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GANA SLEJA 

Draudzes mācītājs Reinis Bikše 
 

Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis 
grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku. /Jēk. 5:19-20/ 

 
 Oktobra mēnesī svinam reformācijas svētkus. 1517. gada 31. oktobrī Mārtiņa Lutera 95 tēzes izraisīja milzīgu 
pārmaiņu baznīcas dzīvē. Mēs varam jautāt, kas bija tas lielais spēks, kas izmainīja cilvēku sirdis? Ja rūpīgi vērojam Lutera 
dzīvi, tad ieraugām, ka spēks bija un ir Jēzus Kristus. Klints, uz kuras Luters lika savu ticību. Dzīvais Dieva Vārds, Jēzus 
Kristus. Luters piedzīvoja, ka Jēzū Kristū ir grēku piedošana un piedzimšana no jauna. 

“Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.”  /Rom. 1:17/ 

 Jēzus Kristus miesas - baznīcas uzdevums ir rūpēties, lai evaņģēlija vēsts skan tīri un patiesi, un caur to, lai cilvēki 
tiktu glābti mūžībai. Redzot tā Kunga namu pilnu negantības, Kristus sirds iedegas un Viņš sūta savus kalpus, lai Dieva 
nams atkal būtu vieta, kur skan Viņa vārds. Kristus baznīca tajā laikā piedzīvoja daudz aplamas mācības un bija daudz 
cilvēcīgu rituālu, kas tika nostādīti augstāk par Dieva vārdu un ticību uz Dievu. 

“Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, 
gan jau Viņš tad darīs:”  

/Ps. 37:4-5/ 

 Mārtiņš Luters bija cītīgs Dieva vārda meklētājs, studētājs un sekotājs Jēzus Kristus balsij. Dieva vārda gaismā jo 
spilgti bija redzama lielā plaisa starp Dieva vārdu un  reāli notiekošo baznīcā, un tas  izraisīja dziļas sāpes Mārtiņam 
Luteram. Ja mīlam Jēzu un Viņam sekojam, tam ir jāizpaužas arī mīlestībā un rūpēs par draudzi un pret tuvāko. Jēkabs 
raksta: „ ja kāds jūsu starpā ir nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež,ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa 
maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku.” /Jēk. 5:19-20/.  Lutera sirds dega mīlestībā uz Jēzu un līdz 
ar to arī mīlestībā uz līdzcilvēku glābšanu. 
 Toreiz baznīcā pastāvēja liela pretruna starp vārdiem un darbiem. Kā pēdējais piliens bija pāvesta Leona X 
izsludinātā indulgeņču pārdošana jeb grēku atlaides par naudu. Luters to skaidri redzēja, ka Dieva vārds skaidri māca 
pretējo, ka grēku piedošana ir Dieva žēlastība, ne mūsu nopelns. Tas bija brīdis, kad Luters uzrakstīja savas 95 tēzes - 
jautājumus, kuri izraisīja teologu diskusijas. Tēzēs apskatītie jautājumi bija tik nozīmīgi un svarīgi katram Kristus sekotājam, 
ka tas aizdedzināja daudzu ļaužu sirdis. Reformācija - Kristus Baznīcas atjaunošana, atgriešanās pie Svētajiem Rakstiem, 
pie skaidrā evaņģēlija.  
 Luteram dažkārt pārmet lielo asumu, ar kādu viņš vērsās pret tā laika nepareizajām mācībām. Taču atcerēsimies 
Jēzu, kad Viņš templī izdzina tirgotājus un naudas mijējus, arī tur bija asa un tieša rīcība. Jēzus ar pātagu rokā izdzina 
tirgotājus no tempļa un apgāza naudas mijēju galdus. Kādēļ Jēzus rīkojās tik asi? Jēzus atbild: "Ir rakstīts: Mans nams ir 
lūgšanu nams, - bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri." /Lk. 19:46/ Dieva nams ir svēts un tajā nav vietas nekam 
nesvētam. Svēts, tam ir jābūt nošķirtam priekš Dieva.   
 Ne tikai baznīcā notiekošais, bet arī katrs kristietis ārpus baznīcas un draudzes ir daļa no Jēzus. Pāvils raksta: “Vai 
jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo?  Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva 
nams ir svēts, tas jūs esat.” /1.Kor.3:16-17/. Dieva nams ir radikāli iztīrāms no visa tā, kas ir nesvēts - no dažādiem 
konfliktiem ar pasauli, mantkārības, skaudības, apmelošanas, meliem, slinkuma, atkarībām utt…  
  Reformācijas svētkos mēs no jauna varam ļaut, lai Dieva vārds uzrāda mūsu sirdīs, kas ir tas nepatiesais un 
netīrais, ka topam šķīstīti. Dāvids lūdz pēc šīs Dieva žēlastības: “Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē 
mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! ” /Ps 139:23-
24/ 



