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GANA SLEJA
Ja vērīgi ielūkojamies notikumos ap mums, tad pamanīsim, ka cilvēki aizvien meklē kādu varoni, kādu kas
spēs mūs glābt. Politiskajā dzīvē aizvien izteiktāk redzam radikālus pārstāvjus, kuri sola ar asu rīcību panākt pār maiņas, novilkt skaidras līnijas starp labajiem un sliktajiem. Cilvēki cer, ka beidzot iestāsies kārtība un taisnība. Ce rība, kuru atnesīs kāds līderis - glābējs. Tieši tāpēc mums tik ļoti patīk filmas par varoņiem. Viens pēc otra, viņi ir ga tavi ziedoties un glābt pasauli. Dažkārt ir vajadzīgas vairākas daļas, jo izrādās pasaules glābšana nav tik vienkārša.
Rembo 1, 2, 3, 4 ..utt. Un tomēr, pēc visiem daudzajiem mēģinājumiem glābt pasauli, nepamet sajūta, ka nekādas
izmaiņas īsti nav notikušas. Mūsu sirdis aizvien ilgojas pēc patiesa Glābēja un patiesām pārmaiņām.
Kristus augšāmcelšanās svētkos mēs sastopam patieso glābēju Jēzu Kristu. Neatminos, ka būtu izdotas fil mas ar nosaukumu „Jēzus dzīve 1” un „Jēzus dzīve 2”. Jēzus pie krusta teica: “Viss piepildīts” un tā tiešām ir. Pie
krusta Jēzus reizi par visām reizēm izpirka visas pasaules grēkus. Jēzus krusts apliecina Dieva mīlestību uz ikvienu
cilvēku. Jēzus saka : “Redzi, visu Es daru jaunu.” /Atkl. 21:5./
Kā lai to piedzīvojam, ka Jēzus ir augšāmcēlies un mēs līdz ar Viņu?
Marka evaņģēlijā lasām, ka sievas nāca un savā starpā pārrunāja, kurš novels lielo akmeni. Ticība pie dzimst, ja atsaucamies Jēzus teiktajam (Dieva vārdam). Pie Jēzus kapa nāca sievas, kuras bija sekojušas Jēzum,
piedzīvojušas, ka pie Viņa ir miers un patiesa mīlestība. Mīlestība uz Jēzu ir tā, kas liek celties agri un meklēt Viņu.
Sievām nebija pa spēkam novelt lielo akmeni. Varbūt kāda sirdī ir jautājums: “ Kā lai es noticu? “ Šķiet, ka tur
priekšā ir liels akmens, ar kuru netieku galā. Mūsu spēkos nav novelt neticības akmeni. Jēzus iedrošina un saka:
“Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas.” /Mat.19:26/ Sievas piedzīvoja, ka akmens bija
novelts. Sievu sirdīs bija jautājumi, bija neziņa, tomēr viņas gāja šo ceļu, jo mīlēja Jēzu.
Te piemērs, kas var mums palīdzēt ieraudzīt Dieva aicinājumu Viņam uzticēties: “Reiz, kādā ugunsgrēkā,
tēvs ar dēlu meklēja iespēju kā izglābties. Vienīgā iespēja, bija tēvam lēkt no otrā stāva, lai pēc tam viņš varētu iz glābt savu dēlu. Tēvs nolecis teica: ”Dēls, lec, es tevi noķeršu!” Mazais puika dūmos neredzēja tēvu, neredzēja cik
augsts ir lēciens, vienīgi dzirdēja tēva balsi. Mazajam puikam bija bail. Tēvs atkārtoja to, ko viņa dēls labi zināja.
Vinš teica: “Es tevi ļoti mīlu, vai tu mani mīli?” Tur skanēja mīlestības un uzticības pilns apliecinājums un lēciens
tēva izplestajās rokās.”
Debesu Tēvs apliecina: “Es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis”./Jes.
49:16 /
Jāņa evaņģēlijā varam lasīt par Mariju Magdalēnu, viņa steidzās agri no rīta uz Jēzus kapu, ar dedzību un ilgām
meklēt Jēzu, būt viņa tuvumā. Kā praktiski to īstenot mūsu ikdienā? Ceļš uz augšāmcelšanos iesākas agrā rītā,
pirms visi dienas darbi ir sākušies, pirms citu ļaužu domas un viedokļi ir skanējuši. Pirms sākas dienas steiga, uzti cēsim to Dievam. To varam darīt sarunā, lūgšanā ar Jēzu, lasot Dieva vārdu.
Marija ielūkojās kapā un redzēja, ka tas ir tukšs. Marija raudāja, jo Jēzus bija paņemts prom. “Svētīgi tie,
kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.” /Mat.5:4/ Svētīgi mēs esam, ja ilgojamies pēc Jēzus tuvuma, ja skumstam par
mūsu grēkiem un meklējam Viņu. Dieva vārdā lasām: “Kungs tuvu tiem, kam satriekta sirds, kam sagrauts gars, tos
Viņš pestī.” /Ps.34:19/
Jēzus uzrunāja Mariju: "Sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē?" Jēzus ir augšāmcēlies un dzīvs un arī šodien uz runā katru vienu no mums: “Ko tu raudi? Ko tu meklē?” Ar Jēzus augšāmcelšanos, mums tiek dots apsolījums no
Dieva: “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans! /Jes. 43:1/

