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GANA SLEJA 

 Draudzes mācītājs Reinis Bikše 

„Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku” /Mt. 2:10/ 
 

 Vai esi gatavs Zvaigznes dienas svinībām? Tas ir labs jautājums. Bet ko tad šodien mēs svinam? Kā 
lai tam sagatavojamies? Mums uzreiz būtu skaidrs, kā jāsvin dzimšanas dienas, kāzu gadadienas, vārda 
dienas, valsts svētki utt…, bet ko nozīmē Zvaigznes diena un kā lai to svin?  
 Kristus atspīdēšanas diena, jeb Epifānija, tika svinēta jau agrīnajā baznīcā. Zvaigznes diena iesāk 
epifānijas laiku no Ziemassvētkiem līdz gavēnim. Laiks, kurā aizvien skaidrāk un tiešāk atmirdz Jēzus Kristus. 
Pirmkārt, tā ir zvaigne pār Betlēmi, kas norāda uz dzimušo Ķēniņu, Dieva Dēlu. Dieva Vārds aizvien ir kā 
zvaigne, kas nekļūdīgi norāda uz glābēju Jēzu. Baznīca aizvien liecina par patieso Gaišumu, kas nāk pie 
cilvēkiem. Pirmā svētdiena pēc Zvaigznes dienas mūs ved pie Jēzus Kristības. Jēzus kristībā nostājas 
grēcinieku vidū: “Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.” /Jņ. 1:29/ Un Dievs apstiprina: “Šis ir Mans mīļais Dēls, 
uz ko Man labs prāts.” /Mat.3:17/ Pārējās epifānijas svētdienās caur Evaņģēlijiem mēs sastopamies ar Jēzu, 
kurš kalpo, dziedinot slimos, atbrīvojot saistītos. Viņš ir pasaules gaisma, kas spīd visiem cilvēkiem. Jēzus arī 
mūs sauc par pasaules gaišumu. Baznīca aizvien ir Jēzus Kristus uzdevumā un nes Viņa vārdā grēku 
piedošanu un cerības gaismu cilvēkiem. 
 Mūsu glābēja Jēzus Kristus nākšana pasaulē aizvien ir nozīmīgi svētki. Kad jāpiedzīvo lieli izmisuma, 
grūtību un neziņas brīži, kad ir tik izšķiroši svarīgi, vai mums ataust cerības gaisma. Kad nezīnām kā rīkoties, 
jo visa dzīve ir sabrukusi un nav ne spēka, ne iespējas ko mainīt, tad vienīgais, kas spēj glābt ir cerības 
gaisma no Dieva. Apustulis Jānis, reiz to piedzīvojis, norāda uz Jēzu sakot, ka Viņš ir “patiesais gaišums, kas 
nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.”. /Jņ. 1:9/  
 Glābējs ir nācis pie mums - tas ir īpašs brīdis, kuru mēs varam svinēt. Kādēļ? Jo katrs brīdis, kurā 
Dievs nāk pie mums - grēciniekiem savā žēlastībā un piedošanā, ir brīdis, kuru nevaram savādāk uzņemt, kā 
ar lielu prieku un kā svētkus.  Kad austrumu gudrie vīri redzēja zvaigzni pār Betlēmi, tie priecājās. Arī mēs 
svinam un priecājamies par katru dievkalpojumu, kurā Dievs ir pie mums un ar mums.   
 Apustulis Jānis raksta, ka mums ir dota patiesā Gaisma. Kas ir šī Gaisma? Vai tā ir saules gaisma?  
Saules gaisma ir nozīmīga gandrīz visai dzīvajai radībai, bez tās nebūtu iespējama pilnvērtīga augšana un 
attīstība.  Arī cilvēkiem ir vajadzīga saules gaisma, jo caur to mēs uzņemam D vitamīnu, bez kura mēs 
nevaram pilnvērtīgi dzīvot. “Pirmais D vitamīna trūkuma rādītājs ir nogurums un miegainība, kas vēlāk iet roku 
rokā ar depresiju vai nomāktu garastāvokli. Savukārt nogurums un slikts garastāvoklis var radīt nespēju 
koncentrēties vai skaidri domāt. Vēl D vitamīns iesaistās imūnsistēmas darbībā, tāpēc tā trūkums var 
samazināt organisma aizsargspējas, kas savukārt izraisa nespēju pretoties dažādām iekaisuma 
slimībām.”(la.lv) Cik gan svarīga un nozīmīga ir Dieva dotā saules gaisma! Bet Dieva Vārds runā par 
nozīmīgāku un daudz svarīgāku Gaismu, kas ir Jēzus Kristus. Apustulis Jānis raksta: “Gaisma spīd tumsībā, 
bet tumsība to neuzņēma. ….Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš 
deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.”  /Jņ. 1:5;11-12/ 

