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GANA SLEJA 

Draudzes mācītājs Reinis Bikše 
 

 14. Jūlijā Cesvaines draudze atzīmēja mācītāja Alberta Vītola 130. gadadienu. Dieva vārdā lasām: „Pieminiet savus 
vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai! Jēzus Kristus vakar un šodien tas 
pats un mūžīgi. ” /Ebr. 13:7-8/  
 Dievs aicina pieminēt vadītājus, kuri ir sējuši Dieva vārdu un rūpējušies, lai tas augtu un nestu augļus savā laikā. 
Vārds „pieminēt” šajā rakstu vietā tiek lietots ar nozīmi turēt dzīvu evaņģēliju, kuru saņēmām. Apdomāt vai dzīvoju pēc Dieva 
vārda, kuru saņēmu. Apustulis Jānis parāda cik izšķiroši svarīgi tas ir: „Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad 
arī jūs paliksit Dēlā un Tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko Viņš mums ir apsolījis - mūžīgā dzīvība.” /1.Jņ. 2:25/ 
 Cesvaines draudze ir bagātīgi svētīta ar vadītājiem un Dieva žēlastību, ka cauri gadsimtiem draudze ir pastāvējusi 
un Dieva vārds ir sludināts. Aicinu, ka mēs kā draudze varam palikt pie evaņģēlija mācības, kuru esam saņēmuši, un slavēt 
Dievu par Viņa vadību.  
 Dievs aicina vērot ( rūpīgi vērot, pievērst lielu uzmanību, lai labāk izprastu) Dieva dotos vadītājus . Pirmkārt, tā ir 
dzīva mūsu draudzes liecība, ja vērojam kā Kristus ir pagodinājies caur draudzes ganiem. Aicinājums ieraudzīt, kā Dievs 
konkrēti šeit Cesvainē ir vadījis savus bērnus. Mums atklāsies daudzas svētības.   
 Otrkārt, draudze ir aicināta būt arī par atbalstu, lūdzot par mācītāju, lai Dieva apsardzība un Svētā Gara vadība ir 
šajā darbā. Dievs aicina būt arī rūpīgiem un vērot vadītāju dzīves rezultātu. Redzēt kādi ir dzīves augļi, vai tie ir Svētā Gara 
augļi. Pāvils raksta Efeziešu draudzei: “Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas Tam 
Kungam patīkams.” Arī labākie vadītāji var kļūdīties, to redzam arī pie ticības vīriem. Dāvids grēkoja pret Dievu un to 
nožēloja. Dievs dāvāja grēku piedošanu. Dieva draudze nav aicināta iztiesāt, bet būt par liecību un atbalstu, lai grēku nasta  
var tikt piedota Jēzū Kristū. Pāvils raksta: „Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, 
laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat 
kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.” /Kol. 3:12-14/ 
 Treškārt, sekot (atdarināt) viņu ticībai! Ticība uz Jēzu Kristu ir tā, kurā ikvienam mums ir jābūt. Dieva vārds saka 
mums: „Neapslāpējiet Garu, nenicinait pravietošanu; pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! Atraujaties no visa, kas ļauns”. 
Redzētais un dzirdētais vārds, lai nepaliek tikai vadītāja dzīvē, bet es to sāku izdzīvot savā dzīvē.  
 Noslēdzot, pāri visiem vadītājiem, ganiem ir viens Kungu Kungs - Jēzus Kristus. Viņš paliek mūžīgi, svētīgs ikviens, 
kas uz Viņu tic. Pateiksimies Dievam par vadītājiem, kas mums ir doti, kas cauri gadsimtiem ir nesuši Dievu vārdu, pateicība 
tev Jēzu Kristu, ka Tava žēlastība ir mūžīga. 
 
 
 

JAUNIEŠIEM 

Artūrs Dimitrijevs 

Laivu brauciens 
 11. un 12. jūlijā tika aizvadīts divu dienu laivu brauciens jauniešiem pa Aivieksti. Tās bija divas brīnišķīgas dienas ar 
atsaucīgiem un interesantiem jauniešiem, kuru laikā, pat neskaitot pašu braukšanu ar laivām, tika izdarīts tik daudz, ka grūt i 
visu uzskaitīt. No brīvprātīgas puķu dobju ravēšanas un malkas skaldīšanas, līdz pat spēļu vakaram un pastaigai pa 
Lubānas centru trijos naktī.  
 Tēma abām divām dienām bija „Piedzīvojums kopā ar Dievu”. Tajās runājām par to, kādam vajadzētu būt īstam 
piedzīvojumam, un kā Dievs mūsu neveiksmes un šķietamo neatbilstību var izmantot, lai paveiktu kaut ko lielisku. Lasījām 
par diviem vīriem, kurus Dievs aicināja brīnišķīgā piedzīvojumā. Tie bija Nehemija un Dāvids. Mums bija uzdevums ieraudzīt 



