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Draudzes mācītājs Reinis Bikše
Kristus mīļotie, Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes brāļi un māsas! “Šī ir tā diena, ko Tas
Kungs devis: priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!” /Ps. 118:24/ Pirms 140 gadiem 1879. gada 14.
novembrī tika iesvētīts Cesvaines ev. lut. draudzes jaunais dievnams. Tas ir brīnums un liela Dieva
dāvana, ka arī mēs, Kristus draudze, varam būt tajā pašā, Viņa godam celtajā namā.
Ar pateicību varam apliecināt: “Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un Viņa žēlastība paliek
mūžīgi!” Tik tiešām, Dieva žēlastība ir pār mums, lai mūsu sirdis slavē un teic Viņu.
Šī gada 14. novembrī mums skanēja Dieva vārds no 118.Psalma 25.panta: “Ak, Kungs, palīdzi! Ak,
Kungs, lai labi izdodas!”. Pārlasot 118.Psalmu mēs redzēsim, cik ļoti lielā mērā tas attiecas un runā arī par
mūsu draudzi, par piedzīvoto un par Dieva nolikto cerības un prieka pilno tālāko ticības ceļu.
Mēs varam lūkoties uz šo Psalmu ar mūsu Kunga Jēzus Kristus skatu. Tas ir Psalms, kas tiek
lietots Pasha mielasta laikā un, iespējams, tieši šo Psalmu Jēzus ar saviem mācekļiem dziedāja Zaļajā
ceturtdienā. Tas iesākas ar apliecinājumu, ka Dieva žēlastība paliek mūžīgi. Cesvaines dievnama iesvētes
dienā skanēja apliecinājums par Dieva žēlastību, kas ir mūžīga, par Viņa vārdu, kas ir uzticams un ir
aicinājums dzīvot ticībā.
Jēzus šos vārdus apliecina ar patiesu ticību, zinot, ka drīz, pavisam drīz, būs jāiet cauri ciešanu un
krusta ceļam. Jēzum, esot tuvu ciešanu ceļam, tie izskan no dziļas ticības un patiesas sirds
paļāvības: “Viņa žēlastība paliek mūžīgi!”
Arī Cesvaines ev. lut. draudzei, tāpat kā daudziem kristiešiem, bija jāpiedzīvo ticības pārbaudījuma
ceļš. Cilvēku ideoloģijas noliedza ticību uz Dievu un atmeta Kungu Jēzu Kristu. Cesvaines dievnams bija
izpostīts un pamests. “Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat.”
/1.kor. 3:16/
Šajā pasaulē aizvien draudze ir tā, kas dodas ticības cīņā. Psalmā lasām iedrošinošos vārdus:
“Tas Kungs ir mans stiprums” /Ps.118:14/ un atgādinājumu: “Tas Kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka. Ko
cilvēki man darīs?” /Ps.118:6/ Mīļā draudze, Dievs ir mūsu stiprums un Viņš ir ar tiem, kas Viņu bīstas.
Ticības cīņu mēs varam uzvarēt, paliekot Jēzū Kristū, tā ir mūsu drošība un pamats. Jēzus saka: “Kas
Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” /Jāņa ev. 15:7/
Šī pasaule grēku vairs nesauc par grēku, izzūd paklausība Dieva vārdam un sekošana Jēzum
Kristum. Aizvien vairāk, cilvēku sirdis ir pildītas ar sevi un ticību māņiem, horoskopiem, ar dzīšanos pēc
zūdošām lietām. Dziesminieks Kaspars Dimiters ir teicis: „Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par
suņu būdām…” Ne jau ārējos akmeņos un celtnēs Dievs mājo, bet Viņš ir nācis, lai mājotu pie mums. “Vai
jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?” /1.Kor. 3:16/. Ticībā un Kristībā uz Jēzu
Kristu, mēs tiekam darīti par Dieva bērniem un Viņš mājo pie mums.
Apustulis Pēteris saka: “Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu“ /1Pet.
2:5/ Kāds ir mūsu ticības nams? Vai tas ir Dievam par godu celts, vai tur atskan slavas un patiecības
dziesmas, vai tur skan grēku nožēlas lūgšanas, vai tur tiek meklēts un iepazīts Dieva vārds? Vai tas ir
nams, kurā ir paklausība un ticība? Nams, kurā stūra akmens nav Jēzus, ir sabrucis un izpostīts nams. Te

