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GANA SLEJA
Draudzes gans Reinis Bikše
Un, kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā: "Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt,
kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot."Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un
bērniņu, silē gulošu. Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja,
izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā
sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija
sludināts.
Lūkas evaņģēlijs otrā nodaļa 15-20.
Sirsnīgi sveicu Kristus dzimšanas svētkos! Priecājies no sirds, Pestītājs ir dzimis! Gani ir pirmie liecinieki, lielajam
notikumam Dieva Dēla nākšanai pasaulē. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību”. Labā vēsts tiek pasludināta ganiem, vienkāršas
profesijas pārstāvjiem, kuri piedzīvo eņģeļu kori un vēsti par Pestītāja dzimšanu. Mēs piedzīvojam, kā sirdī dzimst
klusa cerība un ilgas sastapt un piedzīvot dzirdēto vēsti par Pestītāju.
Ziemassvētkos dzirdējām brīnišķīgas kora dziesmas un Labo vēsti par Pestītāju, kurš nāk pazemībā
noliekdamies pie mums. Pestītājs nāk mums tik saprotamā veidā, kā bērns un mūsu glābējs: „Sevi iztukšoja,
pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams
paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” Fil 2:7-8.
Mēs līdz ar ganiem varam piedzīvot sastapšanos ar Pestītāju? Vai dzirdēji šodien mums Pestītājs ir dzimis!
– Tā gani pārrunāja dzirdēto vēsti un arī mēs savā ģimenē varam pārrunāt, ko nozīmē, ka Pestītājs ir dzimis mums.
Kur manai ģimenei tik ļoti ir nepieciešama palīdzība? Kur esam ievainoti un nesam sāpes un izmisumu un sirds
saucienu pēc Glābēja. Ja esi viens, tad neskumsti un ļauj skanēt eņģeļa vēstij tavā sirdī, lai tā izskan tavas sirds
dialogā ar Jēzu Kristu. Eņģeļa vēsts stāsta par lielu prieku.
Doties ceļā ar ganiem: "Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot."
Dieva vārds, Viņa apsolījums veda ganus pie sastapšanās ar Jēzu Kristu. Šis ceļš cilvēcīgi bija nesaprotams. Dieva
Dēls dzimst kūtī, vai tiešām tā ir patiesība. Kungs Dievs, es paļaujos uz Tavu vārdu un izvēlos tam sekot. Gani,
uzticoties eņģeļa vēstij, piedzīvo vārda piepildījumu: „Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un
bērniņu, silē gulošu. Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu.”
Novēlu šajos Ziemassvētkos sadzirdēt un atsaukties Labajai vēstij un piedzīvot sastapšanos ar
mūsu Pestītāju Jēzu Kristu.
C.R.Swindoll ir rakstījis: „Kad dāvanu ietinamais papīrs un lentes ir jau novietoti atkritumu
tvertnē, kad silītes makets ir nolikts atpakaļ bēniņos, kad radi un ģimenes draugi ir pateikuši atā
un kad māja ir tikpat tukša, cik tukšs jūties tu ... ir Viens, kurš gaida, lai varētu piepildīt tavu sirdi
un atjaunot tavu cerību. Viņš bija Tev līdzās 24. decembrī un Viņš ir turpat arī divdesmit
sestajā.”
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Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīļotie, sirsnīgi sveicu jūs
Viņa piedzimšanas svētkos!
Ziemsvētki ir sirsnīgākie, maigākie un brīnumainākie svētki. Visi runā par brīnumu, taču diez vai var paskaidrot,
kādēļ. Vismaz sev es esmu atradis skaidrojumu. Kā ūdeņi caur zemes dzīlēm un iežiem, atnes barību puķēm un
koku saknēm, tā Ziemsvētku stāsti un tradīcijas cauri gadu tūkstošiem mūs baro ar paaudžu atmiņām par
brīnumaino laiku, kad Dievs dzīvoja pasaulē un cilvēki bija viņam tuvu blakus. Pravieša Jesajas vārdi
“Vilks mitīs kopā ar jēru, pantera kopā ar kazlēnu gulēs. Tele, lauvēns un nobarots vērsis blakus – mazs
zēns tos ganīs. Zīdainis kaitēsies pie odzes alas, un čūsku midzenī mazulis bāzīs roku! Neviens nedarīs
