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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše

Dieva bērns
Ar 1.septembri ir iesācies jauns mācību gads skolēniem un studentiem. Pat ja arī neuzsākas mācības kādā

izglītības iestādē, mēs visi esam šajā dzīves skolā un vēl jo vairāk, mēs varam būt arī ticības skolā. Apustulis Pāvils
atgādina Galatiešu draudzei svarīgu patiesību, kuru mēs noteikti zinām, bet ir labi pie tās atkal un atkal atgriezties.
Pāvils raksta: „Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat
tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi
esat viens Kristū Jēzū.  Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.  ”
/Gal. 3: 26-29/ 

Būt Dieva bērnam, tā ir patiesība, kura mums tiek atgādināta un mācīta. 4. nodaļā Pāvils izvērš šo tēmu
sakot, ka ikviens cilvēks ir šīs pasaules pirmspēku paverdzināts. Tas ir grēks, kas valda pār ikvienu cilvēku. Milzīgs
spēks, kas katru cilvēku ir darījis par vergu. Rietumu pasaulē sen ir aizliegta verdzība, bet grēka verdzība aizvien
pastāv un ir īsta. Cik viegli var paverdzināt cilvēkus, kuriem nav aizsardzības, kuri ir bezspēcīgi un palikuši vieni.
Tāda ir katra cilvēka realitāte, ja vien viņam nav laba aizstāvība. Domāju, piemēram, kāda ietekmīga cilvēka atvasi
nebūtu tik viegli paverdzināt, tur uzreiz būtu atbildes reakcija. Pāvils atgādina šo lielo un svarīgo patiesību: „Jūs jau
visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. ” – Dievs ir rīkojies un dāvājis glābšanu visiem, kas tic uz Jēzu
Kristu, kā glābēju un pestītāju. Dievs uzlūko tevi kā savu bērnu, jo Jēzus Kristus, viņa dēls, ir miris un uzvārēji grēka
verdzību, lai tu būtu brīvs. 

Pāvils atgādina vēl vienu patiesību: ”Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības,  lai
izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības.  ” /Gal.4:4-5/ No sievas dzimis - tas nozīmē,
ka Jēzus nāca kā patiess Dievs un patiess cilvēks. Viņš ir blakus, kad esi nobijies, vājš, kritis grēkā, ievainots vai
neziņā. Kad sauc uz Dievu pēc glābšanas, tad Jēzus ir tev blakus. „Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu
līdzi  just  mūsu  vājībām,  bet  kas  tāpat  kārdināts  visās  lietās,  tikai  bez  grēka.  Tāpēc  pieiesim  bez  bailēm  pie
žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. ”

Pāvils lieto vārdu mantinieks, kas parāda šīs dzīves realitāti. Mēs esam Dieva bērni, bet tai pašā laikā vēl
ceļā  uz apsolīto  mantojumu -  Debesu valstību.  Kā Dieva bērni,  mēs esam šajā  pasaulē  aicināti  tā  arī  dzīvot.
Mantojumu daudzi vēlas saņemt, bet maz ir to, kas dzīvo kā patiesi mantinieki. Arī ticības lietās daudzi labprāt
vēlētos būt Debesu valstības mielasta dalībnieki, bet vai vēlamies strādāt Viņa valstībā, Viņa vīna kalnā? Pāvils
atgādina: „Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni  un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā
Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu.” Bērni, kas mīl savus vecākus, tiem paklausa un
rūpējas par to, ko vecāki ir uzticējuši. Dievs tevi sauc par savu bērnu, kāda būs tava atbilde? 

AKTIVITĀTES DRAUDZĒ

9. septembrī plkst. 12.00 baznīcā
ikviens aicināts uz pasākumu, kuru vadīs mācītājs Rolands Eimanis.

