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GANA SLEJA
„Tādēļ, kad tu atnes savu upurdāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu
upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvanu.”
/Mat. 5:23-24/
Kungs, Jēzus Kristus uzrunā ļaudis sacīdams: „Nedomājiet, ka Es esmu nācis atmest bauslību vai
praviešus, Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.” Kristus nāk šajā pasaulē, lai piepildītu bauslību, jeb Dieva
nodomu pie cilvēkiem. Lai labāk to saprastu salīdzināsim to ar ceļu satiksmes noteikumiem. Tuvojoties Jāņiem
aizvien biežāk televīzijā redzam aicinājumu neļaut draugiem braukt dzērumā un nepārsniegt atļauto ātrumu. Šāda
likuma pārkāpšana, neapdomība var maksāt dzīvību. Mēs varam priecāties, ka policijas patruļas un bargie sodi var
paglābt kādu no nelaimes. Tomēr baušļa piepildījums nav bailēs no soda, bet mūsu sirds izmaiņā. Kristus nāk lai
piepildītu baušļus, lai piepildītos praviešu teiktais: Es (Dievs) tiem došu citu sirdi un jaunu garu, Es izņemšu viņiem
no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas. /Ecehiēla grāmata 36:26/
Kristū Jēzū, ticībā uz Viņu mēs esam miruši grēkam un dzīvi darīti Dievam Jēzū Kristū. Apustulis Pāvils
turpina rakstot: „Grēks vairs nevalda pār jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai.” Kristus mūsos veic
šo lielo pārmaiņu piepildot bauslību mūsos. Jaunajā Derībā lasām, ka Baznīcas galva ir Kristus (Ef 4:15, 5:23) un ka
esam Kristus miesas locekļi, kopā savienoti Svētajā Garā. Baznīca ir Kristus Miesa un Svētā Gara templis. Irenejs
no Lionas raksta: „..jo tur, kur ir Baznīca, ir Dieva Gars; un tur, kur ir Dieva Gars, ir Baznīca un visa žēlastība”.
Augsburgas ticības apliecībā apliecinām: „Vienīgi šī Baznīca tiek saukta par Kristus miesu, kuru Kristus atjauno,
dara svētu un valda ar savu Svēto Garu, kā to liecina apustulis Pāvils, sakot: „Visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām,
bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesas pilnība, kas visu visur piepilda. ” (Ef.1:22–
23)”.1
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3. un 4. jūnijā mūsu Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīcā noritēja 27. Sinode, kurā tika pieņemti LELB
satversmes grozījumi, apstiprināta LELB attīstības un virzienu stratēģija, mainītas diecēžu robežas un ievēlēts
Liepājas diecēzes bīskaps.
Sinodē tika pieņemti grozījumi baznīcas Satversmes 133. pantam, kas paredz, ka ordināciju mācītāja amatā
varēs „lūgt vīrietis, kurš ir saņēmis Dieva un Baznīcas aicinājumu, un atbilstoši LELB kārtībai sagatavots amatam. ”
