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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše

"Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas
vietu” /Jņ 14:23/

Vasarsvētkos mēs svinam Svētā Gara nākšanu. “Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un
jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādī -
bas. Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.” /Jol. 3:1-2/ Dieva apsolījums caur pravie-
ti Joēlu ir piepildījies. 

Svētais Gars ir dzīvības gars, bez tā mēs nespējam būt kopā ar Kristu. Jēzus salīdzina mūs ar vīna koka
zariem. Dzīvi zari ir tie, kuros plūst koka dzīvā sula. Ticībā uz Kristu mēs esam Viņa vīna koka zari un Svētais Gars
dara mūs auglīgus. Mīļā draudze, aicinu izlasīt Apustuļu darbu grāmatas pirmās nodaļas, kur ieraudzīsim   Svētā
Gara darbu pie pirmās draudzes.

Svētā Gara spēkā tiek pārveidotas dzīves, tur notiek brīnumi laulībā, ģimenē, darbā, valstī, utt. Svētā Gara
vadībā noguruša draudze tiek pārvērsta dzīvā un augošā draudzē. Svētā Gara spēkā tiek piedotas, izlīdzinātas un
atjaunotas attiecības. Svētā Gara spēkā Kristus mācekļi ir liecinieki pasaulē. Pirmā draudze līdz Svētā Gara apsolī -
jumam pulcējās aiz slēgtām durvīm, bet, to saņēmusi, droši nesa liecību pasaulei par Jēzu Kristu. Apustuļu darbu
grāmatā otrajā nodaļā varam lasīt:  “visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā
stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un no -
laidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu.”

Kas ir Svētais Gars? Dažkārt ir daudz neskaidrības un pārpratumi. Kādi sagaida brīnumus un spēju tos da-
rīt, lielai daļai Svētā Gara darbs ir neskaidrs. Drošais pamats, kur rast atbildes ir Dieva vārds.

Pirmkārt, Dieva Vārds mums atklāj, kas ir Svētais Gars.  Ticības apliecībā sakām:  “Mēs ticām uz Svēto
Garu, Kungu un Dzīvdarītāju, kas no Tēva un Dēla iziet.” Svētais Gars ir trīsvienīgā Dieva trešā persona. Dievs caur
Svēto Garu ir klātesošs pie ticīgajiem. Tā ir milzīga dāvana, kas mums ir dota, ja varam teikt: “Dievs ir ar mani.”
Dievs ir te pat man līdzās. Tas skan nepierasti, bet to Jēzus arī saka: “mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa
mājas vietu” /Jņ. 14:23/.  Kā es uzvestos, ja man būtu jānostājas Dieva priekšā? Kā es dzīvotu savu ikdienu, ja
Dievs man būtu līdzās? Vai turpinātu dzīvot, kā līdz šim? Tādēļ Pāvils raksta Efezas draudzei, ka Svētā Gara piepil -
dīta dzīve nav savienojama ar grēcīgu dzīvi. “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet
kā gaismas bērni. “ /Ef.5:8/.  Svētā Gara darbs mūsu dzīvē vienmēr ir saistīts ar ticību uz Jēzu Kristu. Būt sadraudzī-
bā ar Dievu mēs varam tikai ticībā uz Jēzu. 

Tādēļ, otrkārt, ticība uz Jēzu Kristu ir svētā Gara darbs. Jēzus saka: “Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aiz-
stāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu” /Jņ 14:6-7/. Svētais Gars izmeklē mūsu sirdis un vada pie pa-
tiesības. Dieva vārdā ir teikts, ka varam apbēdināt Dieva Svēto Garu, ja nepaklausām Viņam. Dažkārt man sanāk
apbēdināt savu sievu Martu, nepaklausot vai ignorējot viņas teikto. Tas sāpina, ja netiekam sadzirdēti. Dievs Svētais
Gars ir mums līdzās. Vai esi paklausīgs Viņa balsij?

