Cesvaines evaņģēliski luteriskās

Nr.13(96)
2017. gada 24.decembris – 2018. gada 28.janvāris
GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše
Vai ir iespējams palaist garām Ziemassvētkus? Tik ilgi tiem esam gatavojušies, un nu tie ir pienākuši. Tā
vien šķiet, ka nav iespējams tos palaist garām vai nokavēt. Esam priecīgi sagaidījuši Kristus dzimšanas svētkus,
kurā piedzīvojam lielāko dāvanu, kas mums tiek dota. Un tomēr...pat ja mums mājās ir Ziemassvētku eglīte,
dāvanas, sagatavotas Ziemassvētku dziesmas un svētku galds, ir iespējams palaist garām patieso Ziemassvētku
notikumu.
Pirmie, kuri palaida garām Ziemassvētku patieso notikumu, bija tie, kuri neatdarīja sava nama durvis
Jāzepam un Marijai, kad viņi lūdza naktsmājas. Kādi atteica, jo nevēlējās liekas grūtības - kā tas būs, ja mums būs
jāuzņem sveši ļaudis mūsu ģimenē šajos svētkos. Kādi atteica ceļotājiem, jo nevēlējās uzņemties rūpes par jaunas
dzīvības nākšanu pasaulē.
Ārēji Jāzeps un Marija izskatījās pēc parastiem ceļotājiem. Izdevīgāk būtu atvērt un izbrīvēt sava nama
durvis kādam karalim vai princim. Tas būtu liels lepnums un gods, uzņemt pasaules slavenu viesi. Tomēr Dievs
izvēlas nākt pie mums pazemīgs. Dažkārt Viņš nāk pie mums caur vismazāko, necilāko līdzcilvēku. Jēzus saka: „ko
jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. ”/Mt.25:40/
Pirmie, kuri piedzīvo patieso Ziemassvētku būtību, ir Jāzeps un Marija. „Un, tiem turpat esot, viņai laiks
pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija
vietas tai mājoklī. ”/Lk. 2:6-7/ Jāzeps un Marija piedzīvoja, ka viņu trūkums un neziņa nebija šķērslis pirmajiem
Ziemassvētkiem. Jēzus bērniņš ienāca pasaulē trūcīgos apstākļos. Vecāki noteikti vēlējās labākus apstākļus, bet
Dievs turēja savu roku pār šo ģimeni. Piedzīvot Kristus dzimšanas svētkus mēs varam, ja tāpat kā Marija un Jāzeps,
uzticamies Dieva vārdam. „lai notiek ar mani pēc tava vārda." /Lk.1:38/
Ja sirdis ir pilnas ar visu citu, tad varam palaist garām svētku patieso būtību. Svētku laikā sirds var būt pilna
ar steigu, domām par svētku vakariņām, par dāvanām - vai būs īstās, vai derēs. Kā es lietošu savas jaunās slēpes,
ragaviņas, datorspēli. Tā mūsu sirds tiek piepildīta ar visādām lietām, bet paliek jautājums, vai mana sirds ir patiesi
laimīga un piepildīta. Vai tās lietas, tās ilgas, pēc kā es dzenos savā dzīvē un uz ko lieku visu savu cerību, man
patiesi dos to īsto sirds ilgu piepildījumu, kad tās tiks sasniegtas.
Patiesu sirds piepildījumu mēs piedzīvojam, atsaucoties Dieva vārdam, ja uzņemam to. Apustulis Jānis
raksta: „cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam. /Jņ.1:12/ Eņģelis
vēstīja: „jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” /Lk. 2:11/
Valdnieks Hērods arī palaida garām Kristus dzimšanas svētkus. Viņam bija bailes no šīs vēsts, ka bērns,
kas ir dzimis, ir Jūdu Ķēniņš. Hērodam labāk patika turēt savas dzīves grožus savās rokās. Viņš nebija tas vīrs, kurš
pielūgtu Jēzu un atzītu Viņu par Kungu. To varēja darīt gudrie vīri, bet ne viņš. Arī mūsdienās ir cilvēki, kas domā
līdzīgi – „es ticu, ka Dievs ir, bet neesmu gatavs uzticēt visu savu dzīvi, lai tic tie citi, kam tas ir svarīgi.” Hērods un
daudzi līdz ar viņu nepiedzīvo Kristus dzimšanas svētkus, jo nevēlas uzticēties Jēzum, kā savas dzīves Kungam.
Vai ir kas tāds manā dzīvē, kas kavē mani doties pie Jēzus Kristus? Tik bieži mēs rīkojamies kā Hērods,
kas paliek ar savām sāpēm un ievainojumiem vieni savā dzīves tronī un tikai noskatās, kā citi sastop piedošanu un
dziedināšanu pie Jēzus Kristus. Grēks ir tas, kas šķir mūs no Dieva. Un bieži vien mēs savā dzīvē nevēlamies vai
atsakāmies šo grēku ieraudzīt un to atdot Dievam. Cilvēka izvēle nepaklausīt Dievam ir tā, kas attālina no Viņa. Tas
ir katra cilvēka valdīšanas tronis. Ādams, izdarījis grēkus, slēpās no Dieva. Viņš vairs nepazina Dievu kā mīlošu
Tēvu, kas visu bija devis, tagad Dievs bija soģis un bargs Dievs. Grēkā mēs visi esam dzimuši un nošķirti no Dieva,
tieši tur skan Eņģeļa vēsts: „Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. jo jums
šodien Pestītājs dzimis ” /Lk.2:10-11/. Jēzus aicina mūs un iedrošina: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un
grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. ” /Mt. 11:28/ Tā ir vēsts ikvienam no mums. Dievs sūta savu Dēlu Jēzu Kristu, lai

