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GANA SLEJA
Draudzes gans  Hanss Jensons

Jūs, ticīgie, nāciet, Gavilējiet priekā, 
Ak, nākdami nāciet uz Betlēmi! 
Raugait šo bērnu, Kas par mums ir dzimis! 
Ak, nāciet Viņu pielūgt, Ak, nāciet Viņu pielūgt, 
Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu.

Kāpēc Jēzus piedzimst katru gadu? 
Mēs piedzimstam vienu reizi,  bet  kāpēc Jēzus piedzimst  katru  gadu? Šis 
jautājums, ko kāds bērns uzdeva, mani uzrunāja. Varu saprast, kāpēc bērns 
uzdeva šo jautājumu, jo mēs baznīcā runājam, dziedam, uzvedamies šajos 
svētkos tā, it kā tas tiešām ir notikums, kas notiek tagad. Šī bērna vienkāršā  
reakcija trāpīja uz kaut ko būtisku un parāda, ko nozīmē pieminēšana Bībeles 
pasaulē (kontekstā).
 

Iztēlojamies, ka esam klāt šajā notikumā, lai to piedzīvotu. 
Mēs ejam iekšā šinī notikumā tā, it kā mēs būtu tajā klāt. Mēs dzīvojam līdzi.  
Svēto  Rakstu  lasījums  nav  sausi  fakti,  bet  bagāts  personāliem  un  ar  
notikumiem, kas virzās uz priekšu. Notikums notika Izraēla zemē, kas tajā  
laikā bija zem Romas okupācijas. No ķeizara Augusta nāca pavēle uzrakstīt 
visus valsts iedzīvotājus. Izraēla ziemeļos, mazā pilsētiņā Nācaretē dzīvoja 
dievbijīgs  cilvēks  Jāzeps,  galdnieks,  kas  bija  saderināts  ar  Mariju.  Viņam 
vajadzēja ceļot tālo ceļu ar kājām un laikam viņam arī bija līdzi ēzelis kā nastu 
nesējs. Jāzeps ņēma līdzi savu saderināto, kas gaidīja bērnu, bet kas nebija 
no Jāzepa. 
Neparastas lietas notiek, bet tās saskaņā ar veciem pravietojumiem, ko šī  
Dieva izredzēta tauta bija sen saņēmusi. Tas, kā viss notika, parāda uz kaut 

ko īpašu. Šis nav parasts bērns, un viņš nav tikai Marijas Dēls, bet Dieva dēls  
un tāpēc šis notikums kļūst par notikumu, kas attiecas uz vairākiem (visiem).

Šis notikums  attiecas uz mums, tāpēc tas, kas toreiz notika ir  aktuāls 
mums šodien! 
Tāpēc, ja mēs ar atvērtām sirdīm iedziļināmies, iedzīvojamies šajā notikumā, 
mēs piedzīvojam, ka šis notikums attiecas uz mums. Un tas dara šo notikumu 
aktuālu mums. 
Iesim laukā pie ganiem un dzirdēsim, ko eņģelis saka ganiem un arī mums! 
„Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, Tas Kungs.”
  

„Visiem ļaudīm notiks”, tas ietver arī mūs, vai ne! 
Un tas, kas attiecas uz mums, ir saistīts ar lielu prieku! 
Un kas tas ir par prieku.... „jo jums šodien Pestītājs dzimis”.
Šeit  mums laikam jāapstājas.  Bet  no kā mums jāatbrīvojas,  mēs dzīvojam 
brīvā valstī, neviens mūs nav okupējis!? Vai šeit ir runa par citu atbrīvošanu,  
no kā mums vajag tikt  pestītiem jeb izglābtiem! No bezjēdzības, no ļaunas 
varas,  no  sava  egoisma,  no  nepareizas  pieķeršanās,  no  saitēm,  kas  mūs 
sasien tā, ka mēs nevaram dzīvot pa īstam, no neticības, nepaļaušanās un 
neuzticēšanas Dievam, vai ar citiem vārdiem - tas, kas traucē mūs no tuvas 
un  pilnvērtīgas  dzīves  kopā  ar  Dievu,  mūsu  Radītāju.  Bet  šeit  nav  tikai 
atbrīvošana no lietām, kas mūs sasien un traucē, bet atbrīvošana uz kaut ko, 
uz pilnvērtīgu dzīvi,  uz dzīvi  kopā ar  Dievu,  uz patiesu brīvību (Dievā),  uz 
Dieva varenības piedzīvošanu, uz veselīgo pieķeršanos dzīvajam Dievam, uz 
stipro paļaušanu uz vareno Dievu, uz pilnīgo uzticēšanos uzticīgajam Dievam. 
Kādas brīnumainas lietas šis bērns mums piedāvā! Ja parasts bērns var dot 
vecākiem citu jēgu savā dzīvē, citu prieku, cik daudz vairāk šis bērns dod 
ikkatram,  kas  uzņem  Jēzus  bērnu  ticībā!  Vai  Tu  saproti,  ka  šis  bērns  ir  
piedzimis  priekš  Tevis!?!  Ja  Tu  to  pieņem,  tad  tas  dod  Tev  līdz  šim 
nepiedzīvotu lielu prieku! 

