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GANA SLEJA 

 Draudzes mācītājs Reinis Bikše 

Ticības skrējiens 

 Bībele salīdzina ticības dzīvi ar skrējienu. Šis skrējiens nav sprinta disciplīna, bet gan drīzāk to 
varam pielīdzināt maratona disciplīnai. Pāvils mūs mudina domāt par ticības dzīvi, kas ir visas dzīves 
garumā. 

“Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to 
dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs 

neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams. Bet es norūdu un 
kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.” 1.Kor. 9:24-27 

 Varam uzdot jautājumu: Kāds ir ticīga cilvēka dzīves mērķis? Kādēļ mēs skrienam šo ticības 
maratonu? Dieva vārds mums dod atbildi: “ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda 
algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.” Apustulis Pāvils filipiešu vēstulē dod arī skaidrāku norādi, kāds ir tas 
abalvojums: “es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.” /Filip. 3:14/ 
 Apbalvojums ir mūžīgā dzīvība, mūžīgā kopība, sadraudzība ar Dievu. Par to ir rakstīts 2.Timoteja 
vēstulē 7. un 8. pantā: “Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek 
man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien 
man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos.” 
 Nav svarīgākas lietas par mūžīgo glābšanu caur ticību uz Jēzu Kristu. Kā sportisti stadionā ir 
pilnībā koncentrējušies pirmajai vietai, tā arī ticībā mēs tveramies pie glābēja Jēzus Kristus. Mūžīgā 
glābšana ir iemantojama ticībā uz Jēzu Kristu.  

 Jēzus saka: “Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat 
darīt. ” /Jāņa 15:5/ Pāvils to ļoti labi apzinājās, ka tā ir Dieva dāvana, ne viņa nopelns.  Jēzus mūs uzrunā 
personīgi aicinot: “Seko Man!”.  
 Sacensībās neviens neskrien citu vietā, tas nebūtu godīgi un sacensības zaudētu savu jēgu. 
Ticības dzīvē mēs esam aicināti personīgi. Jēzus ir nācis pie katra grēcinieka, lai to glābtu. Pāvils 
saka: “Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to 
dabūjat.” 
 Te mums ir jāsaprot - kā ticīgie mēs savā starpā neesam konkurenti. Un mums nav jācenšas ar 
saviem spēkiem tikt garām citiem. Tieši pretēji Jēzus atgādina: ”Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas 
lai ir visu kalps.” /Mk. 10:44/ 
 Pāvils mums atgādina, ka Dieva žēlastība, Kristus asinis ir dārgākā dāvana, un ticības aicinājums 
ir viss svarīgākais aicinājums tavā un manā dzīvē. Tādēļ Pāvils saka: “Kas piedalās sacīkstēs, tas ir 
atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu.”  
 Dievs mums ir devis brīnišķīgus apsolījumus, ar kuriem mēs tiekam stiprināti un vesti ticībās ceļā, 
bet Dievs arī brīdina un pārbauda mūsu sirdis. “Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! 
Dzīvojiet kā gaismas bērni.” /Ef. 5:8/ 
 Sportisti ir atturīgi no izklaidēm, no neveselīgas pārtikas, viņi norūda un trenē savu ķermeni. Visa 
viņu dzīve ir pakārtota uzvarai. Pāvils aicina ieraudzīt, kāda ir mūsu dzīve!  Kas valda tavā un manā sirdī? 



Vēstulē ebrejiem ir teikts: „dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un 
grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju” /Ebr. 12:1-2/ 
 Dievs mūs aicina nolikt visu smagumu un grēku. “Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva 
valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne 
zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.”/1.Kor. 6:9-10/ Tāpēc ir 
sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus.  
 Redzi, kā Kungs Jēzus Kristus ved mūs ticības ceļā - kā Gans kurš iet pa priekšu, brīdina, atgriež 
nomaldījušos un dziedē. Jēzus saka: “Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. 
” /Jņ. 10:27/  
 Pateicoties Dieva žēlastībai un grēku piedošanai, kuru saņemam pie Jēzus krusta Golgātā, mēs 
varam būt ticības maratonā. Pāvils raksta: “Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Viņa man 
dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva 
žēlastība, kas ir ar mani. ” /1.Kor. 15:10/ 
 Mēs varam uzdot jautājumu - vai izturēšu, vai spēšu šo ticības maratonu noskriet. Ieklausies, ko 
Dievs tev atgādina: „tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” /Filp. 1:6/ 
Ja Viņš tevi ir aicinājis, tad Viņš arī dos spēku šim ceļam. Ieklausies pravieša Jesaja teiktajā: “Vai tu to 
nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un 
nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. 
Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā 
ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. ” /Jes. 
40:28-31/  
 Vai pamanīji, ka Dievs nepiekūst un nenogurst? Vai pamanīji, ka mēs drīkstam būt noguruši? Ka 
mums nav jāliek cerība uz savu jaunību. Cik daudz bērni un pusaudži mums apkārt ir depresijā un spēku 
izsīkumā. Viņu sirdis ilgojās pēc skaistas nākotnes, bet jau tagad ir jāpiedzīvo izmisums un bezcerība. 
Sadzirdi, ka spēka avots nav jaunībā. Redzi, ka spēka avots nav mūsu veiksmīgā dzīvē un sasniegumos, 
jo tās ir ātri zūdošas lietas. Daudzi jauni veiksmīgi vīri un sievas izdeg un sabrūk.  
 Sadzirdi, ko Dievs tas Kungs saka: “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, 
miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. 
Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad 
jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit” /Jer. 29:11-13/ 

“bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku.” /Jes. 40:31/ 

Viņa apsolījumi ir uzticami, Viņš dod jaunu spēku, ka varam skriet un nepagurt. Pateicība Dievam!! 
 

 

 

 

JĒZUS KALNA SVĒTRUNA 

Astrīda Briede 
 

Laimīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. /Mt.5:4/ 

Iespējams, ka mēs katrs savās attiecībās ar Dievu esam piedzīvojuši brīžus, kad esam kaut ko 
Dievam tā vienkārši lūguši un neesam saņēmuši atbildi, bet kad sirds ir bijusi satriekta un bēdu sagrauzta, 
kad ar asarām esam zemojušies Tā Kunga priekšā uz ceļiem, tad tās lūgšanas kaut kā īpaši ir uzklausītas. 
Tas kaut kādā veidā parāda to īpašo svētību, ko šī sirds satriektība un dziļās bēdas pie cilvēka veido. Dievs 
skumjās mierina, bēdās iepriecina, problēmās palīdz. 

Runājot par ciešanām, varam ieraudzīt pilnīgu pretstatu starp kristīgo ticību un citām reliģijām, 
piemēram, budismu. Šīs reliģijas mērķis ir atbrīvoties no ciešanām. 

Kas tad ciešanas rada? Piemēram, kas Jēkabam 1.Mozus grāmatā radīja ciešanas un bēdas, 
uzzinot, ka mīļais dēls Jāzeps ir miris? Ciešanas radīja mīlestība uz savu dēlu. Ciešanas rada mīlestība. 
Tāpēc budisms māca nekam nepieķerties. Mīlestība ir visbriesmīgākā nelaime. Ja nav mīlestības, nav 
ciešanu. Bet Jēzus saka: “Laimīgi tie, kam bēdas, jo Dievs viņus mierinās.” 
 Noteikti visi esiet redzējuši raudošu mazu bērnu lielveikalā vai uz ielas, kuram pazudusi mamma, 
vai arī bērnudārzā, kur bērniņš tiek atvests, un mamma viņu uz pāris stundām atstāj. Jūs esiet mēģinājuši 
šādu bērnu nomierināt? Neizdodas! Kāpēc? Jo viņam vajag mammu. Varbūt kāda jauka tante uz kādu brīdi 
var novērst viņam uzmanību, bet tikai mammas klātbūtnē viņš jūtas pilnīgi mierīgs. Ne vienmēr katrs 
mierinājums ir mierinājums, un ne no katra mierinājuma ir mierinājums! 



 Jēzus saka, ka šeit iepriecinājums, visaugstākais mierinājums nāks no Dieva, kurš saka pēdējo 
vārdu, un Viņš pazīst mūsu katra sirdi. Neviens cilvēks nevar dot šādu mierinājumu. Cilvēki var stiprināt, 
var atbalstīt, bet īstajās bēdās mierinājumu var dot tikai Dievs. Viņš nevis iedod konfekti: “Ņem un neraudi 
kādu brīdi!”, bet Viņš to bēdu iemeslu atrisina. Kā stāstā par Jēkabu. Tikai tad, kad Jēkabs redzēja savu 
dēlu, tad saprata, ka tas bija Dieva dots mierinājums. To varēja tikai Dievs – pasargāt Jāzepu no brāļu 
slepkavnieciskās darbības, pazudināšanas domām un skaudības. Dievs Jāzepu izglāba un paaugstināja, 
lai viņš izglābtu savus brāļus.  

