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“Gudrība ir pareiza zināšanu pielietošana. Zināšanas nepadara mūs gudrus. Bet patiesā gudrība ir tā ja
mēs mākam pareizi lietot iegūtās zināšanas.”
/ C.H. Sperdžens /
Ir pienācis zinību mēnesis un daudzi uzsāks mācības, lai apgūtu jaunas zināšanas. Pēc garajām vasaras
brīvdienām, notiekti ir kāds prieks par skolu. Mūsu paaudze ir ierauta zināšanu un informācijas virpulī. Dalailama ir teicis:
“Dalies savās zināšanās, tas ir veids, kā iegūt nemirstību.” Pasaule to cītīgi dara katru dienu, informācijas daudzums pieaug
neiedomājamā ātrumā un cilvēki katru dienu meklē atbildes, kā izdzīvot šajā pasaulē. 3,5 bilioni meklētāji katru dienu
apmeklē Google mājas lapu.
Lielajam informācijas un zināšanu daudzumam vajadzētu darīt mūs laimīgus un vajadzētu dot iespēju atrisināt
cilvēces sāpīgās problēmas. Mēs varam secināt, ka ar zināšanu iegūšanu ir par maz, tās nespēj atrisināt tik daudzās
sāpīgās dzīves problēmas.
Straujās dzīves un informācijas laikmetā jo vairāk mums ir jāmācas ieraudzīt vienam otru. Jēzus saka: “palieciet
Manā mīlestībā!” /Jņ.15:9/ Jēzus mīlestība ir Viņa dāvātā dzīvība par tevi un mani. “Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī,
ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.” /Jņ.15:13-14/ Kāds
varētu teikt, tas ir neprāts, atdot savu dzīvību par grēciniekiem, neveiksminiekiem, bet tā ir Dieva gudrība un Viņa mīlestības
atziņa. “Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus.” /1.Tim. 1:15/
Jēzus aicina, ka mēs Viņa mīlestību saņēmuši, to parādām savam tuvākajam. Bērniem ir tik ļoti vajadzīga vecāku,
brāļu, māsu, vecvecāku, krustvecāku mīlestība un atbalsts. Apjautājies, kā jūtas tavs bērns, mazbērns, krustbērns, kāda ir
viņa sirds, par ko viņš domā, par ko uztraucas.
Kādi bērni ar lielu prieku dodas uz skolu, jo mācības padodas un tur ir labi draugi. Kādiem bērniem skola ir kā zobu
sāpes, jo nekas īsti nav darīts zināšanu labā un slinkums ir uzvarējis skolnieku. “Sliņķis nereti pēc daudz kā kāro un tomēr
neko nedabū, bet čaklie dabū papilnam.” /Sal.pam.13:4/ Kādiem skola ir glābiņš no drūmās ikdienas. Arī mums apkārt ir
bērni, kuriem skola ir vienīgā vieta, kur kārtīgi paēst un būt siltumā un prom no nemitīgiem strīdiem. Kādiem no bērniem
skola ir sāpīgs un dziļš pārbaudījums, apkārtējo attieksmes dēļ.
Mums jāsecina, ka ar zināšanu iegūšanu vien ir par maz, tās nespēj atrisināt tik daudzās sāpīgās dzīves problēmas.
Ko darīt tiem, kas piedzimuši ar kādu slimību, kuri nekad nevarēs būt izcili matemātikā, valodās, zinātnē. Vai viņi būtu
atstumjami?
Paldies Dievam, Viņa dāvātā gudrība nav domāta tikai apdāvinātajiem, bet dāvāta visiem un satverama ar sirdi.
Nesen Facebook mājaslapā redzēju aizkustinošu video par kādu puisi (ar dauna sindromu), kurš atgriezās mājās no piecu
dienu ilga ceļojuma un ar milzīgu prieku un mīlestību skrēja pretim savam tētim un to bučoja un mīļoja. Šiem vecākiem
nekad nebūs apdāvināts zinātnieks, bet reti kuriem vecākiem ir tik mīlestības pilna atkaltikšanās. Psalma autors raksta: “Es
Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” /Ps.139:14/. Dieva gudrība iet
pāri slimībām un trūkumiem.
Patiesā gudrība, kas nāk no Dieva ir tā, kura pārveido mūsu sirdis. Mums visiem ir nepieciešama gudrība, kas nāk
no Dieva. “Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un pamācību.” /Sal.pam. 1:7/ Dievs atklāj, ka
patiesā gudrība sākas ar pazemību, ieklausīšanos Dieva teiktajā. Bijība ir atziņas sākums. Dažkārt mēs rīkojamies kā tautas
pasakā par balodi. Kad Dievs mūs vēlas pamācīt un vadīt, mēs atbildam, ka protam un mākam visu, tā arī līdz galam
nepaliekam bijībā un paklausībā uz Dievu. Kādēļ mūsu zemē ir daudz nejēdzīgu lietu un neizdarības? Dievs noteikti varētu
tiekt: “Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bijību Tā Kunga priekšā, ka viņi negribēja manu

