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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše

„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr”. /Fil. 4:4/

Dieva vārdā atrodam aicinājumu, kā kristiešiem priecāties. Piemēram, apustulis Pāvils aicina Tesalonikas
draudzi: „Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu.  Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū
Jēzū attiecībā uz jums.”/1.Tes16-18/ un Filipiešiem raksta: “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu,
priecājieties!” Priecīgi cilvēki vienmēr nes stiprinājumu arī apkārtējiem. Pāvils aicina un atgādina draudzēm, esiet
priecīgi. 

Apstājoties un palūkojoties uz sevi un draudzi, pamanīsim, ka ne vienmēr esam priecīgi. Pāvila aicinājums
priecāties var pat skanēt kā smags uzdevums. Kā lai rīkojamies tad, kad ticības dzīvē esam bēdīgi, noskumdināti.
Draudzē ne vienmēr visi esam priecīgi, tad mums ir jāierauga mūsu tuvākais. „Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet
ar tiem, kas raud.  Turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem ! ” /Rom 12:15/
Draudze ir Kristus miesa „Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad
visi locekļi priecājas līdzi. ” /1.Kor. 12:26/

Tomēr aizvien ir neatbildēts jautājums: „Kas tas ir par prieku, uz kuru apustulis aicina?”. Pirmā lieta, kuru
mums ir jāievēro, Pāvils nerunā par laimi, bet par prieku. Laime ir gaistoša lieta, bet prieks, kas nāk no Dieva ir
mūžīgs. Grieķu valodā lietotā vārda prieks sakne ir cieši saistīta ar grieķu vārdu „žēlastība”.  Apustulis raksta par
prieka avotu: „Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr”. 

Prieka avots, kas neizsīkst, ir atrodams Kristū, Viņa žēlastībā. Tas dod atvieglojumu zināt, ka prieks nav
pašiem jārada, bet kad to saņemam no Dieva, kā dāvanu. 
Kā pirmo prieku mums ir jāmin pestīšanas prieku, kad zinām, ka esam atpestīti un Dieva mīļie bērni. 
Otrais prieks ir Dieva Vārds, kuru pārdomājot un kurā dzīvojot mēs piedzīvojam prieku. 
Trešais prieks ir piedzīvojams mūsu attiecībās ar Dievu. Pat bēdās un grūtībās varam lūgt un saņemt stiprinājumu.
Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.   Un
Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.   /Fil 4:6-7/ Patiess
prieks ir dzīvot paklausībā un palikt iekš tā Kunga. Jēzus saka : „Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis:
palieciet Manā mīlestībā!  Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava
Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.  To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks
būtu pilnīgs” /Jņ 15: 9-11/ 

Mūsu prieka avots ir neizsmeļams, Tas ir Kristus, tas Kungs. Priecāsimies iekš Tā Kunga.



PĒTĪJUMS
Artūrs Dimitrijevs

Jauniešu attieksme pret Baznīcu

Manuprāt,  ikviens ir  pamanījis,  ka draudzes solos sēž izteikti  maz jauniešu.  Ar šo situāciju saskaras
kristīgās draudzes daudzās vietās pasaulē. Bet risinājumi, lai mainītu jauniešu attieksmi pret kristīgo Baznīcu, kaut
kādā veidā tomēr neuzlabo šī brīža situāciju. Tādēļ, izmantojot iespēju skolā veidot zinātniski pētniecisko darbu,
nolēmu pievērsties šīs problēmas cēloņu meklēšanai. Tika aptaujāti vidusskolas posma skolēni, un intervēti divi
garīdznieki - Cesvaines katoļu draudzes priesteris Andrejs Kazakevičs un mūsu draudzes mācītājs Reinis Bikše.

