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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše

 Kas ir Pļaujas svētki?

„Pļaujas svētki ir pateicības svētki, kurā baznīcas ļaudis pateicas Dievam par Viņa dāvāto svētību zemei un par tās
nestajiem augļiem.  

Pļaujas svētkos draudzes nes uz dievnamu pašu sarūpētus augļus un dārzeņus, ziedus vai maizes kukulīšus, kurus
novieto  uz  dievnama  altāra.  Daudzviet,  jau  krietnu  laiku  pirms  Pļaujas  svētkiem,  cilvēki  tiek  mudināti  ziedot
izaudzētās dabas veltes, lai iepriecinātu mazturīgākos draudzes locekļus. 

Pļaujas svētku dievkalpojumos sacītie sprediķi aicina pateikties par bagātīgo ražu, kā arī pārdomāt to, kāda ir bijusi
sēkla, ko esam dēstījuši attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem. Tā kā cilvēks bieži vien ir paradis sūroties un bēdāties,
Pļaujas svētki mudina neaizmirst pateikties Dievam par savu nodrošināto dzīvi, pajumti, iztiku u.tml. lietām.” /LELB
mājas lapa/ 

Kāpēc mēs svinam pļaujas svētkus? Dievs jau Vecajā Derībā aicināja izredzēto tautu svinēt un pateikties
par ražu, kas ievākta:  „Un tev būs šajos svētkos līdz ar saviem dēliem, savām meitām, saviem kalpiem, savām
kalponēm un levītiem, kā arī ar svešiniekiem, ar bāreņiem un atraitnēm, kas dzīvo tavos vārtos, priecāties,  tev būs
šos svētkus svinēt septiņas dienas Tam Kungam, savam Dievam, tanī vietā, ko Tas Kungs izraudzīs, jo Tas Kungs,
tavs Dievs, tev svētīs gan visu tavu ražu, gan arī ikvienu tavu roku darbu; tāpēc tev būs no visas sirds priecāties.  ”/
5.Moz. 16:14-15/

Dievs caur šiem svētkiem aicināja tautu ieraudzīt, ka zeme, kas nes ražu un augļus, ir Dieva dāvana. Ražu
var ievākt tikai tad, ja tai ir bijuši labvēlīgi laikapstākļi. Šogad daudz lauksaimniekiem nācās piedzīvot gadu, kurā
biežā lietus dēļ cerētā raža neizdevās. Nevaru precīzi pateikt, kāpēc tas tā ir noticis, bet mēs varam meklēt atbildi
Dieva Vārdā. Piemēram, 107. Psalmā mēs redzam, Dievs ir dāvājis tautai glābšanu, bet tauta ir aizmirsusi Dievu.
Dievs pieļauj grūtības un trūkumu, lai  cilvēkiem atgādinātu:  „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra
vārda, kas iziet no Dieva mutes.” /Mat 4:4/.  Ikdienas skrējienā cilvēks aizmirst, ka Dievs viņam ir  devis laiku,
dzīvību un zemi, kas nes augļus ar kādu mērķi. Dievs aizvien uztur šo pasauli, tā dāvājot žēlastības laiku, lai glābtu
to, kas ir grēka varā.  

5. Mozus grāmatā, 16. nodaļā Dievs aicina pieminēt verdzības gadus un ieraudzīt, cik tā ir liela dāvana, būt
brīvam.  Dažkārt  cilvēki  dzīves  nozīmīgās  lietas  novērtē  tikai  tad,  kad  tās  ir  paņemtas  prom.  Grūtības  un
pārbaudījumi atgādina, ka daudzas lietas mūsu dzīvē ir Dieva dāvanas. Arī mūsu tautā būtu jāskan pateicībai par
brīvību un dāvāto zemi. Mēs kā kristieši, varam apstāties un pārdomāt, cik neizmērojami liela ir pestīšanas dāvana. 

