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                                                                                                      GANA SLEJA    
Draudzes gans Hanss Jensons

SVINĒSIM ZIEMSVĒTKUS KOPĀ AR JUBILĀRU!

Ziemsvētki ir saistīti ar dzimšanas dienas svinēšanu. Dzimšanas die-
nas  svētkus  mēs parasti  svinam kopā ar  jubilāru,  vai  ne!?  Kas tad ir  šis  
ziemsvētku jubilārs?! Daudzi māk atbildēt – protams, Jēzus Kristus! Bet kas 
Jēzus ir, lai mēs pēc 2000 gadiem vēl svinētu Viņa dzimšanas dienu? Ja pa-
rasti saka, ka bērni ir Dieva dāvanas, tad šis bērns ir Dieva īpašā dāvana 
mums visiem. Dievs dāvā pats Sevi! Viņš kļuva cilvēks, lai mēs varētu pat  
Dievu uzņemt savā vidū. Dievs tik ļoti gribēja būt kopā ar mums, ka Viņš sūtī-
ja savu Dēlu pie mums, Viņš piedzima Bētlemē, uzvarēja nāvi ar savu aug-
šāmcelšanos, un dibināja savu Baznīcu, lai mēs varētu ar Viņu sastapties pat  
šodien. Tādā veidā mēs caur Baznīcu tiekam ielūgti uz Jēzus Kristus piedzim-
šanas svētkiem, caur Baznīcu mums tiek piedāvāts būt kopā ar dzīvo Jēzu 
Kristu un ja mēs uzņemam Jēzu ticībā, Viņš arī dzīvo  mūsos. Tad dzīve kļūst  
vērtīgāka, kļūst mūžīga un dzīvojot kopā ar Viņu, mūsu dzīves jēga īstenojas 
un mums vienmēr ir kāds, uz ko var paļauties. Re, kādas dāvanas, kas tiek 
dotas!!!
Tāpēc kalendārs šajā avīzes pedējā lappusē ir Dieva ielūgums svinēt Kristus
dzimšanas svētkus kopā ar pašu jubilāru!! Darīsim to un satiksimies baznīcā.

Priecīgus un svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus!

TEMATISKĀ  DAĻA
Draudzes mācītājs Hanss Jensons

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, VISMAZ 13 DIENU GARUMĀ!

Kad mēs svinam savu dzimšanas dienu, dažreiz iznāk tā, ka mēs 
nepaspējam  to  darīt  tikai  tajā  dienā.  Lai  paspētu  svinēt  kopā  ar  
darbabiedriem, radiem, draugiem un citiem, kur esam iesaistīti, tas dažreiz 
prasa pat vairākas dienas. 

Jēzus piedzimšanas svētki ir tik lieli, ka tie ieilgst vismaz 13 dienu 
garumā! Katru dienu nav tik intensīva svinēšana, bet visu šo periodu, mēs  
esam  šīs  dzimšanas  dienas  noskaņā.  Īsumā  mēs  varam  teikt,  ka  24. 
decembra vakarā  priecājamies  par  šo  ziņu,  labo  vēsti  (evaņģēlijs),  ka 
Kristus  ir  piedzimis.  25.  decembrī mēs  kopā  ar  ganiem  ejam  un 
apciemojam jaunpiedzimušo bērnu. 1. janvārī mēs esam klāt Jēzus bērna 
vārda došanas svētkos un  6. janvārī esam aicināti  būt kopā ar tālajiem 
viesiem, gudriem vīriem no austrumu zemēm. 

Jēzus vārda došanas diena. (1. janvāris)

Kad  astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza,  
tad  Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš  
bija iedzimis mātes miesās. (Lk. 2:20)

Baznīcā 1. janvāris nav tik daudz akcentēts uz to, ka tas ir laicīgā  
gada sākums (jo baznīcas gada sākums ir 1. Adventu), bet, ka tā ir Jēzus 
vārda došanas diena. Kā bija pavēlēts Vecā Derībā, katrs zēns tieši pēc  8 
dienām tika apgraizīts. Līdz ar to, ka Kristus piedzimšanas svētki vienmēr ir 
25. decembris, 8. diena vienmēr iznāk 1. janvāris. Saistībā ar apgraizīšanu 
arī  publiski deva bērnam vārdu (sk. Lk.1:57- 66 un 2:21). Šim īpašajam 
bērnam, pats eņģelis pavēlēja Jāzepam dot vārdu Jēzus “jo Viņš atpestīs 
Savu tautu no viņas grēkiem.”

