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Jauns sākums

Draudzes mācītājs Reinis Bikše

“Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka
dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, saulei lecot, tās gāja
uz kapu un runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?" Un paskatīdamās tās redzēja,
ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam,
apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no
Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; bet
noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu
redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis." /Marka 16:1-7/
Mīļā draudze!
Vai esat kādreiz domājuši, kā tas būtu, ja verētu pagriezt atpakaļ laiku un vērst par labu notikušo. Ja
vien būtu iespējams visu sākt no jauna. Marka evanģēlijā lasām par sievām, kuras dodas pie Jēzus kapa
un Marks nesteidzas uzreiz pie augšāmcelšanās prieka un cerības, bet ved mūs kopā ar sievām. Mēs
sastopamies ar sievu un mācekļu izmisumu, sāpēm, neziņu, vainas sajūtu, bezcerību. Tā ir grēka realitāte,
Dieva vārds saka: “grēka alga ir nāve” /Rom. 6:23/ un, ka “visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās
godības.” /Rom. 3:23/
Grēks ir ļoti konkrēts - tava un mana, katra cilvēka nepaklausība Dievam. Grēks nošķir no Dieva
tuvuma tagad un mūžīgi. Kādreiz var šķist, ka nepaklausība ir tāda nevainīga, nekas traks, palūgšu
piedošanu un būs nokārtots. Tomēr katrs grēks, katra mana un tava nepaklausība ir dārgi maksājusi.
Apustulis Pēteris raksta: “Viņš /Jēzus/ uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši,
dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” /1.Pet. 2:24/ Katra cilvēka dzīvei virsū ir smagais un
neizkustināmais grēka akmens, kuru mēs paši nespējam novelt, bezcerības un nolemtības akmens. Sievas
sacīja: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?”. Grēka akmens, kas ņeļauj Dieva gaismai atspīdēt
mūsu sirdīs.
Tumsa apsedza visu zemi, bet nu, šajā trešajā dienā, ausa kāda brīnišķīga gaisma. Agrs rīts, kad
saules gaisma knapi ir pamanāma, bet sievām un visiem, kas šodien meklē Jēzu, Krustā sisto, tas pārtaps
prieka un gaviļu rītā. No sievām mēs varam daudz mācīties. Evaņģēliji mums atklāj, ka viņas kalpoja
Jēzum un bija līdzās arī ciešanu un Krusta ceļā. Viņām ir dārgs Jēzus vārds, Viņa klātbūtne.
Kā ir ar mums, vai arī mums ir dārgs Kristus vārds un Viņa tuvums? Pirms nedēļas Jēzus raudāja par
Jeruzālemes pilsētu, jo daudziem Dieva žēlastība un Viņa tuvums bija vienaldzīgs. Mūsu tautai ir dāvāta
liela Dieva žēlastība, jo mums ir dotas brīvdienas Lielajā piektdienā, Klusajā sestdienā, Kristus
augšāmcelšanās dienā. Jā, pat šādi Dievs parāda savu žēlastību un pat kalendārā atzīmētās sarkanās

