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                                                                                                      GANA SLEJA   
Draudzes gans  Hanss Jensons 

Kristus piedzimšanas svētki!

Atkal  tuvojas  Svētvakars,  kad  mēs  dziedāsim “Klusa  nakts,  svēta 
nakts”. Mēs atcerēsimies un svinēsim Jēzus Kristus piedzimšanu Betlēmē. Tā 
bija īpaša nakts pasaules vēsturē, jo Dieva Dēls kļuva cilvēks, šim bērnam 
piedzimstot.  Ir  patīkami apstāties šajā tumšajā gadalaikā un pārdomāt par 
Viņu, kas nes gaismu pasaulē.

Pasaulē nāca patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku. Tas bija  
patiesais  gaišums,  kas  nāca pasaulē,  kas  apgaismo ikvienu cilvēku.  Šajā  
tumšajā  gadalaikā  mēs  ļoti  konkrēti  piedzīvojam  -  cik  gaisma  ir  svarīga.  
Piemēram, ja ir slidens un mums vakaros jāiet pa ielām, tad tas ir bīstami, ja  
nav apgaismojuma, tad nevaram zināt, kas mūs sagaida priekšā. Garīgā ziņā 
mēs dzīvojam tumsā, ja mēs neļaujam Jēzum mūs apgaismot. Ir bīstami iet 
dzīves ceļu, ja neļaujam Jēzum mūsu ceļu izgaismot.

Tāpēc ne tikai iededzam sveces mūsu istabās, bet arī mūsu sirdīs,  
un  tai  gaismai,  kurai  jāspīd  sirdī,  ir  tieši  šis  bērns,  kura  dzimšanu  mēs 
svinēsim. Ja mēs Viņu ne tikai ievērojam, bet uzņemam sirdīs ticībā, tad lielas 
lietas notiek ar mums. Tā kā ir rakstīts  “Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš  
deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” (Jņ. 1:12)

Kad mēs tagad svinēsim šos svētkus, darīsim to ar atvērtām sirdīm 
pret šo Kristus bērnu. Atveriet savas sirdis ticībā, tas nozīmē paļaujieties uz 
šo bērnu, jo Viņš ir Dieva Dēls. Dievkalpojumos Ziemassvētku periodā mēs 
iedziļināmies, kas šis bērns ir un kāda ir šī bērna nozīme manā dzīvē.

Adventa laikā bija uzsvars uz to, ka gaidāmais bērns ir Ķēniņš, kas 
nāk pie mums. Ziemsvētku laiks ir šī perioda kulminācija, kur uzsvars ir uz 

to, ka Dieva dēls ir kļuvis cilvēks, uzsvars ir uz Viņa cilvēcīgo pusi, ka Viņš 
piedzima kā mēs visi, ka Viņš ir  bijis bērns kā mēs, ka Viņš ir  raudājis,  
iemācījies staigāt un runāt no saviem audzinātājiem u.t.t. 

Zvaigznes  diena  ar  gudrajiem  vīriem  no  austrumiem,  kas  no 
zvaigznes vērošanas saprata, ka liels Ķēniņš ir piedzimis, uzsver to, ka šis 
bērns attiecās ne tikai uz vienu konkrētu valsti  virs zemes, bet,  ka Viņa  
valstība ir visiem zemes cilvēkiem. Tāpēc arī Zvaigznes dienā domāsim par 
Baznīcas misiju pasludināt vēsti par Jēzu tiem, kas nav to dzirdējuši.

Pēc Zvaigznes dienas sākas Ziemsvētku atsvētes laiks. Tāpat, kā 
mums  ir  Adventa  kā  sagatavošanās  laiks,  mums  ir  svētdiena  pēc 
Zvaigznes  dienas,  kā  Kristus  piedzimšanas  pēc  svinēšanas  laiks.  Šajā 
laikā,  Epifānijā ir uzsvērts, ka Jēzus parāda un atklāj savu godību, savu 
dievišķību. Šeit mēs apstāsimies pie notikumiem, kur tas ir skaidri redzams: 
Viņa kristība, kad Svētais Gars nolaidās kā balodis uz Viņu un balss no 
debesīm skanēja:  ”šis  ir  mans mīļais  Dēls.”  Arī  apstāsimies pie  dažiem 
brīnumiem, ko Viņš dara, piemēram, dziedinādams slimus un apsaukdams 
vētru.

