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GANA SLEJA 

 Draudzes mācītājs Reinis Bikše 

Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, 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 nolaidās uz ikvienu no tiem,  un visi tika piepildīti ar 
Svēto Garu. /Apd. 2:1-4 / 

Mīļā draudze sirsnīgi sveicu, jūs Svētā Gara svētkos.  Ja palūkojamies uz Baznīcas lielāko 
svētku apmeklējuma skaitu, tad Svētā Gara svētkos parasti dievnami nav tik pilni kā citos svētkos. 
Un tomēr Svētā Gara svētki ir tikpat svarīgi un nozīmīgi.  

Ko mēs svinam šajā dienā? Kā tas attiecas uz katru no mums?  
Pirmkārt, Svētā Gara svētkos mēs svinam Dieva trešās personas nākšanu pasaulē. 

Vasarsvētkos piepildās Dieva dotais apsolījums, kā to reiz pravietoja Joēls: “tas notiks pēdējās 
dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, 
un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un 
Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos. ” /Joel. 3:1-2/ Jēzus 
mācekļiem sacīja: “Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz 
kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” /Lk.24:49/ Tā ir liela svētība, ja kā mācekļi paliekam 
draudzē, paklausībā Jēzum, tad tiekam piepildīti ar spēku no augšienes. 

Nīkajas ticības apliecībā mēs apliecinām: Mēs ticam uz Svēto Garu, Kungu 
un Dzīvdarītāju. Bez Dieva Svētā Gara darba nepastāvētu draudze, nebūtu dzīvas ticības. Bez 
Viņa nākšanas mācekļi nekad nespētu īstenot Jēzus pavēli: “Eita un darait par mācekļiem visas 
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,  tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu 
pavēlējis.” /Mat. 28:19-20/ Šodien mēs varam patiekties, ka Evaņģēlija vēsts ir skanējusi cauri 
gadsimtiem Svētā Gara spēkā. Tas patiešām ir brīnums, kā Apustuļi un neskaitāmi ticības vīri un 
sievas, caur vajāšanām un grūtībām ir apliecinājuši Evaņģēlija vēsti un palikuši ticībā uz Pestītāju 
Jēzu Kristu. Tas ir Svētā Gara darbs, to lasām Apustuļu darba grāmatā: “Bet jūs dabūsit spēku, 
kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un 
Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” /Ap.d. 1:8/  

Otrkārt, Svētā Gara svētkos mēs svinam ļoti personīgu Dieva tuvumu Svētajā Garā. Jēzus reiz 
teica mācekļiem par Svēto Garu, ka Viņš ir patiesības Gars un ka Viņš vadīs visā patiesībā. 
Svētais Gars dara dzīvu Dieva vārdu un caur Dieva vārdu uzrāda mūsu grēkus.  Grēkā kritušais 
cilvēks nevēlas un negrib runāt par grēku. Svētais Gars runā par patiesību laulības dzīvē, par 
patiesību atkarībās, par patiesību darba attiecībās, par patiesību vārdos, par  patiesību  finasēs, 
nodokļu nomaksā, par patiesību eksāmenos utt.. Viņš ved mūs pie Dieva Vārda patiesības. Pāvils 
raksta Timotejam: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, 



labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” 
/2.Tim. 3:16-17/ 

Apustuļu darbu grāmatā Svētā Gara nākšana ir aprakstīta, kā uguns mēles, kas nāc ar lielu 
vēja rūkoņu. Dieva vārds to tā atklāj, ka tā patiešām tas notika. Tas mums apliecina cik dzīvi un 
tieši Svētais Gars darbojas pie ticīgajiem. Kā toreiz Dievs iedvesa dzīvību pirmajos cilvēkos, tā 
vasarsvētku dienā Svētā Gara spēkā pirmā draudze ir darīta dzīva Dievā. “neviens nevar teikt: 
Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā.” /1.Kor. 1:15/ Kā uguns, kas šķīsta un tīra mūs no grēka. 
Bez Svētā Gara darba pie tevis un manis, mēs nepiedzīvotu grēku atziņas svētību, kas ved pie 
grēku piedošanas svētības Jēzū Kristū. Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa 
balsi, neapcietinait savas sirdis. /Ebr. 3:7/ 

 Mārtiņš Luters raksta: Es ticu, ka es ar savu paša spēku un saprašanu uz Jēzu Kristu, savu 
Kungu, nevaru ticēt, nedz pie viņa nākt, bet tas Svētais gars caur evaņģēliju mani aicinājis, ar 
savām dāvanām apgaismojis, īstenā ticībā svētījis un uzturējis, it kā viņš visu kristīgo draudzi virs 
zemes aicina, sapulcina, apgaismo, svētī un pie Jēzus Kristus uztur īstenā vienīgā ticībā. Šinī 
Kristīgā draudzē viņš man un visiem ticīgiem ik dienas visus grēkus bagātīgi piedod un pastarā 
dienā mani un visus mirušus uzmodinās un man ar visiem ticīgiem iekš Kristus mūžīgu dzīvošanu 
dos. Tas ir tiešām tiesa. 

