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Draudzes mācītājs Reinis Bikše

"Vingrinies turpretim pats dievbijībā. Jo miesas vingrināšana maz ko der, bet dievbijība der
visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums."
/1.Tim 4:7-8/
Apustulis Pāvils uzrunā jauno kalpotāju Timoteju, aicinādams viņu vingrināties dievbijībā.
Šis aicinājums neskan tikai Timotejam, bet arī tev un man. Vingrinies dievbijībā!
Mēs zinām, ka sportisti trenējas ļoti cītīgi, lai sasniegtu labus rezultātus. Viņi atsakās no
daudz kā, lai sevi uzturētu labā formā un visu savu spēku un enerģiju ieliek šī viena mērķa
sasniegšanai. Miesas trenēšana der tikai uz brīdi, bet vingrināšanās dievbijībā - tam ir svētība jau
šinī dzīvē un mūžībā. Vārds vingrināties no grieķu valodas mums ir pazīstams saistībā ar vārdu
ģimnāzija. Šī vārda nozīme ir mācīšanās, disciplīna.Ko tas praktiski nozīmē? Kā lai vingrinos? Vai
ir kāds veids, kā nokļūt tuvāk Dievam?
Pirmkārt, Dieva žēlastība un glābšana mums ir dāvāta nepelnīti. Ticība ir tā, kas to satver.
Pestījošā ticība, ir ticība uz Jēzu Kristu, tā tveras vienīgi pie Dieva vārda un Jēzus Kristus nopelna.
Tā nav ticība augstākiem spēkiem, dieviņam, tā nav ticība, kas zin tikai bībeles stāstus, tā nav
ticība, ka es ar saviem darbiem esmu pelnījis piedošanu, bet gan ticība uz JĒZU KRISTU, Viņa
taisnību, kas man dāvāta. Tā vienmēr ir personīga ticība, uzticēšanās un apliecināšana. Mārtiņš
Luters raksta: „Jums ir patstāvīgi jāpaļaujas uz to, ka Kristus ir miris par jūsu grēkiem; šāda ticība
jūs attaisno."
Otrkārt, šī ticība ir darbīga, jo tas ir Dieva darbs pie mums. "Neviens nevar nākt pie Manis,
ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis, un Es viņu celšu augšā pastarā dienā." /Jņ 6:44/ Dievs caur
savu Vārdu un Svēto Garu, kas mums dots, uztur mūs dzīvā ticībā. Tas, ka esmu glābts, ir Dieva
lielā žēlastība, tas, pirmkārt, ir Dieva darbs, ka piederu Viņam. To raksta Pāvils Efezas draudzei:
"Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami,
esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma" /Ef. 1:13/ Tad mēs varam vingrināties
dievbijībā, dzīvot tajā, ko Dievs mums dāvā.
Vingrināšanās Dieva Vārdā. Mēs zinam, ka veselīgi ir ēst regulāri un kārtīgi. Ne tikai fiziski
mums ir jābūt disciplīnai pie uztura, bet arī garīgi. Tā arī garīgi mēs dzīvojam ticības dzīvi, ja
uzņemam Dieva vārdu. Jēzus saka: „cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet
no Dieva mutes." /Mat.4:4/ Mums nepietiktu ar vienu ēdienreizi nedēļā, tā arī garīgi ir daudz par
maz tikai ar vienu dienu, kurā dzirdu un uzņemu Dieva vārdu. "Svētīgs tas cilvēks... kam prāts
saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.Tāds ir līdzīgs
kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst."
/Ps.1:2-3/ Regulāri uzņemt, lasīt, lūgt un dzīvot no Dieva vārda.