Izmantoti Biķeru ev. lut. draudzes Bībeles stundu materiāli 

DRAUDZES KOPSAPULCE 
 

27. janvārī visi draudzes locekļi bija aicināti uz draudzes kopsapulci, kuras galvenais mērķis bija 
gatavošanās jaunās draudzes padomes vēlēšanām. 
 Sapulces gaitā tika izveidota nominācijas komisija, kura tālāk nodarbosies ar jaunās padomes 
kandidātu izraudzīšanu un uzrunāšanu. Kopsapulcē šim atbildīgajam pienākumam tika izvirzīts Normunds 
Kārkliņš, Jānis Vanags, Artūrs Dimitrijevs, Maija Zvaigzne un mācītājs Reinis Bikše. 
Kopsapulcē tika nolemts, ka: 

 jaunā draudzes padome tiks ievēlēta ar darbība termiņu līdz 3 gadiem; 

 jaunā padome sastāvēs no 12 kandidātiem + 1 rezervē; 

 revīzijas komisijā būs 3 cilvēki. 

Šajā kopsapulcē bijām ļoti mazā skaitā. Žēl! Bet savos kalendāros varam atzīmēt un visi ieplānot, ka 
31. martā pēc dievkalpojuma būs draudzes kopsapulce, kurā notiks jaunās draudzes padomes 
vēlēšanas. Šī diena, tāpat kā visas svētdienas, ir kā mazās Lieldienas, jaunās nedēļas mūsu Kunga 
Augšāmcelšanās svinību diena, kristieša Ieradums un Pienākums, Trešais bauslis un Prieks. Svētīsim to, 
svinēsim īpašo Kunga tuvumu, izmantosim dievkalpojuma svētību, lai pie mums var piepildīties metropolīta 
Antonija skaisti sacītie vārdi: “Kungs, paņem manu dzīvi savā rokā, un izdari ar viņu to, ko es vēlos, bet 
nevaru.” 
 
Kandidātu saraksts draudzes jaunajai padomei: 
 

1.Normunds Kārkliņš – draudzes priekšnieka amats   

2.Anita Babāne – draudzes kasieres amats   

3.Dzintra Vasile – draudzes diakonijas kalpošana   

4.Daiga Matroze – mūzikas kalpošana     

5.Ina Kļaviņa – padomes locekle      

6.Vinete Grauzdule – draudzes padomes locekle, protokolētāja  

7.Andrejs Aveniņš - padomes loceklis, pērminderu pārstāvis 

8.Jānis Vanags – padomes loceklis    

11.Aigars Babāns – padomes loceklis   

12.Viesturs Kalējs - padomes loceklis    

13.Artūrs Dimitrijevs - draudzes jauniešu darba vadītājs  

14.Anita Jansone - draudzes padomes locekle      

 
 Draudzes revīzijas komisijas kandidāti:  
 

 1.Maija Zvaigzne     

 2.Lilita Ļava         

 3.Antra Āboltiņa 



 

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 
17.februāris 

900 
DIEVKALPOJUMS 
/Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība/ 

Septuagesima – 
trešā svētdiena 

pirms Gavēņa laika 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
21.februāris 

1800 Bībeles stunda  

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
24.februāris 

900 DIEVKALPOJUMS 

Sexagesima –  
otrā svētdiena 

pirms Gavēņa laika 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
28.februāris 

1800 Bībeles stunda  

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
3.marts 

900 DIEVKALPOJUMS 

Esto mihi –  
svētdiena pirms 

Gavēņa laika 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
7.marts 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
10.marts 

900 DIEVKALPOJUMS 

Invocabit –  
Gavēņa laika  

pirmā svētdiena 
Svētdienas skola 

 



 

FINANSES 

 

Cesvaines ev. lut. draudzes 2018. gada ieņēmumu un izdevumu pārskats 

Ieņēmumi, EUR: 

 Ziedojumi dievkalpojumos – 5699,36 

 Ziedojumi pret kvīti – 5731,00 

 Citi ziedojumi - 895,00 

 Ziedojumi par svētdarbībām (piem., laulībām, izvadīšanu) – 800 

 Ziedojumi koncertos – 54,18 

 Ziedojumi kapu svētkos, svecīšu vakaros – 653,84 

 Ieņēmumi no zemes – 1020,91 

 Dažādi citi ieņēmumi (piem.,rekolekcijām,par svecītēm, u.c.) – 165,00 

 Tūristu ziedojumi – 467,52 

Izdevumi, EUR: 

 Mācītāja atalgojums, ceļa izdevumi – 6818 

 Saimnieciskām lietām – 5048,17 (t.sk. elektrība – 2747,82) 

 Iemaksas Baznīcas kopīgiem mērķiem (Virsvaldei, prāvesta iecirkņa vajadzībām) – 
125,25 

 Mūzikas nodrošināšana dievkalpojumos, kapu svētkos, svecīšu vakaros – 1225,00 

 Apsveikumiem un ciemiņu uzņemšanai – 535,66 

 Svētdienas skolas izdevumi – 40 

 Kapu apsaimniekošanai – 2284,98 
 
 
 

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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