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GANA SLEJA 

Draudzes mācītājs Reinis Bikše 

 Ir pietuvojies rudens, kad varam baudīt to, kas reiz pavasarī ziedēja, lai nestu augļus, tika 
stādīts un sēts, lai ievāktu ražu. Rudens ir skaists laiks, kurā gan ziedēšanai un vasaras siltumam 
ir redzams rezultāts. Gudrais vīrs Sālamans ir sacījis: “Kas vasarā sakrāj, ir gudrs, bet, kas ražas 
ievākšanas laikā guļ, paliek kaunā.” /Sal.pam. 10:5/ Te noteikti visi Cesvaines pilsētas un novada 
lauksaimnieki piekritīs Dieva vārdā teiktajam. Vasaras augšanas un rudens ražas novākšanas laikā 
nedrīkst gulēt.  

 Rudens ir laiks, kad izvērtējam, kā augļi ir ienākuši un kas izdevās, kas nē. Pie manas 
dzīves vietas ir daudz vecu ābeļu un katru gadu nākas izgriezt sausos zarus. Mēs saprotam, ka tas 
ir jādara un nav žēl nogriezt to, kas jau ir miris.  

 Ieklausies, ko saka Kungs Jēzus: "ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza 
kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, 
lai tas jo vairāk augļu nestu.” /Jņ. 15:1-2/ Mūsu katra dzīve tiks vērtēta pēc tā, vai tā ir nesusi 
augļus, un augļus var nest tikai tas zars, kas ir pie vīna koka.  

 Ko nozīmē būt dzīvam zaram pie Vīna koka? Apustulis Pāvils to apraksta kā zara 
uzpotēšanu uz Vīna koka. Dieva žēlastībā, ticībā uz Jēzu Kristu, kurā esmu saņēmis grēku 
piedošanu, tieku darīts par Dieva bērnu. Jēzus saka: “Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums 
esmu runājis.” Viņā vārdā un Viņa pavēlē, esam saņēmuši kristības sakramentu un ticībā uz Viņu, 
esam uzpotēti uz patiesā Vīna koka - Kristus. Tad Jēzus saka: “Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā 
zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.” /Jņ. 
15:3-4/ 

 

Dzīvojot ticībā uz Jēzu Kristu, nobriest un veidojas Svētā Gara augļi. “Gara auglis ir: mīlestība, 
prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.” /Gal. 5:22/  

 Kā tas notiek? Kā praktiski to varam piedzīvot mūsu dzīvē? 
Nesen dzirdēju brīnišķīgu salīdzinājumu par Svētā Gara augļiem un Svetā Gara dāvanām. 
Salīdzinājumā tika lietota ābele un tās augļi un dāvanas zem ziemassvētku eglītes. Augļi, kas ir no 
ābeles, ir cieši saistīti ar pašu ābeli, tie veidojušies no un caur ābeli. Ābols liecina par ābeli un nes 
sevī to, kas ir ābele. Ja tu dzīvo ticībā uz Jēzu Kristu, tad tava dzīve to izstaros. 

 Un tur pat līdzās ziemassvētku eglītei ir maz kopīga ar dāvanām, kas tiek noliktas zem tās. 
Dāvanas neko nepasaka par eglīti, bet gan par dāvanu devēju. Tā arī Svētā Gara dāvanas liecina 
par Dievu, bet tās vēl neko nepasaka par dāvanu saņēmēju. Jēzus reiz mācekļiem lika pie sirds 
ieraudzīt, ka svarīgākais ir palikt ticībā uz Viņu, ne dāvanu daudzums. “Bet priecājieties par to, ka 
jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs." Lk. 10:20  Svētā Gara augļi liecina par dzīvu ticību, kas sakņota 
Jēzū Kristū.  