Pēc iegūtajiem datiem aptaujās var secināt, ka lielākoties Dievam ir maza loma jauniešu vidū, tomēr ir
jaunieši, kuriem Dievs ir svarīgs. Taču 90% no jauniešiem baznīcu apmeklē reti vai vispār nekad. Tātad jauniešiem
vēl ir kaut neliela vēlme tiekties pēc Dieva, bet gandrīz visos gadījumos tie neatrod ceļu uz baznīcu. Manuprāt, ir
svarīgi, lai viņi saņemtu drosmi un iedrošinājumu atnākt uz baznīcu, un tur atrastu savus domubiedrus. Andrejs
Kazakevičs norādīja, ka ļoti svarīga loma ir apkārtējiem cilvēkiem, kas atrodas kontaktā ar šo jaunieti. Tas var būt
tēvs, māte, paziņa vai draugs, skolotājs vai audzinātājs, kurš ir ticējis pirms šī jaunieša un tad, kontaktējoties ar šo
cilvēku, vēlme doties uz baznīcu tiek nodota tālāk pārējiem.

Visvairāk  jaunieši  vēlas  baznīcā  saņemt  kopības  un  piederības  sajūtu.  Tātad  viņi  vēlas  atrast  savus
domubiedrus un iederēties viņu starpā. Vēl jaunieši vēlas saņemt dažāda veida palīdzību un garīgo atbalstu un
stiprinājumu viņu ticībai. Daži jaunieši vēlas būt kādam noderīgi. Vēl viens novērojums, kas apstiprinājās kādā ASV
veiktajā  pētījumā  ir,  ka  baznīca  arēji  izskatās  pārāk  ierobežojoša,  tā  šķiet  pārspīlēti  moralizējoša  un  tā  nav
draudzīga pret tiem, kuriem ir šaubas. Jauniešiem ir kāds priekšstats par baznīcu un tur notiekošo, kurš ne vienmēr
ir patiess. 

Jaunieši neizprot baznīcas būtību. Viņiem tas liekas tāds apgrūtinājums, šķērslis, kas kavē pieeju Dievam.
Baznīca viņiem asociējas ar kādu institūciju, kaut kādām normām, regulām, likumiem, kas apgrūtina un padara šo
garīgo dzīvi smagnēju. Jaunieši jūtas drošāk izteikt savus izaicinājumus un problēmas draugu lokā, ar kuriem tie
sastopas ikdienā. Draudzē jaunietis,  kamēr nav iepazinis citus draudzes locekļus, nespēj  pilnībā izpaust savas
vajadzības. Līdz ar to jauniešiem neveidojas stipra saikne ar draudzi, un tā vietā viņi meklē citas alternatīvas, kur
spētu īstenot šo vajadzību. Visbiežāk tie ir nekristīgie draugi, un ātrāk vai vēlāk attiecības ar draudzi izzūd, jo ir
izveidojusies stiprāka saikne ar to, kas ir ārpus draudzes.

Cilvēki  mēdz teikt,  ka kaut kas ir  jādara, lai  uzlabotu jauniešu līdzdalību draudzē, bet tieši aktīvajiem
draudzes locekļiem ir  nepieciešams uzrunāt  jauniešus,  kas atrodas blakus.  Mums vajag būt par  iedrošinājumu
citiem. Nevajag gaidīt, kad dievkalpojumos pēkšņi būs pilni soli ar cilvēkiem, ja mēs paši gaidīsim, lai to panāk kāds
cits  draudzes loceklis.  Dažreiz  vienkārši  pašam parunājot  ar  kādu pazīstamu cilvēku par Jēzu,  var  uzrunāt šo
cilvēku labāk nekā atvelkot viņu pie kāda pilnīgi sveša mācītāja vai draudzes locekļa.

Mācītājs Roberts Kolbe raksta: „Protams, ka daudz ērtāk ir sēdēt klubkrēslā televizora priekšā, kurš taču
neizgāzīs pār mums savu žulti. Un tomēr, kristīga draudze ir patiesi dzīva, ja vienā baznīcas solā ar mums ir arī
mūsu tuvākais, kas nakts vidū reizēm neļauj mums gulēt, taču šeit, neskatoties uz muzikālu dotību trūkumu, kopā ar
mums vienojas slavas dziesmā Dievam.”

DIAKONIJA

Mīļie brāļi un māsas Kristū! 

30.aprīlī LELB Diakonijas nozares konference
"Kalpojot ar lūgšanu",

kas iesāksies
11:00 ar dievkalpojumu Rīgas Sv.Pāvila baznīcā (A.Deglava iela 1) - arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā.
12:15 Kafijas pauze
12:30 Konferences atklāšana Rīgas Kristīgās vidusskolas brīvā laika centrā "Jota" (A.Deglava ielā 1a)
12:45 Rīgas iecirkņa prāvesta un Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītāja Krista Kalniņa lekcija - Lūgšana 
(aizlūgšana) kā kalpošana draudzē.