 Luters pavadīja daudz gadu lūgšanās, Svēto Rakstu studēšanā un grēku nožēlā. Reformācija nozīmē paklausīt 
Jēzum: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi.” /Mat. 4:17/. Patiess miers un piedošana ir 
saņemama tikai pie Kristus krusta, kurā saņemam Dieva žēlastību. Luters raksta: “Man bija tā, it kā es būtu piedzimis gluži 
no jauna un caur atvērtām durvīm iegājis paradīzē.”  
 Mīļa draudze, lai Dievs mums šajā gadā ļauj visiem piedzīvot atkal no jauna ticības prieku un spēku pastāvēt tikai un 
vienīgi uz Sola Fide - tikai ticība, Sola Scriptura - vienīgi Raksti, Sola Gratia - vienīgi žēlastība, Solus Christus - vienīgi 
Kristus un Soli Deo Gloria - vienīgi Dievam gods. Āmen.  
 
 
 

REFORMĀCIJA 

Rīgas Arhibīskaps Jānis Vanags  

Patiesi es jums saku: starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju; bet 
mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu. No Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam Debesu valstība 

tiek pakļauta vardarbībai un varmākas cenšas to sagrābt. (Mt 11:11–12) 

 Kungs Jēzus izsaka izcilu uzslavu Jānim Kristītājam. Viņš kalpoja tik sekmīgi, ka salauza ledu un sagatavoja 
cilvēkus Dieva valstībai. Un tā “kopš Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam Debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai un 
varmākas cenšas to sagrābt”. Tos iekustināja Jāņa kalpošana un tie kļuva par viņa mācekļiem. Gluži kā armija ieņem pilsētu 
vai kā migrantu pulki soļo pāri robežām, tā varmākas ar spēku ieņem Debesu valstību. 
 Tas ir pilnīgi neticams pulks: uz vietu Debesu valstībā tiecas tādi, kam nav ne nopelnu, ne tiesību. Tādēļ viņi 
izskatās kā varmākas, kas laužas ar varu. Kad valstības bērni vilcinās un paliek laukā, tad iekšā nāk no austrumiem un 
rietumiem un valstība cieš no vardarbības. Muitnieki, netikles, pagāni un spitālīgie ticēja Jānim, kuru rakstu mācītāji un 
farizeji atmeta, tādēļ iegāja valstībā pirms viņiem. Taču steigties iekšā Debesu valstībā pa priekšu labākajiem un nopelniem 
bagātajiem nav labas uzvedības pārkāpums. Tā ir evaņģēlija dāvana, kas ved pie svētuma daudzus, par kuriem tas likās 
neticami. 
 Tas ir arī neatvairāms pulks. Viņu vardarbība liecina par alku nopietnību, par spēku, enerģiju un lielām pūlēm. Viņi 
grib nokļūt Apsolītajā zemē un rīkojas, lai to sasniegtu. Gluži kā video materiālos par patvēruma meklētājiem – tie šķērso 
jūru un ciešās rindās virzās uz priekšu, izlaužas cauri dzeloņstieplēm un sargiem un metas upē, ja vajag, lai tikai tiktu tālāk 
uz apsolīto zemi Vāciju. Lūk, kāda dedzība un kvēle ir vajadzīga katram, kurš savā ticībā grib atrast debesis. Kas grib ieiet 