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies!
Mīlestībā,
Cesvaines draudzes mācītājs
Reinis Bikše

ARHIBĪSKAPA VĒSTĪJUMS

Vēstījums 2018. gada Lieldienās
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Bībeles lappusēs par to uzzinām no aculiecinieku liecībām.
Pirmā no tām ir Marijas Magdalēnas liecība. Marija tika uzskatīta par līdzzinātāju, tomēr devās apmeklēt ar nāvi
sodīta valsts noziedznieka kapenes. Viņa zināja, ka tur jāsastop bruņota sardze un jāpārvar akmens, ko viņa
nespēja ne pakustināt. Cik gan lielai bija jābūt šīs lieliskās sievietes mīlestībai uz Jēzu, kas deva tādu apņēmību!
Marija nemeklēja sev labumu. Viņas nolūks bija atnest pēdējo godu mirušajam Jēzum. Viss, uz ko viņa cerēja, bija
redzēt Jēzu kaut mirušu.
Augšāmcelšanās rīts Marijai bija pārsteigumu pilns un viņas necerētais ieguvums bija nevis tas, ko viņa atrada, bet
tas, ko viņa neatrada. Viņa neatrada sargus, no kuriem baidījās, viņa neatrada akmeni, par kuru raizējās, un viņa
neatrada Jēzus mirušās miesas, ko meklēja. Kaps, uz kuru viņa devās pārvarot baismas un raizes, kļuva par
dzīvības aku viņai un cilvēcei. Viņa meklēja līķi, bet saņēma dzīvo Kristu. Kurš agri mostas, lai steigtos pie Jēzus,
tas bieži atrod akmeņus noveltus no dzīvības avotiem. Kas nesavtīgi mīl Kristu, tas bieži saņem pārsteidzošas
žēlastības.
Marijas Magdalēnas ceļš Lieldienu rītā atgādina mūsu dzīves ceļu. Tēlaini, taču godīgi runājot, mēs katrs ejam uz
kapu. Varbūt mēs tāpat ar raizēm baiļojamies par to, kas var notikt ceļā un par to, kas sagaida galā. Varbūt kāds
tuvs cilvēks ir nesen aizsaukts mūžībā un šobrīd uzzina to, kas notiek pēc nāves. Vai tas neliek “īstenības
izteiksmē” apdomāt, ka agrāk vai vēlāk to nāksies uzzināt arī pašiem? Kā tas būs? Ja šī doma iztrūcina un
zaudējums pilda ar bēdām, paraudzīsimies uz Mariju, kura gāja pirms mums.
Ja tikai viņa būtu iedomājusies, ka Kristus ir augšāmcēlies! Ja tikai viņa būtu atcerējusies, ka viņš solīja trešajā
dienā piecelties no kapa! Rīta gājums viņai būtu bijis līksms un priecīgu gaidu pilns. Viņa būtu tecējusi vēja
spārniem nepacietībā redzēt visu ar savām acīm. Taču Jēzus teiktais viņai bija pagaisis no atmiņas un Marija gāja
asaras liedama, līdz nāvei raizēdamās. Nepieļausim to pašu kļūdu! Ieslēgsim visus Kristus vārdus sirdī, rūpīgi
apdomādami. Viņš ir augšāmcēlies! Eņģeļu sardze nomainīja ienaidnieka sargus pie Kristus kapa un arī pie mūsējā.
Dzīvojot ar dzīvo Kristu un pieminot viņa solījumus, kaps ir pa ceļam uz debesīm un gājums ir ne vairs tumsībā, bet
dzīvības gaismā.
Līksmi sveicinu Lieldienās, jūs - augšāmceltā Kristus mīļotie! Lai mūsu Kunga uzvara pār nāvi kliedē raizes, aizdzen
bailes un piešķir mūžības jēgu katrai dzīves dienai!
Sirsnībā,
+ Jānis
Rīgas arhibīskaps
LIEPĀJAS BĪSKAPA VĒSTĪJUMS
Mīļie brāļi un māsas Kristū!
"Dievs To Kungu ir uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku." /1.Kor.6:14/
Ar šiem vārdiem vēlos jūs sveikt Lieldienās. Kad savos ikdienas Bībeles lasījumos, sekojot plānam, kas publicēti
mūsu Baznīcas gadagrāmatā un mājas lapā, marta sākumā nonācu pie šī panta, uzreiz sapratu, ka šis būs mans šī
gada Lieldienu sveiciens. "Dievs To Kungu ir uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku."
Pirmkārt, tas ir apliecinājums tam, ka Kristus ir augšāmcēlies:
“Dievs To Kungu ir uzmodinājis.” Novēlu šajos svētkos piedzīvot Jēzus augšāmcelšanos tik reāli, lai nešaubītos par
to, vai Viņš ir augšāmcēlies, vai ne. Lai tiešām varam teikt “Patiesi augšāmcēlies!” Tāpēc svinam šos svētkus, lai
stiprinātu savu ticību uz Kristus augšāmcelšanos. Tas ir notikums, kas risinājies pirms 2000 gadiem. Vienlaikus tas
ir notikums, kuru varam piedzīvot arī šodien, jo Viņš taču ir dzīvs! Un, dzīvs būdams, Viņš pats var pārliecināt katru
par to, ka Viņš ir dzīvs un darbojas.
Viņš ir uzvarējis nāvi, un arī mēs varam būt līdzdalīgi šajā uzvarā. Šī ir labā vēsts, un tā ir aktuāla mums visiem, jo
visi esam mirstīgi un tuvinieka nāve skar ikvienu. Tāpēc nevaram teikt, ka Baznīcas vēsts ir vecmodīga, nav aktuāla
un, ka tagad mums ir citi svarīgāki jautājumi. Mums ir ļoti labs pamatojums ticēt Kristus augšāmcelšanai, tie, kas bija
klāt, ir snieguši liecības, apustuļi izgāja no Jeruzālemes un to sludināja, bija gatavi mirt par to, jo nešaubīgi zināja,

