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GANA SLEJA
Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

 Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums
visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule
dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. 

Šajā  svētdienā mēs svinam Vasarsvētkus  –  Dieva Svētā  Gara  nākšanas svētkus. Apustuļu  darbu
grāmatā varam lasīt, kā Jēzus dotais apsolījums piepildījās pie apustuļiem, pie pirmās draudzes.  „Kad
Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it
kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu” /Ap.d. 2:1-4/ 

Dievs runā atklāti par Svēto Garu un ir apsolījis sakot:  „Tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu
miesu” /Jl 3:1/, to apliecina arī Jēzus saviem mācekļiem:„Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā
Vārdā,” /Jņ. 14:25/. Runājot par Svēto Garu, tiek lietots ebreju vārds „Ruach” – vējš, elpa. Bez elpas cilvēks
nespēj  dzīvot  un  tāpat  arī  Kristus  miesa  -  draudze  nevar  būt  dzīva,  ja  tajā  nav  Svētā  Gara.  Cauri
gadsimtiem baznīca  ir  svinējusi  Svētā  Gara  nākšanu,  jo  bez  Viņa  tā  būtu  nedzīva.  Bez Svētā  Gara,
apustuļiem būtu palikušas tikai skumjas par šķiršanos no Jēzus un atmiņas par kopā pavadīto laiku ar Viņu,
bet  nākot  Svētajam Garam, viņi  varēja apliecināt  augšāmcelto Jēzu.  Svētais  Gars uztur draudzi  dzīvā
ticībā. Cik skumji, ja nākas dzirdēt šādas runas:  „Toreiz mēs piedzīvojām, mēs bijām sadraudzībā, mēs
bijām draudzes kopībā, bet tagad...”Ja šodien man jautātu:„Kā tev iet  ticības dzīvē?” vai  man būtu ko
atbildēt? 

Svētais Gars ir nācis, lai draudze būtu dzīva, lai ikkatrs kristietis sadzirdētu un tiktu Svētā Gara vadīts.
Jēzus teica:” Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. ” /Jņ. 14:25 /

Tomēr tas ir arī noslēpums, kuru mēs nevaram pieprasīt iegūt sev. Dievs to dāvā pēc sava labā prāta.
“Jo caur Vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvināts Svētais Gars, kas – kur un kad Dievs to
grib – rada ticību tajos, kuri uzklausa Evaņģēliju, tas ir, ka Dievs taisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek
pieņemti nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ. “ /Augsburgas apliecības 5. artikuls/

Svētais Gars lieto žēlastības līdzekļus – Dieva vārdu un sakramentus! Saņēmuši Dieva žēlastību, mēs
esam aicināti  būt  piepildītiem ar  to.  Apustulis  Pāvils  aicina  būt  Svētā  Gara  pilniem: „bet  topiet  Gara
pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu
savās sirdīs. ” /Ef 5:18-19/ 

Ar ko lai salīdzinām Svētā Gara darbu kristieša dzīvē? Ja drīkstam to salīdzināt ar buru kuģi, tad
Svētais Gars ir vējš, kurš vienīgais spēj tevi vest pie Dieva. Cik skumīgi, ka tik bieži netiek uzvilktas buras -
netiek  lasīts  Dieva  Vārds,  tas  netiek  pārdomāts  un  netiek  paturēts  sirdīs.  Ja  atstājam  novārtā
dievkalpojumus, vieglprātīgi izturamies pret Dieva balsi mūsu dzīvē, tad nevaram tapt Svētā Gara piepildīti.
Dievs Svētais Gars pūš vienmēr vienā virzienā, tas ir patiesības virziens. Dažkārt mūsu ticības dzīve šķiet
noplakusi, apstājusies, jo cenšamies „stūri” pagriez izdevīgi sev. Kad kuģis tiek pagriezt prom no vēja, tas



lēnām apstājas. Jēzus saka:  „Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš
nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.”/Jņ. 16:13/ 

