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GANA SLEJA 

Draudzes mācītājs Reinis Bikše 
 

Saucēja balss tuksnesī: sataisait Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas! Katrai ielejai jātop 
pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam un, kas 

celmains, - par staigājamu ceļu. Un visai miesai būs redzēt Tā Kunga pestīšanu. /Lk. 3:4-6/ 
 

 Mīļā draudze ir iesācies Adventa laiks - gaidīšanas, sagatavošanās laiks. Latīņu vārds adventus 
nozīmē atnākšana, un visā pasaulē Kristus baznīca svin Viņa ienākšanu pasaulē un gaida uz Viņa otro 
atnākšanu. Un tomēr jājautā, vai adventa laiku tā patiesi piedzīvojam? Uz ko mēs gaidām un kam mēs 
gatavojamies? 
 No bērniem varam mācīties patiesu gaidīšanas prieku. Viņiem diena no dienas paiet sapņojot un 
domājot par ziemassvētku dāvanām. Pat dažreiz ir tā, ka pirms vēl dāvana ir saņemta, tai jau ir sagatavots 
viss nepieciešamais. Pieaugot ir citi dzīves notikumi, kas tiek gaidīti ar nepacietību. Nokārtotās automašīnas 
tiesības, uzsāktās studijas, ilgi gaidītais darbs, mīļotā/-tais, laulību dzīve, bērni, utt... Katram notikumam mēs 
kā īpaši gatavojamies.  
 Adventa laiks mums māca gaidīt un būt gataviem dzīves svarīgākajam notikumam. Ziemassvētkos 
mēs saņemam lielāko dāvanu, Jēzu Kristu. Adventa laiks mūs ved šajā sastapšanās ceļā, lai ikviens varētu 
sastapties ar Jēzu Kristu. Pravietis Jesaja raksta: “Sataisait Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas!”  
 Pirmkārt, mēs varam uzdod jautājumu:  ”Vai gaidu uz Jēzu Kristu, Dieva Dēlu?”. Vai manā sirdī ir 
ceļš Dieva Dēlam. “Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis”/Mt.21:5/ Ne tikai garāmbraucot un netikai uz vienu 
vakaru 24.decembrī, bet Viņš nāk pie tevis. Te nedrīkstam apstāties pie savām sajūtām un domām. Dieva 
vārds saka: “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. ” /1.Jņ. 1:7/  
Dieva vārds atklāj, ka mūsu sirdis ir grēka, sāpinājumu un ciešanu pilnas. Dievs vēlas, lai katra viena mūsu 
sirds būtu, sagatavota tikties ar Jēzu Kristu. 
 Otrkārt, Jānis Kristītājs sludina grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Aicinājums atgriezties no 
grēkiem.  Dieva vārda gaismā mēs ieraugām ka mūsos mīt grēks un izmisums. To rada daudz kas: bailes, 
vainas apziņa, nespēks un sāpes pēc kārtējā kritiena un neveiksmes, mazvērtības sajūta, augstprātība, 
lepnība, kāre pēc atzinības. Kur lai meklējam iepriecinājumu? Lūkas evaņģēlijā 2.nodaļā lasām par kādu vīru 
Simeānu, Kurš gaidīja uz Isrēla iepriecināšanu. (Lk.2:25) Simeāns zināja, ka dziedināt no dzīves izmisuma, 
no grēka lāsta var tikai Dievs. Un ka Dievs to izdarīja! Dieva Dēls ir nācis pasaulē.  
 Treškārt,  Dievs saka: “Katrai ielejai jātop pildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas 
līks, tam jātop taisnam un, kas celmains, - par staigājamu ceļu.” /Lk.3:5/ Vai sadzirdēji to, ka lielās sāpju un 
tukšuma ielejas aizpildīs Dieva mīlestība un, ka katru lepnuma, augstprātības un spīta kalnu nolīdzinās Viņa 
pazemība?  
 Kā lai to piedzīvo? Jēzus saka: “Seko man!” Patiesu sastapšanos ar Jēzu Kristu mēs piedzīvojam 
Golgātas krustā. Apustulis Pēteris raksta: “Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” /1.Pēt.2:24/ „Viņā mums dota 
pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības ”/Ef 1:7/ Tad, kā pravietis Jesaja reiz 
rakstīja: “Visai miesai būs redzēt Tā Kunga pestīšanu.” /Lk.5:6/  

 

 



 

ADVENTA LAIKS 
 

Mācītājs Jānis Cepurītis  
 

 Ziemsvētku gaidīšanas laiku ir grūti iedomāties bez eņģeļiem. Jau labu brīdi pirms svētās nakts 
daudzi eņģeļi kā krāšņas dekorācijas liecina par šo svētku tuvošanos: eņģeļi no koka un papīra, kā 
uzlīmes vai iekārti svētku eglītē, skatlogos un uz apsveikuma kartītēm. Mēs ar lielu prieku rotājam savus 
svētkus ar krāšņiem eņģeļiem, jo tie mums saistās ar debesu pasaules un visa dievišķā atspulgu. Tomēr 
eņģeļu kā Dieva vēstnešu uzdevums nav sveču gaismā laiski karāties eglītes zaros vai, mirdzošu 
lampiņu izgaismotiem, nekustīgi stāvēt mājas logā.  

