
       

                    
Cesvaines evaņģēliski luteriskās 

    

                                                                                   Nr.7(90)
2017. gada 9.jūlijs – 29. jūlijs

GANA SLEJA

Zemes sāls 
„Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm
saminama. Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to

neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga
jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.  Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai

praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. ” /Mat. 5:13-17/

Jēzus  uzrunā  ļaudis  nepierastā  veidā.  Viņš  saka  tu  esi  sāls  un  gaišums.  Vai  kāds  reiz  tā  ir  tevi
nosaucis? Nepierasts apzīmējums, bet Jēzus to attiecina uz viņa sekotājiem un klausītājiem. Draudzei šajā
pasaulē ir  kāds konkrēts uzdevums dots,  būt  par sāli  un gaišumu. Sāls un gaismas uzdevums ir  ietekmēt
apkārtējo vidi. 

Viens no draudzes uzdevumiem ir  liecināt  par Jēzus Kristu,  nest  evaņģēlija vēsti  pasaulei.  Daniela
grāmatā lasām: „Bet sapratīgie mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā
zvaigznes mūžīgi mūžam. ” Draudzes uzdevums ir nest to gaišumu, „kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu
cilvēku. ” Jēzus nekur nesaka: “Pārlieciniet cilvēkus”, bet gan aicina sludināt. Tālākais darbs ir Dieva rokās, bet
šim aicinājumam ir jāskan caur draudzi. „Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem,
kas tic Viņa Vārdam”. /Jņ 1:12/ 

Otra lieta,  kura ir  ieraugāma Dieva vārdā,  ir  kristiešu ietekme sabiedrībā.  Vecajā derībā Jeremijas
grāmatā 29.nodaļā lasām: „Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To
Kungu par  to,  jo tās labklājība būs arī  jūsu labklājība.” Rūpes un gādība par līdzcilvēkiem nāk no Kristus
mīlestības. Jēzus saka: „Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man
darījuši.” /Mat.25:40/ Pie Kristus mācekļiem notika kādas pārmaiņas, kas atstāja pēdas viņu ikdienā.   

Kāds ir kristiešu uzdevums šajā pasaulē? Jēzus to salīdzina ar sāli. Maza šķipsniņa sāls var padarīt
zupu izteiksmīgu un garšīgu. Draudzes uzdevums ir būt par lieciniekiem mūsu ikdienā. Un dažreiz pietiek ar
vienu  vai  diviem kristiešiem,  kas  stāv  savā  ticībā,  lai  notiku  kādas  izmaiņas.  Jēzus  mūs  iedrošina  sakot:
„Nebīsties,  tu  mazais  ganāmais  pulciņ,  jo  jūsu  Tēvs  ir  nolēmis  jums  piešķirt  Valstību! ”  Arī  tad,  ja  nēsi
vairākumā, tomēr Dievs ir ar tevi. Pāvils dod skaistu piemēru attēlojot draudzi, kā Jēzus Kristu līgavu. Līgava ir
viena un īpaša Līgavaiņa acīs. 

Tomēr Jēzus runā un brīdina, ka sāls var izrādīties nederīga, ja tā vairs nepilda savu uzdevumu. Tas ir
aicinājums Draudzei pārbaudīt vai ticība kuru apliecinām ar vārdiem arī ir redzama dzīvē. Pāvils raksta un
aicina: “Pārbaudait paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus
ir jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.”/ 2.Kor 13:5/ Jautājums vai palieku pie Dieva vārda, pie vienīgās patiesības un
to apliecinu ar savu dzīvi. Eiropā aizvien vairāk godā un pat Dieva vietā liek cilvēku tiesības. Tur, kur cilvēks
apmierina savu EGO, tur Dieva balss ir traucēklis. Vai Dieva balsij, Viņa vārdam ir autoritāte tavā dzīvē? Vai
Dieva vārds ir autoritāte mūsu tautā? Pāvils raksta:  „Jo bauslība dod - grēka atziņu.”/ Rom 3:20/ Bauslības
uzdevums ir vest pie grēka atziņas, pie sirds sauciena uz Dievu pēc glābšanas. 