14:00 Pusdienas, sadraudzība. Pieejams LMF grāmatu galds (A.Deglava iela 10-1, pretī Sv.Pāvila baznīcai)
15:00 Liepājas Sv.Annas draudzes mācītāja Jāņa Bitāna lekcija - Kalpošana ar lūgšanu pie mirstošiem; 
iepazīšanās ar jaunajā dziesmu grāmatā atrodamo Vāķēšanas kārtību;
17:00 Taizē lūgšana un svētība turpmākai kalpošanai (Kā arī informācija par gaidāmo Tezē Eiropas tikšanos Rīgā, 
28.12.2016. - 01.01.2017)

Visus, kas vēlas piedalīties šajā konferencē, lūdzam pieteikties līdz 25.aprīlim pie mūsu draudzes mācītāja.

PĀRDOMĀM PAR DZĪVĪBAS SVĒTUMU
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Latvijā, Jānis Diekonts

17.aprīlis - Ceturtā Lieldienu svētdiena

Jēzus saka: “Jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies; jūs skumsit, bet jūsu skumjas tiks vērstas priekā.” 
(Jāņa 16:20) Cik gan tas ir atbilstoši šodienai, kad tie, kas uzticas Kristus apsolījumiem raud un sēro, kamēr šī 
pasaule priecājas, atņemot dzīvību visvājākajiem. Pasaules prieks par tās laicīgajiem ieguvumiem nepiedzimušo 
bērnu un neaprūpēto sirmgalvju dēļ, pārvērtīsies ciešanās. Turpretī to skumjas, kas uzticas Dzīvības Kungam 
Kristum, tiks pārvērstas priekā, kad Viņš uzņems tos no šīs nāves ieskautās pasaules mūžīgā dzīvībā. Tad valdīs 
mūžīgs prieks, ka cilvēks ir ienācis jaunajā Dieva pasaulē (Jāņa 16:21).

Lūgšana: Jēzu Kristu, Tu, kas esi cietis vislielākās skumjas un sēras mūsu grēku dēļ, dod mums ticībā turēties pie 
Tevis un piedzīvot arī Tavas augšāmcelšanās prieku. Āmen.

24.aprīlis - Piektā Lieldienu svētdiena

Svētais Gars liks pasaulei izprast “grēku, taisnību un tiesu” (Jāņa 16:8). Viņš liks izprast kāds tas ir noziegums, kad 
aizsargāties nespējīgam bērnam tiek atņemta dzīvība. Viņš liks ieraudzīt, kā Kristus mirst par šo noziegumu cilvēku 
vietā un mudinās satvert Kristus taisnību, lai saņemtu grēku piedošanu. Viņš arī liks atzīt, ka Kristus ir uzvarējis un 
pašu nāvi ir satriecis zem Savām kājām, lai visi, kas nāves piekrāpti un apspiesti, iegūtu mierīgu sirdsapziņu.

Lūgšana: Svētais Gars, liec arī mūsu sirdīs Dieva vārdus par grēku, taisnību un tiesu, lai mēs no sirds uzticamies 
Jēzum Kristum, mūsu Glābējam un Izpircējam.

1.maijs - Sestā Lieldienu svētdiena

Jēzus saka, ka pats Dievs Tēvs jūs mīl (Jāņa 16:27). Vai gan var būt kas vēl mierinošāks šajā uztraukumu un 
ciešanu pilnajā dzīvē? Dzīvības Devējs Dievs ir sūtījis Savu Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet saņemtu
dzīvības dāvanu. Viņš ir apsolījis uzklausīt mūsu lūgšanas un pārliecina mūs, ka Viņš ir uzvarējis šīs pasaules 
intrigas un nāves slazdus. Dieva mīlestība attiecas uz visiem – nedzimušajiem bērniem, smagi slimajiem, 
mirstošajiem, vecajiem. Arī uz tiem, kas grēkojuši pret cilvēka dzīvību. Arī mūsu mīlestībai jāseko Dieva mīlestības 
pēdās.