dienas ir aicinājums būt Kristus tuvumā. Dievs uzrunā tevi un saka: “Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks;
redzi, tagad ir pestīšanas diena.” /2.Kor. 6:2/
Pie kapa devās izmisušās sirdis un tām pirmajām atspīdēja augšāmcelšanās prieka un cerības
gaisma. Sievas, kurām bija dārgs Kristus vārds, agri no rīta meklē Jēzu Kristu un kļūst par pirmajām
augšāmcelšanās lieciniecēm. Iesākt agri no rīta, katru dienu ar nākšanu pie Jēzus. Kā? Tā vienkārši, ar to,
kas mums ir Dieva dots. Sievas zināja, kur ir Jēzus Kristus, Viņas devās turp. Dievs ir atklājies Savā vārdā,
dievkalpojumā, sakramentos, grēksūdzē. Iesāc dienu ar Dieva vārda lasīšanu, lūgšanu. Nebaidies no
nesaprašanas lielajiem akmeņiem, nebaidies no grēka smaguma lielajiem akmeņiem, nebaidies no
apkārtējo spriedumiem, bet kā toreiz, meklē Jēzu Kristu un tu piedzīvosi, ka Viņš jau ir novēlis visus
akmeņus un nāk pie tevis. Jēzus atbild: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja
tas mirs” /Jņ. 11:25/
Sievām atlika tikai pacelt acis un redzēt, ka no Jēzus kapa akmens ir novelts. Jēzus ir augšāmcēlies!
Ticībā uz Jēzu Kristu, mēs piedzīvojam Viņa apsolījuma piepildījumu. “Redzi, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss
ir tapis jauns.” /2.Kor. 5:17/ Jēzus saka:"Redzi, visu Es daru jaunu.”/Atkl.21:5/ Viņā mums ir dota jauna
dzīve, cerības pilna. Dievs Tas Kungs saka: “Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti
kā sniegs” /Jes.1:18/
Eņģelis, pirmkārt, saka: “Nebīstieties! Nebīsties, Kristus rētas apliecina Dieva mīlestību, žēlastību,
nebīsties nākt, baudīt Dieva mīlestību. Dieva vārds mūs iedrošina: “ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir
lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.”/1Jņ 3:20/ “Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai
saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” /Ebr. 4:16/
Eņģeļi sievām apliecināja Jēzus teiktos vārdus un mudināja šo labo vēsti nest tālāk citiem: “Bet noeita
un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā
Viņš jums ir sacījis.” /Marka 16:6-7/
Tiem, kas piedzīvojuši augšāmcelšanās vēsti, ir dots uzdevums šo prieku nest tālāk citiem. Kristus tevi
gaida, Viņš jau ir priekšā un ieaicina tevi jaunajā dzīvē, tā ir dzīve kopā ar Viņu. Augšāmcelšanās notikums
dara mūs dzīvus Viņā.
Kristus ir augšāmcēlies !
JĒZUS KALNA SVĒTRUNA
Astrīda Briede

“Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības,
jo tie tiks paēdināti.”/Mt.5:6/
Pirmais jautājums rodas, kas būtu ļoti nozīmīgs, par kādu taisnību šeit ir runa? Vai šeit ir runa par
šo Dieva taisnību, ar kuru esam attaisnoti Dieva priekšā Kristus nopelna dēļ?
Domājams, ka tomēr nē. Šeit tiek runāts par to taisnību jeb taisnīgumu, kas ir šai pasaulē ļoti
nozīmīga lieta, jo mēs dzīvojam ļoti netaisnīgā pasaulē. Ir cilvēki, kas redzot šīs pasaules nepilnības, grib
šo taisnību ņemt savās rokās un tos, kas nav bijuši pietiekami taisni, gāzt gar zemi, likt viņu vietā tos, kas
šo taisnību nodrošinās. Ar to sākas visas revolūcijas, lielie nemieri, kas nodarījuši lielu postu. Ir svarīgi
saprast, ka šo taisnību mēs gaidām no Dieva. Tāpat kā, lai iemantotu zemi, mēs neejam ar saviem
elkoņiem, lielgabaliem, tankiem pa priekšu, bet ejam ar savu lēnprātību, arī šeit sirdij jādeg pēc taisnības
un taisnības piepildījuma. Tad Dievs šīs slāpes un izsalkumu piepilda. Cilvēks pats šo taisnību nevar
piepildīt. Cilvēka dusmas vai centieni iedibināt taisnību ir noveduši pie vēl lielākas netaisnības. Mārtiņš
Luters ir teicis, ka labāk ir netaisna valdība nekā pūlis, kur pusei ir taisnība. Netaisnu valdību Dievs pats
atcels.

