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2015. gada 1. novembris – 28. novembris

GANA SLEJA
Draudzes gans Reinis Bikše

Oktobra un novembra mijā svinam "Ticības atjaunošanas svētkus", jeb Reformācijas svētkus. Domājot par
reformāciju, secinām, ka ir daudzi, kuri vēlas pārmainīt, reformēt pasauli. Iespējams savā dzīvē esi sajutis šo vēlmi
mainīt vai uzlabot pasauli. Cik labi, ka mūsu sirdī ir vēlme iestāties par taisnību, godīgumu un patiesību. Tomēr bieži
pieredzam, ka degsme izdziest tikpat ātri, cik ātri tā atnāk.

1517.gada 31. oktobrī kāds vīrs ar dziļu sirds apņēmību pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas dievnama dur -
vīm. Tas bija Mārtiņš Luters, kura sirdī skanēja jautājums: "Kā es varu būt drošs, ka esmu glābts no taisnā Dieva
dusmām?" Luters 95 tēzes iesāka ar aicinājumu atgriezties no maldiem un grēkiem. Mārtiņš Luters raksta: "Mūsu
meistars un Kungs Jēzus Kristus sacīdams: "atgriezieties no grēkiem" grib, lai visa ticīgā cilvēka dzīve uz zemes
būtu nepārtraukta atgriešanās no grēkiem. "

Iespēja mainīt pasauli un nest paliekošus augļus rodas tad, ja izmaiņas notiek mūsos. Luters riskēja ar savu
drošību, karjeru, lai sludinātu evaņģēlija vēsti. 

Luters skaidri norāda uz lielo nepieciešamību nepārtraukti palikt ticības atjaunotnē. Jēzus saka: "Es esmu
vīna koks un jūs tie zari". Kā koka zari, ja tie nepaliek pie stumbra nevar nest augļus, tā arī mūsu ticība bez Kristus
nenes augļus. Reformācijas svētki atgādina par vienkāršo ticību Dieva apsolījumiem, ka mēs varam teikt: "Man pie -
tiek ar to, ko Dievs dāvā caur savu vārdu, svēto vakarēdienu un grēku piedošanu." Ticība Dieva dotajiem apsolīju -
miem dāvā drošu atbildi, ka Kristus par tevi ir miris un augšāmcēlies, lai tu būtu glābts.

Draudze ir Kristus miesa šajā pasaulē un, paliekot Viņā, mēs topam pārvērsti Viņa līdzībā  "es nekaunos
Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.  Jo tajā at-
klājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos. "
Kristus mīlestībai atspīdot mūsos, mēs ienesam izmaiņas šajā pasaulē.
Tēvs Damiāns de Veusteris ziedoja sevi kalpošanai lepras slimniekiem Moloku salā. Viņš tos baroja, būvēja tiem na -
mus, mācīja tos, deva padomus un taisīja zārkus, kad tie nomira. Pēc divpadsmit kalpošanas gadiem, kādā 1885.
gada jūnija svētdienā, pienācis pie altāra svinēt Svēto Misi lepras slimniekiem, parastā sveiciena "Mīļie brāļi.." vietā
viņš sacīja: “Mēs, lepras slimnieki...” Tā viņš paziņoja, ka viņš slimo ar to pašu slimību. Jēzus Kristus ir nācis pie
mums, lai uzņemtu mūsu slimības un grēkus uz sevi, tapis viens no mums, lai mēs piedzīvotu Dieva mīlestību.

DRAUDZES AKTIVITĀTES

Draudzes kopsapulce 

23.oktobrī  mūsu draudzē  notika kopsapulce.  Iesākumā mācītājs  Hanss Jensons klātesošajiem sniedza
informāciju par draudzes statistiku, finansiālo stāvokli, naudas apgrozījumu 2014. gadā.

Pēc tam mācītājs Reinis Bikše sniedza ieskatu nākotnē, kur priekšā mums stāv jaunās draudzes padomes
vēlēšanas. Ir iecerēts darbs pie draudzes vīzijas, izvērtējot draudzes darbu, jo tas mums palīdzētu skaidrāk ieraudzīt
visu to, kas mūsu draudzē ir pozitīvs, un ieraudzīt savus trūkumus, jomas, pie kurām vēl jāstrādā, lai kalpošana būtu
mērķtiecīgāka un auglīgāka. Kā labu piemēru mācītājs minēja Jēzus draudzes vīziju “Tuvāk Kristum, tuvāk cits
citam un tuvāk tiem, kas nav draudzē.” Tā sasniegšana ir visas draudzes uzdevums. 