Kad esam apņēmības pilni sākt fiziski trenēties, tad, pirmkārt, mums ir jānoliek laiks un
jābūt disciplinētiem un jāievēro regulārs treniņu grafiks. Tā arī ticības dzīvē noliec rīt no rīta laiku
Dievam! Lai lasītu Bībeli ar lūgšanu: "Kungs atver manu sirdi, Tavam vārdam", noliec laiku
lūgšanai, kurā Dieva priekšā atzīsties grēkos. Lūdz pēc gudrības un sargāšanas dienas gaitā.
Pateicies par dienas gājumu, uztici Dieva rokām savu dzīvi. Pārdomā un paturi savā sirdī Dieva
vārdu!
Pāvils raksta Timotejam, kam ir jāsaskaras ar daudz pārbaudījumiem. Ir maldu mācības,
kas ved prom no evaņģēlija vēsts. Draudzē ir cilvēki, kam Dieva vārds vairs nav vienīgā autoritāte
un pamats. Te Pāvils atgādina Timotejam un arī mums, pie kā mums ir jāturas, kas katru dienu ir
jauzņem: "Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir
mācījuši, un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai
caur ticību Kristū Jēzū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai,
labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam."
/2Tim. 3:14-17/ Ja neesam vingrināti dievbijībā, ja netveramies ticībā pie Jēzus Kristus, tad esam
vāji un nespēcīgi. Kad esam sakņoti Dieva vārdā, tad esam drošībā pat tad, kad nāk vētras un
grūtības. Kad dzīvojam Dieva vārdā, tad piedzīvojam, ka Dieva vārds nes augļus. Jēzus līdzībā par
sējēju saka: „Kas sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus." /Mat.13:23/
Tas nozīmē, ka Dieva vārds ir uzrunājis sirdsapziņu un veicis savu svētīgo darbu. Dieva vārds
atsedz grēku un redzam, ka esam grēcinieki, tad Svētais Gars caur Dieva vārdu nes cilvēku sirdī
evaņģēliju, vēsti par glābēju Jēzu. Mums atkal ir jāierauga, ka tā ir Dieva žēlastība, ka esam pestīti
un glābti un tanī pašā laikā Dieva vārds saka: „gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Jo
Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta." /Fil. 2:12/
Novēlu mums visiem no sirds vingrināties dievbijībā!
PAR APUSTULI JĀNI
Mācītājs Romans Kurpnieks

Mīlestības apustulis
Svētais apustulis un evaņģēlists Jānis bija otrais dēls vecāku Zebedeja un Salomijas
ģimenē, jaunākais brālis apustulim Jēkabam. Brāļi bija zvejnieki, zvejnieka dēli pie Galilejas ezera.
Jānis jau agri jaunībā bija Dieva aicināts nošķirties no pasaulīgās dzīves. Viņš bija viens no Jāņa
Kristītāja mācekļiem un sekotājiem. Reiz apustulis Jānis jautāja Jēzum: "Rabi, kur tu mājo?" Un
saņēmis Jēzus aicinājumu, aizgāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. (Jņ 1:39)
Jānis iemīlēja Jēzu. Pēc brīnumaini lielā zivju loma nekas vairs nevarēja Jāni atturēt, un pametis
visu viņš sekoja Kungam. (Lk 5:11) Jēzus Jānim un viņa brālim Jēkabam deva vārdu Boanergi, tas
ir, pērkona dēli. (Mk 3:17) Jānim šis vārds - Pērkona dēls - ir ne tikai viņa dedzīgās mīlestības dēļ,
bet arī mācības par Kristu augstuma un spēka dēļ. Tas ir iemesls, kādēļ Austrumu Baznīcā viņu
dēvē par Jāni Teologu, par tādu, kas saprotamā valodā spēj runāt par dievišķām lietām, atklājot
pieeju Dievam caur piederību Jēzum.
Sava dedzīguma dēļ, Jānis izpelnās būt par Jēzus mīļoto mācekli un būt klāt visos
svarīgākajos notikumos. Kad Jēzus augšāmceļ mirušos, Jānis ir klāt. (Lk 8:49-55) Kad Kungs tiek
apskaidrots, Jānis ir liecinieks Viņa Dievišķajai slavai. (Mt 17:1-13; Lk 9:28-36; Mk 9:2) Kad tiek
sagatavots pēdējais Mielasts, tad Jēzus sūta Jāni to sagādāt. (Lk 22:8-13) Un tieši šī pēdējā
mielasta laikā Jēzus ļāva māceklim, kuru Viņš mīlēja, atgulties cieši blakus pie krūts un tikai viņam
atklāja, kurš būs Pestītāja nodevējs. (Jņ 13:23-26) Visbeidzot Jānis ir tas, kurš ir līdzās Jēzum
Getzemenes dārzā. (Mk 14:32-42)
Lai arī apustuļa Jāņa mīlestība bija bezgalīga pret Skolotāju, tomēr tā bija greizsirdīga.
Neskatoties uz dvēseles tīrību un sirds maigumu, Jēzus redzēja, ka mācekļa sirdij un dvēselei vēl