ļauna, nepostīs neko manā svētajā kalnā, jo zeme būs pārpilna Kunga atziņas” (Jes 11:6-9)
– vai tie vislabāk neizsaka Ziemsvētku izjūtu, kas piepilda sirdis ar gaišu prieku? Mēs no sirds, pat izmisīgi gribam
būt tādā pasaulē! Gribam tādu veidot ap sevi. Varbūt līdz galam nezinām, kā, bet dodam labdarībai un aizgūtnēm
runājam par brīnumu. Taču pa īstam tāda ir tikai pasaule, kurā Dievs un cilvēki dalās vienā dzīvē. Kristus piedzima,
lai dotu mums iespēju un tādā dzīvē ieaicinātu. Tas ir Ziemsvētkos izjustais, taču bieži nesaprastais, nesatvertais
brīnums un prieks.
Ziemsvētkos ir arī kaut kas no skumjām. Ir skumji noņemt eglītei rotas. Izmest to laukā ir mazliet kā zaudēt paradīzi.
Patiesi, Kristus nepiedzima, lai mēs pēc svētkiem viņu izmestu kopā ar sauso eglīti. Ziemsvētki ir tādēļ, lai mēs
satvertu savu izredzētību. Apustulis Jānis raksta: “Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti
Dieva bērni un tādi arī esam.” (1.Jņ 3:1) Postmodernajā vientulības laikā, kur tik grūti saprast savu piederību, mēs
esam izredzēti būt Dieva bērni! Kad Eiropas civilizācija ir zaudējusi varonības ideālus, mēs esam izredzēti sekot
ideālajam varonim! Kad vārdu “skolotājs” vairs neraksta ar lielo burtu, mēs esam izredzēti būt par vislielākā skolotāja
mācekļiem! Kristus aicina – nāciet pie manis, mācieties no manis, sekojiet man! Cik skaista, cildena izdevība! Viņa
paša no nāves izpirkti, viņa svētumā no visas netaisnības šķīstīti, mēs esam izredzēti piedalīties Dieva dzīvē kopā
ar viņu.
Var likties savtīgi tā domāt un runāt par savu izredzētību, taču jo ciešāk cilvēks seko Kristum, jo vairāk viņam
līdzinās, bet Kristus piedzima cilvēces labad, dzīvoja līdzcilvēku labumam un viņa nāve bija visu ieguvums.
Līdzinoties viņam, mēs paši esam savu tuvāko, savas tautas un tēvzemes ieguvums. Tādi esam Latvijai vajadzīgi.
Novēlu mums neaizkavēties pie mīklainas brīnumu sajūtas, bet ar Sv. Ričarda lūgšanas vārdiem satvert savu
Ziemsvētkos dāvināto izredzētību: “Žēlastības pilnais pestītāj, draugs un brāli, kaut es spētu tevi skaidrāk redzēt,
tevi pilnīgāk mīlēt un tev tuvāk sekot dienu no dienas.”
Sirsnībā,
+ Jānis
Rīgas Arhibīskaps
SVĒTDIENAS SKOLA
Līga Čevere
Adventa trešajā svētdienā, kā jau ierasts, mūsu svētdienas skolas bērni devās uz Cesvaines pansionātu.
Zināms, ka svētku dienās sociālajā centrā ir daudz apmeklētāju, turp devāmies laicīgi, lai stāstītu par gaidāmo
priekpilno vēsti mums visiem. Skolotāja Ilze ar bērniem sagatavoja priekšnesumu – dzejolīšus, Ieva un Antra
palīdzēja ar dziedāšanu, katram tika uzdāvināta papīra aplikācija – sirds ar eņģeli centrā, kā atgādinājumu eņģeļa
sacītajam Lūkas evaņģēlijā: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums
šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos
ietītu un silē gulošu."/Lk.2:10-11/ Bērni ik gadu ar prieku gatavojas šim apmeklējumam – ir svarīgi ieraudzīt sev
līdzās ne tikai mammu, tēti, savus vienaudžus, mīļās vecmāmiņas un vectētiņus, bet arī citus, tik pat mīļus un
alkstošus mīlestības un uzmanības, kas spiesti dzīvot pansionātā. Šiem cilvēkiem būtiski apzināties, ka bez kādām
saistībām un pienākumiem, viņi kādam rūp, kāds grib viņus satikt, iepriecināt, jo īpaši, ja tie ir bērni.
Šogad mūsu pulciņam pievienojās draudzes mācītājs – kā liecība, ka visi esam vienoti vienā kristīgajā
ģimenē - draudzē. Mācītājam radās iespēja tuvāk iepazīties ar katru pansionāta iedzīvotāju, aprunāties, uzklausīt,
svētīt. Sirds aizkustinājumu un pateicību par izrādīto uzmanību nespēja slēpt sirmās sieviņas.
Sirsnīgs paldies katram, kas varēja atnākt un darīt priecīgākas sirdis!

