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GANA SLEJA 

 Draudzes mācītājs Reinis Bikše 

„Kāds no galda viesiem, to dzirdēdams, sacīja: "Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā!”” /Lk. 
14:15/ 

Mīļā draudze, šī svētdienas rakstu vieta ir no Lūkas ev. 14:15-24, kurā Jēzus stāsta līdzību par 
lielāko mielastu. Dievs ielūdz tevi un mani uz vislabākajām svinībām, kādas vien ir bijušas. Cik 
zīmīgi Jēzus mūs ieaicina uz vislielākajām svinībām tieši šodien, kad svinam Latvijā Jāņus. Šodien 
daudzi uzņems viesus vai dosies ciemos, un tiks svinēti Jāņi, bet Jēzus mūs ieaicina svinēt Dieva 
žēlastības un mīlestības svētkus.  

Jēzus ir kāda kārtīga vīra mājās un stāsta par Dieva valstību, par lielākajiem svētkiem. Kāds 
no klātesošajiem priecīgs iesaucas:” Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā.” /Lk.14:15/ Jēzus uz 
šo izsaucienu atbildēja ar līdzību par Lielāko mielastu. Jēzus it kā teiktu: “Jā, nav labākas vietas, 
kā būt Debesu valstības mielastā. Tie ir lielākie svētki, kuros visiem ir jābūt.” Bet tai pašā laikā 
Jēzus ļauj ieraudzīt, cik daudzi ir atsacījušies un nav šajā mielastā.   Jēzus iesāk šo stāstu:"Kāds 
cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu.” /Lk.14:16/ Mielasts austrumu kultūrā ir 
lielākās cieņas un mīlestības izpausme. Dievs radīja cilvēkus, lai būtu šajā ciešajā un mīlestības 
pilnajā kopībā. Mateja ev. 22. nodaļā šis mielasts ir salīdzināts ar kāzu mielastu. Kāzu mielasti ir 
mīlestības, prieka, smieklu pilni mielasti. Dievs ieaicina, ielūdz mūs svinēt Viņa mīlestības, 
žēlastības svētkus.  

Cilvēkam, saceļoties un grēkojot pret Dievu, viņš tika nošķirts no šīs kopības. Jēzus līdzībā 
saka, ka Dievs rīko lielu mielastu. Viņš rīkojas, lai atkal būtu šī kopība un ielūdz daudz viesus. 
Dievs jau pirmajiem cilvēkiem deva apsolījumu par glābēju, caur kuru tiks atjaunota kopība ar 
Dievu. Tas ir ielūgums uz mielastu, kas ir skanējis cauri gadsimtiem. Dieva izredzētā tauta to bija 
saņēmusi un dzīvoja ar šo apsolījumu-ielūgumu. Austrumu kultūrā bija pieņemts izziņot viesības 
divas reizes. Pirmajā reizē viesi apstiprināja savu dalību, lai namatēvs zinātu, cik daudz viesus 
uzņemt. Kad viss bija sagatavots,  tad tika aicināti viesi otrreiz.  

 Jēzus, iesākot savu kalpošanu, sacīja: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt 
pienākusi.” /Mat. 4:17/ Jēzus saka: “Nāciet, viss jau ir gatavs!” Viņš ir kalps, kas aicina viesus 
otrreiz, kad Dieva apsolījums ir piepildījies. Atceries Jēzus vārdus pie krusta: “viss piepildīts!” Dieva 
žēlastības un mīlestības mielasts ir sagatavots mums katru dienu. Mēs tajā esam ieaicināti, 
piedzīvot Dieva žēlastību un mīlestību. “Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka 
Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. ” /1.Jāņa  4:10/ 

Bet līdzībā mēs redzam, ka aicinātie viesi sāk aizbildināties un atsakas nākt. Aizbildināšanās 
liecina par sirdīm, kas nevēlas būt kopā ar Dievu. Dažkārt par baznīcu cilvēki sacījuši: “Es jau ietu, 
bet tad nevarētu palikt kāds es esmu.” Kādi aizbildinās un saka: “viss jau būtu labi, bet ko tā ticība 
man dos, man ir savs īpašums, darbs, kas nes kādu labumu.” Cilvēki domā miesiski, tikai un 



vienīgi šīs dzīves kategorijās, kur Dieva vārdā lasām: “Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto 
visu pasauli, bet tam zūd dvēsele.” /Mat. 16:26/ Kādi sevi redz kā pietiekami labus, kuriem beigu 
beigās pienāksies būt Dieva valstībā, nu tad, kad viņi sagribēs. Kādi savu dzīves draugu ieliek 
Dieva vietā. Kādi cenšas apvienot pasaulīgo ar ticību, kur Dieva vārds saka: “Es zinu tavus darbus, 
ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne 
auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.” /Atkl. gr. 3:15-16/ 