mums ir jāizsaucas ar Dāvida vārdiem: “Ak Kungs glāb mūs” /Ps.118/ no mūsu kūtruma, mazticības, no
maldu ceļiem, no grēka, no nepaklausības.
118. Psalma noslēgumā mēs lasām vārdus: “Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas
dziesma, Viņš ir mans glābējs.“ Ikviens, kas tic uz Jēzu Kristu un dzīvo Viņā, ir glābts mūžībai. “redzi, Es
lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā.” Lieldienu rītā, mūsu Kungs
Jēzus Kristus, varēja no sirds saukt: “Tā Kunga labā roka ir augstu pacelta, Tā Kunga labā roka dara
varenus darbus!" Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus.” Jēzus Kristus ir augšāmcēlies
un uzvarējis grēku, nāvi un elli. Viņš ir Kungu Kungs un Ķēniņu Kēņiņš. Dievs saka: “Kaut jūsu grēki arī
būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs" /Jes.1:18/ un “Jēzū mums dota pestīšana Viņa
asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības” /Ef. 1:7/
Tā, arī mēs varam stāvēt ticībā uz šiem vārdiem: “Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu
acīs.” /Ps.118:23/, tagad un mūžīgi, lai arī kādi laiki nāktu, Viņa vārds paliek uzticams. Tad mūsu sirdis un
Dieva nams pildās ar pateicību un slavas dziesmām Dieva godam. “Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis:
priecāsimies un līksmosimies šinī dienā!” /Ps.118:24/
Lai ikviens Cesvaines ev. lut. draudzes brālis un māsa, ikviens, kas ienāks Cesvaines dievnamā,
ticībā var tikt Kunga Jēzus piedošanas un žēlastības satverts, lai varam teikt: “Slavēts lai ir, kas nāk Tā
Kunga Vārdā! Mēs raidām jums pretī savu svētību no Tā Kunga nama. Tas Kungs ir Dievs, Viņš ir mūsu
gaisma. Izraisiet deju vijas, greznojieties paši ar vītnēm un zaļumiem un greznojiet tā arī altāri līdz pat tā
ragiem! Tu esi mans Dievs, es Tev pateicos. Es Tevi slavēšu, mans Dievs! Teiciet To Kungu, jo Viņš ir
mīlīgs; tiešām, Viņa žēlastība paliek mūžīgi! “ /Ps.118:26-29/ ĀMEN!
DRAUDZES JUBILEJA

Mācītāja Roberta Auniņa sprediķis Cesvaines jaunās baznīcas iesvētīšanas
dievkalpojumā 1879.gada 14.novembrī.
(iesākuma trūkst)
Dievs tas Kungs lai dod, ka no šīs kanceles tik Dieva svētītie un patiesīgie vārdi vien tiktu sludināti,
ne cilvēku gudrības vārdi, bet mūžīgās Dieva gudrības vārdi, patiesības un dzīvības vārdi.
Lai Dievs pasargā, ka ne mūžam neviens šinī kancelē nestāvētu, kas savu godu meklē, bet tik vien
tā Kunga godu, kam vien gods un slava pieder laicīgi un mūžīgi. Lai Dievs pasargā, ka neviens šinī kancelē
nestāvētu, kas to vien runā, pēc kā tiem ļaužu pulkiem ausis niez.
Un Dievs lai dod, ka tie Dieva vārdi, kas no šīs kanceles no patiesīgiem Dieva lieciniekiem tiks
sludināti, allažiņ atrastu atvērtas ausis un sirdis un nevienam klausītājam nebūtu nāves smarža uz nāvi, bet
viņam paliktu par dzīvības smaržu uz dzīvību. Dievs tas Kungs lai dod, ka visi tie bērniņi, kas pie šī altāra
tiks kristīti, paliktu par īsteniem Dieva bērniem un savā laikā par svētīgiem Dieva mantiniekiem. Dievs lai
dod, ka visi tie jaunekļi un jaunietes, kas pie šī altāra tiks iesvētīti, paliktu par krietniem un nešaubīgiem
Jēzus Kristus lieciniekiem un Viņa vārdu apliecina līdz pēdīgai dzīvības dvašai ar savu dzīvošanu un savu
miršanu!
Dievs lai dod, ka visi tie pāri, kas pie šī altāra tiks laulāti, īstenu laulības svētību piedzīvotu un
kristīgā draudzē dzīvotu Dievam par godu un sev pašiem par mūžīgu svētību. Dievs Tas Kungs lai dod, ka
visi tie, kas pie šī altāra nāks, ar savām grēku nastām apgrūtināti, meklēdami atsvabināšanos no šīs
briesmīgās nastas, to atrastu pilnīgi un bagātīgi, ko meklē: Dieva žēlastību, grēku piedošanu un svētu
Dieva mieru.
Dievs lai dod, ka visas tās dvēseles, kas pie šī altāra baudīs žēlastības mielastu, Kristus miesu un
asinis, šīs debešķīgās dāvanas saņemtu ne par sodu, bet par bagātu svētību šeit laicīgi un tur mūžībai!
Dievs Tas Kungs lai žēlīgi tā šo jauno Dieva namu svētī, ka lai neviens, kas pār viņa sliekšņiem
būs kāpis un te būs ienācis, nesvētīts neietu ārā un mājās. Tad notiks, kad šis Dieva nams būs allažiņ
paliks šai draudzei viens mīļš un dārgs mājoklis, kur nepiekusuši un neapnikuši, ticīgi un patiesīgi, uzticīgi
un uzcītīgi Dievu, to mūžīgo žēlastības un dzīvības avotu meklēdami meklēs un ar atvērtām sirdīm no Viņa
atvērtām debesīm, Viņa bagātās svētības straumes saņems. Tad tiešām arī par šo namu varēs izsaukties:
“Redzi, viens Dieva dzīvoklis pie tiem cilvēkiem, un Viņš pie tiem mājos un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs
pats būs pie tiem viņiem par Dievu!” Un tad beidzot šis Dieva nams paliks par svētu un svētīgu debesu

