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 Kristus augšāmcēlies! 
Pļaujas svētki kristietībā ir pateicība, kuru noliekam mūsu 

Kunga JĒZUS KRISTUS priekšā par viņa doto grēku upuri Golgātā. 
Kristus krusts ir patiesība un dzīvība tiem, kas tic. Pateicība ir mūsu 
mīlestības apliecinājums Dievam Tēvam par Viņa gribu pestīt tos, kas 
tic Viņa Dēlam Jēzum Kristum.  Pļaujas svētki mūsu ticībā ir 
pateicības svētki Dievam par mūsu uzturēšanu ticībā, ka Debesu Tēvs 
mūs uztur un ikdienas dzīvē dāvā visu to, kas mums nāk par svētību. 

Bībelē Dievs Tēvs nosaka svētības kārtību visiem, kas viņam tic, 
ticīgajiem, un tā izpaužas kā desmitā tiesa. Mūsu ticības tēvs 
Ābrahams dod desmito tiesu 1. Moz 14:21. Vēlāk Jēkabs dara to pašu 
1. Moz 28:22. Šie notikumi ir pirms Mozus, kad tiek dota Tora (piecas 
Mozus grāmatas, kas ir ebreju likumu krājums pēc kuriem, Jahvei, 
kristietības izpratnē, Dievam Tēvam, ticīgie cenšas dzīvot savu 
ikdienas ticības dzīvi). Piektajā Mozus grāmatā 14:22-28 mēs redzam 
Mozum dotās norādes par pateicības lielumu Dievam. Maleahija 
grāmatā 3:8-12 šo Dieva noteikto tiesu parāda kā svētību nesošu 
pateicību tās devējam.  

Mūsu pestītājs Jēzus Kristus Lūkas evaņģēlijā atgādina gan par 
Dieva mīlestību, gan desmito tiesu: ,,Jūs dodat desmito tiesu no 
mētrām, dillēm un visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā 
taisnību un Dieva mīlestību. Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt 
novārtā!” (Lk 11:42) 

Ebrejiem bija piekodināts, ka tas, ar ko ikdienā dzīvo, ir 
pateicības vērts un ka pateicība ir desmitā tiesa, ko ticīgais maksā. 
Maleahijs saka: ,,Neapzodziet Dievu!” 
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 Pļaujas svētkos tiek ziedotas dārzā izaugušās veltes, naudas 
līdzekļi. Bagātīgi saziedoto draudze izmanto savām vajadzībām. 
Veltes tiek nogādātas draudzes brāļiem un māsām vai 
trūkumcietējiem, vai daudzbērnu ģimenēm. Pļaujas svētki draudzē 
bieži tiek svinēti kā sadraudzība. Pļaujas svētki ir kā atgādinājums: 
,,Esiet pateicīgi Dievam visās lietās!” 

Lai Svētais Gars mums visiem palīdz būt pateicīgiem visā, ko 
saņemam! 

 
IESPĒJAS DRAUDZĒ 

Ar Pļaujas svētkiem atsākas arī svētdienas skolas nodarbības. 
Tiekamies svētdienās pl. 9.00.   

,,Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev 
nāks labums.” (Īj 22:21)  
IESPĒJAS DRAUDZĒ 

2022. gada 17. septembrī sākās Iesvētes mācības. Tās notiks 
dažādās mūsu prāvesta iecirkņu draudzēs. Pirmajā nodarbībā brālīgi 
uzņēma Cesvaines draudze. Ir aicinājums ziedot šai misijai. 
Ziedojumus pieteikt mācītājam.  
IESPĒJAS DRAUDZĒ 

Aiciniet draudžu locekļus uz kopīgo Daugavpils diacēzes 
Reformācijas svētku dienu Alūksnē 9. oktobrī!  

Aicina bīskaps Einārs 
 
IESPĒJAS DRAUDZĒ – DZEJA, LITERATŪRA 
 

 
 
 

Šī grāmata var palīdzēt labāk saprast, 
izprast desmitās tiesas došanas svētības. 
Grāmata balstīta uz bibliskajie principiem. 
Tajā atspoguļoti dažādi dzīves piemēri. 
Izlasot to, paveras vairāk iespēju sadzirdēt, 
sajust Dieva klātbūtni un Viņa svētību 
ikdienas dzīvē un desmitās tiesas svētījošajā 
nozīmīgumā katra cilvēka dzīvē.  
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*** 
Viena bezgalības plīvurpuķe 

Šodien Ēdens dārzā no Dieva. 
Ienirstu septembra ūdens rimtumā 

Un esmu ar ezera elpu, 
Un noslēpuma rotu. 

Kur esi tu?  
(Regīna Paegle) 

 
NOTIKUMI DRAUDZĒ 

 

Dievkalpojumi draudzē notiek ierastajos laikos: 
svētdienās  plkst. 9:00 
ceturtdienās  plkst. 19:00 

 

 
Par kristībām, iesvētībām vai citām svētdarbībām lūgums sazināties ar 
mācītāju Guntaru Agati Paegli (t. 25669667) 
 

Paldies par jūsu ziedojumiem, kas palīdz veikt Dieva valstības darbu 
Cesvainē un tās apkārtnē! 

KONTAKTI 
 

Mācītāja pieņemšanas laiks – iepriekš sazinoties ar mācītāju. 
Mācītājs Guntars Agate Paeglis, tel. 25669667 guntarspaeglis@inbox.lv 
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 
Ja vēlies papildināt mūsu draudzes avīzi ar ideju, saturu, tad raksti 
reginapaegle@inbox.lv vai sūti ziņu tel. 29329157 