ka ‘Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku’. Gadsimtu laikā cilvēki ir piedzīvojuši dzīvo Kristu un to, kā Viņš darbo jas vēl šodien caur savu Baznīcu. Baznīcas pastāvēšanas laikā ir sakrājušās daudzu liecinieku liecības, un mēs
esam aicināti tās dot tālāk, kā arī pievienot savu liecību par Kristus nozīmi mūsu dzīvē.
Nāve nav beigas tiem, kas ir savienoti ar Kristu ticībā un kristībā. Mēs, cilvēki, esam savienoti ar Ādamu un Ievu,
mūsu gēnos ir mantojums no viņiem, tāpat arī iedzimtais grēks, ko katrs var sevī atklāt. Mūsu grēcīgums ir iemesls,
kāpēc esam mirstīgi, jo grēka alga ir nāve. /Rom.6:23/ Tomēr no šīs nolemtības Dievs mūs ir izglābis caur Kristus
augšāmcelšanos. “Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.” /1.Kor.15:22/ Tāpēc nevajadzētu
teikt, ka Baznīca ir drūma. Tā piedāvā izeju no neizbēgamā, dod nākotnes perspektīvu, kas sniedzas pāri horizon tam.
Ir tik labi, ka kāds ir gājis pa priekšu, sagatavojot mums ceļu cauri nezināmajam, cauri nāves tumsai. Pateicoties
Kristus augšāmcelšanai, tas, kas mūs, Kristus ticīgos sagaida, vairs nav nezināms. Mēs nepazūdam, mēs atkal bū sim miesa, dvēsele un gars vienā veselumā, bet ar apskaidrotu miesu tā, kā Jēzus. Ko nozīmē apskaidrotā miesa
varam jau noprast, domājot par augšāmcelto Kristu. Notikumi pēc augšāmcelšanās norāda uz to, ka apskaidrotā
miesa ir miesa un ne tikai gars (jo Jēzus ēda), citā kvalitātē (Jēzus gāja caur sienām), ir atpazīstams (rādīja Tomam
savas rētas) un vairs nevar mirt.
Lieldienās mēs svinam turpinājumu, proti, ka Jēzus dzīve nebeidzās kapā, bet turpinājās ar augšāmcelšanos, līdzīgi
arī mūsu dzīve nebeigsies kapā, bet turpināsies. Arī svētki turpinās, ir otrās Lieldienas, ir Lieldienu nedēļa, ir gaviļu
laiks. Gavēņa laikā pirms Lieldienām mēs sagatavojāmies, tagad svinēsim. Lieldienas ir svētku svētki, svinību svinī bas. Svinēsim dzīvību! “Es dzīvoju, un jums būs dzīvot,” saka Jēzus /Jņ.14:19/. Dzimšanas dienā mēs parasti svi nam. Svinam, ka cilvēks ir nācis pasaulē, svinam dzīvību. Kristībā mēs svinam otro dzimšanu, ka neesam piedzimu ši tikai šai pasaulei, bet mūžībai.
Turpināsim svinēt Lieldienas tā, lai vēl jo vairāk iepazīstam augšāmcelto Kristu un, caur Viņu, Trīsvienīgo Dievu.
Turpināsim nākt kopā dievkalpojumos un draudzē. Katra svētdiena ir mazas Lieldienas, mazi augšāmcelšanās svēt ki, tāpēc nedēļas galveno dievkalpojumu svinam svētdienās un parasti no rīta, lai pat diena un laiks atgādinātu par
Kristus augšāmcelšanos.
Svinēsim dzīvību visvairāk ar to, ka mēs katru savas dzīves dienu dzīvojam kopā ar Kristu, kas ir augšāmcelšanās
un dzīvība! /Jņ.11:25/
Kristus ir augšāmcēlies!
Priecīgus svētkus un svētīgu svētku turpinājumu!
+Hanss Martins
Liepājas bīskaps
PĀRDOMU STŪRĪTIS