Es gribēju īsumā minēt par šo Baznīcas gada struktūru, lai aicinātu  
kārtīgi  svinēt Jēzus Kristus piedzimšanas svētkus.  Jo šis  notikums ir  tik  
brīnišķīgs, ka mums ir iemesls to svinēt un pārdomāt vairākas nedēļas uz 
priekšu.

Svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus! 

SVEICIENI UN NOVĒLĒJUMI ZIEMSVĒTKOS
Evaņģēlists Agris Pilsums

Tas, ko mēs varam zināt droši
 

Ir tik daudzas lietas, kuras mēs nevaram zināt. Īpaši to var teikt par  
Dieva plāniem un nolūkiem. 
"Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas  
Kungs."Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu  
ceļiem un Manas domas pār jūsu domām. (Jes 55:8-9)Patiešām, pilnībā 
izprast Dieva prātu mums nav lemts. Vai mēs paši sev un, arī Dievam, bieži 
neuzdodam jautājumu,  kāpēc  notiek  tieši  tā,  kā  notiek,  un  ne  citādāk? 
Racionālā pasaule gan cenšas izskaidrot šo pasauli ar zinātnes palīdzību, 
bet tas ir iespējams tikai līdz kādai robežai. Nav iespējams izskaidrot šo 
Dieva  radīto  pasauli  ignorējot  vai  pat  noliedzot  Dievu.  Bet  arī  ticīgiem 
cilvēkiem paliek ļoti  daudz jautājumu, paliek ļoti  daudz kas tāds, ko nav  



lemts izzināt. Ļoti daudzas lietas mums izskaidro Svētie Raksti, bet arī te ir  
problēma, jo nav viena vienīga pareiza skaidrojuma tam, ko Raksti atklāj. 
Jēzus saka:„Visas lietas Man ir  Mana Tēva nodotas,  un neviens nepazīst 
Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to  
grib darīt  zināmu.” (Mt 11:27) Jēzus mums ļauj iepazīt  Tēvu un Sevi caur  
savu evaņģēliju. Tomēr pats svarīgākais, pats centrālākais notikums pasaules 
vēsturē, pats svarīgākais mums visiem un katram personīgi mums ir pavēstīts  
skaidri  un nepārprotami,  atklājot  arī  tā mērķi,  motīvu un plānu.  „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) Tas, ko mēs 
varam zināt droši.
Lai Dieva mīlestība ienāk mūsos, lai mēs to varam nest sevī un nesavtīgi dot  
citiem!

"Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku.

Un naktī šai uz katra galvu klusi
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku."

/ V. Mora /
Priecīgus un sirds siltus Ziemassvētkus!

Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš

Šodien, Ziemsvētku laikā, kad pats Kristus Piedzimšanas notikums 
mums atgādina, ka Dievs pie mums nāk ar vēsti, kas domāta visiem ļaudīm – 
Pestītājs ir piedzimis, lai mums atvērtu ceļu uz Debesu Valstību, ikvienam no 
mums  ir  reāla  iespēja  godināt  Kristu  un  pienest  Viņam  savas  dāvanas. 
Bezgalīgajā Dieva mīlestībā pret mums mēs spējam izbēgt no mūžīgās nāves 
un kļūt par mūžīgās dzīves līdzdalībniekiem kopā ar Kristu.  Mīlēsim Dievu, 
stiprināsim  mūsu  ticību  un  ievērosim  Kristus  doto  bausli:  „Mīliet  cits  citu” 
(Jņ.13,34),  jo  šajā  sarežģītajā  laikā mums ir  tik  nepieciešama savstarpēja 
mīlestība  un  cieņa.  Jāatstāj  malā  lepnums,  augstprātība,  nežēlastība  un 
vienaldzība. Tāpēc pienesīsim Kristum mūsu patieso grēku nožēlu, ticības un 
mīlestības  augļus,  lai  caur  mums  tiktu  slavēts  Dieva  Vārds,  un  kopā  ar 
eņģeļiem dziedāsim: „Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem 
labs  prāts”.  Saglabāsim  mieru  mūsu  dvēselēs  un  attiecībās  ar  visiem 
cilvēkiem.

Priekšnieka vietniece, lietvede Astrīda 
Briede

„Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus ir dzimis;
viņš teic: jums, jums Viņš ir dzimis!”