Vai Viņš ir piedzimis Tevī!? 
Dieva Dēls ir nācis no debesīm, no augšienes un kļuvis cilvēks Jēzū Kristū. 
Un Viņš aicina cilvēku piedzimt no augšienes. 
„Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.”(Jņ. 3:3). 
Un šī piedzimšana no augšienes notiek caur Viņu, caur Jēzu Kristu, kas nācis 
no debesīm. Caur Viņu debešķīgais un dievišķīgais piedzimst mūsos. Un tas 
notiek caur  ticību un  kristību.  Kad es uzņemu šo bērnu ticībā kā „patiesu 



Dievu no patiesa Dieva, ....; kas mūsu, cilvēku, un mūsu pestīšanas labad no 
debesīm  nācis  un  miesa  tapis  caur  Svēto  Garu  no  Jaunavas  Marijas  un 
cilvēks tapis,...”(Nīkajas ticības apliecības vārdi),  tad cilvēks pats kļūst par 
Dieva  bērnu.  „...,  cik  Viņu  uzņēma,  tiem  Viņš  deva  varu  kļūt  par  Dieva  
bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no  
miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.” (Jņ.1:12-13) Kristībā mēs 
tiekam savienoti ar Jēzu Kristu un „piedzimstam no jauna kā Dieva bērni un 
mūžīgās dzīvības mantinieki.” Redzi, kāda bagātība, kādi brīnumi, kas arī var 
ar mums notikt, ja mēs ejam iekšā šajā brīnumainajā notikumā ar atvērtām 
sirdīm un pieņemam to, ko mēs dzirdējām un piedzīvojām ticībā, un ļaujam 
tam  vest  mūs  pie  kristības.  Tad  es  netikai  esmu  klāt  pie  Dieva  Dēla  
piedzimšanas Betlēmē un piedzīvoju, kas tas viss notiek priekš manis, bet es 
pats piedzīvoju piedzimšanu no augšienes. 
Tiem, kas vēl nav kristīti, šis notikums ir kā aicinājums spert soli uz kristībām.  
Mums, kas esam kristīti, šis notikums ir iemesls svinēšanai par to bagātību, 
ko esam saņēmuši, un liek mums rūpēties par to, kas šajā dzīvē ir piedzimis,  
lai tiktu kopts, lai augtu ticībā, cerībā un mīlestībā.

ARHIBĪSKAPA  JĀŅA VANAGA VĒSTĪJUMS

Sirsnībā, Jānis Vanags, Rīgas arhibīskaps

Sveiciens 2012. gada Ziemsvētkos! Kristus mīļotie – gan tie, kas Viņu 
jau sastapuši, gan tie, pie kuriem Viņš vēl ir ceļā, vēlu jums gaišus, dziļus un  
svētītus Ziemsvētkus! 

Interesants kalendārs mums šī gada nogalē – vispirms Advents, tad 
pasaules gals, tad Ziemsvētki un Jaunais gads. Tikai retais nesenās pasaules 
gala gaidas uztvēra nopietni, taču šaubu kripatiņa mums sirdī varbūt iekrita – 
ja nu tiešām? Ko tad? Ir veselīgi apdomāt, ko es iesāktu, ja šī ierastā pasaule 
beigtos?  Vai  man  ir  vēl  kas  cits?  Vai  ir  pasaule  aiz  pasaules,  dzīve  aiz 
dzīves? Vairums cilvēku, ja nezina, tad vismaz jūt, ka kaut kam jābūt. Nojaus-
ma, ka pasaule aiz pasaules Ziemsvētku laikā ir tuvu klāt pienākusi, liek sa-
just brīnuma gaidas. Nupat, nupat notiks kaut kas nozīmīgs un labs! 

