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GANA SLEJA
Draudzes palīgmācītājs Reinis Bikše

Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.  Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz
Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts... 

Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks:   jo
jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.  /Lk. 2:3-4,10-11/

Mīļā draudze, šajos Ziemassvētkos mūsu skats ir pievērsts ģimenei un tam, kā Dievs tajā ienes lielu prieku.
Kopš Kristus dzimšanas, mēs visi  esam liecinieki kādam lielam brīnumam. Toreiz Jāzeps un Marija devās ceļā
valsts izdotās pavēles dēļ, lai pierakstītos dzimtajā pilsētā. Kopš Kristus dzimšanas, katru gadu miljoniem cilvēku
visā pasaulē dodas tālā ceļā, lai Ziemassvētkos būtu kopā ar ģimeni. Tā nav kāda pavēle, bet cilvēki savās sirdīs jūt
vēlmi būt kopā ar saviem tuviniekiem, būt tur, kur esi pieņemts, mīlēts un gaidīts. 

Jāzeps ar Mariju dodas garajā ceļā uz dzimto pilsētu Bētlemi, lai pierakstītos. Jāzeps ir cēlies no Dāvida
nama un Dievs bija devis apsolījumu, ka no tā nāks Pestītājs. Ģimenei vajadzētu būt vietai, kur mēs tiekam mīlēti un
mācīti iepazīt Dievu. Pie katra bērna, kas ienāk pasaulē, Dievs ir teicis savu „Jā” vārdu, „es vēlos, lai tu dzīvotu. Tev
ir kāds mērķis dzīvē.” Ģimenē mēs mācāmies uzdot jautājumu, no kurienes es nāku, kam dodos pretim. 

Ir ģimenes, no kurām mēs varam mācīties un iedvesmoties. Bet ne vienmēr ģimene ir tāda, kādai tai būtu
jābūt.  Latvijas  statistika  nav iepriecinoša ar  pārāk daudz šķirtām ģimenēm.  Daudz bērnu uzaug bērnu namos,
vecāku pamesti. Bieži vecākiem nākas strādāt vairākās maiņās, lai nopelnītu un neatliek laika bērniem. Daudzās
ģimenēs jāpiedzīvo naids, strīdi, vienaldzība, izmisums, atkarības utt. 

Arī Jāzeps ar Mariju piedzīvo dzīves realitāti. Dzimtajā pilsētā vienīgā vieta, kur viņi var palikt, izrādās ir
kūtiņa. Kur lai piedzīvo Ziemassvētku patieso prieku? Vai ir kāda cerība, kas mums dota? 

Jā, mums ir dota cerība un glābšana. Jesaja saka:  „Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls,
valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera
valdnieks.” /Jes. 9:5/ Jāzeps un Marija piedzīvo Dieva brīnumaino darbu pie viņiem. „Un, tiem turpat esot, viņai laiks
pienāca dzemdēt. ” Esot tajos apstākļos, kādi bija viņiem, Dievs tur piepildīja savu apsolījumu. ’’Un viņai piedzima
pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.’’

Tā ir vēsts, kas skan mums visiem. Eņģelis tiem sacīja: „ ...es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem
ļaudīm” /Lk 2:10/. Šo prieku mēs varam piedzīvot, ja atsaucamies Eņģeļa vēstij un ejam, vēloties to piedzīvot savā
dzīvē. Eņģelis arī vēsta par prieka avotu, pamatu. „…jums šodien ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs” /Lk 2:11/.

Glābējs nāk tur, kur ir nelaime, kur dzīvība ir briesmās. Tur, kur es atrodos, manā sirdī, ģimenē, tur Jēzus
vēlas ienākt. Jēzus piedzimst kūtiņā, Viņš ienāk pasaulē pazemīgs. ”Jēzus nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats
kalpotu  un Savu dzīvību atdotu  par  atpirkšanas maksu par  daudziem." /Marka 10:45/ Šī  glābšana ir  vajadzīga
ikvienam cilvēkam, jo neviens mēs neesam bez vainas un grēka. Apustulis Pāvils raksta:  „Tātad grēka alga ir nāve,
bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” /Rom 6:23/ 
 Enģeļa vēstī mēs dzirdējām vārdus: „es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm”. Glabējs ir nācis
pie  visiem ļaudīm. Arī  pie  manis un tevis,  lai  mēs tiktu glābti.  To jāpiedzīvo personīgi.  Mēs zinām, cik  svarīgi
glābējam ir dzirdēt katra cietušā balsi. Apustulis Pāvils raksta: „Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un
savā sirdī  ticēsi,  ka  Dievs Viņu uzmodinājis  no miroņiem, tu tiksi  izglābts.  ”  /Rom. 10:9/ Tas var būt vienkāršs
sauciens: „Jēzu, glāb mani!” Tas tiks dzirdēts, jo Jēzus ir nācis glābt grēciniekus. Viņš mani, grēcinieku, izceļ ārā no
grēka, velna un nāves valstības un ieceļ sava mīļā Tēva svētajā valstībā. Mēs esam mīlēti un pieņemti Dieva