 (Mārtiņš Luters)
Es novēlu ikvienam sirdī noticēt šai prieka vēstij – šodien Glābējs ir dzimis 

katram vienam, arī Tev un man!
Prieka un mīlestības piepildītus Ziemsvētkus, lai katra Dieva žēlastības 

diena Jaunajā gadā ir īpašs piedzīvojums kopā ar mūsu Tēvu!
Svētdienas skolas vadītāja Līga Čevere

Mīlestība, kas dzimusi Ziemassvētku naktī, lai mūs vieno un vada 
arī turpmāk, stiprina mūsu ticību un dod spēku brīžos, kad liekas, ka tas ir  
izsīcis. Lai šī Mīlestība mūsos nekad neizsīkst, bet gan pieaug, un ar to  
bagātīgi varam dalīties ar citiem.

Diakonijas darba vadītāja Daina Briede

Lai Jēzus Bērna vaigs izgaismo mūsu sirdis, domas un 
ceļus šajos Ziemsvētkos un Jaunajā 2012. gadā!

Informācijas nozares vadītāja Ērika Aļeksejeva

Klusi  un  svētsvinīgi  pie  mums ir  atnākuši  Ziemassvētki  ar  savu 
noslēpumu,  prieku  un ticību.  Novēlu  visiem tos  saņemt  atvērtām sirdīm 
Radītājam, labestībā un piedošanā vienam pret otru.

Lai cilvēku sirdīs un ikvienā mājā ienāk miers un svētība!
Mīļus un svētīgus Ziemassvētkus!

Baznīcas pārzine Dzidra Kalēja

Dievs dāvājis mums Dēlu, Viņam pretim iziesim,
Kas mūsu glābējs būs. Ar sirdīm atvērtām.
Šo mīlestības tēlu, Ar dziesmām slavēsim,
Kas kūtī silē dus.     To pielūgsim un godāsim!

Lai gaisma katrā sirdī nāk,
Ko mazais Jēzus atnesis!
 Lai katra sirds nu dzīvot sāk,
Kā Jēzus mūs ir mācījis!

Novēlu visai draudzei un tās garīgajiem vadītājiem 
priecīgus un mīlestības pilnus svētkus!



Palīgs diakonijas darbā Raitis Jakovičs
Šis gads man ir pagājis eņģeļu zīmē. Bijuši arī visādi satraukumi un 

neveiksmes, bet no tā mēs neviens neesam pasargāts. Tādu kā virzību mūsu 
draudzei  deva  arhibīskaps,  27.martā  iesvētot  draudzes  kapelu.  21.maijā  
Cesvainē ciemojās Priekules un Vaiņodes draudžu pārstāvji. Viņi lika mums 
mazliet citādām acīm paskatīties uz mācītāju Hansu, jo tik lielu mīlestību un 
cieņu  reti  var  just.  Pateicoties  viesu  kora  paraugam,  arī  mūsu  draudzes 
māsas nolēma dibināt kori.  Pirmā kora uzstāšanās ar  ļoti  trīcošām rokām, 
kājām un sirdīm bija Cesvaines kapos 10.jūlijā.  Koris ir  izturējis 6 mēnešu 
pārbaudes  laiku,  bijušas  vairākas  uzstāšanās,  kopējais  iespaids  un 
skanējums  labs.  Gandrīz  katram  cilvēkam  ir  balss,  ja  ir  vēlēšanās,  var  
pilnveidot  sevi  arī  dziedot,  kas  dod  ļoti  daudz  prieka  vispirms  pašam 
dziedātājam. 23.-25.septembrī piedalījāmies eņģeļu rekolekcijās, Jānis Bitāns 
ar  ūdeni  un vīraka dūmiem iesvētīja  Praulienas mācītājmuižu, nogaršojām 
pēc zviedru receptes ceptos gardumus un izjutām arī eņģeļu pieskārienus. 
Līdz tam par eņģeļiem biju visai maz domājusi, bet, kopš lūdzu pēc mācītāja 
Bitāna iedotajiem paraugiem, jūtu, ka mana dzīve mainās uz labo pusi. 5.-
11.decembrī Cesvainē, arī baznīcā, darbojās Norvēģijas „Jaunatne ar Misiju”,  
viņiem esam pateicību parādā par eņģeļu pieskārieniem mūsu skolas bērnu 
dvēselēm,  tik  laimīgus  mūsu  bērnus  neesmu  redzējusi,  arī  pēc  norvēģu 
aizbraukšanas ir jūtamas pozitīvas izmaiņas bērnu attieksmē un domāšanā.  
Esmu daudz mācījusies, sapratusi, ka viss ir Dieva ziņā un katra mūsu doma, 
vārds vai rīcība ir Dieva noteikta jau pirms mūsu ierašanās šai pasaulē. Mēs 
vienkārši izdzīvojam, ko mums Dievs ir novēlējis. Novēlu katram izprast Dieva 
nodomus un dzīvot pēc Viņa prāta!  