Zvaigznes diena – Epifānija – Kristus Atspīdēšanas diena (6. janvāris)

Gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja:  
"Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām  
austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt." (Mt.2:1-2) 

Zvaigznes diena ir Kristus piedzimšanas tiešais noslēgums. Dievs 
paziņoja par šo notikumu, ne tikai ganiem, kas bija blakus Betlēmē, bet ar  
zvaigznes  palīdzību  arī  tiem,  kas  bija  tālās  zemēs.  Šodien  mēs  daudz 



informācijas  par  notikumiem  pasaulē  varam  saņemt  ar  satelīta  palīdzību. 
Toreiz Dievs, kas vada pār visu kosmosu, paziņoja par šo notikumu ar īpašo 
zvaigznes gaismu, lai arī cittautieši uzzinātu par šo notikumu. Ar šo, Jēzus 
unikalitāte un dievišķīgā godība vēl vairāk parādās un arī gudrie vīri ar savu 
pielūgsmi  uz  to  atsaucās.  Šis  notikums  parāda,  ka 
Jēzus piedzimšana Israēla tautā neattiecas tikai uz viņu 
tautu, bet uz visam tautām un līdz ar to arī uz mums! 

Tādēļ  mums  ir  patiess  iemesls  kārtīgi  svinēt  Kristus 
piedzimšanas svētkus, ko mēs arī saprotam no eņģeļa 
vārdiem ganiem  -  “es jums pasludinu lielu  prieku,  
kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs  
dzimis,” (Lk.2 :10-11) 

SVEICIENS

Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz - priecājieties!   
Vēstule filipiešiem 4.4.

Esam  sagaidījuši  Ziemsvētkus,  Kristus  piedzimšanas  svētkus! 
Laikam šajā gadā tie nav tie vieglākie.. 

Kādi  paši  esam  un  kādus  šos  svētkus  redzam,  gaidām, 
piedzīvojam? Vai mēs raugāmies uz piedzimušo Jēzu Kristu vai arī kur citur? 
Vai kāda dzimšana ir  notikusi arī  manī…? Kādi esam? Un kas ir  tas, kas 
padara kādu cilvēku neparastu? Īpašas spējas? Talants? Vai varbūt kas cits? 

Padomāsim  par  kādu  cilvēku!  Kad  es  pirmoreiz  kādā  video 
iepazinos ar Niku Vojiciču, es sapratu – viņš ir neparasts cilvēks! No brīža,  
kad  viņš  sāka  dalīties  ar  savu  apbrīnojamo  dzīvesstāstu,  es  kļuvu  par 
liecinieku tam, kā Dievs lieto cilvēku, kam nav nedz roku, nedz kāju, lai viņš 
būtu Dieva rokas un kājas. 

-  Mans  tētis  stāstīja,  ka  viņš  atradās mammai  galvgalī,  kad  es 
dzimu un ieraudzījis manu plecu, esot nobālējis..  jo viņš bija redzējis, ka man  
nav labās rokas. Tajā brīdī  viņam nācās atstāt telpu. Viņš nespēja noticēt 
savām acīm, un, kad ārsts vēlāk iznāca pie viņa, tētis bija sacījis: manam 
dēlam–… viņam nav vienas rokas... Bet ārsts atbildējis – nē, jūsu dēlam nav 
ne roku, ne arī kāju! Tētis esot gandrīz nokritis… – viņš nespēja tam noticēt.  
Un visi sēroja – nesaprotot, kādēļ gan Dievs ļāvis viņu dēlam tādam piedzimt.  
Un mana mamma – sākumā viņa nevēlējās mani auklēt, viņa negribēja mani  
zīdīt  –  pirmos četrus mēnešus viņa jutās  ļoti  apjukusi.  Maniem vecākiem 

nācās grūti  pieņemt un noticēt,  ka Dievs nav pieļāvis  kļūdu, un ka nav 
aizmirsis ne par viņiem, ne par mani. 