Vai mana dzīves stūre ir pagriezta pēc Dieva vārda? Dievs vēlas tavu dzīvi pagriezt patiesības ceļā.
Jēzus saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” Patiesības ceļš vienmēr ir dzīvības ceļš. Varbūt tava
sirds baidās doties patiesībā, jo tas atklās nepatīkamas lietas. Te mēs varam atcerēties Jēzus stāstīto
līdzību par pazudušo dēlu. Viņu sagaidīja mīlošs Tēvs, kurš rīkojās mīlestībā,” tēvs to ieraudzīja un tam
kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. ” /Lk.15:20/ Dievs savus bērnus
mīl un Viņš patiesību vienmēr saka mīlestībā. Jēzus aicina nākt pie Viņa, „visu, kas tiek gaismā celts,
apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.”/ Ef. 5:13/ Ticībā uz Jēzu Kristu, mēs saņemam grēku
piedošanu,  „Viņā  mums  dota  pestīšana  Viņa  asinīs,  grēku  piedošana  pēc  Viņa  bagātās  žēlastības.
” /Ef.1:7/

Vasarsvētkos svinam atkal no jauna Dieva Svētā Gara nākšanu pie draudzes. Jēzus saka: „Nāc!"
Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. ” /Atkl. 22:17/ Āmen !

BAZNĪCAS SVĒTKI

VASARSVĒTKI. Nozīme, tradīcijas.

Vasarsvētki tiek svinēti 50-ajā dienā pēc Lieldienām, kas parasti iekrīt svētdienā laikā no 10.maija līdz 13.jūnijam.  

Vasarsvētki ir pavisam neparasti. Varbūt kādam īsti nav skaidrs, kas tajos tiek svinēts, – vai vasaras sākšanās?
Notiek visas dabas atplaukums, telpas rotā meijas, zied ķirši un ābeles. Tā patiešām arī ir – vasara ir sākusies.
Visa daba – gan mežā, gan pļavās, gan laukos – ir atdzimusi. Pēc aukstās ziemas viss pēkšņi ir dzīvības pilns.

Tomēr Vasarsvētkos tiek svinēts arī kas cits: tā ir ne tikai dabas, bet arī mūsu garīgā atdzimšana, un meijas sim-
bolizē šo mūsu garīgo atdzimšanu.

Kristīgās baznīcas kalendārā Vasarsvētki līdzās Ziemassvētkiem un Lieldienām ieņem īpaši svarīgu vietu. Zie-
massvētki ir Dieva Tēva diena, kad Tēvs dod pasaulei savu Dēlu, kas ienāk šajā pasaulē kā bērns. Lieldienas ir
Kristus svētki, viņa augšāmcelšanās, nāves uzvaras diena. Un Vasarsvētki ir Svētā Gara svētki, Gara izliešanas
svētki. Šeit parādās Svētā Trīsvienība, kas ir svarīga kristīga atklāsme.

Svētais Gars, Vasarsvētku dienā iemiesojies apustuļos, ir palicis nesaraujamā vienotībā ar baznīcu, padarot īs-
tenus tās sakramentus un patiesas tās mācības. Kristieši Vasarsvētkus uzskata par Kristīgās baznīcas dzim-
šanas dienu. Baznīcas vēsturē Vasarsvētku rituāli savu nozīmi ieguva diezgan vēlu, 425.gadā šos svētkus ievie-
sa kā atsevišķi svinamu dienu.

Bībele stāsta, ka Vasarsvētku dienā Jēzus mācekļi bija sapulcējušies, kad pār viņiem tika izliets Svētais Gars.
Namā, kur viņi sēdēja, “nāca rūkoņa, it kā pūstu stiprs vējš, (..) un parādījās uguns mēles.” Turklāt ļaudis, kurus
līdz tam šķīra atšķirīgas valodas un pat domāšana, piepeši spēja viens otru saprast.

Vētra un uguns izsaka to, kādas izmaiņas rada Svētais Gars. Caur Svēto Garu pasaulē atklājas Dieva darbība,
caur Svēto Garu mēs arī saņemam grēku piedošanu. Svētais Gars vieno cilvēkus, saista kristiešus pie kristīgās
kopības un dod spēku sludināšanai.