Jēzus saka: „Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo." /Lk.19:10/ Arī mums Cesvaines draudzes
locekļiem Jēzus ir devis šo uzdevumu būt par lieciniekiem mūsu mājās, darba vietā, pilsētā, skolā utt. Apustuļu
darbos mums ir dots brīnišķīgs paraugs pirmā draudze, kuri liecināja ar savām dzīvēm. „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”.  /Apd. 2:46-47/ 

Dieva svētību vēlot, Cesvaines draudzes mācītājs Reinis Bikše



SVĒTDIENAS SKOLA

Svētdienas skolas ekskursija uz Lēdmani

Gluži ikdienišķā 13. jūnijā rītā, kad bērniem jau sen sācies brīvlaiks, mūsu draudzes apzinīgā svētdienas skolas
vadītāja Līga Čevere bija sapulcinājusi kuplā skaitā svētdienas skolas bērnus un daļu no viņu vecākiem, lai kopīgi
dotos ekskursijā uz Lēdmanes pusi. 
Autobuss  caur  Latvijas  pelēko  ikdienu  traucās  uz  priekšu  nemitīgi  cīnoties  ar  pamatīgiem  lietus  un  vēja
sveicieniem logos. Taču tas netraucēja sasniegt pirmo galamērķi ,,Trušu karalisti”. 
Laikam tur lietus pamanīja cesvainiešus, un pārstāja mūs apmīļot.  Bērni centās dāsni pabarot dažādu krāsu
trušus, īpašus seniorus – labā maizē padzīvojušu kazu un āža kungu, kura galvu rotāja īpaši vēsturiski ragi.
Trušu karaliste bija īpaša ar trušu mājas atrašanās vietu, patiltē. Taču īpašu uzmanību varējām pievērst trušu
mājiņām, kuras atgādināja pasaku karaļvalsti. 

Tad sekoja īpaša taka ,,Cerība - ∞”. Nosaukums vien jau bija vērtīga domu ceļamaize visas takas ceļā. Mūs
pabaroja ne tikai svaigais gaiss gandrīz trīs kilometru garumā, ne tikai skaistie skati, ne tikai kopīgās čalas, ne
tikai Bībeles Rakstvietas, kas bija kā atspirdzinājumi ik pa laikam visas takas garumā, bet spirdzināja Latvijas
ierastais  un  nevienu  nepārsteidzošais  draugs  Lietus.  Tas  bija  labs  mūsu  ceļa  sabiedrotais.  Taču  no  takas
ceļojuma atgriezāmies spirgti, moži, veseli un, lecot autobusā, jau ierastā cilvēkziņkārība tiecās zināt, kas būs
tālāk. Un visīpašākais jautājums bija par lietu: ,,Vai viņš tiešām mūs turpinās pavadīt?”
Un jūs noteikti nekļūdījāties, ja teicāt klusībā – jā. Tā tas tiešām bija, lietus pierima un mūs rātni pagaidīja aiz telts,
kamēr baudījām pusdienas nulle kā atvērtās ,,Avārijas brigādes” atrakciju parka teltī.

Turpinājām baudīt atrakcijas laipni pieņemot Lietu par mūsu draugu, jo, kā jau krietnam kristietim pienākas –
nevienu nevar atraidīt. 
Bērni un pieaugušie no sirds izbaudīja kartingu trasi. Kā teikt, medaļai ir arī otra puse. Nebija rindu! Lietus dažu
labu aizbiedējis, bet ne jau mūs.

Atrakciju parkā Avārijas brigādes animācijas filmas varoņi uzņēma mūs savā pilsētiņā, kur varēja gan vienkopus
apskatīt visas animācijas filmas varoņus, gan pilsētiņas ēkas un vietas. Varēja gan pasēdēt kādā īpašā mašīnā,
ieiet kādā namiņā vai uzspēlēt īpašu dambreti, kas klāta uz grīdas, un spēles kauliņi bija koka stumbra ripas. 