priekšnamu, kur visas patiesīgas, ticīgas dvēseles, lai gan vēl mirstamās miesās būdamas, tomēr jau šinī
mūžā varēs baudīt tās nākamās pasaules spēkus, mūžīgas dzīvības mieru un prieku.
Kas šinī namā ieiet, lai nokrata priekš viņa durvīm pasaules pīšļus no savām kājām, kas še ieiet, lai
aizmirst pasauli un viņas priekus un bēdas, un lai tik uz to vien skatās un klausās, ka bildi viņš ierauga pār
altāri uzceltu: kas ar savām asinīm mūs atpircis un ar savām mīlestības saitēm mūs ar sevi sadraudzējis.
Viņa bildes liecību: “Tik ļoti Dievs to pasauli mīlējis, ka Viņš savu paša vienpiedzimušo Dēlu devis, ka
visiem tiem, kas uz Viņu tic, nebūs pazust, bet to mūžīgo dzīvošanu dabūt.” Un atkal Viņa bildes otrā pusē
lasām latviešu valodā: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi; Es jūs gribu atvieglināt.”
Šinīs vārdos ir īsumā viss evaņģēlijuma kodols izteikts. Uz Kristus krustu gruntējas visa kristīgā draudze un
visa kristīgā ticība, un visa kristīgā dzīvošana, un visa kristīgā iepriecināšana un cerība, un dzīvojot un
mirstot, laicīgi un mūžīgi.To caur tiem vārdiem, ko lasām šīs bildes labā un kreisā pusē, - bet viss šis Dieva
nams mums to atgādina un apliecina, un māca no tiem dziļi zemē apslēptiem pamatiem līdz augstā torņa
galam. Šī baznīca ir Krusta baznīca, Viņas pamatam ir Krusta bilde, viņas mūri paceļas pēc Krusta bildes,
viņas iekšpuse rāda Krusta bildi un uz viņas slaidā torņa spīd krusta zīme. Tā krusta zīme mums, Jēzus
mācekļiem, palikusi par mūsu ticības zīmi; caur Kristus ciešanām pie Krusta un Viņa spēcīgu
augšāmcelšanos, tā ciešanu un nāves zīme ir pārvērtusies par uzvarēšanas un dzīvības zīmi. Tas ir mūsu
karogs, apakš kā gribam cīnīties un apakš kā cīnīdamies droši drīkstam cerēt, ka uzvarēsim miesu un
asinis, grēku un pasauli, elli un nāvi! Tas spīdošais krusts baznīcas torņa galā rāda kā svēts pirksts uz
augšu, lai uz augšu paceļam sirdi un prātu, uz turieni, kur mūsu īstenā Tēva zeme, no kurienes sagaidām
savu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu un to jauno svēto Dieva pilsētu, to jauno Jeruzālemi, to īsteno pilnīgo
Dieva namu, kur Dieva pilnīga godība valda, to īsteno Dieva dzīvokli pie tiem cilvēku bērniem, par ko Jānis
to svēto balsi no debesīm dzirdējis: “Redzi, Viena Dieva dzīvoklis pie tiem cilvēkiem, un Viņš pie tiem
mājos, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs pie tiem viņiem par Dievu.”
Šeitan vēl tikai priekšnamā mītam. Gan jau tagad Tas Kungs mūsu vidū ar savu brīnišķu godību,
bet mūsu miesas acis Viņu vēl neredz un Viņa pilnīga godība mums vēl apslēpta. Gan jau tagad esam Viņa
ļaudis, bet vēl tas grēks mums pielipis, kas vienmēr grib stāties starp Viņu un mums un mūs atšķirt no Viņa.
Gan jau tagad pie visām ticīgām dvēselēm tie vārdi sāk piepildīties: “Un Dievs nožāvēs visas asaras no
Viņu acīm.” Simti un tūkstoši Dieva bērni to visos laikos piedzīvojuši, cik brīnišķi tas Kungs prot iepriecināt
un bēdu asaras par prieka vīnu pārvērst; bet tādas izredzētas stundiņas, kur bijām jutuši un baudījuši, cik
laipnīgs tas Kungs, atkal paiet, un mums savs ceļš tālāk jāstaigā caur bēdu un asaru ieleju. Gan jau tagad
tas Kungs spēj savus izredzētos nāves priekšā un nāves vidū brīnišķi iepriecināt un stiprināt, tā ka tie
priecīgā ticībā uz Viņu jau tagad spēj izsaukt: “Nāve, kur ir tavs dzelonis, elle, kur ir tava uzvarēšana?” Gan
jau tagad Viņš stāda mūžīgas dzīvības spēkus savu ticīgo mācekļu sirdī pēc savas lielās apžēlošanas:
“Kas tic uz to Dēlu, tam ir tā mūžīgā dzīvošana!” Un atkal: “Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam
ir tā mūžīgā dzīvība un es viņu uzmodināšu pastarā dienā.” “Es esmu augšāmcelšanās un tā dzīvība: kas
iekš manis tic, jebšu tas būtu nomiris, tas dzīvos, un, kas dzīvo un tic iekš manis, tas mūžam nemirs.” Bet
tomēr mums visiem vēl priekšā stāv karsta cīnīšanās ar to nāvi, to pēdīgo ienaidnieku, citam grūtāka, citam
vieglāka, kā katram tas Kungs to nolicis. Vēl neesam tai pilnīgā mūžīgā svētumā, tikai priekšnamā.
Bet tā pati žēlīgā un spēcīgā roka, kas mūs ievedusi šai priekšnamā, mūs vedīs tālāk un augstāk,
arī iekš tā mūžīgā Dieva nama, kur tiem izredzētiem Dieva bērniem mūžīgas dusas vietiņas sataisītas. Lai
tas Kungs mums tā svētī to priekšnamu, kur tagad mūs savienojis, ka arī tai mūžīgā Dieva namā visi varētu
satikties un tiktu pieskaitīti pie tiem svētiem izredzētiem pulkiem, par ko Jānis to balsi no debesīm dzirdējis
izsaucamies: “Redzi viens Dieva dzīvoklis pie tiem cilvēkiem, un Viņš pie tiem mājos, un tie būs Viņa
ļaudis, un Dievs pats būs pie tiem viņiem par Dievu!”
REKOLEKCIJAS
Astrīda Briede
“Jūs esat Kristus miesa” /1.Kor.12:27/
Gatavojoties mūsu baznīcas jubilejai, 9.novembrī visiem bija dota iespēja mūsu draudzē piedzīvot
rekolekcijas, kuras kā ierasts vadīja mācītājs Jānis Bitāns. Šoreiz arī tēma pārdomām bija izvēlēta atbilstoši
baznīcas jubilejai – ”Draudze ir Kristus miesa”.