 Cilvēks, kopš grēkā krišanas, ir grēka, bezcerības un nāves tumsā un ir nolemts nāvei un mūžīgai 
iznīcībai. Pāvils atgādina, ka “visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” /Rom. 3:23/ Tāpat kā mums 
ir nepieciešama saules gaisma, mums ir nepieciešams Jēzus Kristus - patiesais gaišums. Jēzus Kristus 
trūkums mūsu dzīvē, rada garīgu miegainību (vienaldzību uz Dieva vārdu), nogurumu, kas iet roku rokā ar 
depresiju, nomāktu garastāvokli, bezcerību un galu galā ar mūžīgu nāvi. Nogurums un slikts garastāvoklis var 



radīt nespēju koncentrēties un skaidri domāt. Ja neesam Kristus apspīdēti, neesam Dieva Vārda gaismā, mēs 
paliekam mūžīgajā tumsā, bet ja esam Kristus apspīdēti, Viņa gaismā, tad varam baudīt Dieva tuvumu, kas 
dod lielu prieku un spēku ticības dzīvei. Apustulis Pāvils, esot ticībā uz Jēzu Kristu, tieši pretēji  grūtsirdībai un 
nomāktībai raksta: “Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” /Fil.4:4/ un Jēzus 
saviem mācekļiem saka: “Es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt.” 
/Lk.21:15/ Ticībā uz Jēzu Kristu mēs tiekam Viņa vadīti ar gudrību, kas ir pārāka par šīs pasaules gudrību.  

 Jēzus Kristus ir nācis, lai arī tava un mana sirds būtu Dieva žēlastības un mīlestības gaismas pilna. 
Sātans nevēlas, lai cilvēki nāktu gaismā un sēj bailes un šaubas.: ”Vai tiešām Dievs piedos? Vai tiešām viss 
būs labi, ja atzīšos savos grēkos? Ko citi par mani padomās?” Un tā aizvien, viņš vēlas cilvēkus turēt grēka 
tumsā.  

 Jēzus saka: “Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.”  /Jņ 
12:46/ Jēzus nāk, ne lai tiesātu, bet lai glābtu grēciniekus. Tā ir gaisma, kas nes cerību un patiesu prieku. 
Apustulis Jānis raksta: “Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu, kļūt par Dieva bērniem.” Jēzus  ieaicina mūs 
Viņa Gaismā, kas ir žēlastības un mīlestības pilna pret Tevi un pret mani. Ticībā to saņemdami, varam 
piedzīvot, kāds atvieglojums ir grēksūdzes atzīšanās vārdos, kāds prieks ir dzirdot Kristus apsolījumu: “Tev 
tavi grēki ir piedoti.” Dievs savā vārdā iedrošina ar brīnišķīgu apsolījumu: “Bet visu, kas tiek gaismā celts, 
apspīd gaisma, un viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma.” /Ef. 5:13/ 

 Jēzus Kristus, patiesais Dieva Dēls, ir atspīdējis arī mums. Nāc, iesim Viņa Gaismā, lai varam 
piedzīvot tagad un reiz ka: ”Nekas tur nebūs vairs nolādēts” un ka ticīgie “skatīs Viņa vaigu, un Viņa Vārds būs 
tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs nakts, ne sveces, ne saules gaisma tiem nebūs vajadzīga; jo Kungs Dievs 
izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam.” /Atkl.22:5/  
 
 

JĒZUS KALNA SVĒTRUNA 

Astrīda Briede 
 

 Mateja evaņģēlija 5. nodaļā mēs varam izlasīt neparastus svētības vārdus, kurus Jēzus saka saviem 
mācekļiem Kalna svētrunā. Jēzus gatavo mācekļus tam, ka, sekodami Viņam, mācekļi piedzīvos daudz bēdu, 
vajāšanas, izsalkumu, nabadzību, netaisnību, nemieru, utt. Jēzus viņiem saka, ka tā ir viņu laime, viņu 
svētība. Tā ir pilnīgi pretēja nekā tā, ko pasaule uzskata par laimi. Pasaule pavisam citas lietas sauktu par 
laimi, svētību un Dieva žēlastību. Pasaule domā, ja kāds ir priecīgs, bagāts, ar visu apmierināts, tad tādam 
gan ir liela Dieva žēlastība, svētība, tas nu gan ir laimīgs! Tāds uzskats arī valda kristīgajā pasaulē, ka tādu 
cilvēku Dievs ir svētījis. Tomēr Jēzus Kalna svētrunā norāda, ka laimīgi ir nabagie, bēdu pilnie, lēnprātīgie, 
izsalkušie, utt. Kā šādas lietas var uzskatīt par laimi?! 

Jēzus mācība ir ar skatu uz mūžību. Tās lietas, kas mums ir apkārt, kas tagad mums šķiet ļoti drošas, 
pienāks laiks, kad to vairs nebūs. Būs tikai tas, ko teicis Dievs. 

“Laimīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.” /Mt.5:3/ 

Šeit runa nav par fizisku nabadzību. Lai būtu vieglāk saprotams, vispirms pārdomāsim, kas ir 
bagātnieks? Vai tas, kuram ir manta? Piemēram, kurpnieks ir tas, kurš kurpes taisa, kopj un nevis tas, kuram 
vienkārši kurpes ir. Dārznieks ir cilvēks, kurš kopj un audzē dārzu. Celtnieks ir tas, kurš māju ceļ un nevis tas, 
kuram māja pieder. Tāpat arī bagātnieks ir tas, kurš grib mantu, tiecas pēc tās, strādā un dara visu mantas dēļ.  
 Ir cilvēki, kuriem ir uzticēta manta un tā ir jāpārvalda, bet viņi nealkst pēc tās. Viņi nav bagātnieki. 
Bagātnieks liek cerību uz savu mantu. Tas nenozīmē, ka cilvēkam nedrīkst būt manta. Ir nabagi, kas nav garā 
nabagi, viņi ir pliki, ar tukšām kabatām, bet alkatīgi, skopi un skaudīgi. Viņiem manta ir sirdī. Tāpēc jautājums 
ir par mūsu sirds attieksmi. 
 Kā tad veidojas tā bagātība un nabadzība? Ko cilvēks uzskata par bagātību? Piemēram, ņemsim 
mazu bērnu, kāda ir viņa bagātība? Viņš kaut kur atradis kādu krāsainu stikliņu, kādu akmentiņu, varbūt pat 
kādu spožu pogu, kādu uzlīmīti. Bērnudārzā var īpaši novērot, ka bērni šādas savas lietiņas ļoti sargā, dažreiz 
ar draugiem samainās, bet ļoti pārdzīvo, ja šīs lietas tiek pazaudētas. Jā, bērnam tā ir liela bagātība. Kad 
esam izauguši, mums tās vairs nešķiet bagātība. Mums bagātība ir zelts, sudrabs, cita veida akmentiņi un 
papīriņi, kas ir citādi apdrukāti. Pieaugušo acīs tie ir vairāk vērti. 
 Uz kā tad turas tā vērtība? – Uz ticības, lai gan šīm lietām nav nekādas vērtības. Īstā vērtība ir cilvēki, 
vajadzības, mūžīgā dzīvība, Dieva žēlastība. Kas to ir sapratis, tam pasaules labumi neko nenozīmē. Ja 
pieķeramies pasaules lietām, tad tā ir nelaime. 



 Garā nabagie var būt gan tie, kuriem ir daudz naudas, gan tie, kuriem naudas nav, bet galvenais, ka 
sirdī nav. Bagātie arī var būt gan ar naudu, gan bez, bet iekšēji sirdī alkst, tiecas un dzenas pēc tās. Tas, kurš 
no tā ir brīvs – ir laimīgs. 
 Garā nabagie visu gaida no Dieva. Viņi saprot, ka pasaule viņiem neko nevar dot. Viņi ir kā ubagi, kas 
savas ticības rokas izstiepuši grib no Dieva saņemt patieso mantu. Dievs viņiem atbild: “Es viņiem to došu, jo 
viņiem pieder Debesu valstība.” 
 Mēs paši nevaram ieinstalēt savu domāšanu caur dvēseli un prātu. To varam tikai caur grēknožēlu, ja 
redzam, ka esam pieskaitāmi pie bagātajiem, kas kāro pēc mantas. Tad varam grēknožēlā lūgt: “Esi man 
grēciniekam žēlīgs. Es gan kāroju pēc tā, kas ir šajā pasaulē, lai gan zinu, ka tas man neko nedos. Apžēlojies 
par mani! Maini manu sirdi un prātu. Dari mani laimīgu!” 

 

Izmantoti Biķeru ev. lut. draudzes Bībeles stundu materiāli 
 

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 
6.janvāris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Zvaigznes diena 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
10.janvāris 

1800 Padomes sēde  

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
13.janvāris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Svētdiena pēc 

Zvaigznes dienas 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
17.janvāris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
20.janvāris 

900 
DIEVKALPOJUMS 
/Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība/ 

Otrā svētdiena pēc 
Zvaigznes dienas 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
24.janvāris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
27.janvāris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Trešā svētdiena pēc 

Zvaigznes dienas 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
31.janvāris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
3.februāris 

900 DIEVKALPOJUMS 

Ceturtā svētdiena 
pēc Zvaigznes 

dienas 
Svētdienas skola 



Ceturtdiena 
7.februāris 

1800 Bībeles stunda  

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
10.februāris 

900 DIEVKALPOJUMS 

Piektā svētdiena 
pēc Zvaigznes 

dienas 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
14.februāris 

1800 Padomes sēde 
 

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
17.februāris 

900 
DIEVKALPOJUMS 
/Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība/ 

Septuagesima – 
trešā svētdiena 

pirms Gavēņa laika 
Svētdienas skola 

 
 
 
 
 

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 Līgas Čeveres ,  
tel. 29763670 
 

Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,  
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844 
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