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“Bet to es saku: 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. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl
pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa
taisnība paliek mūžīgi. - Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu
sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam,
un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Jo šis kalpošanas darbs ne tikvien novērš
svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām Dievam.” /2.Kor. 9:6-12/
Šodien svinam Pļaujas svētkus- pateicības svētkus Dievam. Vecās derības lasījumā, Dievs
uzrunā savu tautu, kas ir ceļā uz apsolīto zemi un atgādina par pateicību Viņam. Vai arī mums ir
par ko pateikties?
Iespējams, kādi varētu teikt: “bet par ko, lai pateicas Dievam?“ Eiropai draud ekonomiskā
recesija, valstī ievērojami uzlabojumi nav jūtami, ģimenē viss pa vecam, izņemot jaunu TV
pieslēgumu, darbā kā jau darbā. Par ko lai pateicos?
Dievs pazīst cilvēku sirdis, ka tās ātri var novērsties un aizmirst Dieva žēlastību. Mēs ātri
pierodam pie daudzām lietām un tās sākam uzskatīt par pašsaprotamām. Grēcīgais cilvēks sevi
liek Dieva vietā, un viņu pavada šī viena doma: MAN PIENĀKAS! Arī iepretim Dievam izskan šī
doma: man pienākas tāds dievs, kas mani paklausa, man pienākas laba un skaista dzīve, man
pienākas veselība, man pienākas piedošana. Vai jūti, ka šāda cilvēka sirds nav pateicīga, bet pilna
iekāres?
Sirds, kas pilna iekārēm, nevar būt pateicīga, tai vienmēr ir par maz. Tā ir lepna sirds, kas
kurn un skatās prom no Dieva apsolījuma. Izredzētajā tautā, kas Dieva žēlastībā bija glābta no
verdzības, bija kādi, kas lūkojās atpakaļ uz veco dzīvi. Apustulis Jānis raksta: “Nemīliet pasauli,
nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības; jo viss, kas ir pasaulē miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība - tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst
un viņas kārība, bet, kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi.” /Jāņa. 1. Vēstule 2:15-17/
Dievs uzrunā savu tautu un atgādina šo pašu svarīgāko pamatu pateicībai: “neaizmirsti To
Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama” /5Moz. 8:14/ Dievs
uzrunā arī mūs un atgādina, ka pateicības avots ir Dieva žēlastība un glābšana Jēzū Kristū.
Kāds patiess stāsts par divpadsmitgadīgu zēnu Dāvidu, kurš bija piedzimis bez
imūnsistēmas. Viņam tika veikta kaulu smadzeņu transplantācija. Līdz tam, visu savu mūžu viņš
bija pavadījis noslēgts no apkārtējās pasaules, lai novērstu baktēriju piekļuvi, kas viņu varētu
nogalināt. Viņš nezināja, kā tas ir, sajust pieskārienu, glāstu. Reiz Dāvidam jautāja, ko tu vēlētos