Nika  vecāki  nodeva  savas  bailes  un  vilšanos  par  sava  dēla 
kroplību Kunga rokās. Viņi ticēja Dieva apsolījumam, ka Viņam ir plāns un 
nodoms, cerība un nākotne viņu dēlam. Taču gadiem ejot Niks izjuta, ka  
grūti uzticēties Dievam, kurš, kā viņam šķita, ir viņu tik ļoti apdalījis. - Es 
izaicināju Dievu. Es Viņam teicu: es zinu, ka esmu grēcinieks, es zinu, ka 
visticamāk negūšu mieru, līdz Tu nebūsi manā sirdī, bet es nelaidīšu Tevi  
savā sirdī, līdz Tu man neatbildēsi – kādēļ? Kādēļ Tu atņēmi man rokas un 
kājas? Kādēļ Tu neesi devis man to, kas ir jebkuram citam? Un es teicu:  
Dievs, es Tev nekalpošu, līdz kamēr Tu neatbildēsi man uz šo jautājumu.  
-Es  vēlējos,  lai  tas  reiz  beigtos  –  ja  reiz  Dievs  netaisās izbeigt  manas 
sāpes, es gatavojos izbeigt savu dzīvi.. bet es to nespēju. Doma, kas mani 
atturēja, bija manu vecāku mīlestība. Jo es viņus tik ļoti mīlu. Un viss, ko 
viņi darīja- mīlēja mani. Taču es ārkārtīgi daudzas reizes sastapos aci pret 
aci ar dziļajiem iemesliem, kas bija likuši man vēlēties šīs sāpes izbeigt. 

- Man bija izvēle – būt dusmīgam uz Dievu par to, kā man nav, 
vai arī būt pateicīgam par to, kas man ir dots. Un mana mamma sacīja: 
Nik, es zinu, Dievs tevi lietos. Es nezinu - kā, es nezinu – kad, bet Viņš tevi  
lietos! Un šīs sēklas sāka dzīt asnus manā sirdī. - Šajā brīdī es saprotu, ka  
nav nozīmes būt pilnīgam, nevainojamam ārpusē, ja bojājums ir iekšpusē. 
Un es atklāju, ka Dievs var izdziedināt, nemainīdams ārējos apstākļus. 

-  Es  nodevu  savu  dzīvi  Jēzum  Kristum,  kad  izlasīju  Jāņa 
evaņģēlija 9.nodaļu piecpadsmit gadu vecumā. Tur rakstīts, ka Jēzus gāja 
cauri kādam ciematam un sastapa kādu no dzimšanas aklu vīru. Cilvēki  
Viņam  jautāja  –  kādēļ  Dievs  licis  viņam  piedzimt  tādam?  Un  Jēzus 
atbildēja: lai caur šo vīru tiktu īstenoti Dieva darbi. 

Un 2.vēstulē Timotejam  ir teikts: visi Raksti ir Dieva iedvesti un 
ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, 
lai  Dieva cilvēks būtu pilnīgs,  sagatavots katram labam darbam..  un es 
ticēju, ka Dievs manī ir iedvesis dzīvību un ticību. Ticība Viņam nāca pār  
mani, pār mani nāca Viņa miers un es sajutu, ka Dievs ir atbildējis uz manu 
jautājumu. 
                 Tātad – kāds bija jautājums un – kāda atbilde? Mans jautājums 
bija – kādēļ Tu mani tādu radīji? Un Dieva atbilde skanēja – „Vai tu Man 
uzticies?”  Un tad, kad tu atbildi ar „JĀ” uz šādu jautājumu – nekam citam  
vairs nav nozīmes!