Vai vārdiem “Ziemsvētku brīnums” ir arī konkrēts saturs? Es neticu, 
ka Ziemsvētkos zirgi runā vai piepildās vēlēšanās. Bet tiešām brīnums, ka 
Dievs nepalika turpat kur bijis – savā debesu svētlaimē, pilnībā un harmonijā. 
Brīnums, ka viņš izlēma piedzimt pasaulē, lai dzīvotu tāpat kā mēs. Neviena 
dzīva būtne nevēlas atstāt svētlaimi un pilnību, lai dotos briesmās un mirtu. 
Kas Dievu dzina to darīt? Kas viņam nedeva miera? Kas manā dzīvē ir tāds, 

kas Dievam debesīs liek nodrebēt? Ko mēs tādu darām ar savu mūžu, ar savu 
zemi, ar pasauli, ka Dievs nevarēja izturēt un metās mūs glābt – no mums pa-
šiem? 

Tikai  aptverot,  no  kāda  likteņa  mūs  atpestī  par  cilvēku  dzimušais 
Dievs, rodas jēga vārdiem par Ziemsvētku prieku. Var svinēt, var lustēties, bet  
priekam  nav  iemesla,  ja  dzīvē  nenotiek  nekas  tāds,  par  ko  priecāties.  
Ziemsvētkos ir par ko priecāties: pasaulē dzimušais Kristus cilvēku izvelk no 
grēka mēslu bedres, nomazgā tīru un dod viņam iespēju dzīvot pēc Dieva tēla  
un līdzības. Un kad cilvēkam pienāk viņa pasaules gals, tad savējiem Kristus 
palīdz nenonākt tiesā, bet no nāves ieiet dzīvībā. Par savējo Kristum var kļūt  
ikviens – lūk, tas tiešām ir brīnums un prieks.

Kristus piedzima kā patiess cilvēks un patiess Dievs. Viņš ņēma visu 
labo, kas ir cilvēka esībā un saveda to kopā jaunā sintēzē ar dievišķo. Arī mūs 
viņš aicina tajā iekļauties. Kā? Gluži ikdienišķi -  esot citam priekš cita viņa 
Baznīcā. Baznīca nav celtne, organizācija vai biedrība. Baznīca ir cilvēki, kas  
dzird Kristus balsi un kristības sakramentā ir savienoti ar Viņu un savā starpā. 
“Nav labi cilvēkam būt vienam”, Dievs teica, un viņa Dēls savā mācībā ļoti uz-
sver kopību: ja vēlies būt ar mani, tad esi ar manējiem. Kopā jūs esat pat ne  
vienkārši mana Baznīca, bet mans ķermenis pasaulē. Ja vienam loceklim sāp,  
visi cieš līdzi, ja vienam loceklim prieks, priecājas visi. Un visi viņā ir dzīvi.

Nav jāpierāda, cik svarīgi tas ir gan Baznīcā, gan ģimenē, gan sabied-
rībā. Ziemsvētki ir labākais laiks, kad sev blakus ieraudzīt otru cilvēku un, ie -
priecinot viņu, iepriecināt Dievu. Tieši tā Dievs grib, lai mēs viņu iepriecinām. 
Lai tas mums izdodas, cik vien mūsu spēkos un no mums atkarīgs! Priecīgus 
Kristus dzimšanas svētkus!

NOTIKUMI  DRAUDZĒ
Draudzes priekšnieka vietniece Astrīda Briede

Īss pārskats par aizvadīto gadu

Pasakaini mierīgs ir ziemas vakars, kad it nekur nav jāsteidzas, lēnām 
krīt sniegs, koki saliekušies no lielās sniega segas un vēsais, noslēpumainais 
gaiss vieglītēm iekniebj vaigos un pirkstgalos. Tikpat mierīgi mūsu draudzē ir  
atnākuši  Ziemsvētki  -  cerību,  brīnumu  un  mīlestības  laiks.  Tas  ir  laiks 
pārdomām par aizvadīto gadu, izvērtējot paveikto, lai ar paļāvīgu un cerīgu 
skatu raudzītos uz priekšu.                                  
       Aizvadītais gads draudzē iesākās ar mācīšanos un pilnveidošanos. 

