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2016. gada 14.februāris – 12. marts

GANA SLEJA
Draudzes gans Reinis Bikše

Jēzus saka: „To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu
prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!"

/Jņ 16:33/

Šogad pasaulē plaši atzīmētā Valentīn diena iekrīt gavēņa laika pirmajā svētdienā. Un, ja palūkosimies
pasaulē  un  pavērosim,  kā  tiek  svinēta  šī  diena,  mēs  ieraudzīsim  neskaitāmus  veidus,  kā  cilvēki  pauž  savas
simpātijas, apliecina savu mīlestību un tiecas pēc patiesas mīlestības. 
 Ja vien pasaule zinātu, ka pirmās nedēļas svētdienas Evaņģēlija teksts runā par patiesas mīlestības ceļu.
Jēzus saņem kristību un dzird  balsi no debesīm:  "Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.”  /Mt 3:17/ Viņš
iesāk savu kalpošanas ceļu, dodoties tur, kur Dieva Gars Viņu ved. Tas ir tuksnesis nedzīva un tukša vieta un, lai kā
mēs gribētu no tuksneša izvairīties, mēs nevaram no tā izvairīties.  Kopš Ādama nepaklausības visi cilvēki ir krituši
grēkā, nav neviens, kas nebūtu grēkojis. 

Grēks ir  mūsu nepaklausība, izvēle, kura attālināja Ādamu no Dieva un aizvien attālina mūs no Dieva.
Grēks nošķir mūs no svētā un taisnā Dieva un mūsu sirdīs ir tukšums, kuram jātop piepildītam. 

Velns  aizvien  vēlas  cilvēku  novērst  no  satikšanās  ar  Dievu  apšaubot  mūsu  piederību  Dievam.  Un
kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi."  Kristībā mēs
esam darīti par Dieva bērniem, tomēr velns apšauba Dieva labestību. Ja tu esi Dieva bērns, tad tev pienākas labāka
dzīve, labāka sieva/vīrs, labāks darbs, iztika utt.. Jēzus atbild: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no
ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes." 

Otrā kārdināšanā Jēzus tiek aicināts rīkoties izaicinoši pret Dievu. Doties tur, kur Dievs neaicina, kur nevar
būt Viņa svētība. Jēzum bija iespēja tikt pasargātam no briesmām, bet tas nebija Dieva noliktais ceļš.  Jēzus tam
sacīja:  "Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt." Nesteigsimies, bet sadzirdēsim Dievu mums
sakām: „Nesteidzies, Tu esi mans mīļais bērns, ļauj Man tevi vadīt.”

Trešā kārdināšanā Jēzum tiek piedāvāta visa pasaules vara, tikai ar vienu noteikumu, ja Viņš metīsies
sātana priekšā un to pielūgs. Lepnība spēj daudzas cilvēku sirdis padarīt nedzirdīgas un nejūtīgas. Jēzus skaidri
redz, kas zem tā slēpjas un saka: "Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam
vien kalpot."  

Mums ir dots vārds, kurā mēs saņemam patiesu drošību. Kristus saka:”Patiesi, patiesi Es jums saku: kas
tic, tam ir mūžīgā dzīvība. ES ESMU dzīvības maize.” /Jņ 6:47-48/ Jēzus devās krusta ceļā, lai mums būtu droša
paļāvība uz Viņu. Dievs nav tālu mūsu ciešanās, Viņš ir sūtījis savu Dēlu ciešanās un kārdinājumos, lai būtu mums
blakus. „Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.” 

Nevienam  nav  lielākas  mīlestības  kā  šī,  ja  kāds  savu  dzīvību  nodod  par  saviem
draugiem. /Jņ 15:13/



PĀRDOMĀM PAR DZĪVĪBAS SVĒTUMU
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Latvijā, Jānis Diekonts

14.februāris - 1.Gavēņa laika svētdiena – Invocabit
Sātana veiktā Jēzus kārdināšana atklāj viņa taktiku (Mat.4:1-11) – likt sliktajam izskatīties labam. Mūsdienās viņš 
velta daudz laika tam, lai nāve izskatītos kā šis “labais”. Viņš saka: aborts ir laba izeja no grūtas situācijas; asistēta 
pašnāvība ir laba izeja no ciešanām. Bet nāve nav laba! Tā ir mūsu ienaidniece. Tieši tāpat, kā Jēzus uzvarēja 
sātanu, Viņš uzvarēja arī nāvi. Mēs varam šajā uzvarā dzīvot un tai uzticēties. 