Svētā Gara balss uzrunā mūs, un Viņa balsi mēs nevaram sajaukt ar citām balsīm, jo tā ved pie Jēzus Kris -
tus. Svētais Gars runā patiesību par katru vienu no mums, par mūsu dzīvi, bet šī patiesība vienmēr ir kopā ar aizstā -
vību - ar ticību uz Jēzu Kristu. Kristus mums ir dots, lai Viņa dēļ mums tiktu dota grēku piedošana, un Svētais Gars -
lai radītu mūsos jaunu un mūžīgu dzīvību un mūžīgu taisnību. /Augsburgas ticības apliecība III artikuls./

Treškārt, Svētais Gars vada mūsu dzīvi. Jēzus saka: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs
to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu” /Jņ 14:23/. Dieva vārds saka, ka Jēzus dzīvo mū-



sos (Rom. 8:10), draudze ir Kristus miesa. Svētais Gars liecina par to, ka Jēzus Kristus salīdzināšanas darbs ir pil -
nīgs ( Ebr. 10-15) un dod liecību mūsu sirdīs, ka esam Dieva bērni. “Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis,
sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! “ /Gal. 4:6/. Dievs mūs kā savus bērnus uztur un gādā
par mums līdz mēs tiksimies ar Viņu vaigu vaigā.

SVEICIENS  NO  BĪSKAPA

Vispirms vēlos apsveikt ar Cesvaines draudzes avīzes izdevuma 100.numuru, kas norāda uz izturību un
kalpošanas nodošanos no tiem, kas pie izdevuma darbojas. Šis darbs ne vienmēr ir tik viegls un raits, bieži vien tas
ir laikietilpīgs un arī stresa pilns, tomēr svētīgs. Paldies avīzes veidotājiem par paveikto un, lai Dievs dod spēku vēl
turpināt!

Iemesli uzsākt izdot draudzē avīzi bija vairāki. Pirmkārt, man kā mācītājam, bija laba pieredze par avīzes
nozīmi draudzes dzīvē, iepriekš kalpojot Priekulē. Man nepatika, ja draudzes locekļi par kādu informāciju mēdza
atbildēt: ‘pirmā dzirdēšana’, lai gan man likās, ka tas bija izziņots. Bet, ja jaunumi ir ierakstīti draudzes izdevumā,
kas pieejams katram draudzes loceklim, tad kopīgā informācija arvien ir pie rokas. Tādēļ mēs arī nodrošinājām, lai
visi  avīzi  saņemtu  un  pat  radās  avīzes  pastnieki.  Tādā  veidā  drukātais  izdevums  kļuva  par  labu  instrumentu
diakonijas rokās un tie, kas nespēja atnākt uz baznīcu vai arī reti tajā iegriezās, varēja sekot līdzi draudzes dzīvei.
Kad apmeklēju draudzes vecākos locekļus mājās, lūdzu, lai viņi aizlūdz par konkrētām norisēm draudzes dzīvē, par
kurām viņi varēja lasīt avīzē. 

Bija lietas, ko vēlējos darīt zināmu visai draudzei un nepietika to darīt tikai svētdienā, jo visi vienmēr nav
dievnamā, tāpēc avīze bija laba iespēja sasniegt visus draudzes locekļus. Draudzes izdevums kalpo arī kā laba
vizītkarte ar pievienotu vērtību. Kad satikos ar cilvēkiem, kam bija kāds jautājums par draudzi vai svētdarbībām,
varēju dot avīzi kā vizītkarti. Un, izveidojoties mājas lapai, šķiet tā bija ļoti laba kombinācija, kas papildināja viens
otru. Īsumā sakot, mācītāja kalpošanā, draudzes izdevums bija un ir svarīgs darbarīks.

Turpinot kalpošanu kā bīskaps Liepājas diecēzē, esmu iniciējis izdevumu ‘Diecēzes vēstis’. Ja ir draudzes
vēstis, Vēstis no Virsvaldes, kāpēc arī ne diecēzes vēstis? Nu jūtu, ka man atkal ir svarīgs darbarīks. Starp citu, arī
Liepājas  Svētās  Trīsvienības  draudzes  avīze  pirms  vairākiem  gadiem  aizsākās,  iedvesmojoties  no  Cesvaines
draudzes ziņu izdevuma, kas bija nonācis kāda draudzes locekļa rokās. Esmu pateicīgs par iespēju ieskatīties avīzē
ar  interneta  palīdzību.  Noslēgumā  vēlos  aicināt  arī  jūs  ieskatīties  Liepājas  diecēzes  mājās  lapā
(www.liepajasdieceze.lv), kurā var atrast arī ‘Diecēzes vēstis’. Šādi varam mazliet viens par otru uzzināt, aizlūgt par
aktuālām lietām un viens par otru. 