SVEICIENS 2015.GADA ZIEMSVĒTKOS
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Latvijā, Jānis Diekonts

Dzīve ir grūta un skarba, bet…
Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa Svētā
Gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: “Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas mie sas auglis. No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?” Lūkas 1:41-43
Divas jūdu sievietes satiekas romiešu okupācijas laikā. Abas ir stāvoklī. Viena no viņām jau ir labi gados un grūtnie cība sagādā ne mazums sarežģījumu. Arī viņas vīrs ir vecs, turklāt nesen kļuvis mēms un nespēj runāt. Otra ir jau nāka sieviete, kura devusies prom no savas dzīvesvietas. Ja vietējā kopiena uzzinātu par viņas grūtniecību, viņu va rētu pat nomētāt ar akmeņiem. Viņas līgavainis no viņas noteikti atteiktos un viņa tiktu izslēgta no jebkādas sociālas
palīdzības. Pēc gara ceļa kalnainā apvidū viņas abas satiekas un sveicina viena otru. Elizabete, izdzirdējusi Marijas
sveicienu, lielā ticības priekā sajūt, ka bērniņš viņas miesās sakustas. Viņš reaģē un atbild. Šīs kustības vēl vairāk
iedvesmota, viņa priecājas par Mariju un bērnu, kas ir viņas miesās. Grūtības, ciešanas, apspiestība, nabadzība un
… prieks. Dievs ir devis bērnus, kuri īstenos Dieva prātu šajā pasaulē. Viņi abi būs vīri, kas izmainīs pasauli līdz ne pazīšanai.
Šie divi necilie puikas, kas vēl atrodas savu māšu miesās, nesīs pasaulei glābšanu un uzvaru pār cilvēces ienaid niekiem.
Viens no viņiem ir Jānis Kristītājs, kurš piedzims pirmais un pirmais sāks savu darbību. Viņš būs drosmīgs vīrs, kas
iestāsies par taisnību un nebīsies pat no okupācijas varas. Viņa vārdi aizraus daudzus un tautā atdzims cerība. Viņš
nepadosies politiska spiediena priekšā un Gara spēku, kas ir viņā, neapturēs pat cietuma sienas. To spēs tikai bru tālās okupācijas varas nāvessods. Taču viņš būs sagatavojis ceļu otram bērnam. Tas ir Jēzus. Viņš piedzims tautas
skaitīšanas laikā, saspiestos apstākļos, nabadzīgā un nomaļā pilsētā, tālu no mājām. Okupācijas vara meklēs viņu
nogalināt un viņa vecāki dosies bēgļu gaitās uz Ēģipti. Arī vēlāk atgriežoties viņi turpinās slēpties, lai nosargātu savu
ģimeni. Par spīti visām šīm grūtībām viņš kopā ar savu audžutēvu regulāri apmeklēs templi, ģimene kopā lūgs Dievu
un gaidīs uz glābšanu.
Pieaudzis Jēzus būs varens savā spēkā. Viņš dziedinās slimos, cels augšā mirušos, pabaros izsalkušos un sludinās
patiesību.
Viņš atmaskos nodevējus tautas reliģiskajā elitē, mācīs tautu un pulcinās mācekļus. Kādu dienu Jeruzalemes iedzī votāji Viņu sveicinās kā ķēniņu. Reliģiskie vadoņi un okupācijas vara viņu nogalinās mokošā nāvē, taču trešajā die nā Viņš uzcelsies no mirušiem. Visiem kļūs skaidrs, ka Viņš ir Visuvarenais Dievs, kas nācis un dzīvojis cilvēka mie sā, izcietis sodu par cilvēku pārkāpumiem, uzvarējis nāvi, uzkāpis debesīs un Viņam pieder visa vara debesīs un
virs zemes. Viņš pulcinās patieso Baznīcu, kurai uzticēs debesu vārdus un atslēgas. Viņa apustuļi ar savām asinīm
apliecinās patiesību un stāstīs visiem par Jēzus uzvaru. Jēzus krusta nāve izglābs visus, kas Viņam ticēs.
Viņa vārdos būs garīgs spēks pagriezt pretējā virzienā cilvēka egoismu un likt grēciniekam kalpot līdzcilvēkiem ar
mīlestību un drosmi. Šajos vārdos būs spēks aizvest uz debesīm tos, kas Viņam uzticas. Arī mūs katru. Sievieti, vīrieti, bērnu. Katru.
Bet mēs, ik gadu gaidot Ziemsvētkus, lasām šo notikumu. Vēl Elizabete atliec sāpošo muguru un ierauga Mariju ie nākam pagalmā. Vēl viņa sveicina savu radinieci ar priecīgiem vārdiem. Vēl Marija stiprā ticībā atbild Elizabetei:
“Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones
zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu, jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir
Viņa Vārds, un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas. Viņš darījis varenus darbus ar Savu
elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis ze mos. Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem, un bagātos Viņš atstājis tukšus.” Divas sievietes stāvoklī savās miesās nes
divus vīrus, no kuriem viens ir pats Kungs un Dievs Radītājs. Tas izskatās tik necili un nabadzīgi, taču patiesībā ir tik
vareni un neaptverami. Šie divi mazie puikas, kas vēl nav piedzimuši, vēl ir gluži tādi paši, kā tie, kas šodien mīt mā tes miesās. Viņu mātes ir tik pat rūpju māktas kā šodienas mātes. Šo sieviešu vīri ir tik pat uztraukti un apjukuši kā
šodienas vīri. Taču viņiem visiem ir kāds spēks, kas pārspēj pasauli – ticība Dieva apsolījumiem. Šajā ticībā uz Die vu sievas ar prieku sveic viena otru par spīti grūtībām. Ticībā uz Dievu viņu vīri pārvarēja lielas grūtības un ieguva
drosmi rīkoties varonīgi un cēli savu ģimeņu dēļ. Dzīve ir grūta un skarba. Vienmēr tāda ir bijusi un visticamāk arī
būs. Bet, kad Dievs ir ar mums, tad mūsu bailes zūd. Jauna dzīvība ir ienākusi pasaulē ar Kristu. Jauna dzīvība var
ienākt arī mūsu dzīvē. Lai ticība Kristus apsolījumiem dod spēku šo dzīvību ar prieku uzņemt un drosmīgi aizstāvēt.
Sveiciens 2015.gada Ziemsvētkos.