Debesu valstībā, tam jātiecas uz to tā, lai Valstība cieš no svētas vardarbības. Mums jāskrien, jācīnās, jāagonizē, lai iegūtu 
tik lielu balvu un lai pārvarētu tik lielu pretestību gan no ārienes, gan sevī pašā. Varmākas sagrābj valstību ar spēku. Tie,  
kam rūp pestīšana un kurus uz to nes stipras alkas, tie to sagrābj, lai tas maksātu ko maksādams. Kā daždien Jēkabs: “Es 
tevi neatlaižu, iekams Tu mani nesvētī!” Debesu valstībai nav nolūka lutināt ar vieglumu nevērīgos, bet gan būt par atdusas 
vietu tiem, kas pūlējušies. Kaut Dievs redzētu arvien lielāku svēto varmāku pūli – luterāņus – skrienam svētajā sacīkstē uz 
debesīm, kaut vai tā, kā muhamedāņi skrien uz Eiropu. 
 Tomēr Reformācijas svētkos, kad uzmanība sakopota uz evaņģēlija patiesību par attaisnošanu, kas iegūstama 
nevis ar bauslības darbiem, bet ticībā, mēs varētu pārvaicāt – cīnīties? Strādāt? Skriet? Sagrābt? Uz kurieni skriet? Ko 
sagrābt? Atcerēsimies, ka šeit publisko uzslavu saņēma Jānis Kristītājs, viņa kalpošana, kuras mērķis un piepildījums bija 
norādīt uz Jēzu. Jāņa svinīgi kodolīgo pasludinājumu “Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus”, apustulis Pāvils attīsta 
plašāk: “Visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā 
zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga Jēzus Kristus iepazīšana – Viņa dēļ viss pārējais man ir zudis, un es to uzskatu 
par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu, un lai es tieku atrasts Kristū nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk 
caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā.”[1] 
 Lai atraisītos no varmāku vārda sliktās pieskaņas, palūkosimies uz Mateja lietoto grieķu vārdu biastēs. Tas nozīmē 
arī “stiprais”, tāds, kurš lieto spēku. Mēs varam mācīties no Jāņa Kristītāja un citiem martīriem to, ka atbilde uz pret viņiem 
vērsto spēku ir lietot ticību ar spēku. Tādos apstākļos ticībai jāizpaužas vardarbīgi stūrgalvīgā apliecinājumā. Biastēs 
(varmākas) sagrābj to ar spēku. Kristieši, kuru ticība ir dzimusi no Dieva vārda, neatkāpsies no savas apliecības draudu 
priekšā. Jo kristīgā vardarbība nav tāda kā pasaules vardarbība, bet gan sirds un prāta spēks. Tādas sirds un prāta spēks, 
kuri atrodas Dieva vārda gūstā. “Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā,” paziņoja svētītais Mārtiņš Luters imperatora tiesas 
priekšā. Tādā pašā sirdsapziņas gūstā ne mazāk svētītais Filips Melanhtons sarakstīja Augsburgas ticības apliecību, kas 
kļuva par mūsu evaņģēliskās ticības kodolu un dārgumu. 
 Šāda vardarbība nenāk no drosmes vai gribasspēka, bet no Dieva vārda. Mūsu baznīcas ticības skolotājiem – 
Luteram un Melanhtonam – mēs esam pateicīgi par šī vārda patiesu skaidrojumu, kurš mierina baiļu tirdīto sirdsapziņu un 