ROZES DĀRZNIEKAM
Reiz kāds bagāts vīrs savai dārzniecei kā atzinību par labu darbu ļāva nogriezt dažas no skaistākajām
dārza rozēm. Dodoties uz mājām, dārzniece satika kādu vientuļu un noskumušu atraitni – lai to iepriecinātu,
dārzniece rozes uzdāvināja viņai.
Atraine ceļā uz mājām iegriezās veikalā, kur satika raudošu meiteni – viņas māmiņa bija ļoti slima. Atraitne
rozes iedeva meitenei, lai iepriecina slimo māti, bet pati solījās pavadīt nakti lūgšanās par slimās veselību.
Meitenes māte par rozēm tiešām priecājās – bet nākamajā dienā, kad pie viņas ciemos ieradās mācītājs,
sieviete palūkojās uz rožu pušķi. „Tās ir pārāk skaistas, lai es viena par tām priecātos”, viņa teica, un iedeva rozes
mācītājam, lai baznīcā ar tām izgreznotu altāri.
Pēc dievkalpojuma mācītājs rožu pušķi sadalīja sanākušajiem bērniem, un tie smiedamies aizskrēja uz
mājām.
„Cik skaists zieds”, – lūkojoties uz rozi savas starojošās meitiņas rokās, teica mazās Annas māte. Jāpiebilst,
ka viņa strādāja pie kāda bagāta vīra par dārznieci. „Kur gan es esmu to redzējusi?”
Mēdz teikt, ka puķes atstāj smaržu uz dāvinātāja rokām. Jebkurš labs nodoms, nesavtīga laipnība,
uzmanības apliecinājums, kas nāk no mīlestības pārpilnas, Dieva svētītas sirds, spēj dot svētību ne tikai tam, kas to
saņem, bet arī pašam devējam. Ikvienam no mums Dievs ir devis savas dāvanas – un nav svarīgi, kādas tās ir, bet
gan tas, vai vēlamies ar tām dalīties.
Nodibinājuma „Luterāņu stunda” sagatavots materiāls