bija vajadzīga atmaigšana, atbrīvošana, audzināšana un attīrīšana. Tā kādā reizē, kad Jānis
ieraudzījis svešu cilvēku dēmonus izdzenam Jēzus vārdā, aizliedza to viņam darīt, bet Jēzus
Jānim aizrādīja un sacīja: "Neliedz! Kas nav pret jums, tas ir ar jums." (Lk 9:49-50) Ar šiem
vārdiem Jēzus gribēja parādīt, ka greizsirdībā slēpjas skaudība. Kādā citā reizē Jānis bija sašutis
par kāda samāriešu ciema ļaudīm, kas neuzņēma Jēzu un mācekļus un sacīja: "Kungs, vai gribi,
lai pavēlam ugunij nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja?" Jēzus pagriezies tos
apsauca. (Lk 9:54-55) Jēzus sacīja: "Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka Dēls nav
nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt" Šeit Jānis saņem jaunu mācību no Jēzus, ka
Evaņģēlija Gars ir Mīlestības Gars. Tā Pats Kungs parādīja savu mīlestību Jānim, pamācot un
audzinot.
Un kad pienāca Jēzus Kristus ciešanu laiks, Jāņa mīlestība parādījās visā pilnībā. Visi
mācekļi pamuka un noliedza Kungu. Tikai mīļotais māceklis Jānis bija klātesošs Kunga ciešanās,
kad Viņu apvainoja un pazemoja. Tā parādīdams un apliecinādams savu dziļo mīlestību, kas palika
nemainīga un Kungs Jāņa mīlestību atalgoja uzticot viņu Savai mātei sacīdams: "Sieviete, redzi,
tavs dēls!" Pēc tam viņš sacīja māceklim: "Redzi, tava māte!" Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie
sevis. (Jņ 19:26-27)
Pēc Jēzus Kristus augšāmcelšanās mācekļi satika Kungu, un Pēteris vaicāja Viņam par
Jāni: "Kungs, bet kā ar šo?" Jēzus sacīja: "Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par
to? Tu seko man! (Jņ 21:22) Tādēļ mācekļi nodomāja, ka Jānis nemirs.
Apustuļa Jāņa dzīvē un darbos, saskaņā ar Baznīcas mantojumu, nebija svarīgākais
kristīgo draudžu dibināšana, nedz arī kopienu vadīšana, bet gan nemitīga ceļošana, ticības
apliecināšana, tiekoties ar dvēselēm, kas spēj cerēt un būt pestītas.
Saskaņā ar Baznīcas tradīciju, apustulis Jānis ilgu laiku darbojās Efezas pilsētā. Tur,
sasniedzis sirmu vecumu, nomira imperatora Trajāna valdīšanas laikā. 4.gadsimtā imperators
Justiniāns viņa godam lika uzbūvēt lielu baziliku, par kuru joprojām atgādina varenu drupu
paliekas. Apustulis Jānis tika un joprojām tiek visvairāk godināts tieši Austrumos. Bizantiešu
ikonogrāfijā viņš bieži tiek attēlots sirmā vecumā, kad viņam bija vairāk kā simts gadu. Saskaņā ar
tradīciju, viņš nomira 72.gadā pēc Jēzus Kristus krusta nāves un augšāmcelšanās. Jānis esot licis
saviem mācekļiem izrakt bedri krusta formā, kurā pats arī iegūlās. Viņš vēlreiz sacīja: "Bērniņi
mīliet viens otru!" Šos vārdus Jānis bija sacījis nemitīgi, un uz jautājumu, kādēļ tik bieži šos vārdus
atkārto, Jānis sacīja: "Tā ir pavēlējis Kungs. Un ja būtu tikai viens bauslis, tad ar to pietiktu, lai
izglābtos." Apustulis Jānis noskūpstīja savus mācekļus un stipri lūdzās. Viņa sejā bija lasāms
aicinājums uz klusumu.
Lai Kungs mums palīdz sekot Viņam un kļūt par patiesiem mācekļiem! Lai apustulis Jānis
būtu piemērs no kā mācīties mīlestības mācību, zināt laiku klusumam. Lai mēs justos Kristus mīlēti
un lai mēs spētu pavadīt savu dzīvi, liecinot par Viņu.
KAPU SVĒTKI

Kapusvētki Cesvaines novada kapos 2020.gadā:
12. jūlijs
 Plkst.15:00
 Plkst.17:00
 Plkst.18:00

Cesvaines kapos
Kārzdabas kapos
Stradukalna kapos

26. jūlijs
 Plkst.15:00

Ķinderu kapos

KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums

Dievkalpojumi un
notikumi

Svētdiena
21.jūnijs

900

Ceturtdiena
25.jūnijs

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
28.jūnijs

900

Ceturtdiena
2.jūlijs

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
5.jūlijs

900

Ceturtdiena
9.jūlijs

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
12.jūlijs

900

Ceturtdiena
16.jūlijs

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
19.jūlijs

900

Ceturtdiena
23.jūlijs

1800 Padomes sēde
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
26.jūlijs

900

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

/Jēk. 4:15/

Papildinformācija
3. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

4. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

5. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

6. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

7. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

8. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem

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