Ceru, ka draudzes locekļi un lasītāji novērtē, lasa un atbalsta ‘Draudzes vēstis’ tapšanu, jo vēl joprojām
domāju, ka tas ir svētīgs darbarīks draudzes kalpošanā. 

Cerībā uz drīzu tikšanos un Dieva svētību vēlot,

+Hanss Martins Jensons
Liepājas bīskaps, bijušais Cesvaines draudzes mācītājs

INTERVIJA

2010. gada 31. oktobrī mūsu draudzē pirmo reizi iznāca avīze „Draudzes Vēstis”. Tajā laikā mūsu draudzē
tas bija kaut kas jauns, bet tagad,  gandrīz pēc astoņiem gadiem, tā ir kļuvusi par pašsaprotamu draudzes dzīves
sastāvdaļu. Tieši tādēļ tagad, atzīmējot „Draudzes Vēstis” 100. numura iznākšanu, mēs vēlējāmies uzzināt vairāk
par pašu avīzi un tās tapšanas procesu. Tāpēc uzdevām dažus jautājumus Astrīdai Briedei, kura visus šos gadus ir
cītīgi rūpējusies par draudzes avīzes veidošanu: 
1.Kā radās ideja par draudzes avīzi?

Doma par draudzes avīzes veidošanu radās mācoties Lutera Akadēmijā. Manas kursa biedrenes no Biķeru
draudzes dalījās ar savu draudzes avīzi. Arī kursa biedrene no Rīgas Jaunās Ģertrūdes draudzes stāstīja, kā avīzes
veidošana notiek viņas draudzē, un kāds labums no tā tiek visai draudzei. Tas mani pārliecināja, ka tas ir labs veids,
kā dalīties ar svarīgu informāciju un uzrunāt savas draudzes cilvēkus.

Tajā  laikā mūsu draudzē vēl  kalpoja  māc.  Ingus Dāboliņš.  Stāstīju  viņam par  šo ideju,  bet  tā  neguva
vajadzīgo atbalstu, jo pēc viņa domām nebija problēmu uztaisīt vienu avīzes numuru, bet bija grūti iedomāties, kā
tas varētu notikt ilgtermiņā, jo bija nepieciešams cilvēks, kas ar to varētu darboties. Bet tad draudzē nomainījās



mācītāji, un pie mums sāka kalpot mācītājs Hanss. Stāstīju viņam par šo ideju – izdot draudzes avīzi. Un uzreiz
saņēmu apstiprinājumu.
2. Kā tika izvēlēts formāts, kurā tiks izdota avīze?

To mēs paņēmām no Priekules draudzes, kur māc. Hanss iepriekš kalpoja, jo tur jau tika izdota draudzes
avīze. Nolēmām, ka arī Cesvaines draudzes avīze būs A5 formātā un krāsā, kura ir atbilstoša liturģiskā laika krāsai.

3. Kā top draudzes avīze?
Avīzes tapšanā ļoti daudz kas ir atkarīgs no mācītāja. Kopā tiek pārrunāts, kāda informācija tiks iekļauta

jaunajā numurā. Katras avīzes numura neatņemama sastāvdaļa ir gana sleja. Bieži visa pārējā avīze ir jau gatava
savlaicīgi, bet trūkst tikai gana slejas. To parasti mācītāji atsūta ļoti vēlā sestdienas vakarā. Tāpēc avīzes kopēšana
pārsvarā notiek pa nakti no sestdienas uz svētdienu, vai arī ļoti agri svētdienas rītā.
4. Ar kādām grūtībām mēdz saskarties veidojot avīzi, un kas ir bijis tavs lielākais motivācijas avots turpināt
avīzes veidošanu?