Vasarsvētku notikums apliecina, ka Baznīca nav cilvēku veidota organizācija, bet gan Svētā Gara iedvesmotu
cilvēku kopība, kura nāk kopā dievnamos, kalpo un liecina citiem par Kristu nevis pienākuma dēļ, bet tāpēc, ka
tā ir šo cilvēku garīga pārliecība un ticība.

Svētā Gara un Vasarsvētku simbols ir balts balodis, kas nolaižas pār mums no debesīm. Tā spārnu skāriens
simbolizē to, ka arī katra cilvēka personīgajā dzīvē nav citu spēku gara kā tikai Dieva gars. Vasarsvētkos mainās
baznīcās izmantojamā liturģiskā krāsa. Svētā Gara krāsa ir sarkanā, ko lieto Vasarsvētkos. Sākot no Lieldienām,
baznīcās altārpārsegos, stolās un citos liturģiskos priekšmetos dominēja baltā krāsa, bet nākamajās svētdienās
pēc Vasarsvētkiem līdz par Mirušo piemiņas dienai rudenī baznīcās izmanto zaļo liturģisko krāsu.



IELŪGUMS

Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā
un Samarijā 

un līdz pašam pasaules galam. /Apd.1:8/

Būsiet laipni gaidīti
š.g. 11. jūnijā plkst. 13:00

Lubānas evanģēliski luteriskajā baznīcā,
lai atzīmētu dievnama 145 gadu un draudzes 170 gadu jubilejas

 svētku dievkalpojumu, kura laikā notiks amata krusta pasniegšana mūsu 
palīgmācītājam Reinim Bikšem.

(dievkalpojumu vadīs bīskaps Einārs Alpe)

Pēc dievkalpojuma sadraudzības mielasts pie baznīcas.

Lubānas ev.lut. draudze un palīgmācītājs

LAULĪBAS

Mūsu baznīcā laulāsies:

 7. jūlijā 
Harijs Andersons un Krista Zukure

 
8. jūlijā 

Aigars Babāns un Anita Rēdele 

22. jūlijā
Sandris Ozols Ozoliņš un Zane Jurevica

 28. jūlijā
    Arnis Petrovskis un Sigita Raimo

REKOLEKCIJAS

8.jūlijā  rekolekcijas Cesvaines ev. lut. baznīcā

"Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka
lūgšana, darbodamās savā spēkā. " /Jēk. 5:16/

Rekolekciju tēma: Dziedināšana. 
Vadīs Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. 

Rekolekcijās paredzēts laiks induviduālai Dieva Vārda lasīšanai, pārdomāšanai, aizlūgšanām un grēksūdzei. 

Plānotā rekolekciju dienas kārtība:

9.00 Dievkalpojums
10.00 Kafijas pauze
10.30 Priekšlasījums
12.00 Meditācija par Dieva vārdu. 
12.30 Priekšlasījums
14.00 Pusdienas
15.00 Priekšlasījums
16.00 Meditācija par Dieva vārdu, Aizlūgšanas, individuālas sarunas ar mācītāju (grēksūdze), 



18.00 Vakara lūgšana.
18.30 Sarunas pie tējas.

Dalības maksa 10 eiro.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (tel. 26673450)

Visi esiet mīļi gaidīti!

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
4.jūnijs

900 DIEVKALPOJUMS Svētā Gara svētki - 
Vasarsvētki

Ceturtdiena
8. jūnijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Svētdiena
11. jūnijs 900 DIEVKALPOJUMS 

Trīsvienības svētki

Trešdiena
14. jūnijs

1000 Svētbrīdis,
ziedu nolikšana 
baznīcas dārzā

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Ceturtdiena
15. jūnijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
18. jūnijs 900 DIEVKALPOJUMS

Pēc dievkalpojuma
sadraudzība 

2. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
22. jūnijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
25. jūnijs

900 DIEVKALPOJUMS 
3. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
29. jūnijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
2. jūlijs

900 DIEVKALPOJUMS 
4. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
6. jūlijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Sestdiena
8. jūlijs

900 Dievkalpojums Rekolekcijas par 
dziedināšanu

Svētdiena
9. jūlijs 900 DIEVKALPOJUMS 

5. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem



KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@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
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