 Pirmkārt, mums ir jābūt uzpotētiem, pievienotiem Vīna kokam - Jēzum Kristum. Pāvils 
raksta Galatiešu draudzei atgādinot, kā viņi tika pestīti: “Dievs sūtīja Savu Dēlu, dzimušu no 
sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu 
tiesības. Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas 
sauc: Aba, Tēvs!” /Gal.4:5-6/ 

 Dieva žēlastībā glābti no verdzības un darīti par Dieva bērniem. Tātad Gara auglis ir Dieva 
žēlastības rezultāts mūsu dzīvē. Tas ir rezultāts ticībai uz Jēzu Kristu. Svētā Gara auglis izaug no 
patiesas ticības dzīves. Tas ir tik izšķiroši svarīgi, ka nedzīvojam ārēji izskaistinātā, labi nopulētā, 
bet mākslīgā dzīvē. Tādēļ Pāvils raksta draudzei: “kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas 
pazušanu, bet, kas sēj Garā, tas pļaus no Gara mūžīgo dzīvību.” /Gal. 6:8/ Svētā Gara augļi ir 
mūžīgi, tie paliek, ja nāk pārbaudījumi un grūti brīži, bet mūsu pašu rīcība kritiskos brīžos un 
pārbaudījumos izkrīt. Svētā Gara augļi var augt, ja nemitīgi esam pieķērušies pie Vīna koka, 
atzīstot savu nespēku un uzticoties Jēzum Kristum.  

 Augļi neienāk uzreiz, bet tam ir vajadzīgs laiks. Ja ko iestādām rudenī, tad ir jāpaiet ilgam 
laikam, līdz būs pirmie asni un rudenī ienāks augļi. Tāpat arī ticības dzīvē, tas ir laiks, kurā Svētā 
Gara augļi mūsos veidojas un tie būs pilnīgi Jēzus Kristus dienā. 

 Kādos brīžos var pārņemt satraukums un nemiers, kad neredzam augļus. Tad ieklausies 
Pāvila teiktajā: “ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” /Fil. 
1:6/ Tu esi Jēzus Kristus rokās. Kad tu ticībā tveries pie Viņa, tad Viņš darīs, ka šie augļi veidosies. 
Zara uzdevums nav izspiest augļus, bet gan būt pie Vīna koka.  

 Viens no Svētā Gara augļiem ir mīlestība. Ja vēlamies šo mīlestību iepazīt, tad jālūkojas, 
kāda ir Dieva mīlestība. Jāņa vēstulē ieraugām, ka Dievs mūs ir mīlējis pat tad, kad bijām 
grēcinieki, kad bijām ienaidā un sacēlāmies pret Dievu. Cik grūti mums cilvēcīgi ir mīlēt tos, kas 
neatbilst mūsu priekšstatam, kas dara mums pāri. Te ieraugām Dieva mīlestību, kas mīl bez 
nopelniem. Dievs pats paskaidro to savai tauta, ka ne jau tāpēc, ka lielāka vai kā citādi labāka: “bet 
tāpēc, ka Viņš jūs ir mīlējis un jums tur solījumu” /5 Moz. 7:8/ 

 Dievs tevi mīl un šī mīlestība ir satverama un piedzīvojama ļoti konkrēti, Jēzū Kristū. Lasi 
par grēciniekiem pie krusta, lasi par Zaķeju un ikvienu, kas sastapa ticībā Jēzu Kristu. Viņi visi 
piedzīvoja Dieva mīlestību. Jēzus saka: “Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es 
jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.” /Jņ. 13:34/ “Mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar 
Svēto Garu, kas mums dots.” /Rom. 5:5/ 

 Dieva mīlestība ir tā, kura nemitīgi ir gatava dot. Golgātas krustā tika samaksāta augstākā 
cena. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” /Jņ. 3:16/ Tā ir mīlestība, kas iet pāri visām 
grūtībām un ciešanām. “No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir 
atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem.” /1.Jņ. 3:16/ Saņemt šo mīlestību, 
nozīmē liecināt un mīlēt tālāk citus. Kā tas ir praktiski? Tas var būt zvans vientuļam cilvēkam, ziņa 
WhatsApp, kopā pavadīts laiks, praktiska palīdzība, lūgšanas par kādu, aicinājums uz 
dievkalpojumu, svētdienas skolu, bībeles stundām utt.. Dieva mīlestība ir aktīva, tā nav 
vienaldzīga. Ja laulības dzīvē ir grūtības, tā vienmēr steigsies pēc palīdzības pie Dieva, tā 
izrunāsies. Dieva mīlestība neļauj palikt aizvainojumā, bet meklē piedošanu un izlīgšanu.  

 Mīlestība, kas meklē izlīgumu un piedošanu. Dievs nāca mūs glābt, kad vēl bijām 
grēcinieki. Mēs kādreiz tik ļoti vēlamies izvirzīt noteikumus, lai kādam piedotu. Pēteris to saņēma 
no Kunga Jēzus Kristus - piedošanu, kas apklāja grēku un piecēla kalpošanai. Pēteris raksta: “Par 
visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu.” 
/1.Pēt. 4:8/ Piedod pat tad, ja tev nelūdz piedošanu. Pāvils pamudina: “ka jūs cits citu panesat un 
cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, 
piedodiet arī jūs.” /Kol. 3:13/ 



 Mīlestība nav tikai vārdi, bet tā ir darbība. Jā, pat tad, kad mūsu sajūtas ir pretējas. Te mēs 
gribētu iebilst un teikt, bet viņš pats bija vainīgs, viņš darīja man pāri. Atcerēsimies Pāvila teikto: 
“kas sēj miesā, pļaus no tās, bet kas sēj Garā, pļaus no Gara dzīvību.” Svētā Gara mīlestība 
vienmēr ir izvēle un atsaukšanās Dieva vārdam. Pat ja es nejūtu, ka varu piedot un mīlēt, Dievs 
aicina mīlēt. Tad varu lūgt: Kungs Jēzu, palīdzi piedod un mīlēt, lai notiek Tavs prāts. Luters raksta: 
“Tas ir liels darbs, ka gars kļūst par kungu pār miesu un savalda ļaunās kārības. To nav iespējams 
izdarīt bez Dieva žēlastības.” Tur notiks pārmaiņas, tur Svētais Gars var darīt savu darbu. 

 Jēzus saka: “Palieciet Manī un Es - jūsos.”  
 

PAR DIEVKALPOJUMU 

Sagatavoja evaņģēlists Artūrs Dimitrijevs 

 Šajā „Draudzes vēstis” numurā turpinām apskatīt un iedziļināties dievkalpojumā norisē, un 
veidos kā Dievs nāk pie mums un dāvā savu žēlastību, piedošanu un mieru. Katra dievkalpojuma 
ievadā neatņemama daļa ir grēksūdze, kurā mēs sevi atzīstam vainīgus kā tādus, kas pelnījuši 
sodu gan laikā, gan mūžībā. Lai labāk izprastu to, kas ir grēksūdze, šoreiz iedziļināsimies tieši šajā 
dievkalpojuma daļā! 

Dievkalpojuma daļa – Grēksūdze 

 Baznīca māca, ka „pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši 
ar grēku, tas ir, bez dievbijības, bez paļāvības uz Dievu un ar ļaunu iekāri, un ka šī slimība jeb 
iedzimtā samaitātība patiesi ir grēks, kas tagad pazudina un ieved mūžīgajā nāvē tos, kuri 
neatdzimst caur Kristību un Svēto Garu.” /Augsburgas ticības apliecība/ 
 Dr. theol. Dž.T. Millers norāda, ka saskaņā ar Rakstiem, cilvēkam būtu pilnībā jāpakļaujas 
Dieva gribai, kā tas ir atklāts dievišķajā Likumā jeb Bauslībā. Ikviena novirzīšanās no dievišķā 
Likuma normas ir grēks neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir kāds neapzināts stāvoklis vai konkrēti 
pārkāpumi. 
 Tātad grēks nozīmē „netrāpīt mērķī”. Piemēram, ja mēs vēlamies iedzīt naglu sienā, lai uz 
tās uzkārtu gleznu, un, sitot ar āmuru, mēs trāpām pa pirkstu, tad tas nozīmē netrāpīt mērķī. Tas ir 
sāpīgi, tas ir ilgi, un mums ir vajadzīga palīdzība. Kad mēs grēkojam, mēs netrāpām mērķī, kur 
Dievs mūs ir aicinājis. Tas ir sāpīgi, tas ir ilgi, un mums ir vajadzīga palīdzība. Tādēļ arī Jēzus ir 
teicis, ka „Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem.” (Mt. 9:12) Grēks ne tikai mūs padara vainīgus 
Dieva priekšā, bet tas arī padara mūs slimus un ievainotus mūsu garīgajā dzīvē.  
 Lai Dievs varētu piedot grēkus, Viņš savai Baznīcai ir devis Atslēgu varu. Tā ir īpaša 
Baznīcas vara, kuru tai deva Jēzus, lai piedotu grēkus grēciniekiem, kas ir atgriezušies, un 
paturētu grēkus tiem, kas neatgriežas, līdz kamēr tie atgriežas. Atslēgu vara izriet no Jēzus 
sacītajiem vārdiem: "Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos 
paturēsit, tiem tie paliks." (Jņ. 20:22-23) 
 Grēksūdzei ir divas daļas: pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un otrkārt, mēs saņemam no 
mācītāja absolūciju jeb grēku piedošanu kā no paša Dieva, turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, 
ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā debesīs. Kāds mācītājs ir teicis, ka ar grēksūdzi 
būtu jāsākas ikvienam dievkalpojumam, un pat ikvienai lūgšanai, proti, lai tuvotos Dievam mums ir 
jāšķīstās no grēkiem, jo nekas nesvēts nedrīkst Dievam tuvoties. Un tāpēc vienā vai otrā formā tiek 
sacīta grēku nožēlas lūgšana. 
 Saskaņā ar mazo katehismu Dieva priekšā mums ir jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, 
arī tajos, ko mēs neapzināmies, - kā to darām lūgšanā „Mūsu Tēvs”, bet mācītājam jeb biktstēvam 
mums ir jāsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī. Tātad vispārējā 
grēksūdze dievkalpojuma sākumā, kuru lūdzam kopā ar draudzi, ir domāta tiem grēkiem, kurus 
mēs neapzināmies vai arī, kuri ir tik ikdienišķi, ka vēloties tos visus uzskaitīt, pie mācītājiem 



veidotos garas rindas. Tikai tos grēkus, kurus apzināmies un kuri īpaši nomoka mūsu sirdis, mēs 
esam aicināti doties izsūdzēt privāti pie biktstēva.  
 Izsūdzot savus grēkus atklāti, mums vajag atcerēties, ka stāstam tos nevis cilvēkam, bet 
pašam Dievam, kas tāpat zina mūsu grēkus, bet tikai gaida, kad tajos atzīsimies. No mācītāja jeb 
garīgā tēva nevajag kaunēties: viņš ir tāds pats cilvēks kā tu, un labi zina gan cilvēku vājības, gan 
noslieci uz grēku. 
 Sūdzot savus grēkus, nevajadzētu iesaistīt citus cilvēkus, vai sūdzēties par kādu citu 
cilvēku, jo tā nebūs grēksūdze, bet citu nosodīšana, tātad – tikai jauns grēks. Grēksūdzē nekādā 
veidā necenties sevi attaisnot ar nespēku vai ieradumu. Sūdzi savus grēkus ticībā uz Jēzu Kristu 
un cerībā uz Viņa žēlsirdību, jo vienīgi ticībā uz Jēzu Kristu un cerībā uz Viņu varam saņemt grēku 
piedošanu. 
 Šajā septembra mēnesī es aicinu, ka mēs visi varam doties uz dievkalpojumu un īpašu 
uzmanību pievērst vārdiem, ko izsakām grēksūdzes lūgšanā, lai šie vārdi nenāktu tikai caur mūsu 
muti, bet lai tie nāktu no mūsu sirds! 
 

JAUNUMI GRĀMATU GALDĀ 

Grāmata „Sievas lūgšanas spēks” 

Raizes laulībā neko nemaina...  

Lūgšana var izmainīt visu. 