DRAUDZES FINANSES

Cesvaines ev. lut. draudzes 2017. gada ieņēmumu un izdevumu pārskats
Ieņēmumi, EUR:
Ziedojumi dievkalpojumos – 5119.19
Ziedojumi pret kvīti – 2333.00
Citi ziedojumi -580.00
Ziedojumi par svētdarbībām (piem., laulībām, izvadīšanu) – 560.00
Ziedojumi koncertos – 145.24
Ziedojumi kapu svētkos, svecīšu vakaros – 655.54
Ieņēmumi no zemes – 1120.91
Dažādi citi ieņēmumi (piem., rekolekcijām,par svecītēm, u.c.) – 146.70
Tūristu ziedojumi – 300.04
Izdevumi, EUR:
Mācītāja atalgojums, ceļa izdevumi – 6927.00
Saimnieciskām lietām – 5192.99 (t.sk. elektrība – 2331.95)
Iemaksas Baznīcas kop. mērķiem
(Virsvaldei, prāvesta iecirkņa vajadzībām) – 2143.51
Mūzikas nodrošināšana dievkalpojumos, kapu sv., svecīšu vakaros – 1240.00
Apsveikumiem un ciemiņu uzņemšanai – 388.50
Grāmatām – 50.00
Svētdienas skolas izdevumi – 294.69
Jauniešu darbam – 257.48
Kapu apsaimniekošanai – 2412.43
Diakonijas izdevumi – 7.18
REKOLEKCIJAS

Šī gada 28.aprīlī mūsu draudzē notiks rekolekcijas par tēmu „Draudze – Kristus liecinieki šodien”. Rekolekcijas vadīs mācītājs Jānis Bitāns.
Programma:
9.00 Dievkalpojums
10.00 Kafijas pauze
10.30 Priekšlasījums
12.00 Lūgšana
12.30 Priekšlasījums
14.00 Pusdienas
15.00 Priekšlasījums
16.30 Kafijas pauze
17.00 Aizlūgumi
18.00 Vakara aizlūgšāna
18.30 Parunas pie tējas.
Dalības maksa: 10 EUR.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Astrīdas Briedes (t.26673450) vai rakstot uz
e - pastu: astrida.briede@inbox.lv

DRAUDZES KOPSAPULCE

Svētdien, 15.aprīlī, pēc dievkalpojuma notiks mūsu draudzes kopsapulce. Aicinājums ierasties visiem draudzes locekļiem, lai iepazītos ar aizvadītā gada draudzes aktualitāšu pārskatu un uzdotu
sev interesējošus jautājumus.
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums

Dievkalpojumi un
notikumi

Kristus
augšāmcelšanās
DIEVKALPOJUMS svētki
Svētdienas skola
Bībeles stunda

Svētdiena
1.aprīlis

900

Ceturtdiena
5.aprīlis

1800
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
8.aprīlis

900

Ceturtdiena
12.aprīlis
Svētdiena
15.aprīlis
Ceturtdiena
19.aprīlis
Svētdiena
22.aprīlis
Ceturtdiena
26.aprīlis

Baltā svētdiena
Svētdienas skola

1900 Dievkalpojums
DIEVKALPOJUMS Trešā Lieldienu
/Pēc
svētdiena
900
dievkalpojuma
Svētdienas skola
kopsapulce/
1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
900
1800

Ceturtā Lieldienu
DIEVKALPOJUMS svētdiena
Svētdienas skola
Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
900

Svētdiena
29.aprīlis

900

Svētdiena

DIEVKALPOJUMS

1800 Padomes sēde

Sestdiena
28.aprīlis

Ceturtdiena
3.maijs

Papildinformācija

1800

„Draudze – Kristus
liecinieki šodien”
Piektā Lieldienu
DIEVKALPOJUMS svētdiena
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Rekolekcijas

1900 Dievkalpojums
900

Sestā Lieldienu

/Jēk. 4:15/

6.maijs
Ceturtdiena
10.maijs
Svētdiena
13.maijs
Ceturtdiena
17.maijs
Svētdiena
20.maijs

1800
1900
9

00

DIEVKALPOJUMS svētdiena
Svētdienas skola
Padomes sēde
Debesbraukšanas
diena
Dievkalpojums
Septītā Lieldienu
DIEVKALPOJUMS svētdiena
Svētdienas skola

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums
900

DIEVKALPOJUMS Vasarsvētki – Svētā
/Pēc dievkalpojuma
Gara svētki
sadraudzība/
Svētdienas skola

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 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