Kultūras dzīves vadītāja Maija Zvaigzne

Esam  gaismas  ļaudis,  tāpēc  decembrī  īpaši  jūtam  tās  trūkumu.Tad  vērts 
atcerēties - pasaulē nav vairāk tumsas kā vien tā, kas sevī pašā. To nevajag 
uztvert  kā  ienaidnieku,  bet  pārvērst  spēkā  un  lietot,  atrodot  sevī  spēku 
pieņemt, ka iespējams vien tas, kas iespējams. Lūkoties uz pasauli caur sirdi  
un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Nav labāku un sliktāku ceļu, lai satiktos ar  
Gaismu, ir tikai jautājums, vai izvēlēties to darīt.

Diakonijas darba vadītāja Dzelzavā Lidija Andersone

Sveces gaisma lai priecē acis, 
Ziemsvētku dziesmas – ausis,
Un gaišas domas – sirdis!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!

Saimnieks  Viesturs  
Kalējs

Baltu, baltu sveci dedz
Ziemassvētku vakarā. 
Lai atnāk Jaunais gads
Ar baltām dieniņām!

Lai Ziemassvētku gaišums un svētība pavada visu nākamo 2012. gadu!
Draudzes kasiere Inta Matisone

      

Kur ir naids, ļauj man sēt MĪLU,
   Kur aizvainojums,- PIEDOŠANU,

          Kur šaubas, - TICĪBU,
    Kur izmisums, - CERĪBU,

 Kur bēdas, - LĪKSMĪBU.
/Sv. Francisks no Asīzes/

Gaišus un svētītus Kristus piedzimšanas svētkus!
Palīgs informācijas nozares darbā Lāsma Kausa

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo.
Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam
Laimīgiem būt.

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus!
Dāmu komitejas vadītāja Baiba Rumpīte

DRAUDZES AKTIVITĀTES
Līga Čevere

No  5.  līdz  11.decembrim  Cesvainē  viesojās  Jaunatnes  ar  misiju 
(JAM) pārstāvji no Kristus mācekļu skolas Norvēģijā. Visu nedēļu viņi kalpoja 
internātpamatskolā,  piedaloties  stundās,  kopā  pavadot  laiku  ar  tur  esošajiem 
bērniem un skolotājiem, katru vakaru pienesot pateicību Dievam kopīgās lūgšanās 
un dziesmās. Misionāri vēsti par Dievu nesa arī vidusskolā, dziedot, rādot drāmu 
par nebeidzamo Jēzus mīlestību. 

Mācītājs Hanss, iepriekš vienojies ar misionāru grupas koordinatori Agitu, 
ierosināja  organizēt  Madonas  prāvesta  iecirkņa  jauniešu  tikšanos  ar  Kristus 
mācekļu skolas pārstāvjiem, lai gūtu jaunus draugus, pieredzi, iedrošinājumu un 
stiprinājumu nest Jēzus vēsti  saviem vienaudžiem. Sestdien mums bija iespēja 
tuvāk iepazīties ar šiem brīnišķīgajiem jauniešiem, kas pārsteidza ar vienkāršību, 



nemākslotu  draudzīgumu,  ieinteresētību,  muzikālo  talantu  un  aizrautību.  Mūsu 
baznīcā  pulcējās  ne  tikai  draudžu  jaunieši,  bet  arī  tie  skolēni,  kuru  sirdis  bija 
aizskārusi vēsts, ko misionāri nesa skolā. Dienas gaitā uzklausījām prāvesta Hansa 
uzrunu, dzirdējām aizkustinošas dziesmas, klausījāmies mūsu ērģelnieces Daigas 
muzicēšanu  un  stāstu  par  baznīcu,  arī  daži  no  viesiem  uzdrošinājās  paspēlēt 
majestātisko  mūzikas  instrumentu,  internātskolā  spēlējām  basketbolu,  kopīgi 
baudījām  zupu  ar  picu  un  piparkūkas.  Katrs  atrada  sev  piemērotu  nodarbi  un 
saistošus sarunu biedrus. 