darīt, ja tu būtu brīvs no šīs slimības? Dāvidam nebija ilgi jādomā. Viņš sacīja: "Es gribētu staigāt
ar basām kājām pa zāli un ļoti vēlētos sajust savas mammas pieskārienu.”
Mēs, grēka nošķirtie no Dieva, esam piedzīvojuši atbrīvošanu no grēka verdzības. Jēzū
Kristū, Dievs ir pieskāries mums un saucis mūs vārdā, tad mūsu sirdīs skan neizsakāma pateicība
Dievam. Šodien Dievs atgādina – neaizmirsti Viņa mīlestību un žēlastību, kas ir jauna katru rītu.
Pāvils raksta: “Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis
nāvē…Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?…..Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība
… sne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū,
mūsu Kungā! ” /Rom. 8:32;38;39/
Dievs bagātīgi ir izlējis Savu žēlastību un mīlestību - tā dara mūsu sirdis pateicīgas un
gatavas kalpot. Pāvils atgādina kādu pamatvērtību: “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.” /2.Kor. 9:6-7/
Dievs ir bagātīgi sējis savu mīlestību un aicina arī mūs tā darīt. Te nav stāsts par
daudzumu, bet par sirdi, kas ar prieku spēj dot. Sīksta sējēja sirds nespēj dot ar prieku, bet aizvien
lūkojas uz sevi un uz citiem ar vērtējumu. Tā saka:”Vai man pietiks? Vai ir vērts dot? Vai novērtēs
manu dāsnumu?”
Cik labi, ka Dievs tā neskatās uz mums, bet bagātīgi dāvā savu žēlastību. Jēzus
saka: “Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos
jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” /Lk.6:32/
Sējējs, kas sēj uz svētību, to dara ar prieku un ticībā uz Dievu. Pāvils izgaismo šīs
pamatvērtības: “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo
priecīgu devēju Dievs mīl.” /2.Kor. 9:7/
 Tas sākas ar lūgšanu. “Kungs Jēzu, kā es varu kalpot Tavas valstības darbā ar to, kas man
ir dots?” Sēt uz svētību nenozīmē darīt vairāk, kā es spēju, bet gan darīt no sirds ar to, kas
man ir dots. Piemēram, ar prieku un no sirds mācīties, strādāt, izmazgāt baznīcu, sagrābt
lapas, zvanīt baznīcas zvanu utt…
 Tā ir apņemšanās. Konkrēta rīcība ar prieku. Pateicības pilna, nevērtējot saņēmēju, bet
gan atstājot visu Dieva rokās.
 Tā ir kalpošana, kurā saņemam daudz vairāk nekā spējam dot. Kad atveram savas sirdis
Dieva darbam un ļaujam Viņa svētībai plūst caur mums, mēs piedzīvojam Dieva mīlestību.
Svētība, kas, pirmkārt, nav materiāla, bet ir garīga. “tad jūs būsit bagāti visās lietās katram
labam darbam” /2.Kor. 9:11/
 Pieaugt pateicībā: Esot Dieva valstības darbā, mūsu sirdīs pieaug pateicība. Kad ar svētību
esam sējuši un redzam augļus, tad sirds ir pilna pateicības. Pāvils raksta: “un tā mēs
panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.” /2.Kor. 9:12/
Noslēgumā, kāda ticīga vīra liecība:
William Colgate, kura uzvārdu mēs pazīstam saistībā ar zobu pastu, uzauga nabadzīgā
ģimenē. Nonācis Ņujorkas pilsētā, viņš apmeklēja kādu draudzi, kur piedzīvoja Dieva lielo
mīlestību. Ar savu dzīvi Viņš sekoja Jēzum un bija apņēmies, pateicībā Dievam, no pirmā dolāra,
kas tiks nopelnīts, samaksāt 10. daļu Dieva valstības darbam. Viņš deva ne tika vienu desmito
daļu no Colgate ziepju produktu ienākumiem, bet viņš deva divas desmitdaļas, tad trīs desmitdaļas
un visbeidzot piecas desmitdaļas no visiem saviem ienākumiem Dieva darbam pasaulē.
„Bet jūs nekad nedrīkstat aizmirst par to, ka jūsu izgatavotās ziepes jums ir devis Dievs.
Pagodini Viņu daloties ar to, ko nopelni. Sāciet desmito tiesu ieskaitīt no visa, ko saņemat.” William
Colgate izjuta tieksmi pēc desmitās tiesas došanas, jo viņš atzina, ka Dievs ir visa devējs. Visa,
kas viņam pieder, ne tikai iespēju, bet pat elementu, kas tika izmantoti viņa izstrādājumu
ražošanā.

DRAUDZES JUBILEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Mīļā draudze, 1879.gada 14.novembrī tika iesvētīts Cesvaines ev.lut. draudzes
dievnams. Šī gada 14.novembrim ir dāvāti divi Dieva vārdi. Pirmais lasījums ir no
118.psalma 25. pants: “Ak, Kungs, palīdzi! Ak, Kungs, lai labi izdodas!”. Lai tā ir arī mūsu
draudzes lūgšana pēc Dieva palīdzības un svētības. Lai Dieva vārds, kurā mums ir dota
mūžīgā dzīvība nekad nebeigtu skanēt Cesvaines dievnamā, un lai mēs kā draudze būt
dzīva liecība. Otrs Dieva vārds ir no Jaunās derības vēstules Filipiešiem, kur Pāvils mudina
draudzi gādāt ar bailēm un drebēšanu, lai mēs taptu svēti. Kad atzīstam un nožēlojam, cik
kūtri un vāji esam un nākam pie Kunga Jēzus, tad piedzīvojam, ka: “Dievs ir tas, kas jums
dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta.” Fil. 2:13
17.novembrī visi mīļi aicināti uz svētku dievkalpojumu plkst. 9:00 un pēc tam palikt
uz koncertu un kopīgu sadraudzību!
REKOLEKCIJAS