ģimenē un varam to svinēt draudzē, kopā ar saviem brāļiem un māsām. Tur dzimst patiesais prieks un cerība. Gani,
piedzīvojuši brīnumaino vēsti  un sastapušies ar Jēzu personīgi, devās mājās  „slavēdami Dievu par visu ko bija
pieredzējuši.” /Lk.2:20 /

Lai visiem patiesi priecīgi Kristus dzimšanas svētki!

Jāzeps Bikše

Kristus dzimšana
Vai  toreiz  Betlēmē  nebija  jāierodas  lielam pūlim,  varbūt  pat  pasaules  tautām,  lai  sveiktu  jaundzimušo

pasaules Glābēju? Bet patiesība bija tāda, ka tur ieradās tikai gani un Austrumu gudrie. 
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, bet cik daudzi Viņu gaidīja? Cik

daudzi Viņu satika? 
Dievs  cilvēkus  uzrunā  dažādos  veidos.  Austrumu  gudros  Viņš  uzrunāja  caur  zvaigzni  debesīs.  Dieva

uzdevums gudrajiem bija meklēt. Dieva Vārds, kas atklāts Bībelē, ir mūsu zvaigzne šodien. Tāpat kā mūsu ceļš pie
Dieva, arī gudro ceļš bija tāls un sarežģīts, tomēr viņi atrada. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un
tam, kas klaudzina, taps atvērts.

Un, pat ja Dievs mūs uzrunā tik skaidri kā ganus naktī, arī tad Viņš no mums kaut ko sagaida. Viņš vēlas, lai
mēs esam vārda darītāji un ne tikai klausītāji. Gani paklausīja Dievam, pameta savus darbus un steidzās pie tā, kas
nācis pasaulē. 

Jēzus saka: „Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans
māceklis.” 

Nav svarīgi, kā Dievs mūs uzrunā; svarīgi ir tas, kāda ir mūsu atbilde Viņam. 
Dieva bērnam bija laiks dzimt, tāpēc Jāzeps un Marija klauvēja pie cilvēku durvīm. Dieva dēls tiešā veidā

stāvēja tik daudzu cilvēku durvju priekšā, bet tie neatrada Viņam vietu savā namā un sirdī. 
Bet Jēzus saka: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis

atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”
 Betlēmē bija daudz cilvēku, viņi varēja būt tajā pašā kvartālā, tajā pašā ielā, varbūt mājā, kas blakus kūtij,

bet tomēr Kristu nesatikt. 
Arī tagad pilsētas, ielas un mājas ir pilnas. Bet kā ir ar tevi? Vai tu esi kūtī pie Dieva dēla? Vai tu esi atradis

Jēzus bērnu – tavas dzīves Pestītāju?
 Mīļie  draugi,  tikšanās ar  Dieva  dēlu  pavisam noteikti  izmaina  cilvēka dzīvi.  Dieva vārds  saka:  „Gani

griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši.”  Ja nu jūs nepazīstat šo
sajūtu, tad negriezieties uz mājām, kamēr vien neesat Viņu satikuši, jo arī mājās ir kādi, ko Dievs vēlas uzrunāt.
Šajos Ziemsvētkos aiznesiet tuvajiem lielāko dāvanu – vēsti par Jēzu Kristu, Dieva dēlu. 