Cilvēku grēcīgā sirds aizvien aizbildinās un pretojas Svētajam Garam. Tā ir pazudinoša 
neticība, jo Dievs jau ir visu devis Jēzū Kristū. Pirmie aicinātie viesi bija tie, kas dzirdējuši 
Evaņgēliju un tomēr atsacījušies. Tiem, kas noraida Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, Viņa upuri par 
grēkiem, “neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns 
karstums, kas aprīs pretiniekus.” /Ebr. 10:26-27/ Dieva dusmas paliek uz tiem, kas atsacījušies no 
Viņa mīlestības un piedošanas.  Līdzību Jēzus noslēdz ar šiem brīdinājuma vārdiem: “Neviens no 
aicinātajiem vīriem manu mielastu nebaudīs.” /Lk. 14:24/ 

Bet, ja cilvēks apstājas pie Tā Kunga balss, jūt un atzīst savus grēkus un ilgojas no tiem 
atbrīvoties, meklē žēlastību un pestīšanu vienīgi Kristū, tad Dievam ir nebeidzama pacietība, 
mīlestība pret šādu cilvēku. “Kā tēvs apžēlojas pret bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas 
Viņu bīstas” /Ps. 103:13/ Nama kungs līdzībā saka: “Izej steigšus pilsētās un ielās un ieliņās un 
ved šurp nabagus, tizlus, aklus, kroplus! Dodies pa ceļiem un sētām un piespied nākt visus, lai 
mans nams būtu pilns!” /Lk. 14:21-.23/ 

Līdzībā minētais kalps, kurš ir izgājis un meklējis visus necienīgos, ir Jēzus Kristus. Pāvils 
raksta par Viņu:“Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka 
kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” /Fil.2:7-
8/ Dieva ielūgums uz viesībām grēciniekiem un necienīgajiem ir dots vislielākajā mīlestības veidā, 
to piegādā Jēzus pats. Tas nav paviršs ielūgums, bet tas ir personīgs un dārgs ielūgums, kas 
apliecina, ka tu esi dārgs Dieva acīs. Jēzum tika pārmests par Viņa mielastu ar grēcinieku 
Caķeju: "Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties!” /Lk. 19:7/ Bet tieši tā Dieva žēlastība tika atklāta 
toreiz Caķejam, kurš piedzīvoja, ka ir Jēzus pieņemts. Jēzus pasludināja viņam: “Šodien šim 
namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls.  Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un 
glābt pazudušo.” /Lk. 19:9-10/ 

“Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs”  /Jes. 1:18/ Mēs 
varam svinēt un patiekties Dievam par Viņa žēlastību un svinot Jāņus atcerēsimies: “Jo katra 
Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību;  jo svētumu tam piešķir Dieva 
vārds un lūgšana.” /1Tim. 4:4/  
 

PAR JĀŅU SVINĒŠANU 

 Arhibīskaps Jānis Vanags 

 No rīta varējām doties uz baznīcu kā svētdienā piederas, bet vakarā… Jā, ko tad vakarā? Šis 
būs vakars, kad Latvijā svin Jāņus. Katru gadu ap šo laiku man sāk jautāt, vai kristieši drīkst svinēt 
pagānu svētkus. Pirms ugunskura dedzināšanas un Jāņa bērnu sagaidīšanas pateikšu dažus vārdus, 
ko es par to domāju. 

 Kristietim pilnīgi noteikti nav pareizi piedalīties pagānu svētkos. Taču tas mani netraucē svinēt 
Jāņus. Pēc manas pārliecības Jāņi nav pagānu svētki. Jāņi ir tautas svētki. Latviešu svētki. Latviešu 
identitāte ir veidojusies no latviešu folkloras un kristīgās ticības. Nav tādas latvietības, kurā nebūtu klāt 
gan vienas, gan otras. Vēršoties pret folkloras mantojumu vai pret kristīgo mantojumu, latvietis vēršas 
pret savām saknēm. 

 Savu nostāju jautājumā, vai kristieši drīkst svinēt Jāņus, es balstu pārliecībā, ka Jāņu svētkos, 
kādus es svinu, nav nekā reliģiska – ne pagāniska, ne kristīga. 

 Reliģiski svētki ir Jāņa Kristītāja diena baznīcā. 



 Reliģiski svētki ir jaunpagānu rituāli viņu sapulcēs. 

 Jāņi, kādus svinēja skroderdienās Silmačos, nebija reliģiski svētki. 

 Jāņi, kādus svinēja manā bērnībā, nebija reliģiski svētki. 