Viņš mirtu par mūsu grēkiem un mēs saņemtu grēku piedošanu.
Mums apkārt ir tik daudzi, kuri ir uzticējušies Kristum un kopā ar Dāvidu var teikt: „Svētīgs tas cilvēks.., kam
prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem ” .Ps. 1:1-2 Dāvids raksta, ka tie, kas uzticas Dievam, piedzīvo mūžīgu svētību,
tie ir kā koks, kas aug upes malā un vienmēr ir padzirdīts. Hēroda valdīšana drīz vien beidzās, pāri palika tikai
druskas, bet tie, kas uzticējās Kristum, piedzīvoja Dieva lielo mīlestību.
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
PASAULES GAISMA
Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes mācītājs Erberts Bikše
Adventa laiks liek īpaši domāt par vienu vārdu, un šis vārds ir - gaisma. Adventa un Ziemassvētku laiku
varētu nosaukt arī tā - pieaugošas gaismas laiks. Kas ir šī gaisma? Tā ir Kristus nākšana pie mums.
Vispirms tā sāk spīdēt Vecās Derības laika pravietojumos par Pestītāju, kura nākšana tiek gaidīta. Tad tā
atmirdz Viņa dzimšanā līdz ar eņģeļu nesto vēsti: „Jums šodien Pestītājs dzimis...” un turpina mirdzēt Kristus zemes
dzīves laikā. Mums tagad šī gaisma spoži spīd Dieva Vārda un Sakramentu dārgajās dāvanās, ar kurām Kristus nāk
tik tuvu pie mums. Un beidzot, būs diena, kurā šī gaisma atspīdēs pilnīgā spožumā, Kristum atnākot Viņa mūžīgajā
godībā.
Mēs ieraugām Dieva nodomu - Viņš liek gaismai pieaugt, kļūt spožākai. Tāds ir Dieva nodoms arī pie
mums. Viņš vēlas mūs redzēt kā cilvēkus, kurus apņem un piepilda gaišums. Apustulis Pāvils vēstulē
tesaloniķiešiem raksta, ka mēs esam gaismas un dienas bērni un nepiederam ne naktij, ne tumsai.
Zinu, ka paši nespējam sevi darīt par gaismas cilvēkiem, jo nākam no dziļas tumsas. Bet es zinu arī to, ka
tieši tādēļ jau Kristus nāca pie mums, lai Viņa žēlastības spēkā mēs kļūtu pārradīti no tumsas par gaismas bērniem.
Tas ir tiešām Dieva mīlestības un žēlastības darbs, ko Viņš paveic pie mums. Pāvils to ļoti uzskatāmi parāda: „Ir
atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un
pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā
Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu.” ( Titam 2, 11)
Adventa un Ziemassvētku laiks mūs īpaši mudina atkal no jauna ieraudzīt šo nepelnīto žēlastību, kas mums
tiek dāvināta ar Kristus nākšanu.
Šis laiks aicina izpaust prieku un pateicību, ka arī pie mums var turpināties šis brīnums - Kristus gaismas
pieaugšana.
Kristus saka: „Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības
gaisma.” (Jņ 8,12)
GAIDOT JAUNU GADU
Sagatavoja Artūrs Dimitrijevs
Kādreiz, kad Dieva tauta attiecībās ar Dievu bija kļuvusi nolaidīga, tas Kungs runāja uz viņiem caur pravieti
Hagaju: „Apdomājiet savas gaitas!”(Hagajas 1:5). Dievs mudināja viņus pārdomāt tās lietas, kuras ar viņiem ir
notikušas, un izvertēt viņu ticību un paklausību tam, ko Dievs ir teicis.
Arī ikvienam ticīgajam ik pa laikam ir nepieciešams paņemt pauzi un pārdomāt viņu dzīves virzību. Ir viegli
pārlekt no vienas aizņemtas nedēļas uz otru, pat neapdomājot virzienu, kur mēs ejam un kur mums vajadzētu iet.
Jauna gada sākums ir ļoti labs laiks, lai apstātos, paskatītos uz savu dzīvi, un izdarītu secinājumus. Tālāk
sekos jautājumi, kurus lūgšanas formā būtu ieteicams pārdomāt ikvienam ticīgajam:
1. Kādu vienu lietu es varētu darīt, lai gūtu lielāku prieku no savām attiecībām ar Dievu?
2. Kāda ir cilvēkam visneiespējamākā lieta, ko es Dievam varētu lūgt nākamajā gadā?
3. Kāda ir vissvarīgākā lieta, ko es varētu dāvāt savai ģimenei nākamajā gadā?
4. Kādus garīgos vingrinājumus es vēlos attīstīt nākamā gada laikā, un kādā veidā to varētu izdarīt?
5. Kas ir vislielākais laika izniekotājs manā dzīvē, un vai es to vēlos mainīt?
6. Vai ir kāds jauns veids, kā es varētu būt noderīgs savai draudzei?
7. Par kura cilvēka ticību es varētu lūgt biežāk?
8. Kāds ir vissvarīgākais veids kā es caur Dieva žēlastību varētu padarīt nākamo gadu citādāku no
pagājušā gada?