Kopsapulces noslēgumā,  gatavojoties jaunās draudzes padomes vēlēšanām,  tika  nobalsots  par  jaunās
draudzes padomes darbības laiku uz 3 gadiem; nolemts par ievēlamās draudzes padomes kandidātu skaitu (12+2
rezerves kandidāti) un revidentu skaitu (3kandidāti). Kā arī ievēlēta nominācijas komisija šādā sastāvā – mācītājs



Reinis Bikše, Normunds Kārkliņš, Jānis Diekonts, Līga Čevere un Astrīda Briede. Nominācijas komisijas uzdevums
būs aicināt kandidēt balsstiesīgos un pilngadīgos draudzes locekļus, kuri būs gatavi uzņemties atbildīgu kalpošanu
draudzes padomē. 

Aicinām visus, kam rūp draudzes dzīve, paust savu viedokli par to, kurus cilvēkus Jūs vēlaties redzēt drau -
dzes padomē! Sarakstu ar ieteicamo padomes locekļu vārdiem, uzvārdiem lūgums nodot mūsu draudzes mācītājam
līdz 2016. gada 3.janvārim.

PATEICĪBAS

Liels un sirsnīgs paldies visiem, kuri atsaucās uz dežūrām baznīcā vasaras mēnešos, lai mūsu skaistais dievnams
varētu būt atvērts 

visiem apmeklētājiem.
 Īpaši mīļš paldies Intai Matisonei, Ausmai Audžei, Zaigai Purviņai, 

Maijai Zvaigznei, Silvijai Saulītei un Līgai Čeverei, ka savu laiku esat veltījušas šai kalpošanai.

* * * * * * * 
Paldies Cesvaines vidusskolas 5.un 7. klases skolēniem un audzinātājām - Antrai Graudupei un Lilijai

Kanaviņai 
par baznīcas apkārtnes sakopšanu.

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Regīnu un Ēriku Paegļus
 ar dēliņa Toma piedzimšanu.

KONCERTS

2015. gada 14. novembrī plkst.17.00
Cesvaines ev. lut baznīcā

tiks atskaņota
Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša

kantāte
 "Dievs, Tava zeme deg!"

Rīgas Stradiņa Universitātes jauktais koris "Rīga",
solisti: Ingus Pētersons - tenors; Edgars Vācietis - baritons

ērģelnieks Tālivaldis Deksnis
diriģentes: Evita Taranda un Zane Zilberte

JAUNIEŠIEM

Cesvaines ev. lut. baznīcā no 20.- 22.novembrim notiks jauniešu sadraudzība. Pasākuma tēma "Dzirdēšu es, ja 
sauksi, iešu, kur teiksi Tu".
Pulcēsimies piektdienas pēcpusdienā plkst. 17.00. Kopā svinēsim dievkalpojumus, slavēsim, piedalīsimies dažādās 
aktivitātēs, nakšņosim baznīcā. Sestdien piedalīsimies rekolekcijās. 
Līdzi jāņem matracis, guļammaiss, silts apģērbs (aktivitātēm ārpus siltajām telpām). 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Artūra Dimitrijeva (t. 26572250) 
Dalības maksa 10 euro (par rekolekcijām)
 Aicināti visi jaunieši, neatkarīgi no draudzes piederības!



REKOLEKCIJAS

“Kā sadzirdēt Dieva balsi un
tai atsaukties ikdienas lēmumos”

Rekolekcijas Cesvaines ev. lut. draudzē
sestdien, 21. novembrī

Rekolekcijas vadīs Liepājas sv.Annas ev.lut. draudzes 
mācītājs Jānis Bitāns.

Sākas ar dievkalpojumu Cesvaines baznīcā plkst. 9.00 un
noslēdzas ar vakara lūgšanu plkst. 18.00

Dalības maksa 10,- EUR

Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t.26673450) vai
rakstot uz e – pastu: astrida.briede@inbox.lv

MŪŽĪBĀ 

2015. gada 20.oktobrī mūžībā aizgājusi Rita Muceniece 82 gadu vecumā.

JAUNUMI
Aivars Gusevs, Baznīcas Gadagrāmatas redaktors

 LELB Baznīcas gadagrāmata 2016

"Reformācijas  svētki  pie  mums  katru  gadu  atnāk  ar  daudz  dažādiem  pasākumiem,
dievkalpojumiem, kuros pateicamies Dievam par skaidro evaņģēlija vēsti, kas caur Viņa vārdu mums
top pasludināta. Šajos svētkos kā allaž savu ceļu pie lasītājiem  sāk LELB Gadagrāmata - 2016.
2016. gads ir iezīmēts pravieša Jesajas zīmē, jo gada lozungs ir no viņa grāmatas ņemts. 
Dievs saka: kā māte mierina, tā Es jūs mierināšu (Jes 66:13)

Šie vārdi ir pamats Liepājas diecēzes bīskapa Pāvila Brūvera ievadvārdiem, kurus viņš ir
rakstījis  visas  LELB  Bīskapu  kolēģijas  vārdā.