Draudzes mācītājs piedalījās rekolekcijās Anglijā un pēc tam visu gadu sniedza 



mums atziņas no pieredzētā un piedzīvotā.  Janvārī kustība “Luterāņi Dzīvībai” 
viesojās Cesvaines skolās ar lekciju par dzīvības svētumu.  2012. gada martā 
notika draudzes kopsapulce un draudzes padomes vēlēšanas. Svētdienas skolas 
bērni  un  jaunieši  iesaistījās  akcijā  „Es  nebaidos  palīdzēt”.  Lielajā  Piektdienā 
devāmies Krusta ceļā no Romas katoļu baznīcas uz mūsu dievnamu. Visi bijām 
aicināti piedalīties rekolekcijās „Kā svinēt Lieldienu laiku”, kuras vadīja Liepājas 
Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns. Cesvaines jauniešiem  bija iespēja 
piedzīvot Baltijas Jauniešu festivālu Rīgā. Jau 4.gadu pēc kārtas Cesvainē tika 
rīkots starpkonfesionāls pasākums - Bībeles svētki, kurā kopā pulcējās bērni no 
Cesvaines,  Madonas,  Vestienas.  Barkavas,  Liezēres  un  citām  vietām.  Maijā 
mūsu baznīcā notika Madonas prāvesta iecirkņa diena. Maija beigās tika atklāta 
izstāde “Baznīca Cesvainē un ērģeļu vēsture”. Ir  notikuši  vairāki  ērģeļmūzikas 
koncerti.  Savukārt,  jūlijā  “Ērģeļu  nedēļas”  ietvaros  varējām  piedzīvot 
ērģeļmūzikas  koncertus  visās  iecirkņa  baznīcās,  kurās  atrodas  ērģeles  ar 
vēsturisku nozīmi.  Madonas iecirkņa draudžu dienas šogad notika Praulienas 
pagasta  Mācītājmuižā.  Jūlijā,  sadarbībā  ar  Cesvaines  sociālo  dienestu,  sāka 
darboties mūsu draudzes diakonijas centrs,  bet  tā iesvētīšanu piedzīvojām 3. 
novembrī.  Kā  jau  katru  gadu,  arī  šogad  devāmies  ikgadējā  svētceļojumā  uz 
Krimuldu.  Vasarā  un  rudenī  organizētas  ekskursijas  draudžu  locekļiem,  lai 
iepazītos, apskatītos iecirkņa baznīcas. Oktobra beigās Madonas prāvesta iecirknī 
iesākās  lektoru  kursi.  Novembrī  piedalījāmies  mācītāja  Jāņa  Bitāna  vadītajās 
rekolekcijās  „Mūžības  svētdienu  sagaidot”.  Priecājamies,  ka  pie  mums  uz  dzīvi 
Cesvainē ir pārcēlies lektors Jānis Diekonts, kurš ir arī kustības “Luterāņi Dzīvībai” 
Latvijā vadītājs. Līdz ar to ir iesākti darbi Mācītājmuižas sakārtošanā, tiek atjaunots 
jauniešu  darbs  draudzē,  kā  arī  ir  izveidota  mūsu  draudzes  mājas  lapa/ 
www.cesvainesdraudze.lv /. Ir  iesācies  darbs  pie  sanitārā  mezgla  izveidošanas 
baznīcā.  Dzelzavas  Jauniešu  centrā  kopā  ar  mācītāju  ir  notikušas  sarunas  par 
dažādām interesantām tēmām. Šajā gadā savā pulkā esam uzņēmuši  17 jaunus 
draudzes  locekļus.  Kā  jau  ierasts,  ka  Adventa   un  Ziemsvētku  laiks  ir  arī  lielo 
labdarības akciju laiks, tāpēc šogad draudzē aicinājām cilvēkus atvērt sirdi palīdzībai 
un atbalstam daudzbērnu ģimenēm, kopā savācot Ls 65. 
       Un tā dienu pa dienai, Dieva vadībā, esam spējuši tik daudz īstenot. Paldies 
visiem, kuri  esat piedalījušies draudzes dzīves aktivitātēs. Paldies par kalpošanu, 
nesavtīgu palīdzību, padomu, paldies par ziedojumiem. Lai Dieva svētība, žēlastība 
un vadība mūs pavada arī turpmāk. 