Pirmā tēma būs  "Mīlestības vecuma posmi" - katram vecuma posmam ir nepieciešams saņemt atbilstošu mīlestī-
bu. Īpaši aicināti draudzes kalpotāji, lai saņemtu stiprinājumu un iedrošinājumu kalpošanai. 



Otrā tēma jeb dienas aktīvā daļa – garīgās kustības nodarbība mācītāja vadībā. Tiks vadīta treniņprogramma 
"Krustsolis"

Līdzi ņemt labu garastāvokli un nelielu cienastiņu kopīgai sadraudzībai. 
Būs iespēja ziedot.

Gaidām arī Tevi!

DAUGAVPILS DIECĒZES  DRAUDŽU DIENA

Astrīda Briede

Nu jau  gandrīz  pirms  mēneša  tika  aizvadīta  svētīga,  priecīga,  garīgi  stiprinoša,
kopībā pavadīta Daugavpils diecēzes draudžu diena. Šis laiks ir nozīmīgs visai Baznīcai, jo
šogad  svinam Reformācijas  500  gadi.  Šogad  atzīmējam arī  Daugavpils  diecēzes  pirmo
desmitgadi. Cik labi, ka varējām būt kopā Cesvainē no dažādām diecēzes draudzēm! 

Pēc rīta svētbrīža devāmies gājienā uz Cesvaines vidusskolu, kur notika dažādas
aktivitātes bērniem. Savukārt, pieaugušajiem bija iespēja noklausīties mācītāja Induļa Paiča
lekciju  par  to,  ko  mēs  varam  mācīties  no  reformācijas  pieredzes  attiecībā  uz  garīgo
atjaunošanos, jo ikviens cilvēks ir aicināts dzīvot intensīvu, pilnvērtīgu garīgo dzīvi. 

Pēc  pusdienu  pauzes visi  varējām piedzīvot  mācītāja  Rolanda Eimaņa atraktīvo
priekšlasījumu ar kārtīgu izkustēšanos.

Pēcpusdienā draudzes bija aicinātas sacensties par diecēzes kausu. Lai arī mērķis bija process, bet ne rezultāts,
tomēr ceļojošais Daugavpils diecēzes kauss līdz nākošajām diecēzes dienām paliks Cesvainē, jo mūsu draudzes
komanda izcīnīja uzvaru. 

Tālāk sekoja atpakaļ ceļš uz baznīcu, kur varējām veldzēties Kaspara Zemīša ģitāras skaņās. Viņš ar savu ģitāras
spēli aizkustināja daudzus cilvēkus baznīcā.
Pēc koncerta sekoja visu svētku kulminācija – dievkalpojums. Bīskaps Einārs Alpe dievkalpojuma sprediķī sacīja:
“Kā šodien gribētos piedzīvot to, ka katrā vietā, katrā draudzē dievkalpojums kļūst kā liels gaidīts notikums. Lai ap
baznīcu viss notiek kā pirmajā mīlestībā uz Kristu,  ticības dedzībā kā iesvētību dienā un gara piepildījumā kā
svētajā Kristībā un Sakramentā. Pacentīsimies visi kopā piepildīt šo pasauli, tātad vispirms savu apkārtni ar Dieva
palīdzības un mīlestības gaismu…
…  Šī diena ir  vienreizēja un neatkārtojama. Otreiz nekad mēs tādu izdzīvot nevarēsim. Tāpat viss mūsu mūžs
kopumā ir taču vienreizējs un neatkārtojams, un Dieva palīdzība tajā arvien ir ar mums, līdz mēs atkal redzēsimies
un ceļu būsim nostaigājuši līdz galam. Lai tā Kunga žēlastība ar šiem vakara saules stariem mūs visus noglāsta un
tālākajā ceļā pavada.”