DRAUDZES VAKARS
Visi esiet mīļi gaidīti

2. janvārī plkst. 16.00 Cesvaines pilī
(Mūzikas skolas telpās)

mūsu draudzes vakarā.
Līdzi ņemt groziņu un dāvaniņu loterijai.
JAUNIEŠIEM
Artūrs Dimitrijevs
Tūlīt būs vēl viens gads aizvadīts, nākamais strauji tuvojas. Aizvadītajā gadā mūsu draudzes jaunieši ir
piedalījušies dažādos pasākumos gan Madonas prāvesta iecirknī, gan ārpus tā. Uzņēmāmies kalpošanu Madonas
iecirkņa Draudžu dienās. Piedalījāmies History Makers rīkotajā nometnē, kur līdz ar mums piedalījās aptuveni 500
kristīgi jaunieši no dažādām konfesijām. Uzņēmām jauniešus no citām draudzēm un ar viņiem aizvadījām divu dienu
pasākumu šeit pat Cesvainē.
Sākot jauno 2016. gadu atsāksim jauniešu aktivitātes mūsu draudzē. Jau 9. janvārī plkst. 16.00 mūsu
baznīcas kapelā notiks jauniešu vakars, uz kuru ir aicināti visi jaunieši. Arī tie, kuri nav draudzē. Jauniešu vakaros
baudīsim sadraudzību dažādās aktivitātēs, runāsim par svarīgām dzīves tēmām, kopā priecāsimies un atpūtīsimies
no ikdienas steigas.
Aicinu visus uzrunāt Jums apkārt esošos jauniešus (draugus, kaimiņus, ģimenes locekļus) un aicināt viņus
uz jauniešu vakariem. Visbiežāk jauniešu vakarus cilvēki grib pielīdzināt citām draudzes aktivitātēm, kur viens
cilvēks runā, bet pārējie tikai klausās un mācās. Jauniešu vakari tiek organizēti pilnīgi citādāk. Būtiska vakara daļa ir
sarunas, kad jauniešiem pašiem ir iespēja izteikt savas domas, diskutējot grupiņās un turpinot vakara vadītāja
uzrunā dzirdēto.

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

Cesvaines draudzes kalendārs
25. decembris piektdiena Kristus piedzimšanas svētki
900 Dievkalpojums
_____________________________________________________________________________________________

27. decembris SVĒTDIENA Svētdiena pēc Ziemsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
31. decembris ceturtdiena 1800 Vecgada dievkalpojums
2. janvāris

sestdiena 1600 Draudzes vakars Cesvaines pilī

___________________________________________________________________________________________

3. janvāris

SVĒTDIENA Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

8. janvāris

piektdiena

1900 Dievkalpojums

9. janvāris

sestdiena

1600 Jauniešu vakars

_____________________________________________________________________________________

10. janvāris

SVĒTDIENA 1. svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

15. janvāris

piektdiena

1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________

17. janvāris

SVĒTDIENA 2. svētdiena Epifānijas laikā
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola
Pēc dievkalpojuma sadraudzība. Visi laipni aicināti!

22. janvāris

piektdiena

1900 Dievkalpojums

_____________________________________________________________________________________

24. janvāris

SVĒTDIENA Trešā svētdiena pirms Gavēņa laika
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par
citu laiku.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

Draudzes avīzi varat lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv

