iespējami. Vieniem skanēs Jēzus apliecinājums: “Kas uzvar, tas būs ģērbts
baltās drēbēs, un Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, viņa vārdu es apliecināšu Mana Tēva un Viņa
eņģeļu priekšā.” /Atkl. 3:5/ Cik brīnišķīgi būs reiz sadzirdēt Jēzu saucam manu vārdu. “Nāciet šurp, jūs Mana Tēva
svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.” /Mat. 25:34/
Dievs mūs neatstāj neziņā, bet dāvā cerību un glābšanu. Pāvils raksta visai Kristus draudzei, ka garīgais
briedums ir Jēzus Kristus.
Pirmkārt, Dieva vārds apliecina, ka caur Dieva Dēlu Jēzu Kristu, ikviens Dieva bērns ticībā ir saņēmis jaunu
dzīvi. Jānis raksta: “Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir
no Dieva dzimis.” “Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam.” /Rom.6:11/
Aicinu tevi apstāties pie Dieva dotajiem apsolījumiem, tos paturēt savā sirdī, pārdomājot un lūdzot. Mēs varam
zināt, ka nekas nav tik nemainīgs, kā mūžīgais Dieva nodoms. Ko Dievs ir lēmis “pēc Savas gribas labā nodoma”
/Ef. 1:5/, tas visā mūžībā paliek nemainīgs. “Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums”
/Rom. 11:29/.
Otrkārt, ticības dzīvē mēs piedzīvojam, ka aizvien šajā pasaulē esam grēcīgajā miesā. Jānis raksta: “Ja sakām,
ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.” /1.Jņ. 1:8/ Bērni pieaug un kļūst nobriedušāki, ja
viņiem ir vecāki, kas ir līdzās viņu veiksmēs un neveiksmēs. Mēs ticībā pieaugam, ja paliekam kopā ar Jēzu, tādēļ “Ja
atzīstamies savos grēkos, tad Viņš, Jēzus Kristus, ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no
visas netaisnības.“ /1.Jņ 1:9/
Treškārt, ticības dzīvē mēs nobriestam, ja esam kopībā ar Kristu. Praktiski, tas nozīmē būt draudzē. Pie pirmās
draudzes mēs redzam lielo degsmi un prieku, būt Kristus draudzē. “Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa
mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā
tautā.” /Apd. 2:46-47/. Esot kopībā ar Kristu, notiek brīnums, Viņš pārveido mūsu dzīves. Jēzus saka: “Kas Manī paliek
un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” /Jņ. 15:5/

CORPUS CHRISTI
Artūrs Dimitrijevs
No 23. līdz 27. jūlijam Čehijas galvaspilsētā Prāgā norisinājās Corpus Christi konference ”Future & Hope”, kas
tulkojumā nozīmē „Nākotne un Cerība”. Šis bija 10. jubilejas gads kopš evaņģēliski luteriskā organizācija Corpus Christi
organizēja šāda veida konferenci priekš jauniešiem Eiropā, lai tos iedrošinātu un dotu iepriecinājumu, pirmkārt, caur
Dieva Vārdu un tām formām, kas ir vienojušas kristiešus visos laikos un visās vietās ar biblisku mācību un kopīgām
lūgšanām un dziesmām.
Šogad konferencē piedalījās aptuveni 250 dalībnieku, kuri bija sabraukuši ne tikai no Eiropas, bet arī no ASV,
Kanādas un Dienvidāfrikas. Interesanti, ka latvieši bija 2.vietā pēc dalībnieku skaita, jo mēs kopā bijām aptuveni 40
latviešu. Par dažiem cilvēkiem vairāk ieradušies bija tikai no Somijas.
Katras dienas programma sastāvēja ne tikai no brokastīm, pusdienām vai vakariņām, kas katru reizi bija ļoti
garšīgas, bet arī no lekcijām, diskusiju grupām, padziļinātām interešu grupām un, protams, arī no rīta, pusdienu un
vakara lūgšanām, kurās ļoti skaisti tika dziedāti psalmi un himnas no dziesmu grāmatas.
Katru dienu mums tika dots brīvais laiks, lai būtu iespēja kārtīgi apskatīt Prāgu. Man pašam visvairāk patika
kalni, kuros uzkāpjot varēja no augšas apskatīt pilsētu. Īpaši vakaros, kad tika iedegts pilsētas apgaismojums, varēja
ieraudzīt īsto Prāgas skaistumu.
Konferences laikā mūs aicināja domāt par cerību - uz ko mēs ceram, un uz kā balstās mūsu cerība. Daudz tika
aizskarta eskatoloģijas, jeb mācības par laiku beigām tēma, un skaidrots luteriskais skatījums uz to. Runātāji izvirzīja
dažādus jautājumus, piemēram – Vai cerība var būt uz kaut ko, kas jau ir redzams? Vai ciešanās un nomāktībā ir
iespējams saglābat cerību? Vai mums jau viss ir dots, lai mēs varētu tikt izglābti? Vai mēs balstām savu glābšanās
cerību paši uz savām spējām, vai arī liekam visu savu cerību uz Kristu, kurš atdevis savu dzīvību pie krusta, uzvarējis
nāvi un augšāmcēlies?
Nākamgad šī konference notiks Zviedrijas pilsētā Gēteborgā, kas ir otra lielākā pilsēta Zviedrijā. Aicinu ikvienu
tajā piedalīties!
BĒRNIEM