Priekšlasījumu ievadā mācītājs uzsvēra, ka šo tēmu pārdomājot mēs nevaram domāt par Kristu un
nedomāt par Baznīcu, vai domāt par Baznīcu, bet nedomāt par Kristu. Tās ir viena no otras neatdalāmas
lietas. Kristus nāk pasaulē un ceļ Savu Baznīcu. To labi atcerēties, kad cilvēki, dažreiz ļoti kritizējot
Baznīcu, faktiski nedomā par Kristu. Ja viņi domātu par Kristu, tad viņiem vajadzētu saredzēt un atrast,
kurā vietā Baznīcā ir tā grēka nekad neaizskartā daļa, kur tajā cilvēku kopībā – draudzē ir tas, kas nav
vainojams. Piemēram, cilvēkiem var nepatikt mācītājs, vai varbūt nepatīk cilvēki draudzē, bet
dievkalpojumā tiek sludināts Dieva Vārds. Vai evaņģēlija teksts mainās atkarībā no šiem cilvēkiem? Vai
mainās Svētais Vakarēdiens, ja mācītājs tā konsekrēšanas laikā mazliet šļupst? Nemainās! Ja mēs nākam
uz baznīcu skatīties un vienlaicīgi redzēt Kristus klātbūtni, tad mums ir daudz vieglāk saprast, kuras ir tās
lietas, kuru dēļ mēs esam klātesoši baznīcā.
Dažreiz cilvēki saka, ka baznīca viņiem nav vajadzīga, ka viņi var tāpat dzīvot un ievērot Kristus
baušļus savā dzīvē. Bet patiesībā neviens cilvēks nevar ievērot baušļus savā dzīvē bez Baznīcas! Kristus
saka: “Ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda Manu
miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība.”/Jņ.6:53,54/
Cilvēks ārpus Baznīcas un ārpus sakramentiem var runāt cik daudz grib par Kristu, bet tie ir tikai
vārdi, iedomas, varbūt kaut kādas sajūtas, bet tā nav realitāte. Mēs katrs piedzimstam akls pret Dievu, un
savas dzīves laikā mums šīs acis ir jāatver. Tikai pirmais cilvēks, kad atvēra acis, ieraudzīja Dievu, savu
Radītāju. Viņam viss pārējais bija svešs, bet ne Dievs. Katram cilvēkam pēc grēkā krišanas bija otrādāk –
visu pasaulē pakāpeniski ierauga, bet ne Dievu. Viņš var izteikt dažādus filozofiskus spriedumus,
vērojumus, atziņas, bet viņš nekad pats neapliecinās Kristu. Līdzīgi kā miesa, kas ir spitālības skarta, tā arī
cilvēka dvēsele, ja netiek šķīstīta, tad sabojājas pilnīgi, cilvēks kļūst galēji neticīgs, izplūdis maldos, no
kuriem pats netiek ārā. Ir nepieciešams Kristus! Bez Kristus upura cilvēka dvēsele nevar tikt atdzīta par
nevainojamu, brīvu no grēkiem.

