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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše

„Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” 

Kristus  augšāmcelšanās vēsts  atskan  agrā  rītā,  kur  tikko  austošā  gaisma  ir  pirmā lieciniece  tukšajam
Kristus kapam. Kristus augšāmcelšanās vēsts, tāpat kā katrs jauns rīts, atspīd pamazām līdz tiek apgaismots it viss.
Katrs jaunas dienas rīts kopš Lieldienām ir piepildīts ar prieka un cerības vēsti: „Kristus ir augšāmcēlies”. 

Dieva vārdā to lasām un nomanām, kā sievas augšāmcelto Kungu nesastop uzreiz. Ir nepieciešama vēsts,
kas  aizved  līdz  patiesai  gaismai,  līdz  augšāmcelšanās  personīgam  piedzīvojumam.  (Jēzus  saka:  "ES  ESMU
pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."  Jņ 8:12) Sievas,
kuras pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, gāja uz kapu bija pirmās, kuras dzirdēja augšāmcelšanās vēsti.
Pie viņām ieraugām, ka augšāmcelšanās vēsts atskan, pirmkārt, pie tiem, kas savās bēdās satriekti meklē Jēzu.
Pestītāju nevar sastapt tie, kuri ir apmierināti ar sevi un piepildīti ar šīs pasaules bagātībām. Augšāmcelšanās vēsti
un Pestītāju sastop tie, kuru dvēseles raud un meklē Kungu Jēzu. (Jēzus saka: Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat
bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Mat. 11:28) 

Viņas esot ceļā runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?" Sievas ceļā sastapās ar
kādu problēmu, kuru viņas nespēja savā spēkā atrisināt. Lielais kapakmens bija priekšā Jēzum. Vai arī tavā sirdī ir
kāds liels grēks, kas šķiet nepiedodams. Kāds pāri darījums, kas nepārtraukti liek sirdij sažņaugties dusmās un
aizvainojumā. Vai arī tu esi pāri darījis citiem un nu šīs grēka sekas vairs nevar labot? Tā sastopam vēl kādus
uzskatus, kas apgalvo, ka loģiski domājošam cilvēkam augšāmcelšanās ir neticama lieta. Varbūt tas ir neticības
lielais  akmens.  Apustulis  Pāvils  dod atbildi:  „Kristus ir  miris  par  mūsu grēkiem pēc rakstiem. un trešajā  dienā
augšāmcēlies pēc rakstiem.” 1Kor. 15:3-4 Vienīgi Svēto Rakstu gaismā mēs spējam saprast Jēzus augšāmcelšanos
un ticībā būt pārliecināti par šo patiesību. Tad neapstājies pie savām domām, bet līdz ar sievām pacel acis uz
Krustā sisto un redzi – „akmens jau novelts.” 
 „Un,  kapā  iegājušas,  tās  redzēja  kādu  jaunekli  pa  labo  roku  sēžam,  apģērbtu  garās  baltās  drēbēs.  Un  tās
izbijās. Tukšais kaps ir Jēzus augšāmcelšanās liecinieks, tur Eņģeļa vēsts izskan ar lielu prieku un varenu atbalsi:
"Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še
to vietu, kur Viņu nolika;”  Viņš ir  augšāmcēlies un uzvarējis nāvi.  „Piepildās vārds, kas rakstīts:  Nāve ir  aprīta
uzvarā... paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” 1Kor. 15:54



DRAUDZES DZĪVE

Darbu uzsāks jaunā draudzes padome

13. martā notika draudzes kopsapulce, kurā tika ievēlēta jaunā draudzes padome un revidenti. Revīzijas
komisijā turpmāk darbosies Lilita Ļava, Dzintra Vasile un Maija Zvaigzne. 

Pēc draudzes kopsapulces notika pirmā jaunās padomes sēde, kurā tika ievēlēta draudzes valde un sadalīti
pienākumi. Arī turpmāk draudzes priekšnieka pienākumus veiks Normunds Kārkliņš. Lietvedes pienākumi uzticēti
Vinetei Grauzdulei.  Kasieres pienākumus veiks  Astrīda Briede. Viesturs Kalējs arī turpmāk būs atbildīgs par
baznīcas  teritorijas  apsaimniekošanu,  bet  Jānis  Diekonts par  pārējiem baznīcas  saimnieciskiem darbiem.  Ina
Kļaviņa pārstāvēs diakonijas nozari. Daiga Matroze būs atbildīga par draudzes mūzikas jomu. 