Treškārt, Svētā Gara svētkos mēs svinam Viņa brīnišķīgo darbu draudzes dzīvē. Apustulis 
Pāvils raksta: “ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.” /1.Kor. 12:11/ Katru draudzes 
brāli un māsu Dievs ir apdāvinājis, lai mēs kalpotu viens otram. Prof. Roberts Feldmanis 
raksta: “Dieva gara dāvanas ir neaptveramas, neizsmeļamas, neskaitāmas. Pie katra, kas nav 
aizslēgts Dieva Svētajam Garam, tās atrod savu izpaudumu.”. Svētais Gars darbojas tāpat kā 
toreiz vasarsvētku dienā un ir mums līdzās līdz Laiku beigām. Te kāds piemērs, kas ļauj to labāk 
saprast. Kamēr tiek būvēta māja ir nepieciešamas sastatnes, tās netiek noņemtas līdz viss ir 
pabeigts.  Svētā Gara darbs draudzē pastāvēs līdz brīdim, kad reiz būsim pie Tēva debesīs.  

Apustuļi ir brīnišķīgs apliecinājums Svētā Gara darbam. Ar Svētā Gara saņemšanu  apsutuļi ar 
lielu spēku un drosmi pasludināja Evaņģēliju, vēsti par krustā sisto un augšāmcēlušos Dieva dēlu 
Jēzu Kristu. Pēteris drosmīgi sludina: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus 
Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots 
jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.”  

Arī šodien draudzei ir dots tas pats spēks un drosme Svētajā Garā apliecināt Kungu Jēzu 
Kristu. Un dāvanas lai kalpotu Kristus mīlestībā. ĀMEN. 

 
 

VASARSVĒTKI 
 

 Šī svētku diena – Vasarsvētki – radusies tā: kad Dievs izveda Israēla bērnus no Ēģiptes, 
Viņš pavēlēja tajā pašā naktī svinēt Lieldienu svētkus un ik gadu pieminēt šo dienu, atceroties 
tautas atbrīvošanu un iziešanu no Ēģiptes. Pēc Lieldienām Israēla bērni piecdesmit dienas 
pavadīja tuksnesī, dodamies uz Sinaja kalnu. Tur Dievs caur Mozu deva viņiem bauslību un 
pavēlēja pieminēt šo notikumu katru gadu – piecdesmitajā dienā pēc Lieldienām. Tādēļ 
[..]pentecoste nozīmē – piesdesmitā diena, un Saksijā to izrunā diezgan līdzīgi grieķu vārdam – 
“Pfingsten”. Lūka šeit saka: kad bija pagājušas piecdesmit dienas pēc Lieldienām un jūdi svinēja 
dienu, kurā Dievs Sinaja kalnā bija devis tautai bauslību, nāca Svētais Gars (kā Kristus bija 
apsolījis) un deva viņiem jaunu, citādu bauslību. Tātad mēs šos svētkus svinam nevis senā, bet 
jaunākā notikuma dēļ, proti, tādēļ, ka Vasarsvētku dienā Dievs sūtīja Svēto Garu. 

 Svētais Gars nāk un piepilda sirdi, radīdams jaunu cilvēku – tādu cilvēku, kurš mīl Dievu un 
labprāt dara to, ko Viņš grib. Tāds ir darbs, ko Svētais Gars paveic cilvēka sirdī. Tas raksta sirdī ar 
uguns liesmām, darīdams sirdi dzīvu – ar ugunīgu liesmu, gluži kā spēcīgu roku. Un rodas jauns 



cilvēks, kas arī pats jūt, ka viņam ir pavisam citāds prāts, domas un jūtas nekā iepriekš. Viss viņā ir 
kļuvis dzīvs – gaišais prāts un dedzīgā sirds nu ir labprātīga pret visu, kas Dievam tīkams. Tāda ir 
patiesā atšķirība starp rakstīto un garīgo Dieva bauslību; te arī redzam, kāds ir Svētā Gara darbs. 