Vēstule
Sveiks, brašuli!
Lūkojos laukā pa virtuves logu un priecājos par šī gada skaisto vasaru. Zem palodzes uzziedējusi krāšņa puķu
dobe - īsta medus paradīze bitēm un kamenēm. Un zemenes šovasar īpaši gardas. Noņemšanās gan liela - apstaigājot
katru rītu visas dobes un nolasot gliemežus, kuri naktīs izgrauzuši ogās lielus robus. Te ļoti noderētu tava palīdzība.
Atminos, ka pagājušā vasarā gliemeži no zemeņdobēm turējās pa gabalu, zinādami, ka tik brašs sargs kā tu sardzē
stāv. Galvenā kaitēkļu apkarotāja prasmes šogad varēsi iemācīt arī mazajai māsai.
Dzirdēju, ka māšelei esot dikti bail no kukaiņiem. Līdzko ierauga kādu mušu, tā asaru pilnas acis. Ar zirneķļiem
esot vēl trakāk – ja tāds ceļā parādās, tad visiem apkārtējiem no lielā spiedziena ausis pušu plīstot. Puika, ko nu lai
mēs darām? Manā sētā zirnekļi taču vienmēr gaidīti viesi. Tie labi rūpējas par manām rozēm, sīkās laputis savos tīklos
ievilinot. Zirnekļi caur caurēm ir īpaši radījumi! Atminos kādu stāstu no kara laikiem. Kāds karavīrs ieskrējis mežā,
patvērumu meklēdams, un atradis nelielu alu, kur atvilkt elpu un pārlaist nakti. Rīta gaismai austot, viņš izdzirdis
tuvojamies smagus soļus. Sirds bailēs sastingusi un vīrs nodomājis, ka gals nu klāt. Tad soļi attālinājušies. Kad vīrs
beidzot sadūšojies un rāpies no alas laukā, viņš pārsteigts secināja, ka kāds prāva izmēra zirneklis visu alas ieeju bija
aizaudis ar savu tīklu! Čaklais zirneklis bija vīram izglābis dzīvību!
Puika, dažkārt tieši tam bailīgākajam, neglītākajam un grūtākajam ir
īpašs mērķis mūsu dzīvē. Kas zina, varbūt pat tie odi, kuri man šovakar tik kaitinoši sīc pie auss, reiz izrādīsies
noderīgi!
Sveicini māšeli, un gaidu jūs abus ciemos!
Tavs opis

Raksts ņemts no LBDS žurnāla “Labas ziņas bērniem” 4/2018(37)

PĀRDOMU STŪRĪTIS

Ziepes
Reiz kādā pilsētas domes rīkotā pasākumā satikās ziepju fabrikas izpilddirektors un mācītājs – viņi abi bija
tikuši godināti sakarā ar ieguldījumu pilsētas labklājības celšanā. Dodoties mājās, viņi pamanīja, ka ejams gandrīz vai
viens un tas pats ceļš, tāpēc nolēma tālāk iet kopā. Ziepju rūpnieks gan bija skeptiski noskaņots pret evaņģēliju un tā
sludināšanu, tomēr mācītājs šķita lādzīgs vīrs, un tā nu viņi sāka sarunāties.
“Nekāda lielā labuma jau no tā evaņģēlija nav,” teica uzņēmējs. “Pasaulē vēl joprojām valda daudz ļaunuma, un ir tik
daudz samaitātu cilvēku, kas visu to vairo.“
Mācītājs neatbildēja, un viņi turpināja ceļu klusējot.
Pēc neilga brīža garām paskrēja bērns – nošmulējies līdz ausīm, arī drēbes vienos putekļos. Nu bija kārta mācītājam:
“Klau, nu no tām ziepēm tak nav nekāda labuma šai pasaulē.. visur ir tik daudz netīrumu, un cilvēki arī skraida apkārt
nemazgājušies.”
“Protams, no ziepēm taču labums ir tikai tad, ja tās lieto,” – atdzīvojās uzņēmējs.
“Gluži tāpat ir ar Kristus evaņģēliju” – atbildēja mācītājs.
Jā, jocīgi. Mēs ikviens zinām, ka jākopj sava miesa – un vairāk vai mazāk to arī darām. Nu piekrītiet, kaut reizi
mēnesī rokas nomazgā pat vislielākais šmulis. Normāli gan mēs to darām krietni biežāk. Bet cik bieži mēs mazgājam
savas dvēseles? Vai arī tās nav ikdienas rūpju nomāktas un noputējušas? Cik slāņu netīrumu tās sakrāj, klausoties
ikdienas tenkas, cik dubļu tām pielīp visos lētajos kompromisos, kādos mums nereti nākas iesaistīties? Cik daudz tās
aplīpušas ar negācijām, netaisnību un ļaunumu, ko ikdienas vērojam pasaulē. Vai zem šīm kārtu kārtām paslēpusies tā
vispār vēl ir dzīva?
Kristus mūs aicina ikdienas - mazgāties un attīrīties no visām bēdām un netīrumiem, tā, lai mūs dvēseles Viņa
vārdus ne tikai dzirdētu, bet arī uzklausītu. Lai Viņa piedošanas un mīlestības vēsts būtu ne tikai kur dzirdēti vārdi, bet
ikviena cilvēka ikdiena.
Nodibinājuma „Luterāņu stunda” sagatavots materiāls

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti var samaksāt pie draudzes grāmatvedes Anitas Babānes , tel. 29359392
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.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums

Dievkalpojumi un
notikumi

Svētdiena
5.augusts

900

Ceturtdiena
9.augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
12.augusts

900

Ceturtdiena
16.augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
19.augusts

900

Ceturtdiena
23.augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
26.augusts

900

Ceturtdiena
30.augusts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
2.septembris

900

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

Papildinformācija
Vienpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Divpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Trīspadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Četrpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Piecpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
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