Pļaujas svētki liek mums domāt arī par mūsu garīgo dzīvi un tās noslēgumu. Bībele runā par pļaujas laiku,
kurā cilvēku dzīve reiz tiks izvērtēta līdzīgi, kā tiek izvērtēti kviešu kūlīši (Mat.13.nod.) Kāds būs vērtējums par mani?
Vai tikšu atzīts par cienīgu? Cilvēku attiecības ar Dievu ir atkarīgas no tā, kā Dieva vārds tiek saņemts. Dieva Vārds
atklāj  grēku, bet  tas nes arī  Evaņģēliju,  vēsti  par  grēku piedošanu. Jēzus saka:"Atgriezieties no grēkiem, jo
Debesu valstība tuvu klāt pienākusi." /Mat. 4:17/

Apustulis Pēteris raksta:  „Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar
jums,  negribēdams, ka kādi  pazustu, bet,  ka visi  nāktu pie atgriešanās. ” /2.Pēt.3:9/ Dievs aizvien mums dāvā
žēlastības laiku un Viņa vārds aizvien skan, lai arī mūsu tautā visi nāktu pie ticības.  Āmen.



SVĒTAIS VAKARĒDIENS

Sagatavoja Astrīda Briede
Par nemitīgu piedalīšanos Svētajā Vakarēdienā

Garīgajā dzīvē vitāli svarīga ir attieksme pret Svēto Vakarēdienu. Ne velti Jēzus saka: “Patiesi, patiesi Es jums
saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda Manu
Miesu un dzer Manas asainis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.”/Jņ.6:53-54/

Mūsu Kungs Jēzus Kristus pirms Svētā Vakarēdiena iedibināšanas teica:  “Maize, kuru Es jums došu, ir
Mana Miesa, kas dota par pasaules dzīvību”/Jņ 6:51/. Tas ir ēdiens, ko Es vēlos jums dot.Tā ir Mana Miesa, kuru Es
vēlos atdot visas pasaules dzīvdarīšanai! Tas nozīmē, ka Svētais Vakarēdiens ticīgajiem ir nepieciešams kā Kristū
balstītas garīgās dzīves sastāvdaļa. Šī garīgā dzīve Kristū nedrīkst tikt nedz slāpēta, nedz pārtraukta, (Kā saka
apustulis: “Neapslāpējiet Garu!”/1.Tes.5:19/), bet tai ir jābūt pastāvīgai un nemitīgai.

Svētais  Vakarēdiens  ir  tik  nepieciešams,  cik  nepieciešama ir  pati  Svētā  Kristība,  jo  vienu  un  to  pašu
divkāršo pavēli, ko Viņš ir devis par Kristību, Viņš ir sacījis arī par Svēto Vakarēdienu. Par kristību ir sacījis: “ Patiesi,
patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā”/Jņ 3:5/ Par Svēto Vakarēdienu
Viņš ir sacījis līdzīgi: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa Asinis, jums
dzīvības nav sevī!”/Jņ 6:53/
Tātad,  tāpat  kā  nevienam nav  iespējams dzīvot  garīgu  dzīvi  un  glābties  bez  Svētās  Kristības ,  tāpat  arī
nevienam nav iespējams dzīvot bez Svētā Vakarēdiena. 

Brīdī, kad mūsu Kungs uzticēja šo noslēpumu saviem mācekļiem, Viņš nelietoja ieteikuma formu: “Kurš
vēlas, lai ēd Manu Miesu, un kurš  vēlas, lai dzer Manas Asinis”, kā tas bija gadījumā, kad Viņš sacīja: “Ja kāds grib
man sekot”/Lk.9:23/ un “ja tu gribi būt pilnīgs”/Mt.19,21/. Gluži otrādi – Viņš ir teicis pavēlēdams: “Ņemiet un ēdiet, tā
ir Mana Miesa!” /Mt 26:26/ un “dzeriet visi no tā, tās ir Manas Asinis”/Mt 26: 27-28/

Apustuļi, sekodami šai mūsu Kunga pavēlei, Evaņģēlija sludināšanas sākumā, katrā iespējamā brīdī mācīja
kristiešus, lūdzās un svinēja Svēto Vakarēdienu. Par to liecina apustulis Lūka Austuļu darbu grāmatā, kurā raksta,
ka trīs tūkstoši, kuri iemantoja ticību Kristum Vasarsvētku dienā un kristījās, bija kopā ar apustuļiem, lai dzirdētu viņu
mācību un gūtu labumu, lai lūgtos un piedalītos Svētajā Vakarēdienā, lai svētītos un nostiprinātos Kristus ticībā:
“Viņi bija pastāvīgi”, apustulis saka,”apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās”/Apd 2:46/

Ja mēs uzmanīgi pavērojam dievkalpojuma gaitu, tad redzam, ka tā mērķis no paša sākuma līdz beigām ir
sanākušo ticīgo kristiešu dalība Svētajā Vakarēdienā. Tā ir dievkalpojuma kulminācija, kad dievbijībā, mīlestībā un
ticībā, ka “tā ir Mana miesa, kas par jums top dota” /1.Kor.11:24/ un “tās ir Manas asinis, kas par daudziem top
izlietas grēku  piedošanai”  /Mt  26:28/,  saņemam  Svēto  Vakarēdienu,  un  varam  pateikties  Dievam  par  lielo
žēlastību, kuru esam bijuši cienīgi saņemt. 