Šļūkšana ar kamerām bērniem atgādināja ziemu, taču sniega vietā mūs laipni turpināja pavadīt mūsu draugs
Lietus.  Meitenes  spiedza,  drosmīgākie  nobrauca  vairakkārt.  Visādā  ziņā  interesanta  atrakcija,  kuras  laikā
aizmirstās kāds vispār šobrīd gadalaiks.

Un tad turpinājās interesantākā atrakcijas parka daļa, proti, dinozauru apskate. Puikas šoreiz pārspēja meitenes.
Viņi  bija  visieinteresētākie  dinozauru pētnieki.  Līdztekus dinozauru apskatei,  bija  iespēja  izbaudīt  visslapjāko
pastaigu trasi dažus sprīžus virs zemes, kas palīdzēja ne tikai sasildīties, bet arī attīstīt līdzsvaru. 

Un tā priecīgi samirkuši, visu dienu pavadījuši svaigā gaisā un iepazinuši neatlaidīgā drauga Lietus draudzību,
steidzāmies vēl pie diviem pēdējiem trases dinozauriem. Bijām jau tik ļoti sadraudzējušies ar draugu Lietu, ka
vairs nebija steigas. Ar patīkamu baudu bērni izbaudīja prieku pasēdēt šo dinozauru mugurās, izbaudīt, kā viņi
mierpilni tos izšūpina. Un tad jau gan vēl daži kārumi un tomēr silts dzēriens, un uz autobusu projām, iepazītā un
uzticamā drauga Lietus pavadībā.
 
Visi novērtējām silto autobusu. Brauciens mājup bija klusāks par klusu, jo svaigais gaiss un nostaigātie, noskrietie
kilometri darīja savu – bērni dusēja atpūtas miegā.
Pa ceļam mūs pavadīja,  kā jau noprotat,  mūsu uzticamais draugs Lietus.  Cesvainē no autobusa izkāpa 19
priecīgi Cesvaines draudzes cilvēki. Un mājās viņus turpināja sveikt un pavadīt draugs Lietus. 

Jūs neticēsiet, ja kādam no ekskursijas dalībniekiem pavaicāsiet: ,,Kā Tev patika ekskursija?” Tad, ticiet man,
dzirdēsiet atbildi: ,,Tā bija tik brīnišķīga diena! Ekskursija bija tik jauka. Tie truši, tā vecā kaza un tas āzis! Tas
skats pie Ogres upes, tur kalnā, un tie dinozauri. Kad mēs tur brauksim atkal?”

Mīļš, mīļš paldies Līgai Čeverei par skaisto dienu, paldies Reinim un viņa ģimenei, ka pagodināja ekskursiju ar
savu klātbūtni, paldies laipnajam šoferītim un visiem mums, kas laipni uzņēmām savā vidū mūsu uzticamo draugu
Lietu!
Dievs, paldies, ka dāvini savu mīlestību un cerību, kas silda no iekšienes!

Es, kas biju kopā ar visiem ekskursantiem, Dievu un bez šaubām uzticamo draugu Lietu. Regīna Paegle



JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
Artūrs Dimitrijevs

Aizvadītais laivu brauciens

Gandrīz jau par tradīciju ir izveidojies jauniešu laivu brauciens vasaras sākumā. Šis bija jau otrais gads,
kad  laivojām pa  Aivieksti,  bet  šoreiz  tika  izvēlēts  daudz  garāks  maršruts  nekā  pagājušajā  gadā  (Letes  –
Meirāni). Tā nu mēs diezgan ātri savācām lielu jauniešu grupu, kas bija gatavi doties braucienā. Tā pat kā
pagājušajā gadā mums pievienojās arī jaunieši no Cesvaines bērnu un jauniešu centra, un šogad vēl papildus
arī jaunieši no Madonas un Degumniekiem.