Draudze ir Kristus līgava

Interesanti, ka draudze kā Kristus līgava ir jau pravietota Vecajā Derībā. Jau pašā sākumā cilvēka
radīšanā ir apslēpta jaunā Ādama nākšana pasaulē un jaunās līgavas rašanās. Radīšanās stāstā lasām,
ka cilvēks nevēlējās būt viens, bet sailgojās pēc sev līdzīga. Ir rakstīts: “Un Dievs Tas Kungs lika cietam
miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu.
Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tad
cilvēks sacīja: "Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!”/1.Moz.2:21-23/ Ievai tiek
dots vārds, ka viņa kļūs par visu dzīvo māti, no viņas nāks tie, kas dzīvos. Savukārt, Kristus krusta nāvē
redzam, ka Kristus pie krusta aizmieg nāvē, viņa sāns ar šķēpu tiek atdarīts, no Viņa sāna iztek ūdens un
asinis. Turpmāk Kristus līgava būs tā draudze, kas veidojas no visiem tiem, kas kristīti kristību ūdeņos,
piedzimuši kristībā un pēc tam baroti ar Euharistijas asinīm Svētajā Vakarēdienā. Tās ir divas lietas, bez
kurām neviens kristietis savu dzīvi nevar pilnvērtīgi nodzīvot. Baznīca kļūst par daudzu dzīvo māti. Baznīca
ir tā, kas ieņem cilvēku, dzemdē cilvēku. Ieņemšana ir tā saucamais iesvētes mācību laiks jeb katehēzes
laiks. Tad nāk mirklis, kad cilvēks piedzimst baznīcā caur kristību. Tāpēc runājot par Kristu, mēs nevaram
Viņu nodalīt no Baznīcas. Ja mēs gribam Kristu no baznīcas nodalīt un teikt, ka baznīca tāda cilvēku
organizācija vien ir, bet Kristus ir kaut kas lielāks par to, to nevar atdalīt! Tas būtu apmēram tas pats, kā
piemēram, mums ir radinieks, kurš ļoti skaisti runā, kuram ir ļoti gaišas dzīves atziņas, bet tiklīdz sāk kaut
ko darīt praktiski, tā nekas nesanāk. Tad mēs viņam nogriežam galvu un sakām, ka cienīsim tikai to
labāko, kas viņam bija.

“Topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts! /3.Moz.19:2/
Visa Jēzus dzīve ir svētuma reprezentēšanās pasaulē. Pasaulē ienāca tāds svētums, kāds bija
zudis kopš grēkā krišanas. Bet Jēzus nāca nevis, lai atspīdētu, bet lai šajā pilnībā sevi atdotu par
atpirkuma samaksu. 1.Pēt.1:15 ir sacīts: “Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti
visā dzīvošanā.” Vai mēs varam būt tikpat svēti kā Kristus? Nē! Viņš jau piedzimst svēts. Mēs piedzimstam
pilnīgi ievainoti. Mums ir tīši un netīši grēki, apzināti un neapzināti. Mūsu neapzinātie grēki ir tāpēc, ka mēs
daudz ko ticībā neesam izzinājuši. Tieši pieredzes trūkuma dēļ mēs krītam daudzos grēkos. Tāpat mēs
neviens nevaram nodzīvot svētīgu dzīvi tikai ar labām lūgšanām un tuvākmīlestību. Agrāk vai vēlāk, lielākā
vai mazākā mērā mūsu ticīgajā, īstu Kristus sekotāju dzīvē nākas saskarties ar upurēšanos. Tā var būt

tāda ikdienišķa – panesot vai izciešot kādas grūtības. Mums vienmēr ir jābūt gataviem ne tikai par Kristu
nomirt, bet īpaši, lai mēs būtu gatavi Viņam par godu nodzīvot katru dienu.
Skatoties uz Jēzus Kristus dzīvi, sākot no ieņemšanas un beidzot ar uzkāpšanu debesīs, mums
vienlaicīgi jāskatās uz savējo, kā tas, kādā veidā tas piepildās manā dzīvē. Vai es savu ticību un sekošanu
Kristum apzinos tik plašā mērogā. Iepretim Viņam, es esmu nācis pasaulē kā psalmā sacīts: ”Vainas
apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.” /Ps.51:7/ Iepretim Viņam, es netaisnais
esmu mazgājies Viņa taisnībā. Viņš mira – es miršu. Es mirstu paļāvībā uz to, ka Viņš ir atjaunojis ceļu uz
Debesu Valstību. Man nebūs jānonāk ellē, kurā Viņš savu pestīšanas darbu ir padarījis. Jēzus
augšāmcēlās – man ir jādomā par sevi, par savu augšāmcelšanos. Tas ir ļoti aktuāli, bet dažkārt cilvēki par
to nedomā, jo uzskata, ka dzīve beidzas ar laicīgu nāvi.

“Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību”/1.Kor.12:7/

Rekolekciju noslēgumā varējām pārdomāt, kā mēs katrs kalpojam pie Baznīcas celšanas.
1.vēstulē korintiešiem ir teikts: “Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” /1.Kor.12:7/
Dāvanas mēdz būt dažādas. Ir epifāniskās dāvanas - tās, kurās nepārprotami pārdabiskā, brīnumainā
veidā atspīd Dieva varenība. Tās ir, piemēram, runāšana mēlēs, pravietošana, pārdabiska dziedināšana.
Tad ir tā saucamās baznīcas darba dienas dāvanas, piemēram, mācīšanas dāvana, viesmīlības
dāvana, utt.
Tad ir vispārējās dāvanas, kuras Dievs dod baznīcā visiem, tās mūs kā Kristus miesu vieno. Pie
šīm dāvanām pieder sakramenti, Dieva vārds, baznīcas kopība.
Bet pašos pirmajos Vasarsvētkos visi saņēma vienu kopīgu dāvanu un tā bija – DROSME. Svētais
Gars ir tas, kas mums to dod. Kad mums ir drosme, mēs esam Gara pilni. Drosmi katrs baznīcā iemanto
savā laikā. Kamēr vēl mācamies, iepazīstamies ar ticības pamatpatiesībām, mums drosmes nav vai ir ļoti
maz. Vēlāk jau iesakņojoties draudzē, izveidojoties ticības pieredzei, mūsu drosme pieaug. Bet ir svarīgi
nekad nezaudēt drosmi. Mēs, jebkurš kristietis stāvam starp Dievu un neticīgo tautu. Mēs esam tie, kuri
nes šo vēsti un dara to zināmu un pieejamu cilvēkiem, kuri Dievu nepazīst. Un mēs esam tie, kuri par šiem
cilvēkiem stāvam Dieva priekšā lūdzoties. Mūsu katra uzdevums ir dot liecību pasaulei par Dievu vārdos un
darbos, apliecinot Dievu savā ikdienā ar darbiem un, ja nepieciešams, tad arī ar vārdiem. Un vienmēr ir
jāatrod tas zelta vidusceļš starp runāšanu un klusēšanu. Labāk ir klusēt par ticību līdz tam brīdim, kad tev
kāds lūdz parunāt, nekā runāt līdz tam brīdim, kad kāds lūdz paklusēt. Lai mūsu darbi ikdienā dod godu
Dievam, lai cilvēki redz mūsu rīcību, lai varam būt Kristus saldenā smarža pasaulē. Lai nekad mums
nepietrūkst drosmes apliecināt Kristu!
INTERVIJA

Ļaudis, kas pazīst savu Dievu, būs stipri un rīkosies. /Dan. 11:32/
Dievs, Tu mani radīji. Es pateicos Tev, ka Tu mani esi radījis tik brīnišķīgu. Tu radījis arī dabu, kuras
skaistumu drīkstu apbrīnot. Dažreiz, kad uzlūkoju skaistu dabas ainavu vai puķi pļavā, es skatos un skatos,
un nevaru vien noskatīties- cik skaisti! Tu esi radītājs, kura roka arī mani ir veidojusi un turpina veidot no
dienas dienā.
/Anselms Grīns/.