Atzīmējot Cesvaines dievnamam 140. gadadienu, mēs skatīsimies ne tik daudz uz
ārēji redzamo dievnamu, bet domāsim par draudzi, kas pulcējas Trīsvienīgā Dieva priekšā.
Ko nozīmē būt piederīgam draudzei? Par piederību draudzei Pāvils raksta: “jūs esat Kristus
miesa”, tā ir ļoti konkrēta piederība un svētība un aicinājums.
9. novembrī mūsu draudzē notiks rekolekcijas, kuras vadīs mācītājs Jānis Bitāns.
Rekolekciju tēma: Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. /1.Kor. 12:27/
Dienas kārtība:
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 Pārrunas pie tējas.
Pieteikšanās pie Artūra (t.26572250) vai Astrīdas (t.26673450) līdz 2.novembrim.
IESVĒTES MĀCĪBAS

27.septembrī mūsu draudzē iesākās jaunais Iesvētes mācību kurss. Tam vēl ir
iespēja pievienoties līdz 11.oktobrim (ieskaitot).
Iesvētes mācību mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar svarīgākajiem kristietības
pamatprincipiem. Šajās nodarbībās dalībniekiem tiek izskaidroti kristīgās ticības pamati, un
cilvēki tiek sagatavoti tam, lai iesvētībās varētu godīgi un ar izpratni atbildēt uz iesvētību

jautājumiem un tikt iesvētīti. Iesvētībās cilvēks tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli
un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas.
Apmeklēt iesvētes mācības drīkst un ir aicināti arī jau pieredzējuši draudzes locekļi,
lai pārbaudītu un nostiprinātu savas ticības pamatus.
Nodarbības notiek piektdienās plkst. 18:00 baznīcas sadraudzības telpās (aiz
altāra). Iegūt vairāk informāciju un pieteikties var pie draudzes mācītāja Reiņa Bikšes –
t.26899309, e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
„Tavi nolūki, Dievs, tik brīnišķi man, tik plaši tie visi kopā” /Ps.139,17/
JAUNIEŠI

26. un 27. oktobrī ciemos pie mums uz Cesvaini un Lubānu brauks jaunieši no Rīgas
Jēzus draudzes, lai pavadītu nedēļas nogali kopīgās aktivitātēs ar vietējiem jauniešiem.
Tādēļ aicinām jūs iedrošināt sev zināmos bērnus un jauniešus mums pievienoties uz šīm
dienām.
Sestdienā (26. oktobrī) visi satiksimies Lubānas mācītājmuižā ap plkst.13:00, un visu
turpmāko dienu pavadīsim Lubānas apkārtnē, un pa nakti paliksim turpat mācītājmuižā.
Svētdien (27.oktobrī) no rīta dosimies uz Cesvaini, lai svinētu dievkalpojumu, un pēc tam
uzspēlētu Lielo spēli pa Cesvaini.
Mēģināsim saorganizēt arī transportu, lai visiem, kas vēlas, būtu iespēja
pievienoties. Tādēļ aicinām pieteikties pie Artūra (WhatsApp, t.26572250)
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

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

Cesvaines draudzes kalendārs
Dievkalpojumi un
notikumi

Datums
Svētdiena
6.oktobris

900

Ceturtdiena
10.oktobris

1800 Padomes sēde
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
13.oktobris

900

DIEVKALPOJUMS

1800

Bībeles stunda
Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

Ceturtdiena
17.oktobris
Svētdiena
20.oktobris
Ceturtdiena
24.oktobris
Svētdiena
27.oktobris
Ceturtdiena
31.oktobris
Svētdiena
3.novembris
Ceturtdiena
7.novembris
Svētdiena
10.novembris

1900
900
1800

DIEVKALPOJUMS

/Pēc dievkalpojuma būs
sadraudzība/

Papildinformācija
Pļaujas svētki,
Svētdienas skola

Astoņpadsmitā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem,

Svētdienas skola

Deviņpadsmitā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem,

Svētdienas skola

1900

Bībeles stunda
Dievkalpojums

900

Divdesmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem,
DIEVKALPOJUMS

1800
1900
900
1800
1900
900

Svētdienas skola

Bībeles stunda
Dievkalpojums

Reformācijas diena
Divdesmit pirmā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem,
DIEVKALPOJUMS

Svētdienas skola

Bībeles stunda
Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

Divdesmit otrā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem,

Svētdienas skola

Ceturtdiena 1800 Padomes sēde
14.novembris 1900 Dievkalpojums
Svētdiena
17.novembris

900

Divdesmit trešā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem,
DIEVKALPOJUMS

Svētdienas skola

/Jēk. 4:15/