kādi bija viņu ikdiena un kāpēc Dievs viņus uzrunāja. Nehemija bija viesmīlis (Neh.1:11 ), kura sirdī Dievs ielika sāpi par 
savu tautu, kas bija izpostīta un apspiesta. Viņš nāca Dieva priekšā nožēlodams savus grēkus un lūgdams par savu tautu un 
sauca uz Dievu, lai Dievs piepilda apsolījumu par tautas atjaunošanu. Dievs vadīja Nehemiju brīnišķīgā veidā. Otra rakstu 
vieta mums atklāja, kā Dievs izraudzīja Dāvidu par Isrēla tautas ķēniņu. Dāvids bija parasts ganu zēns un salīdzinājumā ar 
dižciltīgajiem un gudrajiem jaunekļiem škita necils, bet Dievs redz sirdis. „Tas Kungs sacīja Samuēlam: "Neskaties uz viņa 
ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu: viņu Es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki; 
cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi." /1.Sam. 16:7/  
 Dievs Dāvidu veidoja par Isrēla ķēniņu no mazām lietām. Sākumā Dāvidam bija jābūt uzticamam kā ganam, un caur 
vienkāršo darbu pieaugtu arī ticībā uz Dievu. Dāvids ganot avis, bija mācījies rūpēties par avīm, tās sargāt, pārvarot bailes 
un uzticoties Dievam. Dāvids ticībā uz Dieva vārdu izgāja pretim Goliātam. Dievs aicina arī mūs ikvienu, būt uzticamam 
mazās lietās.  
 Nākamajā dienā pēc laivu brauciena es jautāju jauniešiem, kas ir tās lietas, kas visvairāk paliks atmiņā no šīm 
divām dienām. Un visi, kas atbildēja teica, ka tā noteikti būs mūsu saliedētība, jo, arī par spīti tam, ka lielākoties sākumā 
viens otru nepazinām, mēs spējām diezgan ātri sadraudzēties un darboties kā komanda. Visi bija gatavi iesaistīties un 
palīdzēt kā vien varēja. 
 Bija tiešām liels prieks satikt un iepazīt visus šos jauniešus un doties ar viņiem šajā piedzīvojumā. Paldies visiem, 
kas iesaistījās organizēšanā un gādāja par to, lai laivu brauciens varētu notikt! 
 

BĒRNIEM 
 

Vēstule 
 

 Sveiks, brašuli! 
 Cik jauki bija skolēnu brīvlaika pašā pirmajā dienā ieraudzīt Tavu zilo mici tuvojamies manas sētas vārtiņiem. Dikti 
Tevi gaidīju ciemos, nu beidzot sagaidīju! Taču tagad, kad esi atpakaļ pilsētā, manās mājās atkal tik kluss. Man ļoti pietrūkst 
mūsu kopīgā zaptsūdens dzeršana, malkas krāmēšana, koka kluču pilsētas būvēšana….  
 Vakar es beidzot atradu tavas pazudušās čības. Tās bija pieliekamajā kambarī blakus kartupeļu maisam. Dīvaini, ka 
turpat netālu mētājās arī apgāzts koka soliņš un atvērta upeņu zaptes burka. Izskatījās, ka kāds īss cilvēciņš tur būtu milzu 
steigā našķojies ar zapti, izdzirdējis kādu šaušalīgu troksni un meties bēgt! Nudien amizanti. Ja es kādreiz satiktu to īso 
cilvēciņu, tad viņam noteikti pateiktu, ka zapte vislabāk garšo, kad tiek padalīta ar draugu.. vai ar tādu sirmu opi kā es. Tad 
mēs kopā gardi izsmietos, attaisītu pašu lielāko zaptes burku un lielām karotēm to iztukšotu.  
 Šorīt, malkodams rīta kafiju, Bībelē lasīju stāstu par kādu dēlu, kurš Tēvam palūdza veselu bagātību un dodas 
pasaulē kartīgi izpriecāties. Drīz vien visa nauda ir iztērēta, dēlam traki gribas ēst… Un viņš nolemj doties atpakaļ pie tēva. 
Bail jau ir, kauns arī, bet Tēvs nemaz nav dusmīgs. Savu pazudušo dēlu, Tēvs sagaida atplestām rokām, apskauj un vēl 
uzrīko īstu ballīti! Puišeli, tieši tāds ir mūsu Dievs - mīlošs Tēvs, kurš gaida savus bērnus pārnākam mājās. Mūsu debesu 
Tētim itin nemaz nebūtu žēl atvērt kaut vai visas debesu zaptes burkas, lai uzrīkotu saviem bērniem vissirsnīgāko 
sagaidīšanas ballīti. Jo Viņš gaidīt gaida to mirkli, kad varēs savu bērnu atkal cieši apskaut un savīt: “Viss kārtībā, Es tev 
piedodu!” 
 