padomu un nonicināja manu pārmācību; tad lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma. ”
/Sal.pam.1:29-31/
Kā piedzīvot Dieva doto gudrību, kas pārmaina sirdis? Dieva vārdā lasām: “Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no
Viņa mutes nāk atziņa un izpratne.”/ Sal.pam.2:6/ Dāvids apliecina: “Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā.
Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj. Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!” /Ps.25:3-4/
Lielākā atziņa un gudrība, kuru Dievs ir dāvājis, ir glābšana Jēzū Kristū. Pāvils raksta: “Viņā mums dota pestīšana
Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un
atziņu.” /Ef.1:7-9/
Kā Dieva bērni, Jēzū Kristū mēs varam ar drošu sirdi lūgt pēc gudrības mūsu dzīvē. “Bet, ja kādam no jums trūkst
gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” /Jēk.1:5/
Jēzus saka: "Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs
jūs brīvus." /Jņ.8:31-32/
SVĒTDIENAS SKOLA
Rakstu sagatavoja Līga Čevere

Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolas vasaras noslēguma svinības
24. augustā draudzes svētdienas skoliņa svinēja vasaras brīvlaika noslēgumu, apmeklējot Jāņa Poruka muzeju
Druvienas vecajā skolā un ciemojoties svētdienas skolas skolotājas Regīnas ģimenes mājās Liezērē.
Dievs bija gādīgs
Tētis un mums uzdāvināja šīs vasaras saules siltuma pielietu dienu. Svētdienas skolā, mācoties desmit Dieva baušļus, ar
bērniem lasījām Jāņa Poruka stāstu „Kauja pie Knipskas”, kur varējām atpazīt arī šī laika skolas bērnu savstarpējās
attiecības, kā ikdienā pārkāpjam Dieva baušļus. Bērniem palika atmiņā, ka Cibiņš vēl nekad nevienam nebija sitis, ka
vienmēr ir bērni, kas cenšas nodarīt sāpes otram, un ir bērni, kuri cieš ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Poruka muzejā redzētais
un dzirdētais aizkustināja ikvienu, ne tikai emocionāli piesātinātais daiļdarbs, rakstnieka biogrāfija un senās lietas, bet arī
muzeja vadītājas Ligitas Zvaigznekalnes aizrautība un sirds mīlestība uz šo darbu un vietu. Tieši viņas sirdsdegsme piešķīra
īpašu un paliekošu iespaidu par šo muzeju.
Dienas otrā daļa tika pavadīta Liezērē pie skolotājas Regīnas bezrūpīgā mierā un priekā par kopā sanākšanu un
priekšrocībām lauku mājās, kurās varējām ēst smiltsērkšķus, cept ugunskurā desiņas, barot telīti, pārvarēt sevi fiziskās
aktivitātēs – peldoties Liezēres ezerā. Ar klusuma vingrinājumu, izmantojot dabisku mālu, Regīna mudināja mūs aizdomāties
par to, ka mēs katrs esam unikāls un nevainojams Dieva radīts brīnums, ka tādi ir arī citi. Ar šo vienkāršo vingrinājumu
varējām aizdomāties, ka mums ir jāciena vienam otru, pat ja mums šķiet, ka viņam ir kādas nepilnības. Vēlāk no kartona tika
izveidots krāšņs bildes rāmis ar Dieva Vārdu no 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas „Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc
Dieva tēla Viņš to radīja…”, visi labprāt piedalījās foto sesijā. Vēl pirms došanās mājupceļā, pierimuši ieklausījāmies
fragmenta lasījumā no J. Poruka stāsta „Kauja pie Knipskas”. Visas dienas garumā bija jādomā par Jēzus vārdiem no Jāņa
evaņģēlija 15. nodaļas: „Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis”.
Sirsnīgs paldies visiem kalpotājiem – skolotājai Ilzei par ekskursijas organizēšanu, skolotājai Regīnai ar ģimeni par
sirsnīgo uzņemšanu, šoferīšiem – Jēkaba un Jurģa mammai Antrai un Evelīnas tētim Aldim!