Patiešām varējām piedzīvot kā, gatavojoties šim pasākumam, Dievs mūs brīnišķīgi  ir  vadījis,  gan visus
kopā, gan katru atsevišķi. Dievs ir vadījis, palīdzēdams it visā. Pateicība Dievam!
Lielu paldies gribam teikt arī visu draudžu cilvēkiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā un vadīšanā. L iels
paldies  z/s  “Sviķi”  par  ziedotajiem dārzeņiem,  SIA  “Junge”  par  gardajām plātsmaizēm  un  pīrādziņiem,  a/s
“Cesvaines  piens”  par  sieru,  Olgai  Klimanovai  /SIA  “Sēlis”/  par  ziedoto  kafiju,  tēju,  cukuru,  Cesvaines
vidusskolai un direktoram Didzim Baunim par  atbalstu un praktisku palīdzību, lai šie svētki var izdoties.

AKTUALITĀTES DAUGAVPILS DIECĒZĒ

14.augustā, Bīskapa Meinarda dienā, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas garīdznieku pulkam pievienojās
deviņi jauni mācītāji. 

Daugavpils diecēzē ordināciju saņēma:
 Rolands Pētersons (dzim.1984), kalpo Madonas un Liezēres ev. lut.draudzē,
 Agris Pilsums (dzim.1957), kalpo Ilūkstes, Lašu un Subates draudzē. 



SVĒTDIENAS SKOLA

Mīļie vecāki, vecvecāki un krustvecāki!

Jūs esat galvenie stūrakmeņi, kuru ietekmē bērni nāk uz svētdienas skolu!
Tāpēc aicinām un atgādinām, ka arī šogad gadskārtējā svētdienas skola uzsāk savu kalpošanu bērniem Pļaujas
svētku svētdienā 1. oktobrī! 

Bērni, svētdienas skolas skolotājas jūs gaidīs uz pirmo svētku nodarbību 1. oktobrī!  Līdzi ņemiet
kādu pašu dārzā izaudzētu vai mīļu dabas velti, ko nolikt altāra priekšā. 

Svētdienas skolas skolotājas: Līga, Ilze, Regīna

Šogad svētdienas skolas sākumu svinēsim Liezēres Evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolā  7.
oktobrī pl. 10.00 pie Liezēres pamatskolas, Ozolos. 

Jūs ielūdz un ar prieku gaidot, svētdienas skolas skolotāja Regīna

PĀRDOMĀM

Dr. Tejado V. Henčels      10 VEIDI, KĀ IZPOSTĪT SAVU DRAUDZI

1. Nenāciet!
Viens no lielākiem draudžu postītājiem ir apmeklējumu samazināšanās. Daudzi cilvēki vienkārši nevar atrast laiku, 
lai svētdienā pavadītu stundu vai divas dievnamā. Cilvēki atrod daudz un dažādus iemeslus, kāpēc viņi nevar 
svētdienā ierasties. Nez’ kāda izskatītos mūsu dzīve, ja Dievs parādītos mūsu 
mājās tikpat bieži, cik mēs viņējā? Bībele skaidri māca par to, cik svarīgi ir sapulcēties vai nākt kopā (Ebr 10:25).

2.  Ja jūs nākat, pārliecinieties, ka nokavējat!
Tik daudziem no mūsdienu dievlūdzējiem ir vienaldzīga attieksme pret dievkalpojumu. Ir vērojama „kad tikšu, tad 
tikšu” attieksme, ja tas saistīts ar baznīcas apmeklējumu. Ja mēs ierastos darbā tādā pat veidā, kā uz baznīcu… cik 
daudziem no mums vēl būtu darbs? Mēs sakām, ka Dievs vienmēr ir laikā, bet vai to pašu varam teikt par sevi? 
Precizitātes trūkums, kas saistīts ar dievkalpojumu, ir miniatūra no tā, kas ir mūsu vispārējais priekšstats par Dievu. 