Nav problēmu salikt avīzi kopā un sakopēt. Grūtākais ir izdomāt, ko likt avīzē. Vienmēr ir liels prieks, ja kāds
atsaucas un uzraksta kādu rakstiņu vai kā citādi palīdz avīzes tapšanā. Bieži esmu domājusi  par to, vai tiešām tas,
ko daru, ir nepieciešams draudzei, vai arī labāk pārtraukt avīzi izdot. Lielākais motivācijas avots turpināt ir tas, ka tu
zini, ka tas tiešām ir kādam svarīgi, noderīgi un ir kāds, kurš gaida katra nākamā numura iznākšanu.
5. Vai ir kādi cilvēki, kas ir nozīmīgi palīdzējuši avīzes tapšanā?

Pirmkārt, tā ir mana ģimene. No tās esmu saņēmusi iedrošinājumu, atbalstu un palīdzību. Liels paldies
jāsaka visiem, kas kādā veidā ir palīdzējuši, bet īpaši paldies vēlos pateikt Līgai Čeverei, Regīnai Paeglei, Maijai
Zvaigznei gan par rakstiņiem, dzejoļiem un idejām.
6. Kā tu redzi „Draudzes Vēstis” attīstību nākotnē? 

Kad iznāca  pirmais  „Draudzes Vēstis”  numurs,  mēs nedomājām,  ka  piedzīvosim arī  simto.  Prieks  par
Madonas draudzi, kura ir gājusi jau tālāk un ir “tikusi līdz tipogrāfijai”. Jauki būtu redzēt arī mūsu draudzes avīzi
lielākā formātā,  ar  krāsainām bildēm, bet  tomēr  tas nav tas svarīgākais.  Galvenais,  lai  ar  šo avīzi  mēs spētu
aizsniegt tos draudzes cilvēkus, kas pa retam atnāk uz baznīcu, kā arī cilvēkus ārpus draudzes. Šādā veidā dodot
iespēju saņemt informāciju par draudzes aktivitātēm un pēc tam radot iespēju tajās piedalīties un iesaistīties. 

DRAUDZES APTAUJA

Artūrs Dimitrijevs
Gatavojoties draudzes avīzes 100. jubilejas numuram, mēs izveidojām nelielu aptauju draudzes cilvēkiem,

lai uzzinātu viņu domas par šo avīzi un citām lietām, kas notiek mūsu draudzē. Bija liels prieks par ikvienu aizpildīto
anketiņu. Ir patīkami zināt, ka jūs lasāt šo avīzi ar lielu interesi, un tā ir noderīga jūsu garīgai dzīvei, gan kā viela, ko
pārdomāt, gan kā informācijas avots par notikumiem mūsu draudzē.

Aplūkojot šīs aizpildītās anketas, bija novērojama tendence, ka mūsu draudzes locekļiem īpaši svarīgi un
mīļi ir pasākumi, kuros mēs varam piedzīvot kopību kā draudze. Protams, vispirms tie ir dievkalpojumi, kuros katru
nedēļu mēs viens otru varam satikt un kopīgi piedzīvot vienotību Kristū. Bet ir arī citi pasākumi, kā piemēram, drau -
dzes eglīte, kura notiek katru gadu ap Ziemassvētku laiku. Arī rekolekcijas, kurās ir iespēja visu dienu pavadīt kopā,
klausoties lekcijas, lūdzoties, un vienojoties sadraudzībā. Un, protams, ka tās ir arī ekskursijas,kurās pagājušajā
gadā spērām soli tālāk un devāmies aplūkot Liepājas pusi veselu divu dienu garumā. Mums bija iespēja atkal satikt
mūsu draudzes iepriekšējo mācītāju un jau tagadējo bīskapu Hansu Martinu Jensonu, kurš mūs uzņēma Liepājas
Sv. Trīsvienības katedrālē.