Septembris ir laiks skolai, kas aizritēs, lai ieietu ikdienas un skolas ritmā, taču oktobris ir jauns kārtējā gada
izaicinājums – svētdienas skolas jaunais sākums. Mēs visas svētdienas skolas skolotājas aicinām
visus bērnus uz pirmo svētdienas skolas nodarbību 7. oktobrī!
Mīļi gaidīts ikviens bērns! Mīļie vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi līdzcilvēki, aicinām arī jūs visus, esiet
bērnu pamudinātāji, iedrošinātāji un kā labi piemēri svētdienas rīta laika izmantošanā.

Mācītājs Rolands Pētersons

„Un, paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un
sacīja: “Efata!” – tas ir: atveries!” (Mk 7:34)
Cilvēks savā ikdienā ik mirkli kaut ko atver, lai ieietu jaunā sākumā, jaunā pieredzē. Viņš atver acis, pamostoties no
rīta, lai sāktu jaunu dienu. Viņš atver zobu pastas tūbiņu, ūdenskrānu, kafijas vai tējas iepakojumu. Atver avīzi vai interneta
lapu, lai iepazītos ar jaunākajiem notikumiem. Atver mājas durvis, lai spertu soli jaunai pieredzei. Atver savu sirdi jauniem
cilvēkiem, jauniem pienākumiem un iespējām.
Arī Jēzus ir gatavs kaut ko atvērt. Viņš lika pirkstus kurlmēma ausīs un spļāva, un aizskāra tā mēli. Un, vēršot skatu
uz debesīm, viņš sacīja: “Efata!” – tas ir: atveries! Kad Viņš veica šo brīnumu, Jēzus skatījās debesīs, parādot Viņa vienību
ar Dievu Tēvu.
Mūsu sirds izmeklēšanai, katrs varam sev pajautāt - cik daudz mēs ikkatrs savās dzīvēs, kad esam gatavi kaut ko
atvērt, skatāmies uz debesīm? Vai mēs, atverot savas acis, tās vēršam uz debesīm, pateicībā par jaunu dienu? Vai mēs,
sēžot pie brokastu galda, lūdzam un pateicamies par dienišķo maizi, ko Dievs mums ir dāvājis? Vai mēs, atverot avīzi vai
kādu interneta portāla lapu, paceļam savu skatu uz debesīm un lūdzam: Dievs, neieved kārdināšanā un kurnēšanas garā?
Vai mēs esam gatavi atvērt savas mājas durvis un teikt: Dievs, vadi mani, lai Tavs Vārds šodien ir manu kāju spīdeklis? Vai
mēs ļaujam Dieva garam būt klātesošam mūsu ikdienā, kas var pacelt mūsu galvas uz debesīm?
Pieļauju, ka daudzi atzītu - ne vienmēr esam tik apzinīgi. Ne vienmēr atceramies par to, kas ir svēts un patiess. Un
mūsu attaisnojumi ir tikai vairogs pret svētībām. Bet Jēzus skats vienmēr ir vērsts uz debesīm. Viņš ar Tēvu ir tik vienoti, ka
Viņš var teikt – Es un Tēvs, mēs esam viens. Jēzus pats no sevis neko nedara, bet piepilda visu, ko Tēvs Viņam ir uzticējis
mūsu dēļ. Viņš nodzīvoja pilnīgu un nevainojamu dzīvi ar skatu uz debesīm mūsu dēļ. Viņš dzima, cieta, mira un
augšāmcēlās mūsu - cilvēku dēļ. Viņa visa būtība bija nevis sevis, bet Dieva mīlestības un mūsu dēļ. Un Viņš liek arī mūsu
ausīs savas rokas un skar mūsu mēli, lai arī mēs atvērtos šai Debesu mīlestībai un ar skatu uz debesīm dzīvotu savas
dzīves. Viņš liek mūsu mutē svēto sakramentu, lai mēs atvērtos Viņa mīlestībai, un taptu svēti Kristību šķīstumā.
Mīļais draudzes locekli, dzīvosim arī mēs tā spēkā, kas mūs ir aicinājis savā pilnīgajā mīlestībā – Dieva žēlastībā,
kurā esam pulcēti vienkopus Kristū – baznīcā. Lūgsim cits par citu, viens par visiem un visi par
vienu, lūgsim par draudzi, lai Svētais Gars atdara mūsu ausis Dieva Vārdam, un mūsu mute var teikt pateicību un slavu
Dievam par Viņa lielo žēlastību Jēzū Kristū. Āmen.
PĀRDOMU STŪRĪTIS