Lūgšana: Dievs Tēvs, palīdzi mums uzticēties Tavai mīlestībai Kristus upura dēļ un dari mūs spējīgus mīlēt vājākos 
mums līdzās.

8.maijs - Septītā Lieldienu svētdiena

Kristus saka, ka būs laiks, kad cilvēki domās, ka Dievam var kalpot, panākot sava tuvākā nāvi (Jāņa 16:2). Tomēr 
tas liecinās, ka viņi nav atzinuši Dievu(3). Atzīt Dievu nozīmē atzīt Radītāju, kas rada cilvēka dzīvību, Jēzu Kristu, 
kas izpērk cilvēka dzīvību ar savām asinīm un Svēto Garu, kas vēlas aicināt katru cilvēku mūžīgā kopībā ar Dievu. 
Šī atzīšana nenotiek ar abortu, eitanāziju un palīdzētu pašnāvību. Tā notiek ar Dieva dzīvu darošā vārda 
uzklausīšanu un uzticēšanos Viņam. 

Lūgšana: Kungs Kristu, palīdzi mums atzīt Tavas dzīvības dāvanas vērtību sevī un citos. Dari mūs spējīgus to 
sargāt un aizstāvēt saskaņā ar Tavu prātu. Āmen.



PĀRDOMĀM

Vienīgi Dievs......

Vienīgi Dievs var radīt, bet tu vari parādīt, cik vērtīgs ir Viņa radītais.
Vienīgi Dievs var dāvāt ticību, bet tu vari liecināt.
Vienīgi Dievs var iedvest cerību, bet tu vari palīdzēt savam brālim un māsai atgūt paļāvību.
Vienīgi Dievs var dāvāt mīlestību, bet tu vari mīlestību nepievilt.
Vienīgi Dievs var dot mieru, bet tu vari atteikties no strīdiem un sēt vienotību.
Vienīgi Dievs var dāvāt prieku, bet tu vari ikvienam dāvāt savu smaidu.
Vienīgi Dievs var piešķirt spēku, bet tu vari atbalstīt to, kurš zaudējis cerību.
Vienīgi Dievs ir ceļš, bet tu vari šo ceļu parādīt citiem.
Vienīgi Dievs ir gaisma, bet tu vari to atklāt citu acīm.
Vienīgi Dievs ir dzīvība, bet tu vari atjaunot citos vēlēšanos dzīvot.
Vienīgi Dievs var darīt brīnumus, bet tu vari būt tas, kurš atnes piecas maizes un divas zivis.
Vienīgi Dievs var pateikt to, kas šķiet neiespējams, bet tu vari izdarīt iespējamo.
Vienīgi Dievs ir pats sev pietiekams, bet Viņš izvēlējās paļauties uz Tevi.

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
17. aprīlis 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola

Ceturtā Lieldienu 
svētdiena

Ceturtdiena
21. aprīlis

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
24. aprīlis

900 DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola

Piektā Lieldienu 
svētdiena

Ceturtdiena
28. aprīlis

1900

Dievkalpojums

Svētdiena
1. maijs 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola

Sestā Lieldienu 
svētdiena

Ceturtdiena
5. maijs

1900

Dievkalpojums Debesbraukšanas 
diena

Svētdiena
8. maijs

900 DIEVKALPOJUMS /
 Svētdienas skola

Septītā  Lieldienu 
svētdiena

Ceturtdiena
12. maijs

1800 Draudzes padomes sēde

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
15. maijs 900 DIEVKALPOJUMS /

 Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma 
sadraudzība

Vasarsvētki - Svētā 
Gara svētki



PATEICĪBA

Mīļš paldies visiem tiem, kas atsaucās aicinājumam un sestdien, 16.aprīlī 
piedalījās mūsu baznīcas apkārtnes sakopšanas talkā.

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

Ja Tev ir idejas, ko gribētu lasīt nākamajā avīzē, vēlies piedalīties avīzes veidošanā, uzrakstīt kādu rakstiņu, vai
vēlies kā savādāk iesaistīties kalpošanā mūsu baznīcā, lūdzu, raksti vai zvani –

Astrīdai Briedei, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv

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