Lūgšana: Jēzu, lai Tavs vārds vienmēr ir mūsu sirdīs un uz mūsu lūpām, ka mēs varam pretoties sātana lamatām. 
Āmen. 

21.februāris - 2.Gavēņa laika svētdiena – Reminiscere
Jēzus apskaidrošanā viņa trīs uzticamie mācekļi ieraudzīja Viņa dievišķo godību (Lūkas 9:32). Tūdaļ pēc tam Jēzus 
dosies uz Jeruzalemi un atklās gluži citādu godību – krusta ciešanu un nāves godību. Taču fakts, ka tas bija Dievs 
Jēzus personā, kurš izpirka mūs ar Savām asinīm, paceļ cilvēka dzīvības vērtību neaizsniedzamos augstumos.

Lūgšana: Kungs, palīdzi mums ieraudzīt saistību starp Tavu apskaidrošanu un cilvēka dzīvības vērtību. Āmen.

28.februāris - 3.Gavēņa laika svētdiena – Oculi
“Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni”(Efez.5:1). Apustulis atgādina, ka mēs Kristībā esam kļuvuši Dieva bērni, par 
kuriem Kristus ir Sevi nodevis nāvē. Tieši šī mīlestība pret Saviem bērniem ir mudinājusi Kristu nest krustu un ciest 
nāvi. Tā pati Kristus mīlestība lai arī mūs mudina sekot Dievam kā Viņa mīļajiem bērniem, cienot Viņa doto dzīvības 
dāvanu. 

Lūgšana: Debesu Tēvs, palīdzi mums sekot Tev kā taviem mīļajiem bērniem. Āmen. 

6.marts - 4.Gavēņa laika svētdiena – Laetare
Kristus iežēlojās par tiem, kas palika Viņa tuvumā un klausījās Viņa mācību. Viņš brīnumainā veidā rūpējās gan par 
viņu ticību, gan arī par iztikšanu (Jāņa 6:11). Arī mēs visu saņemam no Dieva kā dāvanu. Viņš mums ir devis 
dzīvību, barību un pat Savu Dēlu, kurš ir parādījis Viņa mīlestību līdz galam, mirdams visu cilvēku vietā pie krusta. 
Tā ir gluži cita attieksme, kā ierasta pasaulē. Arī mēs esam aicināti Viņam līdzināties mīlestībā pret vismazākajiem, 
jo Viņš mūs pirmais mīlējis.

Lūgšana: Kungs Kristu, palīdzi man tev uzticēties dzīves grūtībās un pārbaudījumos, jo Tu jau zini, ko vēlies darīt. 
Āmen.  



Alise Dimitrijeva
PASTĀVĒT

Savā ikdienā arvien vairāk un vairāk visapkārt mēs varam redzēt tādus cilvēkus, kuri tā vien šķiet esam akli,
viņu sirdis līdzīgas ledum... Viņi dzīvo sev ērtā pasaulē un pat negrib redzēt to, kas notiek apkārt. Viņi nodarbojas ar
visu, kas palīdz tiem aizmirsties, tie ir pilni egoisma, augstprātības, liekulības un katrs meklē izdevību, bagātību un
slavu sev... Viņi negrib dot, neko nesaņemot pretī. Viņiem ir grūti pasniegt palīdzīgu roku, jo tas nav viņiem izdevīgi.
Viņiem  ir  daudz  masku,  kuras  tie  prot  mainīt,  ievērojot  pareizos  noteikumus  un  uzvedības  normas  atbilstoši
konkrētajam laikam un vietai, bet viņu sirdis ir līdzīgas ledum. Tā vien šķiet, ka cilvēcība cilvēkos pamazām izkūp,
līdzīgi dūmiem, un drīz tā varētu pazust pilnībā.

 Bet  kur  ir  mūsu  vieta  visā  šajā  cilvēku  pūlī?  Pavisam  noteikti  mums nevajadzētu  pakļauties  cilvēku
vairākumam, kļūstot līdzīgiem viņiem, bet gan PASTĀVĒT. Pastāvēt un palikt līdz galam uzticīgiem Dievam, arī tad,
kad apkārtējie apstākļi izraisa nopietnu spiedienu un prāts sauc: “Bet arī citi tā dara!” 