Līgu Čeveri, Svētdienas skolas skolotāju un brīnišķīgu ceļa biedreni intervē Agneta
Kārkliņa
Līga, kā Tu dažos vārdos varētu noraksturot - kas Tu esi?
Esmu latviete, kristiete, sieva, krustmāte 5 brīnišķīgiem bērniem, bibliotekāre un dažreiz pavāre.
- Pastāsti, kāds bija Tavs ceļš uz ticību!?? Kā Dievs Tevi veidojis un turpina veidot?
Dievs ir ļoti pacietīgs, Viņš var gadiem uzmanīgi mūs uzrunāt, kamēr ķeras pie nopietnākiem
līdzekļiem. Vismaz ar mani tā bija. Mierīgi ar mīlestību es nesapratu, līdz nonācu dziļā depresijā. Atlika
pateikt Dievam: ”Jā!”, un viss sāka mainīties, lēnām, bet pamatīgi. Tas ir mans labākais lēmums! Katra
diena ir neaizmirstams, pārsteigumu pilns piedzīvojums ar Tēti. Nav tādu problēmu vai jautājumu, ko Viņam
nevarētu lūgt.
-

Cesvaines ev. luteriskās draudzes svētdienas skola - ko tas Tev nozīmē? Kā kļuvi par
Svētdienas skolas skolotāju?
Es negāju svētdienas skolā, tādēļ esmu ļoti priecīga, ja kaut vienam bērnam varu būt noderīga, lai
viņš apjaustu Dieva žēlastības pilno vēsti par Jēzus mīlestību.
Par svētdienas skolas skolotāju kļuvu mācītāja Ingus Dāboliņa uzrunāta. Sākumā biju ļoti
nobijusies un diezgan dusmīga uz mācītāju, jo nesapratu, ko ar to iesākt. Kad apjautu, ka ES neesmu tā,
kas vada svētdienas skolu, ka MAN nav jāizdomā nodarbība, arvien ilgojos piedzīvot, ko DIEVS ir
sagatavojis. Mans uzdevums ir tikai netraucēt Dieva darbu.
- Tava kalpošana draudzē, kā Tu spēj veltīt tik daudz laika un spēka, kur ir Tavs spēka avots?
Dievs man ir devis diezgan labu veselību un pietiekoši enerģiju. Bet, ja nopietni, man šī baznīca un
draudze ir ļoti mīļa, es to nesauktu par kalpošanu, man ir patiess prieks vienkārši būt šeit un augt ticībā!
- Kāda rakstu vieta no Bībeles Tevi uzrunā?
Bieži pie sevis saku: „Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru.”(Fil.4:13)
Palaikam arī pārdomāju Jēzus vārdus no Mateja evaņģēlija par pasaulīgajām raizēm un Dieva
valstību, par zūdīšanos. Interesanti, ka šis Vārds mani aizkustināja, kad vēl nebiju kristiete, biju to
pierakstījusi un piestiprinājusi pie ledusskapja, lai būtu acu priekšā.
Dievs ir devis daudz apsolījumus, kas ceļ un stiprina.
- Pastāsti, kādi ir Tavi vaļasprieki!
Man prieku sagādā braukšana ar velosipēdu, strādāšana dārzā, patīk adīt. Ļoti patīk motokross –
ja nevaru apmeklēt sacensības, skatos TV.
VALSTS SVĒTKI
-