Ar satversmes pilnu tekstu var iepazīties LELB majas lapā zem sadaļas LELB satversme. ( http://www.lelb.lv/lv/?
ct=satversme ).
Grozījumi 133. pantā plašākā sabiedrībā izsauca nesapratni un pārmetumus LELB par sieviešu
diskrimināciju cilvēktiesību pārkāpumiem. Kā kristiešiem un LELB locekļiem ir svarīgi zināt, kur ir mūsu pamats šajā
jautājumā. Saskaroties ar jautājumiem par „cilvēktiesībām” par vīriešu un sieviešu līdztiesībām varam pirmajā brīdī
apjukt. Tomēr ordinācijas jautājums nav par cilvēktiesībām vai par cilvēku uzskatiem vai tradīcijām. Mācītājs un
Rīgas iecirkņa prāvests Krists Kalniņš debatēs norādīja uz pasaules tendenci nenovilkt robežas un līnijas, un
aicināja lūkoties uz Jēzu Kristu un Viņa paklausību Debesu Tēvam. Jēzus saka: „Tavu vārdu Es esmu atklājis tiem
cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši.” /Jņ 17:6/.
Pasaulīgiem cilvēkiem paklausība Dievam ir neizprotama. Mārtiņš Luters uzsver svarīgo patiesību, kur mēs
nedrīkstam aizmirst un tā ir „Sola Scriptura”, tikai Raksti. Dieva Vārdā ir nemaldīga patiesība un tā stāv pāri
cilvēktiesībām un tradīcijām.
Dieva Vārds māca, ka vīrieši un sievietes ir Dieva radītas, Dieva līdzībā, tomēr katram ir dots savs īpašs
uzdevums. Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem raksta par vīra un sievas aicinājumu, kuram sekojot mūsu sirds ir
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prieka pilna. Vīriem ir aicinājums būt par tēviem, bet sievas ir aicinātas, būt par sievu un mammu. Dāvids 37. psalmā
raksta:”Priecājies Kungā, un Viņš dos, ko tava sirds vēlas.” Mēs patiesi Dievu varam slavēt un pateikties, tad kad
paklausām un sekojam Viņa vārdam. No sirds varam patiekties par vīrieti un sievieti, kuriem Dievs dod atšķirīgus
uzdevumus un aicinājumus draudzē. „Kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās.”
Ef 5:24
Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām. Sieva lai
klusībā mācās visā padevībā; taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.“ (1.Tim
2:8,11-12)
„Bīskapam ir jābūt bez vainas, vienas sievas vīram...“ (1.Tim 3:2)
„Es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtotu atlikušās lietas un ik pilsētā ieceltu presbiterus – kā es tev to pavēlēju – tam
jābūt nevainojamam, vienas sievas vīram...“ (Tit 1:5-6)
Draudzes aicinājums ir paklausīt Kristum gan vīriem, gan sievām visās lietās. Dieva vārdā aicinājums kalpošanā tika
izteikts vīriem un mēs kā baznīca, Kristus miesa priecājamies par kārtību, kuru Viņš ir iedibinājis.