PASTĀVĒT Dieva apsolījumos...
Dievs caur Savu Vārdu mums katram ir devis daudzus apsolījumus mūsu dzīvēm, bet ikdienas skrējienā mēs bieži
vien aizmirstam par tiem, vai arī  mūsos zūd ticība tam, ka tie kaut kad var īstenoties. Katram noteikti  ir  bijusi
pieredze, kad kāds cilvēks nav turējis savus solījumus, bet Dievs nekad nepieviļ.  Viņš vienmēr ir  turējis savus
solījumus un piepilda tos savā laikā arī šodienā. Apsolījumi, ko Viņš ir devis jau pirms vairākiem gadiem, joprojām ir
šodienas realitāte. 

PASTĀVĒT draudzē un pastāvēt KĀ draudzei...
Frensiss Čans savā grāmatā  “Iekarsti  un atgriezies”  raksta:  “Mūsdienās evaņģēlija  gaismu slāpē nevis

ateisms,  panteisms,  agnosticisms  vai  zinātnieku  hipotēzes,  bet  gan  lepna,  jutekliska,  savtīga,  izlepusi,  sekla
pārticība, kas sēž baznīcas solā.” Draudze ir tā vieta, kurā cilvēks ierodas sadzirdējis evaņģēlija vēsti, bet, lai cilvēks
pastāvētu draudzē nepietiek ar to, ka viņš ir atnācis. Pāvils ne tikai gāja un sludināja, bet viņš arī ņēma atbildību par
to cilvēku dzīvēm, kuriem viņš sludināja. Viņš lūdzās par tiem, centās uzturēt saikni ar viņiem, sūtīja citus pārbaudīt,
kā viņiem iet. Tāpat katram ir  svarīgi uzņemties atbildību par cilvēkiem draudzē un ne tikai par tiem, kuri  tikko
ienākuši  draudzē.  Arī  savstarpējām attiecībām un  cilvēku  attieksmei  ir  svarīga  loma,  lai  draudzē  valdītu  tāda
atmosfēra, kurā cilvēki gribētu ienākt un ienākot, spētu palikt un neaiziet no draudzes.

 Mēs kļūstam līdzīgi tiem, ar ko pavadām laiku. Jo vairāk laika mēs pavadām kopā ar Jēzu, jo vairāk Viņa
raksturs var parādīties mūsos. Tāpat kristieši arī šodien, tāpat kā jau pirmie kristieši, ir aicināti uz sadraudzību savā
starpā.  “Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs; viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja
visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja
barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas
pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.”(Ap.d.2:44-47)

Varbūt brīžiem šķiet, ka draudze savu lomu garīgajā cīņā ir pazaudējusi, un liekas, ka vieglāk būtu cīnīties
vienatnē, bet draudzes labākā stunda vēl nāks, jo Dievam ir plāns un apsolījumi attiecībā uz Savu draudzi, bet katrs
draudzes loceklis ir darbarīks šajā lielajā plānā, kuram ir jādarbojas, lai atbalstītu plāna norisi.

PASTĀVĒT līdz galam...
Ir brīži un dažādas dzīves situācijas, kad vajag izvēlēties - pastāvēt vai padoties? Dažādas grūtības liek pārdomāt,
vai  tas ir  tā  vērts? Bieži  vien cilvēki  grib  dzirdēt  dažādas balsis,  bet  tikai  ne Dieva balsi.  Cilvēki  biežāk dzird
kliedzošās balsis, kas saka: “Bēdz! Tas nav tā vērts! Kam tev tas ir vajadzīgs? Padodies!” Bet nedzird balsi, kas
saka: “Paliec! Nebīsties! Es esmu ar tevi! Es tev palīdzēšu!” Lai izkaltu stipru un asu zobenu, tas neskaitāmas reizes
tiek karsēts un mērcēts aukstā ūdenī, bet kad šis ilgais process tiek pabeigts un dzelzs ir izturējusi pārbaudījumus,
rezultātā tiek iegūts kvalitatīvs instruments, ar kuru turpmāk var rīkoties tam paredzētajiem mērķiem. Tāpat ir ar
mums - pastāvot līdz galam, neskatoties uz pārbaudījumiem, kuriem nākas iet cauri, mēs kļūstam par uzticamiem
instrumentiem Dieva rokās un arvien vairāk paši varam redzēt, kā Dievs caur mums darbojas pasaulē.