 Ja neko citu no viņiem Ziemsvētkos negaidām, tad eņģeļiem debesīs ir jālej skumju asaras – vēl 
vieni svētki, kas paies tikai ātrā iepirkumu steigā un dāvanu papīru čaboņā. Šādi svētki, cik ātri pienāks, 
tik ātri paies, un daudzie eņģeļi, ārēji smaidīgi, iegulsies rotājumu kastē un pazudīs uz skapja līdz 
nākamajam gadam. Tomēr īsti Ziemsvētki vēlas izgaismot nevis pasaules tumsu, pieberot to ar 
žilbinošām dekorācijām, bet mūsu sirds tumsu. 

 Bībeles vēstī Kunga eņģelis pār Betlēmes ganiem atver debesis. Tie ir pavisam citi svētki! Viņš 
saka: „Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida 
pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs” (Lk 2:10, 11). Lūk, vēsts par Pestītāja dzimšanu ir 
uzticēta eņģelim, kas Bībeles valodā nozīmē „vēstnesis”. Viņa uzdevums ir atklāt cilvēkam Dieva gribu. 
Bībelē ir daudz spilgtu notikumu, kuros eņģeļi mierina cietējus, vajātos un atstumtos. Eņģeli sastop 
Mozus (2Moz 3:2), pravietis Elija (1Ķēn 19:5), Dieva vīrs Gideons (Soģ 6:12) un daudzi citi. Bet 
Ziemsvētkos eņģelis nāk pie ganiem, lai nakts melnumā atklātu vēsti par Dieva žēlastību un pestīšanas 
Gaismu (Jņ 8:12) grēka apņemtās pasaules tumsā.  

 Šajā svētajā naktī eņģelim ir tikai viens uzdevums – pasludināt lielu prieku! Tas ir daudz dziļāks 
nekā prieks par atvērtām dāvanām: šis prieks ir par atvērtām debesīm virs grēkā kritušās pasaules. 
Dievs sava Dēla piedzimšanai ir izraudzījies nevis ķēniņa pili, bet vienkāršu ļaužu mitekli, kur zvaigžņu 
pēļa vietā ir silīte ar salmiem. Tieši šo vienkāršo piedzimšanas prieku pasludina eņģelis, tāpēc 
Ziemsvētki nav iedomājami bez eņģeļa, bez vēstneša, kurš atver debesis arī virs mūsu šodienas. 
Ziemsvētki katru gadu no jauna atgādina, ka Dievs ir tuvu pasaulei un cilvēkam. Vārdi „jums šodien ir 
dzimis Pestītājs” aizvien ir kristīgās vēsts lielākais dārgums, tikai mums tas ir jāpamana un jāiemīl no 
jauna.  

 Varētu domāt, ka eņģelis visu jau pateicis Betlēmes ganiem, tāpēc droši varam iesēdināt viņu 
eglītes zaros vai iekārt logā kā rotājumu, taču tad tie nebūs īsti svētki, Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus 
ir dzimis. Viņš saka: jums, jums Viņš ir dzimis! /M. Luters/ Jo eņģeļa vēsts turpina skanēt, kā zināmajā 
baznīcas dziesmā teikts, „katru gad’ no jauna”. Kamēr Dieva atvēlētajā laikā cilvēce dzīvos, Pestīšanas 
vēsts nekad nebeigsies.  

 Gaidot Jēzus dzimšanas svēto nakti, es aicinu steigas vietā likt Betlēmes eņģeļa vārdus „jums 
šodien ir dzimis Pestītājs”. Ļaut šiem vārdiem skanēt pāri dzīves plaisām un attiecību sastrēgumiem. Ik 
vakaru pirms naktsmiera un no rīta pamostoties atgādināt sev šo īso, bet dzīvības pilno eņģeļa vēsti: 
jums šodien ir dzimis Pestītājs! Ja šie vārdi kļūs par daļu no mums, mēs piedzīvosim īstus svētkus. Tā 
būs mierpilna un nesteidzīga svētā nakts, kad mūsu domas ceļos nevis no vienas dāvanas pie otras, bet 
gan domas, gan sirds līdz ar ganiem, pirmajiem Pestītāja dzimšanas lieciniekiem, ceļos uz Betlēmi.   

 
 
  



 

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 
2.decembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Adventa pirmā 

svētdiena 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
6.decembris 

1800
 Bībeles stunda 

 
1900

 Dievkalpojums 

Svētdiena 
9.decembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Adventa otrā 

svētdiena 
Svētdienas skola 

Ceturtdiena 
13.decembris 

1800
 Padomes sēde  

 1900
 Dievkalpojums 

Svētdiena 
16.decembris 

900 

DIEVKALPOJUMS 
/ Pēc dievkalpojuma būs 

sadraudzība / 

Adventa trešā 
svētdiena 

Svētdienas skola 
Ceturtdiena 

20.decembris 
1800

 Bībeles stunda 
 

1900
 Dievkalpojums 

Svētdiena 
23.decembris 

900 DIEVKALPOJUMS 
Adventa ceturtā 

svētdiena 
Svētdienas skola 

 
 
 

KONTAKTI 
 

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900. 

Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com 
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv 
Draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti var samaksāt pie draudzes grāmatvedes Anitas Babānes , tel. 29359392 
 

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