Priecāsimies, ka Kristus ir nācis pasaulē, dalīsimies atmiņās par aizvadīto 
gadu  draudzes  vakarā  Cesvaines  pilī  mūzikas  skolas  telpās  28.  decembrī  plkst. 
17.00. Lūgums līdzi  ņemt mazu dāvaniņu, ar kuru iepriecināt  draudzes māsu vai 
brāli, un cienastiņu. 

Dāvāsim  sirds  siltumu  un  mīļumu  gan  svētkos,  gan  ikdienā,  un  svinot 
svētkus atcerēsimies, kas ir tas, kas ir jāsvin, un dosim šo vēsti arī citiem.   

ZIEMSVĒTKU STĀSTS
Max Lucado „One Incredible Moment”, tulk. K.Vecbērza

Sekojot zvaigznei 

Ja tu varētu  Kristum uzdāvināt  jebkādu dāvanu,  kas tā būtu? Kā tu spētu 
izvēlēties dāvanu Tam, kuram ne vien viss pieder, bet kurš visu radījis?

Gudrie no Austrumu zemes to zināja. Viņi var būt mūsu priekšzīme. Kopā ar  
zeltu, vīraku un mirrēm, viņi deva Glābējam kādas dāvanas, kuras mēs arī 
varam Viņam dot: savu cerību, savu laiku, un savu pielūgsmi.

Klejojošie  gudrie  vīri  dāvāja  Jēzum  savu  cerību.  Kad  ikviens  redzēja 
naksnīgas debesis,  šī  mazā vīru grupa redzēja gaismu. Redzot zvaigzni tā 
iedzirkstīja viņu sirdīs vēlēšanos atrast Pasaules Ķēniņu. Viņi devās meklēt  
Jēzu.
Kad nakts ienāk tavā pasaulē, ko tu redzi? Tumsu jeb zvaigznes? Bezcerību 
vai  cerību?  Dažreiz,  Dievs  lieto  tumsu,  lai  parādītu  zvaigznes  –  kā  Jāņa 
evaņģēlijā 1:5 rakstīts „Gaisma spīd tumsībā”.
Ja tava sirds tikusi vientulības aizēnota vai sāpju, vilšanās pārņemta, meklē to 
gaismu, kuru tikai Viņš spēj dāvāt.

“ES  ESMU  pasaules  gaisma;  kas  seko  Man,  tas  patiesi  nestaigās  
tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” .(Jņ. 8:12) Tā saka Jēzus. 
Dāvā Dievam savu Ziemassvētku cerību. Dāvā Dievam savu laiku. Gudrie vīri 
tā darīja.  Pirms viņi  deva Dievam savas dāvanas,  viņi  dāvāja Viņam savu 
klātbūtni.  Iespējams, ka šie vīri ceļoja apmēram 2 gadus pirms viņi noteica 
Jēzus bērna atrašanās vietu. Pirms šī neiedomājamā brīža, kad gudrie vīri  
zemojās Jēzus priekšā, viņi pavadīja daudz brīžus, mēnešus, iespējams, pat  
gadus, cerībā sastapt Jēzu. Tāpat kā gudrie vīri nodevās Jēzus meklēšanai,  
arī tu to vari.
5.Mozus  4:29  apsolīts:  „Jūs  meklēsit  To  Kungu,  savu  Dievu,  un  to  
atradīsit,  kad  jūs  Viņu  meklēsit  ar  visu  savu  sirdi  un  ar  visu  savu  
dvēseli.“
Tu meklēsi un atradīsi…
Un kad viņi atrada Jēzu, viņi deva Jēzum vēl vienu dāvanu: savu pielūgsmi.
Visticamāk  šie  vīri  bija  arī  turīgi.  Kā  gan  viņi  varētu  uzsākt  tāda  mēroga 
ceļojumu, to turpināt, nokļūt līdz Jēzum un vēl pasniegt dāvanas?