Dievs un māte. Divi svarīgi vārdi, kurus mums pravietis Jesaja atgādina. Abi šie vārdi sevī ieslēdz mūžības jēdzienu. Tie
mums dod atklāsmi, varbūt vissvarīgāko kādu vien mēs esam atskārtuši: "Es esmu šeit - saka Dievs - Es gribu piedalīties
tavā dzīvē, Es vēlos vienmēr būt tev blakus, jo Es esmu pie tevis ik brīdi līdz pasaules galam.” Un tā ir lielākā dāvana, ko
mēs var saņemam. Tā nav sataustāma, uz svariem izsverama, nav nopērkama, bet  ticībā un mīlestībā saņemama.
Dāvana, kas dod prieku sirdī, gaismu dvēselē un mīlestību uz tuvāko.

Gadagrāmatā mēs varam caur Vārdu piedzīvot Dieva klātesamības svētību - vārdos, notikumos, priekos, bēdās,
veiksmēs  un  neveiksmēs.
Dieva žēlastības 2016. gada Gadagrāmata sevī ietver trīs laikus - tagadni, pagātni un nākotni. Pagātni mēs redzēsim un
iepazīstam  caur  tiem  vīriem,  kuri  katrs  savā  laikā  bija  pie  mūsu  Baznīcas  vadības  (K.Irbe,  J.Matulis,  K.Gailītis,
E.Mesters), tagadne ir saistīta ar notikumiem, norisēm, kuru liecinieki mēs paši esam un, kas nepielūdzami kļūst par
pagātni.

Kā tad mēs varam šodien, šajā mirklī redzēt un sajust nākotni? To redzam bērnos, jauniešos, jaunajos draudžu
ganos, kurus Baznīca aicina kalpošanā (O.Smoļaks,  R.Bikše).  Tāpēc arī  šī Gadagrāmata iepazīstina ar mūsu LELB
Svētdienskolām un jauniešu kalpošanu LELB. Varbūt nedaudz bikli, neveikli, bet svētības klātbūtni sajūtoši. Un tas dod
mierinājumu un cerību nākotnei. Caur to Dievs, kā Tēvs un māte vienā personā dod mums, saviem bērniem, mierinājumu
un cerību.

Un protams, notikumi, kuru svētības paspārnē vēl dzīvojam. Svētības pilnība 2015.gadā atklājās caur to, ka
mums ir jauna Dziesmu grāmata. Svētība, prieks, cerība.

Šai cerībā un Dieva stiprinājumā iesim cauri Viņa žēlastības 2016.gadam kopā ar LELB Gadagrāmatu.“

mailto:astrida.briede@inbox.lv


INFORMĀCIJA

Draudzes locekļu ievērībai

Atgādinām par kārtējo draudzes locekļu iemaksu veikšanu. Lūdzam katram pārliecināties par to, vai esiet
samaksājis ziedojumu pret kvīti par šo un iepriekšējiem gadiem, jo nereti gadās, ka aktīvs draudzes loceklis – kas ik
svētdienu ir baznīcā un regulāri atblasta draudzi – divus, trīs gadus aizmirst par draudzes locekļa iemaksu. 

Atgādinām arī, ka LELB Satversme nosaka tā: 
30.p. Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav
maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies
no draudzes.

Ziedojumu pret kvīti var veikt svētdienās pirms vai pēc dievkalpojuma pie draudzes kasieres Intas Matisones.

DIAKONIJA
Rudīte Kumsāre

Mīļie diakonijas kalpotāji!
Novembra mēnesis mums atkal atnācis ar ikgadējo iecirkņa diakonijas darbinieku kopīgo satikšanos vienam ar otru.
Tiksimies 21.novembrī plkst.10.00 Lazdonas Mācītājmuižā!

• Tikšanos iesāksim ar svētbrīdi. 
• Šajā reizē mūsu vidū būs arī LELB Diakonijas centra vadītājs Oskars Smoļaks. Savstarpēji iepazīsimies un

dalīsimies ar to, ko esam darījuši, piedzīvojuši diakonijas kalpošanas jomās mūsu draudzēs.
• Ar literāri- muzikālu pieskārienu “Debesis – piebērtas jauna sniega” mūs priecēs dzejniece Sarmīte Radiņa

un mūziķis Artūrs Grandāns. Sarmītei tikko ir nākusi klajā jaunā dzejoļu grāmata “Pļavas nomniece”. Dzejas
grāmatu būs iespēja arī iegādāties (EUR 6,-).

• Šo dienu ar pateicīgām sirdīm par tikšanos arī noslēgsim ar svētbrīdi ~ plkst.15-iem.

Sadraudzībai par tēju, kafiju, sīkām uzkodām un siltu zupu pusdienās būsim parūpējušies.