Bet  kas  tad  īsti  tas  bija,  kas  lika  man sacīt:  es  Tev  uzticēšos, 
Kungs, jo es zinu, kas ir patiesība. Es Tev uzticēšos pat nezinot, ko Tu esi 



man nākotnē sagatavojis? Tādēļ, ka nekur citur es to nevarēju atrast. Nekas 
cits man nespēja dot sirdsmieru. Es zināju, ka kājas un rokas man šo mieru 
nespētu dot – tikai rokas un kājas kā tādas. Es ieguvu skaidrību par to, kas 
es esmu, kādēļ es esmu pasaulē, un kur es nonākšu, kad vairs nebūšu šeit.  
Šo patiesību es netiku atradis nekur citur, kā vien Jēzū Kristū. 

Un tas bija Jēzus Kristus, kurā Niks smēlās spēku paveikt to,  
kas daudziem šķita neiespējami.  -Tas ir tik grūti – palikt stipram, kad cilvēki  
tev nemitīgi saka – Nik, tu to nevari.. Nik, tev tas neizdosies.. Nik, tu neesi  
nekas, ej prom, tu neko nespēj un tā tālāk... Realitātē, tu nevari paveikt neko,  
ja nezini Patiesību. Jo, ja Tu tici, tad dzīve ir patiesība. Es aptvēru, ka ja tu  
lasi Dieva Vārdu un tici tam, tu zini patiesību par to, kas tu esi. Es neesmu 
cilvēks bez rokām un kājām. Es esmu Dieva bērns. Man ir piedoti mani grēki.  
Es  esmu  ķēniņu  ķēniņa,  kungu  kunga  sūtnis.  Es  neesmu  nekas  cits,  kā 
Visaugstākā  Dieva  kalps.  -  Nav  runa  vairs  par  tādu  Niku.  Nav  runa  par 
līdzjūtību  pret  Niku.  Par  spēju  kaut  ko  paveikt.  Es  neesmu nekas!  Dievs  
darbojas caur mani un es zinu – es tagad dzīvoju Viņa spēkā. Un, kad vien 
Jēzus vēlas, ka kaut kas tiek paveikts, es to daru. 

- Es ticu, ka ja Dievs nedāvā tev brīnumu – tu pats vari būt Dieva 
brīnums kādam cita glābšanai. Un es pateicos Dievam, ka viņš neuzklausīja 
manas lūgšanas, kad lūdzos pēc rokām un kājām astoņu gadu vecumā. Jo  
redzi, kas par lietu – tieši tādēļ, ka man nav roku un kāju, Dievs mani var li -
etot visā plašajā pasaulē. Līdz šim apmēram 200 tūkstošu dvēseļu ir nākušas  
pie ticības un apliecinājušas savu piederību Jēzum Kristum pēdējos sešos 
septiņos gados, kopš es uzstājos. Un kāda tad ir mana izvēle? Vai es labāk 
varētu vēlēties lai man ir rokas un kājas? Labāk es izvēlos, ka man nav roku 
un kāju šeit uz zemes, bet toties ir spēja uzrunāt kādus cilvēkus, vedot tos 
pie Jēzus. 

Pēdējo  desmit  gadu  laikā  Niks  ir  uzstājies  24  dažādās  valstīs, 
uzrunājot 3 miljonus cilvēku. Un vai nu viņš stāv pārpildīta stadiona skatītāju  
priekšā, vai uzrunā kādu cilvēku atsevišķi, viņa būtiskākais sirds vēstījums ir  
– Dievs tevi mīl. Viņš nav aizmirsis par tavām sāpēm, viņš nav aizmirsis par  
tavu ģimeni, un, iespējams, ka lasot šo, tu nevilšus salīdzini savas ciešanas  
ar manējām. Un zini, ne jau tur slēpjas cerība – apziņā, ka pasaulē ir kāds,  
kurš  cieš  vairāk  nekā  tu.  Nē,  cerība  ir  Dieva  Vārdā.  Kungā  Jēzū  Kristū. 
Cerība  ir  tajā,  ka  tu  vari  salīdzināt  savu  ciešanu  apmērus  ar  milzīgo,  
neizmērojamo Dieva žēlastību un mīlestību. 

Jesajas  grāmatā  ir  sacīts:  kas  paļaujas  uz  To  Kungu,  tie  dabū 
jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem. Man nav 
vajadzīgas rokas un kājas – man ir vajadzīgi Svētā Gara spārni! Un es lidoju, 

jo  zinu,  ka  Jēzus  mani  notur  gaisā.  Neatmet  Dievu!  Jo  Dievs  nekad 
nepametīs Tevi!