noņem jebkādu jaunas bauslības lāsta jūgu. Ir labi nodot sirdi un prātu tāda vārda gūstā, kurš atraisa, mierina un dziedē. 
Taču tā mierinājums un brīvība nav dota laiskumam un bezrūpībai. 
 Ecclesia semper Reformanda est – baznīca ir pastāvīgi reformējama. Šo lozungu piedēvē reformācijai vai pat 
reformatoriem, lai gan patiesībā tā cēlusies no 20. gadsimta reformātu teologa Kārļa Bārta. Vai mums ir kaut kas, ko 
reformēt? Reformācijas galvenais teologs, apustulis Pāvils sauc: “Skatieties uz mani! Ņemiet priekšzīmi no manis!” Kādu 
priekšzīmi? “Nav tā, ka es to jau būtu ieguvis vai būtu darīts pilnīgs, bet es dzenos pēc tā, lai iegūtu, jo ar to Kristus Jēzus ir 
mani ieguvis.” Es dzenos uz mērķi, kuru vēl neesmu ieguvis… Visticamāk, apustulis ar to nedomā, ka viņam vēl jāsasniedz 
evaņģēliskas ticības pareizie formulējumi, jo viņš pats ir to galvenais autors. Viņš dzenas iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina 
augšup Kristū. Viņam mērķis, uz kuru steigties, skriet, dzīties, mērķis, kuru satvert ar spēku un sagrābt ar svētu vardarbību, 
ir Kristus. Debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai. Varmāka cenšas to sagrābt. Pats būdams galvenais evaņģēliskās 
ticības teologs, Pāvils skrien un ilgojas, kaut spētu satvert Kristu tā, kā Kristus ir satvēris viņu. 
 No apustuļa Pāvila, Mārtiņa Lutera un Filipa Melanhtona mēs esam saņēmuši atjaunotu un šķīstītu evaņģēlija 
mācību, kuru nevajag reformēt, bet tajā dzīvot un  sniegt to līdzcilvēkiem svaigi un aktuāli. Tomēr arī mums ir, ko reformēt. 
Mūsu kūtrumu, mūsu remdenību, mūsu padošanos miesas kārībai, acu kārībai un dzīves lepnībai, mūsu kavēšanos izplatīt 
Labo Vēsti un vilcināšanos lauzties Debesu valstībā. Semper reformanda… Darīti brīvi žēlastībā un attaisnoti ticībā, 
uzturēsim sevī dzīvu svētdarīšanas dāvanu, steidzoties pie Kristus Viņa vārda lasīšanā un atgremošanā, apskaujot Viņa 
kājas sirsnīgā grēksūdzē un atdzimstot absolūcijas sakramentā, runājot ar Viņu lūgšanās, sagrābjot Viņu Svētajā 
Vakarēdienā, lai redzētu Viņu arvien skaidrāk, iemīlētu arvien pilnīgāk un sekotu arvien tuvāk. Gan lai ar spēku lauztos 
debesu valstībā, gan lai liecinot un kalpojot vestu līdzi lielu pūli to, kuri nav pelnījuši valstību, bet drīkst ieiet tajā Kristus varā. 
Lai tāda ir mūsu dienišķā reformācija! 

Raksts publicēts Svētdienas Rīta mājaslapā 2015. gada 16. novembrī 

 

PĀRDOMU STŪRĪTIS 
 

Auto 

Kādam vīram reiz bija auto. Viņam bija ne tikai auto – viņam bija arī sieva, kas nesen bija palikusi bez darba un trīs mazi 
bērneļi, dzīvoklis uz kredīta un daudz izdevumu, kas saistās ar visu iepriekšminēto. Auto viņam bija vajadzīgs darbam, tādēļ 
no tā atteikties nekādi nebija iespējams - ģimene zaudētu savus vienīgos ienākumus. Un tā nu vīrs cīnījās un strādāja un 
rūpējās no rīta līdz vēlam vakaram 

Reiz, pusdienlaikā, kad vīrs bija izrāvies no darba, lai atvestu no skolas savu pirmklasnieku, kamēr sieva bija mājās ar 
apslimušo mazuli, viņu apturēja ceļu policija. To, ka auto beigusies tehniskā apskate, vīrs bija pavisam aizmirsis – bet nu, 
raugoties bargajā ceļu inspektora sejā, viņš to atminējās pavisam skaidri. Ai, jau divas nedēļas.. nu biju aizmirsis, nav arī 
tādas liekas naudas šobrīd – bērni jābaro, sievai darba nav, dzīvoklis – vairākus mēnešus krātie pārdzīvojumi izlauzās 
pēkšņā atklātībā.. Bet tad pēkšņi vīrs sakautrējās, savilka pieri grumbās un atvainojās inspektoram – tās patiesi nav jūsu 
problēmas, viņš teica. Es to kaut kā mēģināšu nokārtot. 

Protams, ceļu inspektors varētu teikt – nu labi, gan jau kaut kā tiksim galā. Brauciet, es zinu, ka jūs to nokārtosiet. Bet tā viņš 
nedrīkstēja teikt. Viņš bija solījis ievērot likumu – bet likums noteica, ka auto bez tehniskās apskates nedrīkst piedalīties ceļu 
satiksmē. Un tā nu ceļu policists izrakstīja soda kvīti. 