9. Kādu vienu lietu es varētu pamēģināt, lai padarītu savu lūgšanu dzīvi aktīvāku?
10. Kura viena lieta no mana nākamā gada plāna būs visnozīmīgākā pēc 10 gadiem? Un mūžībā?
Daudzu šo jautājumu nozīme nav to „dziļumā”, bet vienkāršs atgādinājums priekš mums pašiem, kad
konkrēto problēmu vai apņemšanos izvirzām priekšplānā. Piemēram, izvēloties kādu personu, kuru varētu nākamajā
gadā vairāk iedrošināt ticības dzīvē, visdrīzāk kļūs vieglāk atcerēties to izdarīt, kad šo personu satiksim.
Ja jums šie jautājumi ir palīdzējuši, tad droši ierakstiet tos kādā vietā, kuru jums sanāk biežāk aplūkot,
piemēram, plānotājā, kalendārā vai vienkārši piespraudiet pie ledusskapja durvīm. Tādā veidā jūs tos varēsiet
pārdomāt daudz biežāk nekā tikai reizi gadā.
Tātad izvērtēsim savu dzīvi, veidosim plānus un izvirzīsim mērķus, un dzīvosim nākamo gadu ar uzticību
Dieva vārdam, atceroties, ka „Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību”(Sal.pam.21:5). Bet pāri visam arī
atcerēsimies Jēzus vārdus: „Jūs bez Manis nenieka nespējat darīt”.(Jāņa 15:5)
DRAUDZES PADOMES LĒMUMI
Atbalstīsim mūsu brāļus un māsas Kristū.
Cesvaines draudzes padome ir nolēmusi ziedot Trešās Adventas kolekti - 186,00 eiro Carnikavas draudzei.
Otrajā Adventas rītā nodega teju atjaunotais senākais Vidzemes koka dievnams, Carnikavas baznīca, Siguļos.
Esam aicināti ikviens atbalstīt Carnikavas draudzi ar lūgšanām un ziedojumiem. Ziedojumu tālrunis Carnikavas diev nama celtniecībai: 90067001 (1.42 eiro par vienu zvanu).
Rīgas Arhibīskaps Jānis Vanags aicina: „Pārbaudījuma brīdī atcerēsimies Kunga Jēzus apsolījumu, ka elles vārti Viņa Baznīcu neuzvarēs. Ēka ir gājusi bojā, bet draudze dzīvo. Ne pirmo reizi tās dievnams ir ticis izpostīts.
Ar Dieva palīgu un labu cilvēku atbalstu tas atkal tiks uzcelts. Būsim līdzās Ādažu draudzei ar atbalstu, lūgšanām un
ziedojumiem!”
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636
PĀRDOMU STŪRĪTIS
Ričardam bija 9 gadi, kad viņš nonāca lielā, pelēkā mājā netālu no Londonas. Tas bija bāreņu nams, kurā
viņam bija jādzīvo, jo viņa paša vecāki bija nomiruši, kad viņš bija pavisam maziņš. Dzīve bāreņu namā nepavisam