Mūsu draudzē ir arī lietas, pie kurām vēl ir daudz jāstrādā. Un šajās anketās parādījās, ka viena no šīm lie -
tām ir draudzes organizatoriskais darbs. Uzreiz nāk prātā Rakstu vieta no Pētera 1. vēstules : „Kādu katrs dāvanu
saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.”   Mums ikvienam draudzē ir dotas
Svētā Gara dāvanas, lai mēs tās lietotu. Kādiem varbūt tā ir dāvana mācīt, citiem darīt žēlsirdības darbu, bet ir ļoti
svarīgi, lai mēs ikviens atrastu to vietu, kurā mums dotie talanti var izpausties. Ja draudzē netiek izmantoti talanti
priekš tiem mērķiem,kuriem tie ir paredzēti, tad var novērot, ka attiecīgās draudzes nozares sāk „klibot”. Arī mūsu
draudzē ir jāmeklē tie cilvēki, kas varētu iesaistīties un sākt attīstīt šīs nozares, kuras pagaidām ir kļuvušas neaktī -
vas. Mēs varam sākt ar sevi, pārdomājot tās iespējas, ko mēs katrs varētu dāvāt draudzei, un piedāvāt savas idejas
un palīdzēt tās īstenot. Iedrošināsim arī cits citu ar pamudinājumiem un aicinājumiem izmantot tos talantus,kurus
mēs varam ieraudzīt mūsu draudzes locekļos.

Paldies par visiem jaukajiem novēlējumiem un ierosinājumiem priekš turpmākās draudzes avīzes. Mēs ce -
ram arī uz jūsu palīdzību un iesaistīšanos tās veidošanā un izplatīšanā arī turpmāk!



AKTUALITĀTES

Artūrs Dimitrijevs
Aizvadītie lektoru kursi

Pagājušajā rudenī draudzes mācītājs Reinis man piedāvāja iespēju piedalīties lektoru kursos Saldū. Es šo
iespēju izmantoju, jo doma kļūt par lektoru man bija jau iepriekš. Ņemot vērā arī to, ka šobrīd lielākoties uzturos
Rīgā, tad pavadīt dažas nedēļas nogales Saldū nesagādāja lielas problēmas.

Lektors ir draudzes neordinētais garīgais darbinieks, kurš darbojas tiešā draudzes mācītāja pakļautībā. Lek -
toram ir  tiesības piedalīties draudzes dievkalpojumos, nolasot Svēto Rakstu lasījumus un lūgšanas, kuras uztic
draudzes mācītājs. Lektors drīkst asistēt mācītājam Svētā Vakarēdiena izdalīšanā, kā arī pēc draudzes mācītāja lū -
guma novadīt lasītos (Vārda) dievkalpojumus.

Lektoru kursus, kuros es piedalījos, organizēja Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons sadarbībā ar Sv.
Gregora kristīgās misijas centru. Oktobra beigās bija pirmā nedēļas nogale, kad topošie lektori no visas Latvijas sa -
brauca kopā uz pirmajām lekcijām. Mūsu vidū bija cilvēki no  Ventspils, Liepājas, Vecumniekiem, Madonas, Ilūkstes
un citām pilsētām. Kopā bija trīs šādas nedēļas nogales, kuru laikā piedalījāmies 32 lekcijās par deviņām dažādām
tēmām, kuras vadīja gan mācītāji, gan arī pasniedzēji no Lutera Akadēmijas. Šo kursu laikā mums bija iespēja ie -
saistīties rīta un vakara svētbrīžu vadīšanā un svētdienās apmeklēt Saldus luterāņu draudžu dievkalpojumus.

Kursu noslēgumā 13. maijā mēs katrs saņēmām apliecību, ka esam pabeiguši lektoru kursus. Tas bija brī -
nišķīgs laiks, kurā iepazinām jaunus cilvēkus, ieguvām jaunus draugus un guvām zināšanas, kuras noderēs mūsu
katra turpmākajā kalpošanā. Man ir liels prieks, ka varēšu turpināt kalpot tieši Cesvaines draudzē, kurā esmu uzau-
dzis, bet nu jau kalpot kā lektors.

DRAUDZES TALKA
Agneta Kārkliņa

Šī gada 5.maijā bija ieplānota kopīga draudzes locekļu talka, kuras mērķis bija - meža stādīšana ar pašu
spēkiem, realizējot lauksaimniecības zemes apmežošanu Eiropas atbalsta pasākuma ietvaros. 