Nika Vojiciča dzīve ir  ļoti  iedvesmojoša. Tā dod mums katram 
pārdomāt un izvērtēt savu dzīvi, Dieva dotās dāvanas un priecāties par  
Dieva  doto  iespēju  dzīvot,  par  katru  mirkli  ar  Viņu kopā,  piepildot  Viņa 
iecerēto. Grūtībās, pārbaudījumos mēs kļūstam redzīgāki, dzirdīgāki, mēs 
vairāk mācamies no Dieva.

Svētīgus un priecīgus svētkus, kuri turpinās mūsu ikdienā 
un mūžībā Jēzū Kristū!

                                               
             Mīlestībā mācītājs Ingus Dāboliņš

DOMU GRAUDI 

TĀ  MŪS  PAMĀCA  MĀRTIŅŠ  LUTERS par  kristiešu  darbiem  un 
kalpošanu

 Ja mēs darītu, kā pienākas, un nedarītu, kā paši gribam, tad mums 
būtu viss, kas nepieciešams. Bet mēs darām, ko gribam, un nedarām 
to,  kas  pienākas.  Tādēļ  mums  jāņem  par  labu  arī  tas,  ko  paši 
negribam.

 Kas Dievu atzīst, atzīst arī Viņa radību, izprot to un mīl, jo radībā 
Viņš ir iespiedis savas pēdas.

 Ticība un mīlestība ir viss kristieša būtības saturs. Ticība saņem, 
mīlestība dod. Ticība cilvēku pieved Dievam, mīlestība - viņa tuvākam. 
Ticībā cilvēks ļaujas Dieva labdarībai, mīlestībā viņš dara labu otram 
cilvēkam.

 Kas tuvākajam paiet garām, tas paiet garām arī Dievam.

 Nepietiek,  ka  tu  pats  tiec  svētlaimīgo  pulkā;  tev  jāņem arī  tavs 
brālis līdz!



INFORMĀCIJA

Draudzes vakars 
Visi, visi mīļi aicināti uz draudzes vakaru pie eglītes, kurš notiks 27. decembrī 
plkst.  1700 Cesvaines  pirmsskolas  izglītības  iestādē.  Līdzi  ņemams  jauks 
noskaņojums, neliels groziņš ar cienastiņu un loterijai dāvaniņa Ls 2,- vērtībā. 

Lazdonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
1. janvārī plkst. 1600 Jaungada / Jēzus vārda došanas dievkalpojums. 
6. janvārī plkst. 1900 Zvaigznes dienas dievkalpojums.

Filmu vakarā  8.  janvārī  plkst.  1900 būs  iespēja  noskatīties  kino  filmu 
„Kristus dzimšana”. 

Filma stāsta par Mariju un Jāzepu, brīnumaino bērna ieņemšanu, abu 
grūto ceļojumu no Nācaretes uz Betlēmi, Jāzepa senču mājām, lai piedalītos 
Hēroda izsludinātajā tautas skaitīšanā. Abiem kopā viņiem būs jāveic vairāk 
kā  100 jūdžu tāls  ceļš  cauri  nedrošiem apvidiem.  Ceļš  būs jo  īpaši  grūts  
Marijai, kura ir gaidību pēdējā mēnesī. 

Filmas veidotāji ļoti precīzi, līdz pat sīkākajai detaļai filmā atveidojuši 
visus  notikumus.  "Kristus  dzimšana"  ir  dramatisks,  cilvēcisks  un  bezgala 
iedvesmojošs stāsts par ticības spēku.

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

24. decembris PIEKTDIENA  Kristus piedzimšanas svētvakars
1900 DIEVKALPOJUMS. 

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

27. decembris    pirmdiena            1700 Draudzes vakars 
31. decembris    piektdiena           1800 Vecgada dievkalpojums 

2. janvāris SVĒTDIENA Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

8. janvāris sestdiena 1900 Filmu vakars

9. janvāris   SVĒTDIENA  Zvaigznes dienas tēma
  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
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

mailto:hanss.jensons@lelb.lv
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