nebija jauka un viegla – tur vajadzēja daudz strādāt, jo apkārt bāreņu namam bija liels dārzs, kurš bija jākopj, arī
virtuvē bija daudz darāmā, kā arī stallī un vēl visi lielās mājas uzkopšanas darbi. Ričards bieži bija noguris un
izmisis, jo nebija nevienas atpūtas dienas. Visa gada laikā vija viena vienīga brīvdiena – tie bija Ziemassvētki.
Tā bija brīnišķīga diena, jo nevajadzēja strādāt, zēni varēja spēlēties pagalmā un katrs dabūja pa
apelsīnam. Vairāk gan nekā nebija, nebija ne saldumu, ne rotaļlietu, ne jaunu drēbju, tikai apelsīns kā dāvana. Taču
apelsīnu saņēma tikai tas, kurš gada laikā nebija izdarījis nevienu pārkāpumu.
Pienāca ilgi gaidītā Ziemassvētku diena, tikai Ričards bija noskumis, jo viņš zināja, ka nesaņems kāroto
apelsīnu. Ričards bija izdarījis pārkāpumu, reiz naktī viņš mēģināja aizbēgt no bāreņu nama, taču kur gan viņš būtu
bēdzis? Policija drīz viņu atrada un atveda atpakaļ.
Ziemassvētku dienā, pārējie zēni rotaļājās laukā, bet Ričardam bija jāpaliek istabā sava pārkāpuma dēļ.
Piepeši kāds atvēra durvis un klusi tuvojās. Ričards paslēpās zem segas. Viņš negribēja nevienu ne redzēt, ne
dzirdēt, bet kāds uzmanīgi pavilka nost segu un tad viņš ieraudzīja tur stāvam mazu zēnu. Tas bija Viljams, kurš
labajā rokā turēja apelsīnu un sniedza to Ričardam. Ričards nespēja noticēt! Kur viņš dabūja vēl vienu apelsīnu? Ne
jau no bāreņu nama audzinātājas.
Ciešāk ieskatījies Ričards pamanīja, ka apelsīns ir nomizots. Pēkšņi viņam viss bija skaidrs, acīs sakāpa
asaras. Ričards saprata, ka apelsīns jāņem uzmanīgi, lai daiviņas neizkristu.
Kas bija noticis? Desmit zēni pagalmā bija izlēmuši, ka Ričardam ir jāsaņem apelsīns. Tā ikviens nomizoja
savu apelsīnu un vienu daiviņu atdalīja, tā lai kopā saliekot sanāktu vesels apelsīns. Ričardam šī bija visskaistākā
dāvana. Tā rādīja kāda ir patiesa draudzība. Ričarda draugi bija gatavi dalīties tajā mazumiņā, kas viņiem bija.
Vai Tu esi gatavs dalīties tajā mazumiņā, kas Tev pieder? Vai tev liekas, ka tev nekas daudz nav? Vai
varbūt tu piederi pie tiem, kuri caur Jēzu Kristu ir kļuvuši bagāti? Vai Tu nevēlies šajā bagātībā dalīties ar saviem
draugiem?
Adaptēts no "Pavisam patiess Ziemassvētku stāsts",
Bērnu kristīgās izglītības apvienības materiāls.