Iespējams,  ka  šiem  vīriem  bija  ietekme.  Kā  gan  viņi  varētu  pieprasīt  
pieņemšanu pie Hēroda?
Viņiem bija jābūt izglītotiem. Jo kā gan viņi varētu virzīties tūkstošiem jūdžu 

http://www.cesvainesdraudze.lv/


sekojot zvaigznei?
Šie vīri, kuri bija bagāti,  izglītoti un kuriem bija ietekme, ko viņi darīja, kad 
ieraudzīja Jēzu?… „Viņi nometās ceļos un pielūdza viņu.” Mat.2:11.

Pielūgsme. Tā ir dāvana, kura arī pašam devējam atdod sevi atpakaļ. Caur 
pielūgsmi mēs ieraugām Dievu daudz skaidrāk. Dievs, caur pielūgsmi, ielūdz 
mūs, lai mēs ieraudzītu viņa vaigu, lai Viņš spētu izmainīt mūs.

2.Kor.3:18.
“Bet  mēs  visi,  atsegtām sejām,  Dieva  godību  redzēdami  kā  spogulī,  
topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā  
Kunga Gars.”
Dievam patīk  pārveidot  savus bērnus.  Kad Dieva pirksti  mums pieskaras,  
raižu grumbas tiek noņemtas. Kauna un šaubu ēnas kļūst par žēlastības un 
uzticības  attēliem.  Viņš  atbrīvo  aizžņaugtās  rīkles  un  nogludina  sarauktās 
pieres. Viņš aizskar mūsu vaigu. Viņš izmaina mūsu sejas, kad pielūdzam 
Viņu.

Gudrie vīri meklēja Dieva bērnu, tāpat kā Dievs meklē savus bērnus…. Jāņa 
ev. 4:23. „Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu  
garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.”
Cerības,  laika  un  pielūgsmes  dāvanas.  Šīs  3  dāvanas  sirdī  gudrie  vēl  
joprojām dāvā.

GRĀMATU GALDS
www.lelb.lv

Žurnāls  “Svētdienas Rīts”  laidis  klajā 
2013.  gada  sienas  kalendāru  ar  LELB 
arhibīskapa  Jāņa  Vanaga  citātiem,  kas 
apkopoti  no  arhibīskapa  uzrunām  un 
vēstījumiem vairāku gadu garumā. 

Arhibīskapa atziņas  kalendārā  lieliski 
papildina  fotogrāfu  Ulda  Muzikanta  un  Ineses  Austrumas  fotogrāfijas. 
Kalendārā ietverti gan valsts, gan baznīcas svētki un svinamās dienas. 

Ikviens, kurš nākamajam gadam ir abonējis vairāk kā vienu žurnāla 
eksemplāru, savu dāvanu – kalendāru ar arhibīskapa atziņām – var saņemt 
izdevniecības “Ihtis” veikalā Rīgā, M. Pils ielā 4. Lai saņemtu savu kalendāra 
eksemplāru,  nepieciešams  uzrādīt  maksājuma  dokumentu.  Kalendāru 
iespējams arī iegādāties mūsu draudzes grāmatu galdā.

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

24. decembris PIRMDIENA   Kristus piedzimšanas Svētvakars
1900 DIEVKALPOJUMS

25. decembris  otrdiena       900 Dievkalpojums

28.decembris piektdiena    1700 Draudzes vakars

29. decembris sestdiena     1800 Ziemassvētku koncerts „Tev tuvumā”
____________________________________________________________________________________________

30. decembris SVĒTDIENA Svētdiena pēc Ziemsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

31.decembris pirmdiena    1900 Vecgada dievkalpojums

4. janvāris piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
____________________________________________________________________________________________

6. janvāris SVĒTDIENA  Zvaigznes diena
900 DIEVKALPOJUMS. Kristības, iesvētības. 

Svētdienas skola.

INFORMĀCIJA

Jaunais iesvētes mācības kurss draudzē sāksies 26. janvārī plkst. 1600.
Nodarbības vadīs draudzes mācītājs Hanss Jensons, lektors Jānis Diekonts. 
Uz šīm nodarbībām mīļi aicināts ikviens interesents, kurš vēlas  vairāk uzzināt 
par  baznīcas  mācību,  bet  īpaši  tie,  kuri  vēlas  kristīties,  iesvētīties,  kristīt  
bērnus, laulāties.

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800,  iepriekš piesakoties 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 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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