3.  Parādieties tikai tad, kad ir labi laikapstākļi!
Vai jūs kādreiz esat bijuši baznīcā briesmīgas lietusgāzes laikā? Lielākoties neviens cits arī nav! Daži iet uz baznīcu 
tikai tad, kad spīd saule un nav neviena mākonīša. Ir tāda parādība kā „labo laikapstākļu” kristieši, kas apmeklē 
baznīcu tikai tad, kad viss viņu dzīvēs ir kārtībā. Tajā brīdī, kad viņu dzīve sabangojas, viņi paliek dusmīgi uz Dievu, 
uz mācītāju un uz draudzi. 

4.  Atrodiet kādu vainu visur (un visos)!
Visbiežāk slepkavību izmeklēšana sākas ar to, ka tiek pārbaudīti tie, kuriem ir kaut kas negatīvs ko teikt par upuri. 
Līdzīgi, kad kāda draudze tiek nopostīta, jūs ātri sapratīsiet, ka vainu meklētāji būs pirmie aizdomās turamie. Tie ir 
mūsu draugi, kas sēž „paļātāju pulkā” (Ps 1:1). Vainu meklētāji vienmēr var pateikt, kas ir problēma, bet viņi paši 
nekad šo problēmu neatrisina. Viņi pavisam noteikti ir draudžu postītāji!

5.  Nekad neuzņemieties kādu vadošu amatu vai atbildību!
Daudziem draudzēs ir „nomnieka” mentalitāte, t.i., tad, kad viņiem nekad nekas nepieder. Kad jūs īrējat dzīvokli, ja 
kaut kas saplīst, jūs izsaucat saimnieku, lai tas to salabo. Jums tas nav obligāti jādara pašam, jo jums tas nepieder. 
Ir pārāk daudz cilvēku, kas izīrē baznīcas solus. Ir taču daudz vieglāk kritizēt, nekā savākties. Kā saka Sets Godins 
(Seth Godin), „Neviens vēl nav uzcēlis pieminekli kritikai”. Ja mēs gribam, lai lietas notiek savādāk, mums ir 
jāuzņemas atbildība vadīt  – formāli vai neformāli. Vadība ne vienmēr nozīmē kādu amatu; vadība nozīmē 
produktivitāti. Draudze, kura ir pilna tikai ar sekotājiem, sev nodrošina tikai dzīvības vilkšanu.

6.  Satrakojieties, ja jūs neizvirza kādam vadošam amatam!
Tik daudzi draudzēs tiecas pēc tituliem! Viņi grib būt priekšnieki, diakoni un citādi VIP-i, un, kad viņi netiek tam 
izvirzīti, viņi sāk taisīt problēmas. Tā ir zemapziņas dzīlēs sēdoša lepnuma manifestācija, un lepnums ir viens no 
visbīstamākajiem slepkavām.



7.  Sapulcēs nekad neizsakiet savas domas …pagaidiet, lai to darītu PĒC sapulces!
Nekļūdīga pazīme draudzēm, kas ir uz iznīkšanas sliekšņa, ir tā, kuru galvenais darbības veids ir „sapulces-pēc-
sapulcēm”. Jūs zināt, ka tur, kur neviens godīgi neizsaka savu viedokli vai nepienes noderīgu viedokli oficiālo 
sapulču laikā, bet pēc sapulces ātri ieraujas stūrītī vai stāvlaukumā, lai gaustos par to, kā „tas būtu jādara”.

8.  Nedariet neko vairāk, kā nepieciešams!
Parādieties, ejiet mājās, bet neesiet aktīvs, iesaistīts draudzes loceklis! Ir grūti pildīt Bībelē teikto – aizsniegt 
„mazāko no šiem”, ja mēs darām tikai to vismazāko, ko vien varam. Skumjā realitāte ir tā, ka daudzi cilvēki, kuri grib 
darīt vismazāk, mīl kritizēt tos, kuri dara visvairāk. Viņi brēc par to, ka draudzi vada kliķe, tai pašā laikā nekad 
nepiedāvājot iniciatīvu, lai kaut ko padarītu.
Viņi tikai stāv maliņā un skatās, kā draudze iet postā.