Vēl ļoti nozīmīgi ir nepagurt, redzot netaisnību. Neskatoties uz to, ka tu apkārt redzi netaisnību,
nemācies pats un nemāci saviem bērniem atmest ar roku: “Ek, ko nu tur! Tāpat jau neko nepanāks!” Šis
izsalkums ir jātur dedzīgs. Šai saasinātai taisnības sajūtai ir jābūt. Tā ir ļoti svarīga. Dievs to gaida sirdī.
Viņš negaida to izkalkulēto taisnību vai vēl sliktāk – par taisnību pārkrāsoto savtīgumu, atņemt un sadalīt,
lai pašam vairāk tiek.
Tātad runa ir par taisnību šajā netaisnības pasaulē, kura ar netaisnību un varmācību tiek uzturēta.
Kur cilvēka sirds par to deg, tur Dievu par to lūdz, tur Dievs to arī dos. Šeit ir gaidīšana uz Dievu. Tā pati
gara nabadzība, kur stāvam Dieva priekšā kā lūdzēji. Saprotam, ka šo taisnību nevar panākt cilvēks, nevar
panākt eņģelis. To var panākt tikai Dievs. Mēs esam šie izsalkušie, šie nabagi, kas gaida uz šo Dieva tiesu,
Dieva taisnību ar skatu uz mūžību.
JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
Artūrs Dimitrijevs
Līdz ar skolēnu vasaras brīvlaika tuvošanos Madonas apkārtnē tuvojas arī dažādi notikumi saistībā
ar jauniešu aktivitātēm. Šajā vasarā ir plānoti dažādi pasākumi, kuros aicināsim piedalīties ne tikai draudžu
jauniešus, bet arī citus draudzes locekļus, lai šie pasākumi varētu labi izdoties.
Pirmais pasākums notiks jau 11. maijā - slavēšanas un pielūgsmes vakars Madonas ev. lut.
baznīcā. Sākums plkst.18:00 un aicināti ir ne tikai jaunieši, bet arī ikviena ģimene, un ikviens, kas vēlas
kopīgi ar mums slavēt Dievu šajā vakarā. Mūsu iecere ir līdz 11. maijam atrast cilvēkus apkārtējās
draudzēs, kas būtu gatavi dalīties ar kādu liecību saistībā ar piedošanu, jo par šī vakara lozungu esam
izvēlējušies apustuļa Pāvila vārdus Efezas draudzei: „Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir
piedevis!” Tādēļ, ja jūsu vai kāda cita jums zināma cilvēka dzīvē piedošanai ir bijusi ļoti svarīga loma, un jūs
vēlaties ar to dalīties, tad lūgums pieteikties pie draudzes mācītāja, lai mēs varētu ar jums sazināties un
labāk sagatavoties slavēšanas un pielūgsmes vakaram.
Nākamais pasākums līdzīgi kā citus gadus notiekti būs laivu brauciens jauniešiem, bet par to
informācija sekos vēlāk.
Bet pats galvenais pasākums šajā vasarā noteikti būs „Misijas nedēļa Madonā”, kas notiks no
11. līdz 18. jūlijam. Tās ietvaros notiks dažādi pasākumi arī Cesvainē un Lubānā. Uz šo misijas nedēļu jau
ir pieteikušies braukt 8 jaunieši no Čehijas. Lai veiksmīgi noorganizētu šo lielo pasākumu, un varētu
uzņemt šos jauniešus visas nedēļas garumā, mūsu draudzes cilvēki ir aicināti sniegt atbalstu iespēju
robežās. Tā var būt finansiāla vai praktiska palīdzība (transports, reklāma, ēdināšana), vai, piemēram,
palīdzība sagādāt pārtikas produktus. Ja jūsos ir vēlme palīdzēt šī pasākuma tapšanā un norisē, tad
pieteikties var pie draudzes mācītāja, vai sazinoties ar mani, un mēs noteikti būsim pateicīgi par jūsu
palīdzību un atbalstu.
BAZNĪCU NAKTS

Baznīcu nakts „Gaisma ir nākusi pasaulē”
2019. gada 7.jūnijā
Vairāk kā 110 draudzes visā Latvijā ir pieteikušās dalībai Baznīcu naktī. Šogad arī mūsu draudze ir
nolēmusi piedalīties šajā brīnišķīgajā Baznīcu nakts notikumā. Tā ir lieliska iespēja atvērt savas baznīcas
durvis no plkst. 18.00 līdz plkst. 24.00 un radīt iespēju visiem cilvēkiem tajā ienākt un iepazīt kultūras un
garīgās vērtības. Šajā laikā baznīcās notiek ekskursijas, stāstījumi par baznīcas vēsturi un mākslas
vērtībām, ir iespēja baudīt ērģeļu un kora mūzikas koncertus. Pasākuma laikā tiek plānotas arī dažādas
aktivitātes bērniem, kā arī ikvienam, kurš vēlas pavadīt šo vakaru vienatnē, klusumā un meditatīvā apcerē.