 Jāņi mūsdienu Latvijā nav reliģiski svētki. 

 Tikai pirms kādiem 15-20 gadiem medijos aktīvi sāka potēt apziņu, ka Jāņi esot pagānu svētki. 
Daļa kristiešu uz to reaģēja ar dedzīgu Jāņu noraidījumu, varbūt negribot, taču faktiski izrādot 
piekrišanu, ka Jāņi tiešām ir pagānu svētki, kas savukārt lej ūdeni uz to dzirnavām, kas runā, ka 
kristietība esot pretlatviska un sveša reliģija. 
 Kaut ko līdzīgu var novērot dzīvnieku pasaulē. Kad āpsis izrok alu, atnāk lapsa un atstāj tajā 
savas “zīmes”. Āpsis to nevar paciest un aiziet, atstājot alu lapsai. Lapsa nu var svinēt Jurģus un smiet 
kuplajā astē. (Par šo līdzību pateicos māc. Aleksandram Bitem.) Vai mēs būsim tādi āpši, ka atstāsim 
skaisto Jāņu dienu tiem, kas nāk virsū ar stāstiem par pagānu svētkiem? 
 Es esmu kristietis, bet savas kristības dēļ nenoliedzu savu latvietību, nedz arī atdodu to 
jaunpagānu talibiem, kas nāk virsū un stāsta, ka būt latvietim nozīmē būt pagānam. Blēņas! 
 Apustulis Pāvils pret “Jāņu svinēšanu” izturējās diezgan mierīgi. Vēstulē Korintiešiem, 10. 
nodaļā viņš raksta - Viss ir atļauts, bet ne viss der, viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Ēdiet visu, ko tirgū 
pārdod, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. 
 To viņš saka īpaši jūtīgajiem kristiešiem, kas baidījās, ka tirgū var nopirkt tāda dzīvnieka gaļu, 
kas iepriekš upurēts pagānu dieviem. Vai tad elks ir kaut kas? Tas ir izdomāts tēls, rokām darināts 
priekšmets vai prāta darināta koncepcija, kuras personālai esamībai bieži pat netic. 
 Pāvils raksta: “Ja kāds no neticīgajiem jūs aicina un jūs nolemjat iet, tad ēdiet visu, ko jums liek 
priekšā un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Bet, ja kāds jums teiks: tas ir elku upura ēdiens, 
– tad neēdiet”, turklāt nevis savas, bet šī sacītāja sirdsapziņas dēļ, lai viņu neieļaunotu. 
 Tādēļ, ja mēs, kristieši savā starpā, ģimenes vai draugu lokā svinam Jāņus un zinām, ka mums 
tas nav elku dievkalpojums, tad lai svinam ar mierīgu prātu, tikai ievērojot mērenību un tikumu. Varam 
arī pieminēt Jāni Kristītāju, par ko Jēzus saka: “Viņš bija lukturis, kas deg un apgaismo, bet jūs gribējāt 
tikai brīdi palīksmoties tā gaismā.” (Jņ.5:35) To pašu Jāni, kurš par Jēzu teica: “Kas nāk pēc manis, ir 
spēcīgāks par mani, es neesmu cienīgs pienest viņa sandales, viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī.” 
(Mt.3:11) Šie vārdi, kristiešiem izsenis saistās ar tradīciju Jāņu naktī iedegt ugunskuru, tāpat kā 
lēkšana pār to daudziem atspoguļo šķīstīšanas ideju, ko Jānis izsaka pravietojumā par Kristu: “Viņš 
iztīrīs savu klonu un savāks savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī.” 
 Ja tomēr mums nav mierīgs prāts un mēs domājam, ka varbūt ar to dodam godu pagānu 
tradīcijām vai arī topam līdzīgi pasaulei, tad nesvinēsim, jo nav labi darīt neko, par ko sirdsapziņa ir 
nemierīga. Tikai nemēģināsim cits citu par to tiesāt vai kontrolēt. Arī Pāvils raksta: Kādēļ gan lai cita 
sirdsapziņa spriež par manu brīvību? Ja es ēdu ar pateicību, kādēļ mani zaimo par to, par ko es 
pateicos? Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Kungam par godu. 
 Tomēr apustulis šai brīvībai redz arī robežas. Kristietis nedrīks iesaistīties kultos, kas kalpo citu 
dievību godāšanai. Tādās lietās Pāvils vairs nav bezrūpīgs: „Bet es saku: ko tie upurē, to upurē 
dēmoniem, nevis Dievam, bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan 
no Kunga biķera, gan no dēmonu biķera, jūs nevarat piedalīties gan Kunga mielastā, gan dēmonu 
mielastā”, viņš raksta. 
 Dievturi un citi jaunpagāni reliģiskus rituālus Jāņos praktizē, kopjot savu ticību. Tur kristiešiem 
nav ko meklēt. Taču var gadīties, ka vienkārši publisku pasākumu vadītāji ievieš kādus pašu izdomātus 
kulta elementus, upurē ugunij, piesauc kādas dievības, iesaka kādu maģiju un tamlīdzīgi. Ja jums 
liekas, vai jūs pat redzat, ka tiek pārkāptas tautas svētku robežas un svinēšana tiešām kļūst par 
reliģisku rituālu ar burvestībām un ar upurēšanu elkiem, tad aizejiet no turienes vai vislabāk — tādās 
vietās nemaz neejiet. 
 Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs — Tēvs un Dēls un Svētais Gars! 