9.  Atturieties no ziedošanas Kungam!
Lai kalpotu, ir vajadzīga nauda – it īpaši, lai darītu žēlsirdības darbus nabadzīgajiem. Tims Kellers (Tim Keller) saka,
ka „žēlsirdības kalpošana ir dārga”. Ja mēs neziedojam Kungam un Viņa darbam, mēs ierobežojam darbu, kas 
varētu tikt izdarīts caur vietējo draudzi. Turklāt, tā kā ar draudzi vai kalpošanu saistās arī ikdienas izmaksas, 
ziedošanas trūkuma dēļ var nākties draudzi slēgt, atlaist kādus darbiniekus vai izdarīt kādus citus radikālus soļus.
Daži saka, „Tā baznīca no manis grib tikai naudu!” To pašu varētu teikt arī par lielveikaliem, tomēr mēs turpinām tur 
atstāt savu naudu! Lai gan ir bijušas tādas draudzes, kas ir nelietīgi darbojušās ar finansēm, joprojām ir tūkstošiem 
draudžu, kas nepilnīgi kalpo savām kopienām trūcīgo finanšu dēļ. Kad mēs pārstājam ziedot, mēs šīs draudzes 
izpostām… tāpat kā neskaitāmās dzīves, ko tās varētu aizskart ik dienas.

10.  Nesniedzieties pēc tiem, kas vēl nav draudzē!
Draudzes primārais mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar Jēzu. Cilvēkiem baznīcu solos ir jāuzņemas atbildība un ik 
dienu jākļūst par „mini-baznīcām”, kas aizsniedz tos, kas vēl tur nav un jāved viņi uz Kunga namu, lai tiktu mācīti. 
Draudzēm ir vajadzīga regulāra un pastāvīga „asinspārliešana”. Kad jauni cilvēki ienāk draudzē, viņi ienes jaunu 
dzīvību un rezonansi. Viņi nodrošina, ka draudze neiesprūst vecajā veidā, kā lietas tiek darītas. Viņi ienes svaigu 
perspektīvu, un uztur draudzi dzīvu. Nepostiet savu draudzi! Ejiet un atvediet kādus jaunus cilvēkus uz to jau 
šodien!

IESVĒTES MĀCĪBAS

“Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas
Man tic, nepaliktu tumsībā” (Jņ.12:46)

Iesvētību kurss  ir iespēja ikvienam iepazīt Kristīgo ticību nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē, klausoties lekcijas
un diskutējot pie kafijas vai tējas tases. Kursa mērķis ir palīdzēt noformulēt savu ticību.

To varētu izteikt šādi: “Es zinu, kam es ticu. Es dzīvoju saskaņā 
ar savu ticību. Es turos kopā ar tiem, kas tic”.

Iesvētības ir nosacījums, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā: laulāties,
kristīt bērnu, būt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

2017. gada rudens grupas nodarbības sāksies 
ceturtdien, 14.  septembrī plkst. 18.00

Nodarbības vadīs draudzes mācītājs Reinis Bikše.

KRISTĪBAS

20. augustā mūsu draudzē kristīta - Marija Grinšpona, 
kristītas un iesvētītas – Dace Emīlija Zazīte,  

Laura Klāra Florentīna Linberga, Sanija Alise Jansone 



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
3. septembris 900 DIEVKALPOJUMS

13. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
7. septembris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Sestdiena

9. septembris 1200
garīgās kustības 
nodarbība “Krustsolis”

Vada mācītājs Rolands 
Eimanis

Svētdiena
10. septembris 900 DIEVKALPOJUMS 

14. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
14. septembris

1800 Iesvētes mācības 1.nodarbība
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
17. septembris

900 DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība 

15. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
21. septembris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
24. septembris

900 DIEVKALPOJUMS 
16. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
28. septembris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
1. oktobris

900 DIEVKALPOJUMS 
Pļaujas svētki

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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