Lai pasākums varētu labi izdoties, lai tas būtu piedzīvojums mums pašiem un viesiem, lai ikviens
ienākot varētu justies šeit gaidīts, mums kā draudzei par to ir īpaši jāparūpējas. Tāpēc tiek aicināts ikviens,
kuram ir kādas interesantas idejas vai vēlēšanās palīdzēt šī pasākuma organizēšanā, padot ziņu draudzes
mācītājam Reinim.
KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!
"Ja kāds ir tikumīgs un mīl Dievu, lai bauda šīs gaišās svinības.
Ja kāds ir prātīgs vergs, lai piepilda sevi ar sava Kunga prieku.
Ja kāds ir noguris gavējot, lai saņem tagad balvu.
Ja kāds strādājis no pirmās stundas, lai saņem viņam pienākošo atalgojumu. Ja kāds ieradies pēc sestās
stundas, lai nešaubās, lai nāk šurp bez jebkādām bažām.
Ja kāds ieradies tikai vienpadsmitajā stundā, lai nebīstas, ka ir aizkavējies, jo devīgais Valdnieks arī pēdējo
pieņem tāpat kā pirmo, vienpadsmitajā stundā nākušajam dod atpūtu gluži tāpat kā no pirmās stundas
strādājušajam, pēdējo žēlo un par pirmo rūpējas, pirmajam maksā un pēdējam dāvina. Tāpēc visi ejiet
mūsu Dieva priekšā – gan pirmie, gan otrie – un saņemiet atlīdzību.
Bagātie un nabagie, gavilējiet savā starpā!
Atturīgie un nevīžīgie, godājiet šo dienu!
Tie, kas gavējuši, un tie, kas nav gavējuši – priecājieties šodien!
Cienasts ir sagatavots – mielojieties visi! Jērs ir liels, un lai neviens neaiziet izsalcis! Visi izmantojiet
labvēlības bagātību!"
Sv.Jānis Zeltamute
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums
Svētdiena
21.aprīlis
Ceturtdiena
25.aprīlis
Svētdiena
28.aprīlis
Ceturtdiena
2.maijs
Svētdiena
5.maijs

Dievkalpojumi un
notikumi
900

DIEVKALPOJUMS
/pēc dievkalpojuma
būs sadraudzība/

Papildinformācija
Kristus
Augšāmcelšanās
svētki – Lieldienas
Svētdienas skola

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
900

DIEVKALPOJUMS

Baltā svētdiena –
Quasimodogeniti
Svētdienas skola

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
900

DIEVKALPOJUMS

Trešā Lieldienu
svētdiena –
Misericordias domini
Svētdienas skola

/Jēk. 4:15/

Ceturtdiena
9.maijs
Svētdiena
12.maijs
Ceturtdiena
16.maijs
Svētdiena
19.maijs

1800 Padomes sēde
1900 Dievkalpojums
900

DIEVKALPOJUMS

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS
900
/pēc dievkalpojuma
būs sadraudzība/

Ceturtdiena
23.maijs

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
26.maijs

900

Ceturtdiena
30.maijs
Svētdiena
2.jūnijs
Ceturtdiena
6.jūnijs
Piektdiena
7.jūnijs
Svētdiena
9.jūnijs

DIEVKALPOJUMS

Ceturtā Lieldienu
svētdiena – Jubilate
Svētdienas skola

Piektā Lieldienu
svētdiena – Cantate
Svētdienas skola

Sestā Lieldienu
svētdiena – Rogate
Svētdienas skola

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
900

DIEVKALPOJUMS

Debesbraukšanas
diena
Septītā Lieldienu
svētdiena – Exaudi
Svētdienas skola

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
1800 Baznīcu nakts
900

DIEVKALPOJUMS

Svētā Gara svētki –
Vasarsvētki
Svētdienas skola

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 Līgas Čeveres ,
tel. 29763670
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