„Kunga Gars ir  pār mani,  jo viņš ir  svaidījis mani pasludināt prieka vēsti  nabagiem. Viņš ir  sūtījis  mani
dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salauztos darīt brīvus un
pasludināt Kunga žēlastības gadu.” (Lk 4:18,19)

SVĒTDIENAS SKOLA

Kas ir Ziemassvētki? Kas izdomāja Ziemassvētkus?.... 
Ir jautājumi, kas liek domāt ne tikai pieaugušajiem. Nejauši sastaptie un svētdienas skolas bērni dalījās savās 
pārdomās par Ziemassvētku nozīmi un svinēšanu. Klintas, Egijas Luīzes, Jēkaba, Brendana Daniela un Evelīnas ar 
mammu Ilzi atbildes apkopoja Līga Čevere.

Kas ir Ziemassvētki?

Klinta: Ziemassvētki ir Kristus dzimšanas svētki!
Egija Luīze: Laiks, kad dod viens otram dāvanas.
Brendans Daniels: Un laiks, kad jābūt laimīgiem!
Jēkabs: Cerību laiks, klusuma laiks, kad Jēzus nonāk pie cilvēkiem.
Evelīna un Ilze: Ziemassvētki ir Jēzus Kristus dzimšanas diena!



Kas izdomāja Ziemassvētkus?

Klinta: Nezinu, kas izdomājis Ziemassvētkus, bet domāju, ka mēs tos svinam šajos svētkos pieminot notikumu, kad 
piedzimis Kristus bērns.
Brendans Daniels: Jēzus!... Vispār kāds izdomāja un tagad tā ir tradīcija.
Jēkabs: Jēzus piedzima, bet svētkus izdomāja mācītāji.
Evelīna: Nezinu.
Ilze: Grūts jautājums. Gan jau, ka kāds, kurš vēlējās godināt Jēzus Bērniņu.

Kā jūs svinat Ziemassvētkus?

Brendans Daniels: Dāvinām dāvanas, vienkārši svinam svētkus.
Egija Luīze: Dāvinām dāvanas, dziedam dziesmas.
Klinta: Ziemassvētku vakarā mēs vienmēr apmeklējam baznīcu, mums tie ir ģimenes svētki ar svētku vakariņām.
Evelīna un Ilze: Ziemassvētku vakars tiek pavadīts ģimenē. Pušķojam eglīti, cepam piparkūkas. Ejam vakarā uz 
baznīcu.

Vai Ziemassvētkos vajag eglīti? Kādēļ?

Egija Luīze: Vajag eglīti!
Brendans Daniels: Noteikti vajag eglīti un izrotātu, lai ir, kur nolikt dāvanas.
Jēkabs: Vajag vienu eglīti, tikai nevar griezt mežā, lai neiznīkst meži. Drīkst griezt tādā vietā, kur eglītēm nav jāaug,
kur viņas ir liekas.

Tavi īpašie Ziemassvētki, kāds atgadījums…

Brendans Daniels: Man pagājušajos Ziemassvētkos apgāzās eglīte un saplīsa vairāki rotājumi.
Egija Luīze: Mēs pagājušajā gadā izdomājām spēli – es biju eglīte, un visi pārējie dziedādami rotāja mani, tas bija 
jautri.
Klinta: Mani īpašie Ziemassvētki ir tad, kad ir skaisti uzsnidzis sniedziņš, kad mūs apciemo man mīļie cilvēki un 
dzīvnieki, viens otru varam iepriecināt ar sirsnīgām dāvaniņām.
Ilze: Atceros bērnībā, kad biju maza, tik neatminos gadus, gājām ar omīti uz baznīcu. Tas bija ļoti īpaši un 
emocionāli. 

Kas ir pats svarīgākais Ziemassvētkos? 

Egija Luīze: Dāvanas, eglīte, un ģimenei jābūt kopā!
Klinta: Manuprāt, pats svarīgākais ir kopā būšana.
Evelīna un Ilze: Ziemassvētkos pats svarīgākais ir Kristus Bērniņš - Jēzus Kristus piedzimšana!

Ko jūs novēlētu Ziemassvētkos?

Jēkabs: Ejiet visi mājās, esiet vairāk mājās!
Brendans Daniels: Priecīgus Ziemassvētkus!
Egija Luīze: Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Klinta: Visiem novēlu gaišus un priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Evelīna: Lai visiem silti un mīļi Ziemassvētki!
Ilze: Lai visiem veselība! Lai viens otru spējam iepriecināt ar labiem darbiem, labiem vārdiem! Lai viens otram 
palīdzam!