Talka bija paredzēta lauksaimniecības zemē, kura atrodas Cesvaines pagasta saimniecībā “Atgāņi”, kas ir
Cesvaines evanģēliski luteriskās draudzes īpašums. 

Piedalīšanās iepriekšminētajā komandas stiprināšanas pasākumā bija izziņota savlaicīgi, lai būtu iespējams
ieplānot savu dalību tajā. Šajā gadījumā, plānojot pasākuma laiku, būtiski bija laika apstākļi, kas nav mazsvarīgi, jo
tas ietekmē stādīšanas rezultātu.

 5.maija rīts atnāca  apmācies, un likās, ka ir diezgan padrūms. Šo sajūtu pastiprināja tas, ka iepriekšējā
dienā  laiks bija ļoti saulains, tika svinēti valsts svētki, un daudzi bija izmantojuši iespēju  Madonā vērot svētku parā -
di, apmeklēt dažādus pasākumus.

Brīvprātīgie pasākuma dalībnieki, kā tas bija izziņots iepriekš, pulcējās plkst. 9.00 pie Cesvaines ev.luteris -
kās baznīcas. Sekoja neliela sākuminstruktāža par plānoto pasākumu, kur draudzes priekšnieks Normunds motivēja
desmit drosmīgos meža stādītājus, bet pa ceļam uz talkas vietu mums pievienojās vēl divi čaklu roku pāri- Laima un
Kalvis.

Šķērsojot pļavas ar automašīnām, un vēl dodoties nelielu  posmu pa ceļu kājām, bruņojušies ar spaiņiem,
lāpstām, darba cimdiem, stādu maisiem, līdzi paņemtajām sviestmaizēm un labajiem nodomiem, talcinieki apņēmīgi
sasniedza savu galamērķi. Sekoja nelielas norādes par stādīšanas norisi, lai visiem būtu skaidrs, kas pasākams, lai
kociņi (eglītes) pēc iestādīšanas būtu augtspējīgi. Raitākam darba ritējumam sadalījām darba pienākumus - Nor -
munds, kurš ir profesionāls mežsaimnieks,  sagatavoja stādāmā materiāla sakņu sistēmu, Laima piegādāja stādus
talciniekiem platībā,  citi ar lāpstām, citi  ar stādāmajām eglītēm, visi  kopā apņēmīgi darbojās  Artūrs, Edmunds, divi
Jāņi, Aivis, Viesturs, Kalvis, Raitis un Agneta.

Darbs vedās raiti, platība, kurā bija paredzēta eglīšu stādīšana, bija ar tehniku jau sagatavota stādīšanai, un
arī saule mūs sāka iepriecināt. Pēc nelielas kafijas/tējas un sviestmaižu pauzes, talkas vidū, lai atvilktu elpu,  jau ap
plkst. 14.00 bijām izstādījuši desmit maisus ar stādāmajām eglītēm, apstādot lauksaimniecības zemi 2,0 ha platībā.
Jāsaka, ka sākumā platība likās ļoti liela, taču, kā izrādījās, mēs, divpadsmit talcinieki ( zīmīgs skaitlis, kā vienmēr!)
veiksmīgi realizējām stādīšanas pasākumu. 
Un, lūk- noslēgumā vēl foto mūsu kopīgā pasākuma dokumentēšanai, un  tad draudzīgi atvadāmies .Neliekuļojot
varu teikt, ka man pašai darbs šajā brīvdienā nenoliedzami prasīja piespiešanos, noskaņojoties darbam, taču gan -
darījums pēc darba beigām to atsvēra pilnībā un deva piepildījuma sajūtu.

Augstāk minētā sakarā dažas atziņas. Kaut arī Bībele ir sena grāmata, tās principi ir noderīgi joprojām. Tas,
kas Bībelē ir teikts par darbu, mūsdienās izskan tikpat aktuāli kā tolaik, kad tika rakstīts Bībelē teiktais. Darot jebku -



ru darbu jāatceras, ka visa mūsu dzīve norit Dieva klātbūtnē. Bībele saka: “Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi,
no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara
Tam Kungam un ne cilvēkiem.” (Efeziešiem 6: 6-7).