NOTIKUMI MADONAS PRĀVESTA IECIRKNĪ

REKOLEKCIJAS

Kā Dievs vēlas darboties caur manu apdāvinātību? Sv. Gara dāvanu noskaidrošana un svētīga pielietošana
ikdienā

Madonas ev. lut. draudzes baznīcā
14. novembrī

Sākums plkst. 9.00 ar dievkalpojumu, noslēgums ap plkst. 16.30
Dalības maksa - 5 EUR

Pieteikšanās pie Ērikas Pomeres T. 26179408

Rekolekcijas vadīs - mācītājs Uģis Brūklene

Aicinām iesākt jauno Baznīcas gadu kopā Lazdonas baznīcā
sestdien, 28.novembrī plkst. 18.00!
Adventa ieskaņas muzikāls svētbrīdis.

Pēc tam visi apmeklētāji aicināti palikt uz sadraudzību,
 baznīcas blakus telpās.



KALENDĀRS

“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs

1.novembris SVĒTDIENA  Visu svēto diena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola 

6. novembris piektdiena   1800 Sarunas par dzīvi un ticību 
             1900 Dievkalpojums

7. novembris sestdiena    1600  Iesvētes mācības
      1900  Bībeles stunda

_____________________________________________________________________________________________

8. novembris SVĒTDIENA  24.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola 

13. novembris piektdiena  1800 Sarunas par dzīvi un ticību 
      1900 Dievkalpojums 

14. novembris sestdiena    1700  Koncerts 
___________________________________________________________________________________________

15. novembris SVĒTDIENA   25.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

Pēc dievkalpojuma sadraudzība. Visi laipni aicināt!
Lūdzu, paņemiet līdzi kādu kārumu kopējam galdam!

20. novembris piektdiena  1800 Sarunas par dzīvi un ticību
     1900 Dievkalpojums 

21. novembris sestdiena   Rekolekcijas “Kā sadzirdēt Dieva balsi un
tai atsaukties ikdienas lēmumos”

    900  Dievkalpojums
_____________________________________________________________________________________

22. novembris SVĒTDIENA  Mūžības svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

27. novembris piektdiena  1800 Sarunas par dzīvi un ticību 
      1900 Dievkalpojums 

_____________________________________________________________________________________________

29. novembris SVĒTDIENA   Adventa pirmā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800,  iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par 
citu laiku. 
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com

Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@g  mail.com 
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv

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

Draudzes avīzi varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

http://www.cesvainesdraudze.lv/
mailto:normundskarklins69@inbox.lv
mailto:diekonts@gmail.com
mailto:bikse.reinis@gmail.com


PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

1.novembris - Visu svēto diena
Kristiešu vajāšanas arvien pieņemas spēkā. Lai tās notiek! “Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs.” 
(Mateja 5:12) Jau Jēzū Kristū pasludināti par svētajiem, mēs lūkojamies uz gaidāmo mūžību, kurā Dievs noslaucīs 
visas asaras no mūsu acīm (Atkl. 7:17). 
Lūgšana: Tēvs, dod mums drosmi dzīvot kā Taviem svētajiem vajāšanu priekšā.

8. novembris - 24.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Reizēm kristiešiem jāsaskaras ar sarežģītiem dzīves lēmumiem. Vai mums noņemt elpināšanas iekārtu vai nē? Vai 
mums turpināt ārstēšanu vai nē? Kad mēs lūgšanās uzticam savu lēmumu Dievam, tad iegūstam lielu mieru. Kristus
ir Dieva priekšā par mums (Ebrejiem 9:24). Dievs nepieņem nepareizus lēmumus. 
Lūgšana: Jēzu, es pateicos, ka Tu runā ar Tēvu par mani. Āmen. 

15. novembris - 25.svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Jēzus mums saka, ka laiku beigās tēvi nodos bērnus nāvē un “un bērni sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs” 
(Marka 13:12).  Viņš brīdina: “Visi jūs nicinās mana vārda dēļ” (13:13a). Aborts, eitanāzija, ticības brīvības 
zaudēšana – esiet modri. Tomēr nezaudējiet cerību. “kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts” (13:13b). 
Lūgšana: Kungs, palīdzi man pastāvēt. Āmen.

22. novembris - Mūžības svētdiena
Tevi uztrauc dažādi pārbaudījumi? Atceries savu visspēcīgo Kungu! Viņš ir “zemes ķēniņu valdnieks” (Atkl. 1:5). 
“Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies, viņa valstība nav iznīdējama!” (Daniēla 7:14b). Viņš kontrolē visu! Tev nav 
jāuztraucas. 
Lūgšana: Kungs Jēzu, palīdzi man uzticēties Tavai žēlastības pilnajai valdīšanai manā dzīvē. Āmen.
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