Tātad,  kristiešiem, kuriem nav nekādu šķēršļu,  ir  bieži  jāpiedalās Svētajā Vakarēdienā,  lai  mūsos būtu
dzīvība, kas ir Jēzus Kristus, un lai mēs nenomirtu garīgā nāvē. Tie, kuri nebauda šo garīgo ēdienu bieži, protams,
mirst, lai gan liekas, ka fiziski viņi dzīvo. Tomēr garīgā ziņā viņi ir miruši, jo ir nošķīrušies no garīgās un patiesās
dzīves, kuru dāvā Svētais Vakarēdiens.

Kā zīdainis,  kad tas piedzimst,  raud un kāri  lūdz pienu un ēdienu, bet,  ja zīdainis neēd un viņam nav
apetītes, tad tā ir zīme, ka viņš ir slims un var nomirt, tā arī mums ir jābūt lielai vēlmei baudīt Svēto Vakarēdienu,
garīgo ēdienu, lai mēs varētu tikt dzīvdarīti. Pretējā gadījumā mēs atrodamies garīgās nāves briesmās. 

Tāpēc Jānis Zeltamute saka: “Un tā nebūsim kūtri, kas esam tapuši tādas mīlestības un goda cienīgi. Vai
tad neredzat bērnus, kas ar tādu vēlmi tiecas pēc mātes krūts un ar kādu degsmi to satver? Lai arī mēs ar tādu pašu
degsmi nākam pie šī Mielasta, pie šīs garīgās krūts, varbūt ar vēl lielāku kāri. Ieķersimies Svētā Gara žēlastībā kā
bērni mātes kreklā, lai mums būtu tikai viena bēda – šīs maltītes nesaņemšana.”



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
1.oktobris

900 DIEVKALPOJUMS
Pļaujas svētki
Svētdienas skola

Ceturtdiena
5. oktobris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Svētdiena
8. oktobris 900 DIEVKALPOJUMS 

18. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

Ceturtdiena
12. oktobris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
15. oktobris

900 DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība 

19. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

Ceturtdiena
19. oktobris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
22. oktobris

900 DIEVKALPOJUMS 
20. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

Ceturtdiena
26. oktobris

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
29. oktobris

900 DIEVKALPOJUMS 
21. svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

DRAUDZES EKSKURSIJA

Draudzes ekskursija "No sirds pārpilnības mute runā." /Lk.6:45/

Dodamies ciemos pie Bīskapa Hansa Martina Jensona un brāļiem un māsām Liepājas diecēzē. Izbraucam
4.novembrī plkst. 8.00 un dodamies uz pirmo pieturas punktu plkst. 13.00 Valgundes klosteri pie Jelgavas, plkst.
15.00 ierodamies Saldū, kur dosimies ekskursijā Saldus konfekšu fabrikā "Saldus gotiņa", pēc tam paredzēts ap -
meklēt LELB Sieksātes klosteri. Nakšņošana paredzēta Saldus Gregora skolā. 
5.novembrī agri no rīta dosimies ceļā uz Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli, lai kopīgi svinētu dievkalpojumu.
Pēc dievkalpojuma paredzēta sadraudzība un Liepājas apskate. Pēcpusdienā dosimies mājupceļā uz Cesvaini. 
Pieteikšanās līdz 22.oktobrim pie draudzes kasieres Astrīdas Briedes vai mācītāja Reiņa



DRAUDZES PADOMES LĒMUMI

19. septembrī draudzes padomes sēdē tika nolemts pēc Reformācijas svētkiem dievkalpojumos sākt lietot 
jauno Dziesmu grāmatu.

Ja kādam ir vēlme personīgi iegādāties grāmatu, lūgums pieteikties pie mācītāja Reiņa vai Astrīdas Briedes līdz 15. 
oktobrim. Grāmatas cena 14 eiro.

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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