Kartupeļi

Reiz kāds skolotājs, noraizējies par strīdiem, kādi nemitīgi valdīja viņa sekotāju vidū, lūdza mācekļiem pie viņa
ierasties, līdzi ņemot maisiņu un kartupeļus. „Iedomājieties, ka katrs šis kartupelis ir cilvēks, kurš jums kādreiz ir nodarījis
pāri un kuram jūs nekādi nespējat piedot. Tad nu ņemiet kartupeli, uzrakstiet uz tā šī cilvēka vārdu un lieciet kartupeli savā
maisiņā,” teica skolotājs.
Dažiem uzdevums likās ātri paveicams un maisā bija pa vienam vai diviem kartupeļiem, citi strādāja ilgi un rūpīgi,
sakrājot gandrīz vai pilnu maisu – tik daudz nepiedotu un neaizmirstu pāridarījumu tie bija sakrājuši.
„Tad nu nēsājiet šo maisu sev līdz,” – teica skolotājs, kad mācekļi uzdevumu bija izpildījuši. „nesiet to līdz visur, kur
vien dodaties, gan darbā gan atpūtā, ņemiet to sev blakus automašīnā, kad dodaties izbraucienā, nesiet līdzi, dodoties uz
tikšanos ar mīļoto, turiet to sev blakus arī naktī. Pēc nedēļas mēs atkal tiksimies – un redzēsim, vai jūs vēl gribēsiet nest tos
līdz.”
Ir dzirdēts par cilvēkiem, kuri sirgst ar vākšanas māniju – ir pat uzņemti raidījumi televīzijā, kurus ikviens var
noskatīties un šausmināties par milzīgo nekārtību un netīrību, kas valda vācēju mājās. Bet kā ar mums pašiem? Varbūt mēs
nevācam tik daudz redzamās mantas, kā sīkos ikdienas kašķus, nepiedošanas, aizvainojumus, sarūgtinājumus. Var būt, ka
mums mājās nav itin nekā lieka, tomēr neredzamā nasta, ko ikdienas pārnēsājam, ir tik smaga, ka nespējam to celt. Un no
tās ikdienas krīt ārā kāds bojāties sācis kartupelis, kāds sīks aizvainojums, kas sagandē gaisu ne tikai mums, bet arī visiem
apkārtējiem..
Piedot, protams, nav viegli – bet vēl grūtāk ir nest sev līdz nepiedošanas nastu. To noliekot malā, mēs nespēsim
mainīt to, kas jau noticis – bet noteikti mainīsim to, kas vēl notiks.
Nodibinājuma „Luterāņu stunda” sagatavots materiāls

BĒRNIEM
Kāda izskatās gudrība? Vai zini, ka Dievs mums ir devis gudrības aprakstu.

“Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības
un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.” /Jēk. 3:17/
Kad saskaramies ar svarīgiem lēmumiem mūsu dzīvē un mums nepieciešams pieņemt gudrus lēmumus, mēs
varam lietot šo pantu kā mērauklu lēmuma pieņemšanai. Kad sekojam Jēzum, Viņš mūs ved pie īstās gudrības. Dieva vārds
Bībelē ir mēraukla, pēc kuras mēs varam pārbaudīt, kurš lēmums būs pareizais.
1. Īsta gudrība nāk no Dieva. Pārbaudi sava drauga padomu, vai tas sakrīt ar Bībelē teikto. Tāpat arī ziņās vai
“Youtube” redzētais, arī tas nebūs labākais padomdevējs.
2. Miermīlīgs padoms nāk no Dieva. Ja ieteikums nenes mieru sirdī, izrunā to ar Dievu lūgšanā.
3. Izvērtē, vai sekojot dotajam padomam, es būšu paklausīgs Dievam?
4. Vai sekojot dotajam padomam, tas nesīs labus augļus?
5. Vai sekojot dotajam padomam, tas būs taisnīgi un es varēšu būt es pats, neizlikties par to, kas neesmu?
EKSKURSIJA
Klāt ir atkal rudens, un tas nozīmē, ka ir laiks doties kopīgā draudzes ekskursijā! Šogad tā būs vienas dienas
ekskursija sestdienā, 22. septembrī. Apceļosim vidzemes dievnamus un mūsu skaisto Latviju. Draudzes ekskursijas ir
īpašas ar to, ka tas ir lielisks laiks, lai pabūtu kopā viens ar otru, labāk cits citu iepazītu un būt vienoti kā draudze, dodoties
piedzīvojumā visi kopā.
Šī gada ekskursijai izvēlētā Rakstu vieta ir no Jāņa 1. vēstules:
„Šī ir tā vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un Viņā nav it nekādas tumsības”
Izbrauksim plkst. 8:00 no Cesvaines centra;
Dalības maksa 10 Euro;
Pieteikšanās līdz 15.septembrim pie Martas Bikšes tel. nr. 29273605
BĪBELES STUNDAS
Kā jau daudzi noteikti pamanīja, augusta mēnesī mūsu draudzē Bībeles stundas nenotika. Bet, sākot ar septembri,
tās atkal atsāksies!
Bībeles stundas notieks ceturtdienās plkst. 18.00 mūsu dievnama kapelā aiz altāra. Tajās ir aicināts piedalīties
ikviens, kuram ir vēlēšanās un laiks. Bībeles stundas ir iespēja labāk iepazīt Bībeli un saprast, kas ir paslēpts aiz daudziem
neizprotamiem vārdiem un jēdzieniem. Tā ir iespēja lasīt Bībeli, lūgt Dievu un būt sadraudzībā ar citiem brāļiem un māsām.
Tā ir iespēja uzdot jautājumus mācītājam par neskaidro un nesaprotamo. Visi esat laipni gaidīti!
INFORMĀCIJA

Svecīšu vakari
29.Septembris
 Ķinderes kapos plkst. 18.00
6. Oktobris
 Straduklanu kapos plkst. 14.00
 Kārzdabas kapos plkst. 15.00
 Cesvaines kapos plkst. 16.00

KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums

Dievkalpojumi un
notikumi

Svētdiena
2.septembris

900

Ceturtdiena
6.septembris

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
9.septembris

900

Ceturtdiena
13.septembris

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
16.septembris

900

Ceturtdiena
20.septembris

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS
/ Pēc dievkalpojuma
būs sadraudzība /

Svētdiena
23.septembris

900

Ceturtdiena
27.septembris

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
30.septembris

900

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

Papildinformācija
Piecpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Sešpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Septiņpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Astoņpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Deviņpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

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
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