Raksts no avīzes Svētdienas Rīts 



MISIJA 

Artūrs Dimitrijevs 

 Straujiem soļiem tuvojas Misijas nedēļa, kas notiks šogad no 11.jūlija līdz 18.jūlijam. Šajā 
nedēļā mūsu pusē ieradīsies jaunieši no Čehijas, kas kopā ar vietējo draudžu jauniešiem dosies pilsētu 
ielās un dažādā veidā centīsies nest cilvēkiem Labo vēsti par Kristu. 
 Šīs nedēļas laikā visbiežāk mūs varēs satikt Madonas ielās, it īpaši vairākos vakaros būsim pie 
jauniešu centra „KUBS”, kur ikvienam būs iespēja uzgrilēt kaut ko garšīgu, vai arī kopā ar pārējiem 
jauniešiem piedalīties ļoti dažādās atrakcijās. 
 Bet īpašu uzmanību es vēlētos vērst uz pirmdienu, kas ir 15.jūlijs, jo šajā dienā mēs dosimies 
sākumā uz Lubānu, kur pavadīsim laiku ar Lubānas jauniešiem, un pēcpusdienā no kādiem plkst. 
15.00 būsim sastopami Cesvaines ielās. Tādēļ aicinām ikvienu, kas vēlas satikties ar mums, to izdarīt. 
Būsim priecīgi jūs satikt! Aptuvenā bāzēšanās vieta – jauniešu centrs, bibliotēka. Lai sekotu līdzi mūsu 
gaitām un aptuvenai atrašanās vietai katru dienu, jūs varēsiet sekot Cesvaines draudzes jauniešu 
facebook lapā, kur centīsimies ielikt jaunāko informāciju. Un ja vēlies pievienoties mūsu grupai kādu 
dienu (vai arī visas), tad dod tik man ziņu jebkurā laikā uz t.26572250. 
 Man ir prieks redzēt, ka visa šī vasara jau ir iesākusies tādā kā misijas noskaņā. Sākot jau ar 
Baznīcu nakti, kad cilvēki bija aicināti ienākt pie mums dievnamā, tagad mēs to varam turpināt, ejot pie 
viņiem pilsētā, atsaukdamies Jēzus pavēlei: „Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai” 
(Mk.16:15). Arī apustulim Pāvilam misija bija ļoti svarīga un viņš raksta: „Jo ikviens, kas piesauc Kunga 
vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt, un kā lai tic tam, par kuru nav 
dzirdējuši, un kā lai dzird, ja neviens nesludina?[..]Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts – 
no Kristus vārdiem.”(Rom.10:13-14,17) Gatavosimies arī kā draudze šai Misijas nedēļai, paturot 
lūgšanā visus komandas dalībniekus, un lūdzot par ikvienu cilvēku, ko mēs šīs nedēļais laikā 
sastapsim, lai arī viņi var sadzirdēt un saņemt šo glābšanas vēsti! 
 
 

KAPUSVĒTKI 

 

Kapusvētki Cesvaines novada kapos 2019.gadā: 
 

14.jūlijā 

 Plkst.15.00  Cesvaines kapos 

 Plkst.17:00  Kārzdabas kapos 

 Plkst.18:00  Stradukalna kapos 

28.jūlijā 

 Plkst. 15:00  Ķinderu kapos 
 
 
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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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 
23.jūnijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Otrā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
27.jūnijs 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
30.jūnijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Trešā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
4.jūlijs 

1900
 Dievkalpojums 

 

Svētdiena 
7.jūlijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Ceturtā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
11.jūlijs 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
14. jūlijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Piektā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
18.jūlijs 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
21.jūlijs 

900 
DIEVKALPOJUMS 
/Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība/ 

Sestā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
25.jūlijs 

1900
 Dievkalpojums  

Svētdiena 
28.jūlijs 

900 DIEVKALPOJUMS 
Sestā svētdiena pēc 

Trīsvienības svētkiem 

 