Rīgas arhidiecēzes un Daugavpils diecēzes robežu maiņa. LELB sinodē tika pieņemts lēmums par
Madonas un Gulbenes iecirkņa pievienošanu Daugavpils diecēzei. Izmaiņas diecēzes robežās ir nepieciešamas, jo Daugavpils diecēzes iecirkņu skaits ir pārāk mazs, lai tā spētu darboties atbilstoši LELB
pieņemtajiem noteikumiem. Madonas un Gulbenes iecirkņi ar lēmuma brīdi ir pārgājuši Daugavpils diecēzē.



Liepājas diecēzes bīskapa vēlēšanas. Sirsnīgi sveicam un novēlam Dieva svētību un gudrību Madonas
iecirkņa prāvestam un Cesvaines draudzes kādreizējam mācītājam Hansam Jensonam jaunajā Dieva
aicinājumā, kalpot kā bīskapam Liepājas diecēzē.
Dieva svētību vēlot,
draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

REKOLEKCIJAS
Astrīda Briede
DZIEDINĀŠANA
Viena no galvenajām cilvēces rūpēm ir rūpes par veselību. Ļoti daudzi cilvēki cieš no dažādām slimībām. Ir
gadījumi, kur medicīna nespēj palīdzēt un cilvēki zaudē cerību izveseļoties. Tad palīdzība tiek meklēta citur – pie
dziedniekiem, garīgiem līderiem, u.c. Tikai neliela daļa palīdzību meklē baznīcā. Tomēr dažreiz dziedināšana
baznīcā arī tiek pārprasta. Cilvēki domā, ka noskaitot attiecīgos pantus pareizā secībā viss notiks. Tā ir maģija, bet
Dievs nav iedevis savu vārdu, lai mēs ar to manipulētu.
Dziedināšana kā atbilde uz lūgšanu.
Dziedināšana ir Dieva atbilde uz lūgšanu pēc veselības miesas un dvēseles kaitēm, jo nereti mēdz būt tādas
situācijas, kad nepieciešams dziedināt cilvēka nelīdzsvaroto dvēseles stāvokli.
Lūgšana pēc dziedināšanas var būt divejāda:
 Personiska – kad cilvēks pats lūdz pēc dziedināšanas un gaida uz Dieva pārdabisku atbildi ar dziedināšanu
miesā vai dvēselē.
 Baznīcas aizlūgšana – dažkārt personiskā lūgšana netiek atbildēta, bet pēc aizlūguma baznīcā ir manāms
rezultāts.
Svarīgi padomāt, kad par kādu dievkalpojumā lūdzaties, ja jums būtu kāda vajadzība, vai jūs gribētu, lai visi par
jums tā lūdz, kā jūs par viņiem.
Dziedināšana ir dāvanas rezultāts.
Labi, ka draudzē kādam ir dziedināšanas dāvana. Tas nozīmē, ka šis cilvēks ar dziedināšanas dāvanu lūdzas par
sirdzēju, dziedināšana notiek ātrāk vai biežāk nekā tad, kad citi lūdzas. Šim cilvēkam kādreiz ir arī nojauta par
izveseļošanos vai neizveseļošanos.
Slimības iemesls nav fizisks, bet garīgs.
Ir slimības, kur pamatā nav fizioloģija, bet gan ļauna gara klātbūtne cilvēka dzīvē vai miesā. Tad ir nepieciešama
atbrīvošanas lūgšana (eksorcisms), kurā balstoties Kristus nopelnā un spēkā, no cilvēka tiek aizdzīts piestājies vai
iemājojis ļaunais gars.
Slimnieku svaidīšana ar eļļu.
Skaidru, biblisku pamatojumu smeļam Marka evaņģēlijā 6.nodaļā un Jēkaba vēstules 5.nodaļā: „ Ja kāds starp jums

ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā.
Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots.
Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana,
darbodamās savā spēkā.” (Jēk.5:13-16)
Eļļas svaidīšanai ir visa cilvēka dziedināšanas jeb glābšanas nozīme. Baznīcā dziedināšana ir kontekstā ar mūžīgo
dzīvību. Tāpēc pirms eļļas svaidīšanas mācītājs pajautās, vai esi izlīdzis, vai neesi atklātā naidā, vai neesi kādās
apsūdzībās, vai esi izsūdzējis grēkus, vai esi atzinis savas vainas.
Eļļas svaidīšana ne vienmēr atnes gaidītos augļus. Tas nav maģisks notikums, bet tas ir līdzeklis, caur kuru Dievs
veic dziedināšanas darbu. Mācītājs ir tikai instruments, kurš veic svaidīšanu ar eļļu un lūdz Dieva žēlastību. Neviena
baznīcas procedūra vai liturģiska manipulācija nav tā, kas varētu piespiest Dievu rīkoties.
Pēc eļļas svaidīšanas cilvēks var iegūt fizisku dziedināšanu. Ir gadījumi, kad pēc tās var cilvēkam atklāt diagnozi. Ir
bijis gadījums, kad cilvēks 8 gadus ārstējās no dažādām slimībām ar dažādām zālēm. Kad beigās viņš bija tuvu
sabrukumam, viņam ieteica aiziet uz baznīcu. Viņš atjaunoja savu ticības dzīvi, viņu svaidīja ar eļļu un kārtējā ārsta
apskatē viņam parasts terapeits atklāja kaiti, kuru divu nedēļu laikā izārstēja ar zālēm, un neviens nevar saprast,
kas tās bija par “zvīņām” uz ārstu acīm, ka 8 gadus nevarēja noteikt tik elementāru diagnozi.
Eļļas svaidīšana nav tāds brīnums, kas mums uzreiz dod atveseļošanos, bet tās var būt kā durvis uz to.
Eļļas svaidīšana dod labus augļus arī neauglīgai ārstēšanai, kad ārstēšana ir pareiza, bet neiedarbojas. Pēc eļļas
svaidīšanas tās pašas zāles iedarbojas un cilvēks ļoti ātri izveseļojas.
Dažreiz pēc eļļas svaidīšanas nekas neizmainās. Dievs labāk zina, ko atstāt, caur ko šķīstīt vai pazemībā uzturēt.
Vienas slimības laikā ar eļļu svaida vienu reizi.
Izmantoti rekolekciju “Dievs dziedina, jo pestī. Dievs pestī, bet nevienmēr dziedina” materiāli.
INTERVIJA
Jēzus:
"Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”
(Marka 10:14)
Pēdējā svētdienas skolas nodarbībā, gatavojoties vasaras pārtraukumam, svētdienas skolas skolotājas –
Antra Graudupe, Līga Čevere un Ilze Gunika sniedza interviju svētdienas skolas bērniem Evelīnai, Emīlam,
Samantai un Sabīnei.
Sabīne: Kāpēc jūs sākāt vadīt svētdienas skolu?
Antra: Mani uzrunāja mācītājs I. Dāboliņš, nodomāju, ka šī ir nozare, kuru labāk pārzinu, un dēliņa Emīla
audzināšanā varētu būt nozīmīgi.
Līga: Mani arī uzrunāja mācītājs Ingus. Tā šos 11 gadus kopā ar bērniem mācos svētdienas skolā.
Ilze: Mani uzrunāja Līga.
Emīls: Vai ir kaut kur jāmācās par svētdienas skolotāju, un kur?
Antra: Mēs ar Ilzi tikko beidzām svētdienas skolotāju kursus, braucām katra mēneša 1. sestdienā uz Rīgu. Man ļoti
patika, ļoti daudz ieguvu sev pašai un kalpošanai.
Evelīna: Vai jums ir viegli izdomāt, ko bērniem stāstīt?
Ilze: Mēs vadāmies pēc Svētdienas skolas kalendāra – pēc liturģiskā gada. Pirms lūdzu, lai Dievs dod gudrību,
saprotamā veidā jums izstāstīt. Reizēm nesanāk viss, kā izdomāts.
Līga: Ir jālūdz padoms Dievam, jo mums ir tāpat, kā bērniem, vieglāk izdarīt, ko neprot, ja palūdz padomu mammai
vai tētim.
Emīls: Kuru nodarbību ir bijis visgrūtāk novadīt vai izveidot?
Līga: Man bija grūti izveidot nodarbību par Svēto Vakarēdienu. Jo šī tēma ir ļoti nopietna, šaubījos, vai man
izdosies, iepriekšējā vakarā pazuda balss. Bet Dievs gādāja, ka viss izdevās un manuprāt ieguvēji bijām mēs visi.
Ilze: Nav bijusi tāda nodarbība, grūtāk izdomāt, ko praktiski darboties.
Antra: Noteikti kāda no pirmajām nodarbībām, jo šķita, ka neko nesaprotu un neprotu.
Evelīna: Vai grūti noturēt bērnu uzmanību?
Antra: Dažkārt ir, jo esmu izdomājusi ko citu darīt, bet kāds izdara vai pasaka ko neparastu un nodarbība ieiet citā
gultnē.
Ilze: Jā, ja bērni ir ļoti aktīvi.
Samanta: Kā jūs izprotat Svētdienas skolu?
Līga: Nākot uz svētdienas skolu, bērni var sadzirdēt Labo vēsti, piedzīvot draudzes kopību. Mūsu, skolotāju,

uzdevums palīdzēt bērniem aptvert Dieva izrādīto žēlastību mums visiem caur Jēzus Kristus mīlestības dāvanu.
Ilze: Tās zināšanas, ko mēs esam ieguvušas, nododam tālāk bērniem, lai viņi var dzīvot pēc Dieva baušļiem ticībā.
Evelīna: Vai jūs no rīta mostaties ar prieku un pārliecību, ka nodarbība bērniem patiks?
Līga: Es mostos ar prieku, bet nekad nav pārliecības, ka patiks, jo reizēm man pašai šķiet, ka ir ļoti forša nodarbība
sanākusi, bet stāstot jums, jūtu, ka kaut kas nav labi. Tādēļ es cenšos mājās izmēģināt nodarbību. Paldies Dievam ir reizes, kad redzu, ka visi ir ieinteresēti.
Ilze: Es arī mostos ar uztraukumu, vai nodarbība labi izdosies, vai izdosies visu saprotami izstāstīt, kā veiksies
praktiskajā darbā.
Samanta: Vai jums pašām interesē Svētdienas skola un kāpēc?
Līga: Jā, man interesē Svētdienas skola. Jēzus taču ir teicis: ”Laidiet bērniņus pie Manis.” Vai mēs varam neklausīt?
KRISTĪBAS, IESVĒTĪBAS
12. jūnijā mūsu draudzē
kristīti un iesvētīti - Kalvis Lapiņš un Diāna Liepiņa
KAPU SVĒTKI
Svētbrīdis kapu svētkos
10.jūlijā Cesvaines Baznīcas kapos plkst. 14:00
Kārzadabas kapos plkst. 16:00
Stradukalna kapos plkst. 17:00
31. jūlijā Ķinderu kapos plkst. 13:00
13. augustā Mierakalna kapos plkst. 14:00
Biksenes kapos plkst. 15:30
Balvānīcas kapos plkst. 16:30
ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS

30.jūlijā plkst. 18.00 Cesvaines ev. lut. baznīcā
visi mīļi aicināti uz

ērģeļmūzikas koncertu “Latvijas simtgadi gaidot”
Koncertā piedalās:
ērģelniece Ilona Birģele
soprāns, Latvijas Nacionālās Operas soliste Evita Zālīte
LAULĪBAS
Mūsu baznīcā laulības kārtā grib iedoties:
9. jūlijā Artūrs Čakša un Renāte Vigupe
30. jūlijā Armīns … un Kristīne Vilciņa
13. augustā Kalvis Lapiņš un Diāna Liepiņa
DRAUDŽU DIENAS

Madonas iecirkņa draudžu dienas notiks no 12. līdz 14. augustam Lazdonas mācītājmuižā.
Draudžu dienu tēma:
„Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs.” /Ps. 40:9a/
Bērniem un jaunieši piedzīvojumiem bagāta nedēļas nogale, kurā notiks Bībeles stundas, radošās darbnīcas,
aktivitātes un spēles.
Sestdien, 13. augustā būs iespēja dzirdēt divas lekcijas par prieku Dievā. Lekcijas vadīs Daugavpils diecēzes

bīskaps Einārs Alpe un mācītājs Ivars Cišs, sestdienas noslēgumā kopīgs svētbrīdis ar slavēšanu.
Svētdien, 14. augustā visas Madonas iecirkņa draudzes ir aicinātas uz kopīgu dievkalpojums Madonas ev. lut.
draudzē. plkst. 12.00
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@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes kasiere Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

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

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums

Dievkalpojumi un notikumi

Svētdiena
19. jūnijs

900

Svētdiena
26. jūnijs

900

Ceturtdiena
30. jūnijs
Svētdiena
3. jūlijs
Ceturtdiena
7. jūlijs
Svētdiena
10. jūlijs
Ceturtdiena
14. jūlijs
Svētdiena
17. jūlijs
Ceturtdiena
21. jūlijs
Svētdiena
24. jūlijs
Ceturtdiena
28. jūlijs
Svētdiena
31. jūlijs

1900
9

00

1900
9

00

1900
900

1900
900

DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība
DIEVKALPOJUMS

Papildinformācija
Piektā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Sestā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

Septītā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

Astotā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība

Devītā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

1900

Dievkalpojums

900

DIEVKALPOJUMS

Desmitā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Vienpadsmitā
svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