Pamostoties 5. jūnija rītā, kad bija paredzēts doties laivu braucienā, skats pa logu nebija iepriecinošs, jo
lija  stiprs  lietus.  Diemžēl  bija  daži  jaunieši,  kas  no  rīta  atteica  dalību  braucienā,  bet  lielākā  daļa  palika
apņēmības pilni tāpat doties braucienā. 

Kad visi nokļuvām Lubānas mācītājmuižā, lietus bija pārstājis līt, un pēc dažām iepazīšanās spēlēm
mēs bijām gatavi doties upē. Protams, kā jau jauniešiem mums gadījās dažādi atgadījumi, piemēram, viena
meitene, kāpjot iekšā laivā, to apgāza un pilnībā iegāzās ūdenī, bet uzreiz pārvilka maiņas drēbes un vēlāk viss
bija kārtībā.

Vienīgais pieturas punkts brauciena laikā bija Lubānas mācītājmuiža, kurā mēs ieturējām pusdienas un
parunājām par Rakstu vietu, kur Jēzus aptur vētru. Vēlāk turpinājām nākamo posmu pa Aivieksti uz Meirāniem.
Kopā ar laivām nobraucām 22.6 km, un būtu gatavi arī turpināt, ja tas būtu nepieciešams.

Kopumā pēc brauciena visiem bija ļoti pozitīvas emocijas, kā arī liels prieks par paveikto. Jāsaka liels
paldies Mārim no Lubānas draudzes, kurš mums par brīvu uzticēja laivas, un mācītājam Reinim par brauciena
organizēšanu! Paldies visiem tiem, kas piedalījās, par lielisko kompāniju un fantastiskajām emocijām! Paldies
arī tiem, kas bija ar mums lūgšanās!

PĀRDOMĀM
Žozefs Foljē, franču priesteris, sociologs un rakstnieks

o Svētīgi tie, kas prot pasmieties paši par sevi – viņiem nekad nav trūcis iemesla jautrībai.

o Svētīgie tie, kas prot atšķirt kalnu no kurmja rakuma, - viņi sev aiztaupa ne mazums raižu.
Svētīgi tie, kas prot apklust un klausīties, - viņi uzzinās daudz ko jaunu.

o Svētīgi tie, kas ir pietiekami gudri, lai neuztvertu sevi nopietni, - apkārtējie viņus novērtēs.

o Svētīgi jūs esat, ja protat apbrīnot smaidu un aizmirst īgnu grimasi, - jūsu ceļš būs saules 
pieliets.

o Svētīgi jūs esat, ja aizvien protat līdzcilvēku rīcību skaidrot ar labvēlību, pat ja ārēji izskatās 
citādi, - jūs uzskatīs par naiviem, bet tā ir maksa par mīlestību.

o Svētīgi tie, kas domā, pirms rīkojas, un lūdzas, pirms domā, - viņiem tiks aiztaupīts daudz 
muļķīgu kļūdu.

o Svētīgi jūs esat, ja protat apklust un smaidīt pat tad, kad jūs pārtrauc, jums iebilst vai liek 
šķēršļus, - tas nozīmē, ka jūsu sirdīs iesakņojies Evaņģēlijs.

o Svētīgi jo īpaši esat jūs, kas protat saskatīt Kungu visos cilvēkos, kurus satiekat, - jūs esat 
atraduši patieso gaismu, jūs esat atraduši patieso gudrību.



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
9.jūlijs 900 DIEVKALPOJUMS

5. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
13. jūlijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Svētdiena
16. jūlijs 900 DIEVKALPOJUMS 

Pēc dievkalpojuma
sadraudzība 

6. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
20. jūlijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
23. jūlijs 900 DIEVKALPOJUMS

7. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
27. jūlijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
30. jūlijs

900 DIEVKALPOJUMS 
8. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

INFORMĀCIJA

Kapusvētki Ķinderu kapos 30. jūlijā plkst. 15.00

28. jūlijā plkst. 21.00 
Cesvaines ev. lut.  baznīcā ērģeļmūzikas koncerts.

Ērģelnieks Jānis Pelše. 
Ieeja par ziedojumiem.

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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