Raksts ņemts no LBDS žurnāla “Labas ziņas bērniem” 3/2018(36) 
 
 

PĀRDOMU STŪRĪTIS 
 

Ceļojums 
 Reiz kāds rabīns devās ceļā, līdzi paņemot ēzeli un gaili. Gaili viņam vajadzēja, lai tas viņu ar savu dziedāšanu 
saullēktā modinātu lūgšanām, bet ēzelis nāca līdzi lai nestu nastas un savu saimnieku. Tā viņi ceļoja vairākas dienas, 
nakšņodami tuksnesī, līdz ceļā gadījās kāds ciemats. Nu gan beidzot varēs palūgt pieklājīgas naktsmājas, padomāja rabīns, 
un devās lūgt pajumti. Bet notika tā, ka visi viņu atraidīja, jo baidījās no dīvainā svešinieka. Nekas cits neatlika, kā atka l 
nakšņot alā, turpat aiz ciemata robežas. Lai alā būtu mājīgāk, viņš iededza līdzpaņemto gaismekli, bet pēkšņi sacēlās vējš 
un gaisma izdzisa. Naktī gar alu klaiņoja vilks un – ak tavu nelaimi – nokoda nabaga gaili. Lai bēdu kauss būtu pavisam 
pilns, ēzelis, sabijies no vilka, metās tuksnesī, kur satikās ar lauvu. Kā šī tikšanās beidzās, jūs droši vien variet iedomāties.. 
 Pamodies no rīta, vīrs devās uz pilsētu, lai atrastu ko ēdamu, bet - ak vai, visi nelielās pilsētiņas iedzīvotāji bija 
nogalināti laupītāju uzbrukumā. Neviens pats vairs nebija palicis dzīvs..  
 Nu es saprotu visu savu nelaimju iemeslu – teica gudrais. Ja pilsētas ļaudis būtu mani pieņēmuši, arī es gulētu bez 
dzīvības. Ja manu gaili nebūtu nokodis vilks, tad viņa dziedāšana būtu laupītājus atvedusi arī pie manis. Ja mūli nebūtu 



saplosījis lauva, tad to pie alas būtu pamanījuši laupītāji, un atraduši ari mani. Un ja lampu nebūtu nopūtis vējš, arī tad viņi 
būtu nākuši skatīties, kam spīd šī gaisma. Ak, paldies Dievam, viņš ir bijis tik labs pret mani. 
 Daniels Defo ir teicis, ka visa mūsu gaušanās par to, kas mums trūkst, rodas no pateicības trūkuma par to, kas 
mums ir. Viedi vārdi, bet bieži vien cilvēki pat neapzinās, kas viņiem ir dots, līdz brīdim, kad viņiem tas tiek atņemts. Ai, nu 
kāpēc es biju tāds muļķis, mēs reizēm sakām. Kāpēc neredzēju, nenovērtēju, nesaskatīju.. kāpēc?  
 Tiešām, kāpēc. Svētie raksti mums saka – par visu esiet pateicīgi. Par visu. Jo ar savu zūdīšanos neviens savam 
mūžam patiesi nevar pielikt ne olekti. Paskatīsimies apkārt, novērtēsim šo brīnišķīgi skaisto pasauli, cilvēkus sev apkārt, 
iespējas. Kurnot un bēdājoties, mūsu sirdis kļūst aizvien cietākas un acis - neredzīgākas, bet pateicīgai sirdij piemīt kāda 
dīvaina spēja svētīt ne tikai tās saimnieku, bet arī visus apkārtējos. Kāds gaišs cilvēks, mēs mēdzam teikt. Un nav jau tā, ka 
viņam viss dzīvē tik gludi.. 
 

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 
15.jūlijs 

900 

 

DIEVKALPOJUMS 
/ Pēc dievkalpojuma 

sadraudzība / 
 

Astotā svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
19.jūlijs 

1800 Bībeles stunda 
 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
22.jūlijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Devītā svētdiena 

pēc Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
26.jūlijs 

1800 
 

Bībeles stunda 
 

 

1900 

 

Dievkalpojums 
 

 

Svētdiena 
29.jūlijs 

900 
 

DIEVKALPOJUMS 
 

Desmitā svētdiena 
pēc Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
2.augusts 

1800 
 

Bībeles stunda 
 

 

1900 

 

Dievkalpojums 
 

 

Svētdiena 
5.augusts 

900 
 

DIEVKALPOJUMS 
 

Vienpadsmitā 
svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

 

 
 

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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