 Mūsdienu dzīves izaicinājumi un sabiedrības spiediens var likt domāt, ka pilnvērtīga 
laulības dzīve ir tikai sapnis. Tomēr Dievs apsola darīt neiespējamo, ja vien mēs to lūdzam. 
Stormija Omaršāna stāsta par to, kā Dievs stiprināja viņas laulību, kopš viņa sāka lūgt par 
galvenajām sava vīra dzīves jomām, tai skaitā par 

- garīgo dzīvi 
- emocijām 
- ģimenes galvas un tēva lomu 
- darbu un finansēm 
- ticību un nākotni 

 Ikviena sieviete, kas vēlas, lai viņas attiecības ar vīru kļūtu arvien ciešākas, novērtēs 
Stormijas svaigo skatījumu uz lūgšanas spēku laulībā. Blakus piemēriem no dzīves, grāmatā ir 
atrodami arī lūgšanu paraugi un spēka avoti – Bībeles panti, kas iedvesmo un iedrošina sievas 
droši paļauties uz Dieva varenajiem apsolījumiem laulības dzīves atjaunotnei, atdzimšanai un 
izaugsmei. 

 Stormija Omaršāna ir vairāku bestselleru autore, un viņas grāmata „Sievas lūgšanas 
spēks” ir atrodama mūsu draudzes grāmatu galdā. 
 

REKOLEKCIJAS 

 Mūsu draudzē, 19.septembrī, notiks rekolekcijas, kur dzirdēsim priekšlasījumus par 
tēmu “Tēvs”. 

 Pirmkārt, Dieva vārdā mēs iepazīstam Trīsvienīgo Dievu - Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Viena 
no Dieva Personām ir Tēvs. Pārdomāsim kādēļ tas ir tik svarīgi, ka drīkstam pazīt Dievu kā mūsu 
Tēvu un lūgt tik personīgi: “Mūsu Tēvs”. Daudziem vārds "tēvs" asociējas ar ko negatīvu, jā, pat ar 
sāpīgu pieredzi. Kā tad lai piedzīvoju Dievu, kā mīlošu Tēvu? Apustulis Pāvils raksta: "bet mums ir 
tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas un kurš ir mūsu ilgu mērķis".  



 Otrkārt, dzirdēsim, kāds ir katra tēva uzdevums un aicinājums Dieva priekšā, ģimenē un 
draudzē! Vai ir kādi konkrēti uzdevumi, kurus Dievs ir devis tēviem?  

 Treškārt, varēsim domāt par mūsu ticības dzīvi un cik nozīmīgi, ka mums var būt kādi 
ticības paraugi, kas apliecina un dzīvo ar Jēzu Kristu.  

 Iepriekšēja pieteikšanās līdz 13.septembrim pie Artūra, zvanot pa tālruni 26572250, vai arī 
baznīcā svētdienās pēc dievkalpojuma. Dalības ziedojums: 10 eiro  

REKOLEKCIJU PROGRAMMA: 
9.00 Dievkalpojums 
10.00 Kafijas pauze 
10.30 Priekšlasījums I 
12.00 Lūgšana  
12.30 Priekšlasījums II 
14.00 Pusdienas 
15.00 Priekšlasījums III 
16.30 Kafijas pauze 
18.00 Vakara lūgšana (aizlūgšanas)  
18.30 Pārunas pie sadraudzības galda. 

 
Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs 

nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.” /Jņ. 14:23/ 

 

KONTAKTI 
 

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1700 -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 un pārējos ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz draudzes 
bankas kontu: 
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,  
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844 

„Draudzes Vēstis” lasi arī draudzes mājaslapā: www.cesvainesdraudze.lv 
Un seko līdzi draudzes facebook lapai: facebook.com/cesvainesdraudze 



 

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.augusts 

900 DIEVKALPOJUMS 
13. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
3.septembris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums 

Svētdiena 
6.septembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
14. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
10.septembris 

1800 Padomes sēde 
 

1900 Dievkalpojums 

Svētdiena 
13. septembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
15. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
17.septembris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums 

Sestdiena 
19.septembris 

900 Rekolekcijas Vada Jānis Bitāns 

Svētdiena 
20.septembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
16. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
24.septembris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums 

Svētdiena 
27.septembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
17. svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem 

Ceturtdiena 
1.oktobris 

1800 Bībeles stunda 
 

1900 Dievkalpojums 

Svētdiena 
4.oktobris 

900 DIEVKALPOJUMS Pļaujas svētki 

 
 