MISIJA PIE JAUNIEŠIEM

Artūrs Dimitrijevs
„Ikdienas Vārds”

Apustuļu darbu grāmatā mēs varam lasīt, ka „Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruza-
lemē stipri pieauga”/Ap.d. 6:7/  Tiešām tas ir Dieva vārds, kurš pats spēj mūs uzrunāt un pārliecināt. Caur
to mēs gūstam stiprinājumu mūsu ikdienas ticības dzīvei, tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mēs to lasām katru dienu.
Tādēļ man ir liels prieks, ka jau vairāk kā 10 mēnešus tiek īstenots projekts jauniešiem „Ikdienas Vārds”,
kurā katru dienu mobilajā aplikācijā „WhatsApp” jaunieši un citi interesenti saņem Bībeles pantus. 

Pagājušā gada vasarā, kad ar apkārtējo draudžu jauniešiem devāmies uz Zviedriju, ieraudzījām
problēmu, ka jaunieši ļoti reti paši lasa Bībeli. Domājot par iemesliem, kāpēc tā notiek, sapratām, ka ir grūti
atsevišķi atvēlēt laiku, lai paņemtu Bībeli rokās, un izvēlēties ko tieši no šīs lielās grāmatas lasīt. Pēc pavi -
sam neilga laika radās ideja, kā šo problēmu varētu mēģināt risināt. Un ar mācītāja Reiņa atbalstu tika iz-
veidota WhatsApp grupa, kurā katru dienu ievietotu vienu Bībeles citātu, tādā veidā padarot Dieva vārda la-
sīšanu vieglāku un pieejamāku, jo telefoni jauniešiem ir līdzi gandrīz vienmēr, un tātad Rakstu vietu var iz-
lasīt jebkurā laikā un vietā. Papildus tam, ikvienam grupas dalībniekam ir iespēja īsi dalīties ar savām pār -
domām par tās dienas pantiem.

Atsaucība piedalīties šajā izmēģinājuma projektā bija pat lielāka nekā bijām gaidījuši. Divu dienu
laikā pieteicās 16 cilvēki, kuri vēlētos iesaistīties. Tā nu mēs 2017.gada 30.jūnijā  ievietojām pirmo Rakstu
vietu no Mateja evaņģēlija 4.nodaļas -„Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda,
kas iziet no Dieva mutes.”

Šo mēnešu laikā pakāpeniski esam kļuvuši vairāk, un šobrīd grupā esam 30 cilvēki, no kuriem lielā-
kā daļa ir jaunieši, un esam atvērti ikvienam, kurš vēlas pievienoties. Kāds no grupas dalībniekiem ir dalī-
jies ar liecību, ka viņam „ir liels prieks katru dienu izlasīt šo Rakstu vietu. Citreiz no rīta, citreiz starpbrīdī vai
vakarā. Bieži liek aizdomāties un bieži Rakstu vieta sakrīt arī ar dzīves situāciju”.

Man ir liels prieks par ikvienu šīs grupas dalībnieku un to darbu, ko veic Svētais Gars caur Savu
Vārdu pie mums ikviena. Būsim pateicīgi arī par aizlūgšanām, lai šī kalpošana varētu turpināties un nest
vēl lielākus augļus.

PĀRDOMU STŪRĪTIS

Siena
Kādā nelielā Itālijas kafejnīcā, netālu no Venēcijas, esot kafejnīca, kurā jau no seniem laikiem ir ieviesies itin

dīvains paradums. Iedomājies situāciju,  kurā tu sēdi kafejnīcā un vēro, kā ik pa brīdim kāds no apmeklētājiem
oficiantam palūdz atnest vienu kafiju sev, bet vienu - sienai. Jā, patiešām, sienai. Oficiants apmeklētājam arī atnes
vienu kafiju, savukārt sienai netiek kafija, bet pie tās tiek piesprausta zīmīte – tase kafijas. Apmeklētājs, protams,
samaksā par 2 kafijām. Un tā – ik pa brīdim sienu pacienā gan jaunas meitenes, kas atnākušas pačalot,  gan
kundzes un kungi gados, gan jaunas māmiņas ar bērniem, gan studenti – kas nu kuro reizi.