KRISTĪBAS, IESVĒTĪBAS

Ir iesācies jaunais iesvētes mācību kurss.
Nākamā nodarbība 27. februārī plkst. 16.00

Cesvaines ev. lut. baznīcā

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

Datums Dievkalpojumi un notikumi Papildinformācija

Svētdiena
14. februāris 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola

Gavēņa laika pirmā 
svētdiena

Piektdiena
19. februāris

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
21. februāris

900 DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma 
sadraudzība

Gavēņa laika otrā 
svētdiena

Piektdiena
26. februāris

1800 Draudzes padomes sēde

1900 Dievkalpojums

Sestdiena
27februāris

1600

Iesvētes mācības

Svētdiena
28. februāris 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola

Gavēņa laika trešā 
svētdiena

Piektdiena
4. marts 1900 Dievkalpojums

Svētdiena
6. marts

900 DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola

Gavēņa laika ceturtā 
svētdiena

Piektdiena
11. marts 1900 Dievkalpojums

Svētdiena
13. marts

900
DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola

Ciešanu laika pirmā 
svētdiena

13. martā pēc dievkalpojuma draudzes kopsapulce,
jaunās draudzes padomes vēlēšanas.

Draudzes padomes kandidātu saraksts ir baznīcā pie informācijas stenda.
Būsim aktīvi, nebūsim vienaldzīgi, domājot par draudzes tālāko

attīstību, piedalīsimies kopsapulcē un padomes vēlēšanās.

Balsstiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, 
kuri vismaz 1 (vienu) gadu ir reģistrēti draudzē 

un samaksājuši ikgadējo ziedojumu pret kvīti par 2015.gadu.



INFORMĀCIJA

Pēc Lieldienām darba dienas dievkalpojumi tiek pārcelti no piektdienām uz ceturtdienām.

MŪŽĪBĀ

2016. gada 4. februārī mūžībā aizgājis Jānis Markevics 90 gadu vecumā.

KRISTĪBAS, IESVĒTĪBAS

14. februārī mūsu draudzē kristīts Ralfs Roziņš 
kristīta un iesvētīta Evita Roziņa

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

 Atdodiet Dievam vajadzīgo, nevis to, kas paliek pāri.
 Cilvēka ceļš ved bezgalīgā pazušanā, Dieva ceļš ved uz bezgalīgo cerību.
 Daudz stāvot uz ceļiem, jūs varat stāvēt taisni.
 Tas, kurš zemojas Dieva priekšā, var nostāvēt ikviena priekšā.
 Jūsu dzīves teikumā sātans var būt komats, neļaujiet viņam būt punktam.
 Neliekat jautājuma zīmi tur, kur Dievs liek punktu.
 Jūs esat pārklājies ar rūpju grumbām? Nāciet uz Baznīcu - tur tiek veikta plastiska korekcija.
 Kad lūdzat kaut ko no Dieva, nedodiet instrukcijas, vienkārši pastāstiet par savu problēmu.
 Negaidiet, lai seši stiprie jūs aizved uz Baznīcu - ejiet turp paši.
 Mēs nevaram izmainīt Dieva vēsti mums - Viņa vēsts izmaina mūs.
 Kad Dievs mums uzliek pārbaudījumu, Viņš arī vada.
 Stāvot Dēla Gaismā, mēs izbēgsim no mūžīgas uguns.
 Plānojiet uz priekšu - lietus nelija, kamēr Noa cēla šķirstu. 
 Vairums cilvēku grib kalpot Dievam, bet tikai kā padomdevēji.
 Ciešat no patiesības kariesa? Noslaukiet putekļus no jūsu Bībeles!
 Vingrojiet katru dienu - staigājiet kopā ar Dievu.
 Neviziniet sātanu, viņš gribēs arī pastūrēt.
 Nekas tā nesagrauj patiesību, ka tās izstiepšana.
 No līdzcietibas ir grūti atteikties, jo tā vienmēr atgriežas pie mums.
 Tas, kas jūs kaitina, valda par jums.
 Raizes - tumša istaba, kurā tiek attīstīti negatīvi.
 Esiet cilvēku zvejnieki, Dievs viņus attīrīs.
 Dievs neaicina kvalificētos, bet kvalificē aicinātos.
 Lasiet Bībeli - tas aizbaidīs elli jūsos.

Svētīgu Gavēņa laiku!  

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