Pateicamies visiem, kas līdz šim ir kalpojuši draudzē, kas ziedojuši laiku un līdzekļus, lai uzturētu, attīstītu
un pilnveidotu mūsu draudzes dzīvi!

SVĒTCEĻNIEKU SALIDOJUMS

Mīļie svētceļnieki -
ceļotāji Dieva ceļos, jo īpaši tie, kuru kājas vasarās dodas Krimuldas virzienā!

Svētīgu, Gara vadītu un Dieva žēlastībām bagātu Jums Kluso nedēļu ejot pretim Lieldienu gaismai un priekam!
Kā daudzus gadus ierasts, pavasarī tiekamies svētceļnieku salidojumā. Jums jau droši vien labi zināms, ka pagāju-
šajā gadā Latvija luterāņu baznīcas ietvaros notiekošajiem vasaras svētceļojumiem, kuru galamērķis jau daudzus 
gadus ir Krimuldas baznīca, apritēja apaļa jubileja - 20. Pa šo laiku svētceļojums gan izaudzis, gan sazarojies, ap-
tverdams desmitiem Latvijas draudžu, gan pāraudzis konfesionālās robežas. Ir izstaigāti tik daudzi ceļi un apciemo-
tas daudzas baznīcas, gūti jauni draugi un domubiedri, kopā pavadītas stundas sarunās, klusumā, meditācijās, lūg-
šanās, Bībeles studijās, dabas skaistumā. Un atkal pienācis laiks tikties, lai ar skatu atpakaļ lūkotos uz priekšu.

Šogad, jubilejas reizē, mīļi aicinām un gaidām VISU GADU SVĒTCEĻNIEKUS uz SALIDOJUMU Krimuldas baz-
nīcas mācītājmājā SESTDIEN, 2. APRĪLĪ, plkst. 11.00, lai kopā varam svinēt satikšanos Dieva ceļos, kas mums reiz
dāvināta un joprojām turpinās.
Ņemiet līdzi seno un neseno gadu fotogrāfijas un Dziesmu grāmatiņas, un groziņus kopīgajam galdam. Liekot kopā 
mūsu iespaidus un pieredzi, notiekti būs pārsteigumi!!!
Mīļi gaidīts ir IKVIENS! Izmantosim šo iespēju atkal satikties!

Lai varam plānot dienu kopīgam priekam un svētībai, LŪGUMS informēt par savu piedalīšanos uz šo epastu vai vis -
labākais uz manu telefonu (26445214 - Linda), norādot savu vārdu (to var darīt arī viens no draudzes, informējot par
pārējiem).
Un tie, kas netiek - esiet mīļi aicināti sūtīt mums sveicienus

Lai mums visiem svētīts katrs brīdis Dieva klātbūtnē!
Uz drīzu tikšanos!

Svētceļojuma koordinatoru vārdā -
Linda un māc. Ingus



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
27. marts

900 DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola

Lieldienas – Kristus 
augšāmcelšanās svētki

Ceturtdiena
31. marts

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
3. aprīlis

900 DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola
Dievkalpojumā piedalās 
Ķeguma draudzes 
jauniešu koris.

Baltā svētdiena

Dievkalpojums notiks 
baznīcas lielajā telpā.

Ceturtdiena
7. aprīlis

1900

Dievkalpojums

Svētdiena
10. aprīlis 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola

Trešā Lieldienu 
svētdiena
Dievkalpojums notiks 
baznīcas kapelā

Ceturtdiena
14. aprīlis

1900

Dievkalpojums

Svētdiena
17. aprīlis 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma 
sadraudzība

Ceturtā  Lieldienu 
svētdiena

KRISTĪBAS

24. martā mūsu draudzē kristīts Arvis Žikars

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās 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
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