Vērojot priecīgos bērnus un jauniešus, aizkustināja apziņa, ka Dievam nav 
šķēršļu – neviens attālums nav par lielu, lai nestu vēsti par Viņu, neviens vecuma 
ierobežojums netraucē priecāties kā bērnam, neviena valodas barjera nav šķērslis 
savstarpējai komunikācijai!   

Madara – Skolā norvēģus biju redzējusi,  tādēļ  sestdien uz tikšanos gāju 
tikai  tādēļ,  ka cerēju kaut ko pamācīties no viņiem ģitārspēlē.  Visas dienas gaitā 
manai iecerei nebija iespējams īstenoties, bet es nenožēloju, ka aizgāju, bija lieliska 
iespēja tuvāk iepazīt šos pozitīvos jauniešus, parunāt angliski. Fascinēja viņu dzidri 
zilās acis un patiesais smaids.

Alīna  –  Ar  norvēģiem pavadītā  sestdiena bija  ļoti  jauka un  svētīga.  Ļoti 
patika „Life House Everything Drama”, ko viņi mums rādīja, arī es esmu šajā drāmā 
tēlojusi.  Ļoti  patika Žanett  izpildītā  dziesma,  arī  Heidī  skaisti  dzied  un  zīmē,  bet 
Huana zīmējumi izskatījās tik ļoti reāli. Žēl, ka ar šiem misionāriem es pavadīju tikai 
vienu dienu, bet arī tas ir daudz.

INFORMĀCIJA

18.  decembrī  tika  sasaukta  draudzes  kopsapulce,  kuras  darba  kārtībā  bija 
lēmumu  pieņemšana  par  jaunās  draudzes  padomes  pilnvaru  termiņu,  draudzes 
padomes locekļu skaitu un nominācijas komisijas izveidošana draudzes padomes 
locekļu  kandidātu  atlasei.  Draudze  nolēma  jauno  draudzes  padomi  14  cilvēku 
sastāvā ievēlēt  uz  4  gadiem.  Nominācijas  komisijā  tika  ievēlēti  –  Inta  Matisone, 
Normunds Kārkliņš, Astrīda Briede, Skaidrīte Aveniņa, Maija Zvaigzne. Nominācijas 
komisijas darbu vadīs draudzes mācītājs Hanss Jensons.
Draudzes  kopsapulce,  kurā  notiks  jaunās  draudzes  padomes  vēlēšanas,  notiks 
2012. gada 18. martā. 

Draudzes vakars notiks 30. decembrī plkst. 1700 

Cesvaines  pilī  mūzikas  skolas  telpās.  Būsim  kopā 
Ziemsvētku  laika  pārdomās  par  aizvadīto  gadu,  ar 
paļāvīgām sirdīm skatīsimies uz priekšu. Dalīsimies priekā 
ar  no  sirds  sarūpētām  dāvaniņām  (apmēram  Ls1,50 
vērtībā). Lūgums līdzi ņemt cienastiņu. 
Visi, visi mīļi aicināti un gaidīti!

KALENDĀRS

“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs

25.decembris SVĒTDIENA  Kristus piedzimšanas svētki
900 DIEVKALPOJUMS. Kristības. Svētdienas skola.

30. decembris piektdiena   1700 Draudzes vakars

31. decembris sestdiena    1900  Vecgada dievkalpojums

1. janvāris SVĒTDIENA Jaungads / Jēzus vārda došanas diena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

6. janvāris piektdiena   1800 Nikodēma vakara sarunas
        1900 Zvaigznes dienas dievkalpojums

7. janvāris sestdiena    1400 „Kas ir Ziemsvētku brīnums?”
Sarunas ar mācītāju Dzelzavas jauniešu centrā

8. janvāris SVĒTDIENA Zvaigznes dienas tēma
900 DIEVKALPOJUMS  Iesvētības. Svētdienas skola.

13. janvāris piektdiena   1800 Nikodēma vakara sarunas
      1900 Dievkalpojums.Mūsu Kunga kristība

15. janvāris SVĒTDIENA 2. svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS . Svētdienas skola.

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, bet vēlama iepriekšēja 
pieteikšanās pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu laiku. 
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Evaņģēlists Agris Pilsums, tel. 29198010, agris.pilsums@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece, lietvede Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, Reģ. nr. 
90000507727, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900
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