Ja šajā kafejnīcā uzturas ilgāk, tad mistērija tiek atrisināta. Proti, reizēm kafejnīcā ienāk trūcīgāka izskata
cilvēki, kuri, pirms sēsties pie galdiņa, uzmet skatienu sienai. Ja pie sienas ir kāda kafijas zīmīte – un tādas tur ir
gandrīz vienmēr, tad tiek veikts arī pasūtījums– man, lūdzu, vienu kafiju no sienas. Oficiants, dodoties pēc kafijas,
paņem vienu lapiņu un izmet to ārā – bet apmeklētājam atnes viņa pasūtīto kafiju – bez maksas.

Noteikti atradīsies cilvēki, kas teiks – kāds absurds, kāda man garantija, ka par manu noziedoto naudu tur regulāri
nepusdieno kāds dīkdienis. Mēs, bieži vien, darot labu, gribam to darīt kāda noteikta iemesla dēl – lai pasaule kļūtu
labāka, lai īstenotos kāds projekts, lai izdotos kāds mūsu aprēķins. Tas taču ir tik cilvēcīgi – gribēt redzēt sava darba
rezultātu. Un mēs skaitļojam, rēķinām un plānojam, aprēķinām izdevīgumu un iespējas.



Dievs gan tā nedara. Viņš liek saulei uzlēkt gan pār nabagiem gan bagātiem, pār ļauniem un labiem cilvēkiem. Viņš
katrā saskata iespēju un katru aicina pie sevis, samaksājot ne tikai par kafiju, bet gan par mūžīgo dzīvību. Ikvienam
no mums.

Arī Tev.

Nodibinājuma „Luterāņu stunda” sagatavots materiāls

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
20.maijs

900
DIEVKALPOJUMS

/Pēc dievkalpojuma
sadraudzība/

Vasarsvētki – Svētā
Gara svētki

Ceturtdiena
24.maijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
27.maijs

900 DIEVKALPOJUMS Trīsvienības svētki

Ceturtdiena
31.maijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Svētdiena

3.jūnijs
900 DIEVKALPOJUMS

Otrā svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
7.jūnijs

1800 Bībeles stunda 

1900 Dievkalpojums
Svētdiena
10.jūnijs

900 DIEVKALPOJUMS
Trešā svētdiena pēc

Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
14.jūnijs

1000 Svētbrīdis Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

1800 Padomes sēde

1900 Dievkalpojums

Svētdiena
17.jūnijs

900
DIEVKALPOJUMS
/ Pēc dievkalpojuma

sadraudzība /

Ceturtā svētdiena
pēc Vasarsvētkiem

Ceturtdiena
21.jūnijs

1800 Bībeles stunda

1900 Dievkalpojums
Svētdiena
24.jūnijs

900 DIEVKALPOJUMS
Jāņa Kristītāja

dzimšanas diena



JAUNIEŠIEM

 26. maijā plkst.18:00  Madonas luterāņu dievnamā notiks Slavas un pielūgsmes vakars. Šajā vakarā 
kopā sanāks jaunieši ne tikai no Madonas, bet arī no citām Latvijas pilsētām, lai kopīgi slavētu un pielūgtu 
Dievu. Sajā vakarā slavēšanu vadīs vietējie jaunieši, un mums būs iespēja gan uzklausīt mācītāju uzrunas, 
gan pašiem atcerēties Dieva apsolījumus dodoties cauri lūgšanu takai. Tā būs arī brīnišķīga iespēja būt ko-
pīgā sadraudzībā ar citu draudžu un konfesiju jauniešiem, jo pēc plkst 20:00 dosimies uz JIC Kubs, kur pa-
vadīsim laiku sadraudzībā. Iepazīsim viens otru un pavadīsim laiku kopā ar Dievu! 

Būs organizēts transports no Cesvaines, lai ikvienam būtu iespēja piedalīties! Bet lūgums iepriekš pieteik-
ties pie draudzes mācītāja Reiņa!

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 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
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