Valsts svētki mums kā kristiešiem un patriotiem, ir ar divējādi svarīgu nozīmi. Jau pats vārds
"svētki" saskan ar vārdu "svētīt". Kristieši kā Latvijas pilsoņi un Dieva valstības pilsoņi svin Lāčplēša dienu
un Latvijas Proklamēšanas dienu, kā Dieva svētības izpausmi mūsu nācijai un Tēvzemei.
Arī vārds "patriotisms" sasaucas ar vārdu patros, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "tēvs".
Mēs atzīstam Latviju par Tēvzemi divās nozīmēs: tā ir gan mūsu tēvu asinīm slacīta, izcīnīta un izkopta
zeme, gan tā ir arī mūsu Debesu Tēva dota vieta, kur mums kā nācijai dzīvot, Viņam par godu un citiem
par svētību.
Tas, ka mēs varam būt tauta ar savu teritoriju un neatkarību, ir Dieva darbs caur mūsu
priekštečiem Brīvības cīņās. Tas sasaucas ar Radītāja nodomu jau pie Ādama un Ievas, lai viņi savu
dzimteni koptu un sargātu. Viņi to nenosargāja no pretinieka meliem un pazaudēja to, kas bija uzticēts.
Lāčplēša dienā mēs svinam notikumu, kad mums izdevās nosargāt Rīgas un Latvijas krišanu liela
pārspēka priekšā. Cīņu pret šo pārspēku, kas līdzinājās Dāvida un Goliāta cīņai, plānoja Pēteris Voldemārs
Radziņš, kurš kā štāba priekšnieks vadīja visas Rīgas, Zemgales un Latgales atbrīvošanas kaujas. Viņš
teica: "Kā atsevišķa cilvēka, kā tautas un valsts stiprums nedibinājās vis tik daudz uz fiziskām vai prāta
spējām, cik uz morāliska spēka, kam ir reliģijas pamats. Ticība ir galvenais dzīves impulss.” Tā teica
cilvēks, kurš sevī apvienoja dziļu paļāvību uz Trīsvienīgo Dievu un lielu atbildību par uzticēto Latviju.
Kristīgajā ticībā māca, ka attieksmē un attiecībās ar Trīsvienīgo Dievu, mēs vienmēr esam un
paliekam kā paļāvīgi un mīlēti Dieva bērni. Šo piederību esam ieguvuši caur Kristību un ticību Kristum kā
mūsu Glābējam un Vidutājam. Savukārt, attieksmē pret sevi un visu apkārtējo pasauli mēs esam atbildīgi
pieaugušie. Šo misiju esam ieguvuši līdz ar piedzimšanu Latvijā. Bērna un pieaugušā attieksmes
nedrīkst jaukt vietām, lai neizturētos pašpietiekami attieksmē pret Dievu, bet infantili attieksmē pret savu
Dzimteni. Uz šādu divējādu attieksmi mums rāda arī krusta zīme, kurā ir gan vertikālā, gan horizontālā ass.
Vertikālā ass vienmēr ir mana mijiedarbība ar Trīsvienīgo Dievu, kurā tiek uzturēta mana Debesu Valstības
pilsoņa identitāte caur Evaņģēliju, Sakramentiem un sadraudzību Kristus Baznīcā. Horizontālā ass man kā
Dieva bērnam ir labie darbi, misija un kalpošana saviem līdzcilvēkiem un Tēvzemei, atbilstoši spējām,
iespējām un Svētā Gara Dāvanām. Tādā veidā realizējas lūgšana "Dievs, svētī Latviju!”.
Aicinu svinēt un apliecināt valsts svētkos Dieva varenos darbus pie mūsu nācijas un ikdienas! Lai
svētīgi svētki!
Uģis Brūklene, Usmas draudzes mācītājs, NBS virsnieks
Raksts ņemts no www.lelb.lv

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 kasieres Anitas Babānes, tel.
29359392
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844
„Draudzes Vēstis” lasi arī draudzes mājaslapā: www.cesvainesdraudze.lv
Un seko līdzi draudzes facebook lapai: facebook.com/cesvainesdraudze
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Dievkalpojumi un
notikumi

Datums

Svētdiena
1000 DIEVKALPOJUMS
17.novembris

Papildinformācija
Divdesmit trešā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem,
Svētdienas skola

Ceturtdiena 1800 Bībeles stunda
21.novembris 1900 Dievkalpojums
Svētdiena
24.novembris

900

DIEVKALPOJUMS

Mūžības svētdiena
Svētdienas skola

Ceturtdiena 1800 Bībeles stunda
28.novembris 1900 Dievkalpojums
Svētdiena
1.decembris

900

Ceturtdiena
5.decembris

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
8.decembris

900

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

Adventa pirmā svētdiena
Svētdienas skola

Adventa otrā svētdiena
Svētdienas skola

Ceturtdiena 1800 Padomes sēde
12.decembris 1900 Dievkalpojums
Svētdiena
15.decembris

900

DIEVKALPOJUMS

Adventa trešā svētdiena
Svētdienas skola

Ceturtdiena 1800 Bībeles stunda
19.decembris 1900 Dievkalpojums
Svētdiena
Adventa ceturtā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS
Svētdienas skola
22.decembris
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