DRAUDZES VAKARS

Visi esiet mīļi gaidīti 5. janvārī plkst. 18.00 baznīcas siltajās telpās (aiz altāra) uz mūsu
draudzes vakaru. Līdzi aicinām ņemt groziņu un dāvaniņu loterijai.
"TOMĒR SAVĀDĀK"

Nepaliec lejā !
Nepaliec lejā, kāp ticības smailē!
Pestītājs Jēzus aicina sauc.
Uzlūko Jēzu, tad izgaisīs bailes –
Varens ir Glābējs, uzticīgs Draugs.
Nemaldies tumsā, Kungs Jēzus ir gaisma,
Mūžīga vara, nebeidzams spēks.
Lūzt grēka važas un bēg nāves baisma,
Piedots un atņemts nožēlots grēks.
Nepaliec lejā , kāp ticības smailē –
Ticībā redzams tālu un daudz.
Uzlūko Jēzu, tad izgaisīs bailes
Kopā ar Viņu jābīstas nav.
/ Māra Ozola /

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 18 00 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti turpmāk var samaksāt pie draudzes grāmatvedes Anitas Babānes , tel.
29359392
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.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums
Svētdiena
24.decembris

Dievkalpojumi un notikumi
1900

Ceturtdiena
28.decembris

1800
1900

Svētdiena
31.decembris

9

00

KRISTUS
PIEDZIMŠANAS
SVĒTVAKARS
Bībeles stunda
Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS

1800

Bībeles stunda

1900

Dievkalpojums

Piektdiena
5.janvāris

1800

Draudzes vakars

Svētdiena
7.janvāris

9

Ceturtdiena
11.janvāris

1800
1900

DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība
Padomes sēde
Dievkalpojums

Svētdiena
14.janvāris

900

DIEVKALPOJUMS

Ceturtdiena
18.janvāris

1800
1900

Bībeles stunda

Svētdiena
21.janvāris

900

DIEVKALPOJUMS

Ceturtdiena
25.janvāris

1800
1900

Bībeles stunda
Dievkalpojums

Svētdiena
28.janvāris

900

DIEVKALPOJUMS

Ceturtdiena
4.janvāris

00

Papildinformācija

Svētdiena pēc
Ziemsvētkiem
Svētdienas skola

Svētdiena pēc
Zvaigznes dienas
Svētdienas skola
Otrā svētdiena pēc
Zvaigznes dienas
Svētdienas skola

Dievkalpojums
Trešā svētdiena pēc
Zvaigznes dienas
Svētdienas skola
Trešā svētdiena pirms
Gavēņa laika
Svētdienas skola
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