Bet stāsts ar to nebeidzās..  

Kad vīrs atvēra salocīto soda kvīti, viņš tai pievienotu ieraudzīja naudas zīmi.. tieši tik, cik nepieciešams auto tehniskaja i 
apskatei. 

Nu protams, ka neticams stāsts.. mēs esam pieraduši, ka policisti naudu parasti iekasē, nevis dod. Bet pasaulē ik pa brīdim 
notiek kaut kas gluži neticams, pārsteidzošs un negaidīts. Tā arī šoreiz. Un droši vien tāpēc, lai mums atgādinātu, ka tur, kur 
cilvēku rīcību nosaka ne tikai likums, bet arī mīlestība, tur mums ikvienam ir ļauts piedzīvot Dieva klātbūtni . Viņa plānu 
pasaulei – lai ikvienam tiktu dāvāta piedošana un iespēja atgriezties. 

 
Nodibinājuma „Luterāņu stunda”sagatavots materiāls 

 
 
 
 



 
 

SVĒTDIENAS SKOLA 

Pļaujas svētkos – 7.oktobrī mūsu draudzē sākies Svētdienas skolas jaunais mācību gads! Nodarbības bērniem  
notiks dievkalpojuma laikā, un šīs nodarbības vadīs mūsu draudzes foršās svētdienas skolas skolotājas. 

Mīļi gaidīts ikviens bērns! Mīļie vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi līdzcilvēki, aicinām arī jūs visus, esiet bērnu 
pamudinātāji, iedrošinātāji un kā labi piemēri svētdienas rīta laika izmantošanā! 

JAUNIEŠIEM 

 13.oktobrī Madonā notiks Spēļu vakars „Lielā mīkla”. Ikviens esat aicināts pats piedalīties, kā arī aicināt 
un iedrošināt sev zināmos jauniešus šo sestdienas vakaru pavadīt kopā ar mums. Pavadīsim laiku kopīgā 
sadraudzībā arī ar citu draudžu jauniešiem. Spēlēsim galda spēles, runāsimies, ēdīsim un uzspēlēsim „Lielās 
mīklas” spēli, kura šoreiz solās būt īpaši atraktīva un interesanta. 
 Vakara sākums plkst.18:00 Madonas jauniešu centra „KUBS” telpās.  

  Priecāsimies ikvienu no jums redzēt! 

IESVĒTES MĀCĪBAS 

Mūsu draudzē drīzumā sāksies jaunais iesvētes mācību kurss, kuru vadīs draudzes mācītājs Reinis Bikše. Bieži 
vien mūsu priekšstats par Dievu, baznīcu un ticību rodas no cilvēkiem, kas to paši nepazīst. Šī būs lieliska iespēja 
ikvienam pašam uzzināt baznīcas mācības pamatus, veidu kā Dieva mīlestība ir atklājusies cilvēku vidū. Atbildēt 
uz jautājumu - Kas ir ticība? Un gūt atbildes uz citiem svarīgiem dzīves jautājumiem.  

Pirmā nodarbība - 5.oktobrī plkst.18:00 baznīcas sadraudzības telpās(aiz altāra). 

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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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 
30.septembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Deviņpadsmitā 
svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
4.oktobris 

1800
 Bībeles stunda 

 
1900

 Dievkalpojums 

Svētdiena 
7.oktobris 

900 DIEVKALPOJUMS Pļaujas svētki 

Ceturtdiena 
11.oktobris 

1800
 Padomes sēde  

 1900
 Dievkalpojums 

Svētdiena 
14.oktobris 

900 

DIEVKALPOJUMS 
/ Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība / 

Divdesmit pirmā 
svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
18.oktobris 

1800
 Bībeles stunda 

 
1900

 Dievkalpojums 

Svētdiena 
21.oktobris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Divdesmit otrā 
svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
25.oktobris 

1800
 Bībeles stunda  

1900
 Dievkalpojums 

Svētdiena 
28.oktobris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Divdesmit trešā 
svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
1.novembris 

1800
 Bībeles stunda 

 
1900

 Dievkalpojums 

Svētdiena 
4.novembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Divdesmit ceturtā 

svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

 