 Bet kā Gars to paveic un kādu līdzekli izmanto, lai pārvērstu un atjaunotu cilvēka sirdi? To 
Svētais Gars dara, sludinādams un sprediķodams par Jēzu Kristu – kā pats Kristus saka Jņ.15:26: 
“Kad nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos 
liecību par mani.” Mēs daudzkārt esam dzirdējuši, ka tas ir Evaņģēlijs, ko Dievs liek sludināt 
pasaulē un darīt zināmu ikvienam – ka ar bauslību neviens nevar kļūt dievbijīgs, bet tikai vēl 
ļaunāks; tādēļ Dievs no augšienes sūtījis savu mīļo Dēlu, lai Viņš mirtu un izlietu savas asinis par 
mūs grēkiem, no kuriem paši ar saviem spēkiem un darbiem nespējam atbrīvoties. 

Martiņš Luters 

 
 

JĒZUS KALNA SVĒTRUNA 

Astrīda Briede 

“Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs.” /Mt.5:7/ 
 

 Katru svētības vārdu pirmā daļa norāda uz to, kas pieder šai pasaulei– nabadzība, bēdas, 
pacietība, izsalkums pēc taisnības, žēlsirdība, kas jāparāda pret citiem. Otrā daļa parāda to, kas pieder pie 
Dieva valstības, kas ir jau iestājusies ar Kristu, bet pilnībā īstenosies un piepildīsies mūžībā.  Tur vairs 
nebūs ciešanu, bēdu, ne sāpju, nebūs vairs slāpju pēc taisnības, jo nebūs vairs netaisnības.  
 Šīs pasaules apstākļi ir mums par lielu svētību. Ja sastopamies ar grēku, netaisnību, nabadzību un 
bēdām, tās mūs izmaina un veido. Mūsu pārbaudītai ticībai ir lielāka vērtība nekā iznīcīgajam zeltam, un 
bez ciešanām tas nav iedomājams.  
 Svarīgi, ka Jēzus šos svētības vārdus runā uz saviem mācekļiem un nevis uz visiem tiem, kas ir 
kaut kādās bēdās. Viņš runā uz tiem, kuru grēki ir piedoti un kuriem pēc tam māca lūgt „Mūsu Tēvs” 
lūgšanu. Viņš runā uz tiem, kuri ir Debestēva bērni caur to, ka Jēzus ir viņu Kungs, Pestītājs un Skolotājs. 
Tā ir kristīga mācība. Protams, dzīvē mēs redzam, ka daudzi no šiem principiem darbojas arī nekristīgā 
vidē, bet tomēr laimi tas nenes.  
 Svētību vārdu pirmā daļa iezīmē to mīlestību, kas mums caur Kristu sirdī ir izlieta un ko šī 
mīlestība, sastopoties ar Dieva mīlestību, sastopoties ar šīs pasaules realitāti, no mums prasa un kā, šo 
mīlestību saglabājot, mēs dzīvojam. Lai arī tas ir smagi, sāpīgi, tas ir pretēji pasaules loģikai, Kristus saka: 
„Laimīgi jūs esat!” Ja kāds domā, ka tā nav nekāda laime, tad viņam ir citādi uzskati, ko nozīmē būt 
laimīgam – laimīgi bagātie, laimīgi priecīgie, laimīgi straujie un lepnie, laimīgi paēdušie, laimīgi tie, kurus 
nekas neskar (pretēji žēlsirdīgiem). Tā nav laime! Kristus saka, lai nemācamies no pasaules. Lai tā 
mīlestība paliek mūsos un mēs dabūsim izsalkt pēc taisnības, mācīties lēnprātību, izbaudīt nabadzību, 
bēdas. Tikai saglabā ticību un mīlestību un tu visu izbaudīsi un laimīgs būsi. Ļoti neparasti! 
 Būt žēlsirdīgam nozīmē būt atvērtam tām sāpēm, kas rada ciešanas tevī. Tas arī ir pretēji šai 
pasaulei, jo šeit cilvēks ir viegli ievainojams, sāpināms. Redzot, ka kāds cieš, mīlestība ir tā, kas izraisa 
līdzpārdzīvojumu un otra sāpe sāp vairāk nekā savējā. Izvairoties un novēršoties katru reizi, garīgā ziņā 
mēs pazaudējam paši sevi. Mīlestība, kas mūsu sirdī izlieta, mūs veido, maina un rada ciešanas. 

Izmantoti Biķeru ev. lut. draudzes Bībeles stundu materiāli 



 

INFORMĀCIJA 

6 dienu nometne jaunatnes iniciatīvu projekta “Preventīvo pasākumu programma 
“Drošais plecs”” ietvaros 

 Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest pasākumu programmu jauniešiem Madonas novadā.  Caur 
trīs vitāli svarīgu dzīves jomu pilnveidi (saimnieciskā, sociālā, garīgā) motivēt jauniešus mācīties, celt viņu 
pašapziņu un pašvērtējumu ar ikdienā izmantojamu saimniecisku iemaņu apgūšanu, pilnveidot viņu 
komunikācijas un reakcijas prasmes nestandarta situācijās, kā arī akcentēt garīgās dzīves stiprinošo, 
dziedinošo un iedvesmojošo spēku, lai viņi kā personības turpmāk un ilgtermiņā būtu par iedrošinājumu, 
piemēru saviem vienaudžiem un sabiedrībai kopumā. 