Lai vēlme mīlēt un iepriecināt… ticība, cerība un gaidas uz labo, kas īpaši atmostas Ziemsvētku laikā, 
nenorimtu arī nākamgad! 
Lai Ziemsvētki nebeigtos 27. decembrī! 
Pārdomājot bērnu vērtīgās atziņas, izbrīvēsim vietu mūsu sirdīs Jēzus Bērniņam!



Mācītājs Jānis Cepurītis
ZIEMASSVĒTKI vai ZIEMSVĒTKI?

Sakot Ziemassvētki, asociatīvi tiek saprasts, ka šie svētki ir par godu ziemai, gadskārtu ciklam vai senču
mantojumam. Baznīca savā valodas lietojumā izvēlas vārdu Ziemsvētki, savā ziņā uzskatāmi nošķirot pagāniskos
un gadskārtu  (ziemas saulgriežu)  svētkus.  Lietojot  vārdu Ziemsvētki,  Baznīca valodā uzsver  šo svētku kristīgo
sapratni. 

Liturģiskā valoda ne vienmēr precīzi atspoguļo valodas likumus un kopsakarības, bet šī vārda nozīmei ir
teoloģisks raksturs, kas izceļ šo svētku kristīgo nozīmi. Ziemsvētki ir Kristus dzimšanas svētki (Lk 2:1–21), un šajā
laikā visa ticīgā pasaule svin Pestītāja dzimšanu. Vārds Ziemsvētki šādi tiek atspoguļots arī Baznīcas oficiālajos
izdevumos (piem., Baznīcas gadagrāmatā), tā aicinot ticīgos izvēlēties tieši šādu vārda lietojumu, kas nošķir Bībeles
unikālo vēsti no visa pagāniskā un laicīgā.

APSVEIKUMS

Sirsnīgs sveiciens
 Dieva Dēla piedzimšanas svētkos! 

Lai svētīgs 2017. Kunga žēlastības gads!

Ziemsvētkos Dievs dāvināja cilvēkiem pats sevi.
Dāvināsim arī mēs sevi Dievam un cilvēkiem – savu laiku, uzmanību, iejūtību un mīlestību. 

Lai ar to pasaulē atspīd Kristus gaisma!

DRAUDZES VAKARS

Visi esiet mīļi gaidīti 
Zvaigznes dienā, 6. janvārī plkst. 18.00 Cesvaines pilī

(Mūzikas skolas telpās)
mūsu draudzes vakarā.

Līdzi ņemt groziņu un dāvaniņu loterijai.

KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

Datums Dievkalpojumi un notikumi Papildinformācija

Svētdiena
25. decembris

900 DIEVKALPOJUMS Kristus piedzimšanas 
svētki
Svētdienas skola

Ceturtdiena
29.decembris 1900 Koncerts “Tev tuvumā”

Svētdiena
1. janvāris 900 DIEVKALPOJUMS 

Jaungads/ Jēzus vārda 
došanas diena
Svētdienas skola

Trešdiena
4. janvāris 1800 Bībeles stunda

Ceturtdiena
5. janvāris 1900 Dievkalpojums



Piektdiena
6.janvāris 1800 Draudzes vakars Cesvaines pilī

Svētdiena
8. janvāris

900 DIEVKALPOJUMS 
1. svētdiena Epifānijas 
laikā
Svētdienas skola

Trešdiena
11. janvāris 1800 Bībeles stunda

Ceturtdiena
12. janvāris 1900 Dievkalpojums

Svētdiena
15. janvāris

900 DIEVKALPOJUMS 
Pēc dievkalpojuma 
sadraudzība

2. svētdiena Epifānijas 
laikā
Svētdienas skola

Trešdiena
18. janvāris 1800 Bībeles stunda

Ceturtdiena
19.janvāris 1900 Dievkalpojums

Svētdiena
22. janvāris 900 DIEVKALPOJUMS 

3. svētdiena Epifānijas 
laikā
Svētdienas skola

Trešdiena
25. janvāris 1800 Bībeles stunda

Ceturtdiena
26.janvāris 1900 Dievkalpojums

Svētdiena
29. janvāris 900 DIEVKALPOJUMS 

4. svētdiena Epifānijas 
laikā
Svētdienas skola

Kristus guļ silītē, un lūk, skaties turp, 
sāc pavisam apakšā un nevis augšā!

/Mārtiņš Luters/

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com

Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@g  mail.com 
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes kasiere Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv

Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, 
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844
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