 Projekta ietvaros tiks organizēta sešu dienu nometne jauniešiem, lai motivētu viņus pozitīvi mainīt 
un pilnveidot savu dzīvi, kur būtiska nozīme ir kā formālajai, tā neformālajai izglītībai. Nometnē jaunieši tiks 
virzīti apzināties savas stiprās, vājās puses, apgūs jaunas iemaņas, izvirzīs mērķi un izstrādās mērķa 
sasniegšanas programmu. Nometnē jaunieši izveidos atbalsta grupu „Drošais plecs”, kas darbosies 
pusgadu ar mērķi nodrošināt “drošo plecu” jauniešu mērķu sasniegšanai, kā arī jebkādu jautājumu 
atbalstam, iedrošinājumam.  

 Piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem (vietu skaits ierobežots). Projekts 
100% tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem!  

Nometnes norises vieta un laiks: Madonas novada, Praulienas pagasta “Mācītājmuiža” no 2.jūlija līdz 
7.jūlijam. 

 Pirmā nometnes diena paredzēta, lai savstarpēji iepazītos, izstrādātu iekšējās kārtības noteikumus 
un apjaustu, saprastu nometnes norisi. Nometne tiks uzsākta ar pārgājienu, kas kalpos par jauniešu pirmo 
savstarpējo iepazīšanos, „ledus laušanu”. Satikšanās, lai dotos uz nometni tiks organizēta vienā no 
jauniešu pulcēšanās vietām Madonā. 

Sākot ar otro dienu, nometnes gaita tiks organizēta blokos: 

1.B. „Rīta sveiciens” (izvēles nodarbe) - tikšanās ar pirmajiem saules stariem, rasu, dabas skaistumu – 
vingrošana profesionālas pilates treneres Bangas Vējiņas vadībā.  

2.B. „Vērtību laiks” – diskusija par dzīvē svarīgām vērtībām. Tiks apskatītas tēmas: „Ģimene”, „Gudrība”, 
”Dzīves izaicinājumi”, „Ticība”, “Attiecības – draugu un pāra”, “Dzīvība”. Laiks, kad neformālā gaisotnē būs 
iespēja uzdot jautājumus mācītājam Rolandam Pētersonam. 

3.B. „Praktisko iemaņu darbnīcas”- jaunieši pēc izvēles praktiski varēs apgūt dzīvei nepieciešamās 
iemaņas: dzīvokļa remonts, puķu dobes ierīkošana, apģērba rekonstruēšana, šūšana, meikapa (makeup) 
un frizūru veidošana, ēdiena gatavošana. 

4.B. „Pārsteidz sevi” – iespēja izmēģināt to, ko nekad neesi darījis: gleznot, spēlēt ģitāru, darboties 
improvizācijas spēlēs, dejot salsu.  

5.B. „Tikšanās ar iedvesmojošu personību” – vakara stundās tiks organizētas sarunas pie ugunskura ar 
cilvēkiem, kas, pārvarot grūtības un izaicinājumus, dzīvē guvuši ievērojamus panākumus un atziņas, kas 
varētu motivēt arī jauniešus mācīties un pilnveidoties. 

6.B. Katru dienu stundu paredzēts „Klusuma laiks”, kad dalībnieki varēs pārdomāt “Vērtību laikā” 
pārrunāto, kad varēs izdarīt ierakstus savā “Veiksmes ceļa dienasgrāmatā”.  

7.B. ”Pateicības laiks” (izvēles nodarbe) -  katru dienu paredzēts laiks pateicībai par iegūto un piedzīvoto.  

 Neskatoties uz intensīvajām nometnes aktivitātēm, tiks atrasts laiks arī filmai, sporta spēlei, peldei ezerā. 

Ja Tev radušies jautājumi, droši zvani Vivitai, tel. 26378836 vai raksti e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv 

Projektu īsteno biedrība “Stūrakmens”. 



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 
9.jūnijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Svētā Gara svētki –  

Vasarsvētki 

Ceturtdiena 
13.jūnijs 

1800 Padomes sēde  

1900 Dievkalpojums  

Svētdiena 
16.jūnijs 

900 
DIEVKALPOJUMS 
/Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība/ 

Trinitatis - 
Trīsvienības svētki 

Ceturtdiena 
20.jūnijs 

1800 Bībeles stunda 
 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
23.jūnijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Otrā 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 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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