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GANA SLEJA 

Draudzes mācītājs Reinis Bikše 

Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. 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. 2:9-11/ 

 Iesāksim šīs pārdomas ar norimšanu un lūgšanu trīsvienīgā Dieva priekšā: „Mēs Tev pateicamies, 
visuvarenais Dievs, ka Betlēmes vēsts atskan Tavā draudzē, visā pasaulē un arī manā sirdī. Svētais Dievs, 
es neesmu cienīgs Tev ko lūgt un nezinu, vai drīkstu nākt Tavā priekšā ar visu to, kāds es esmu. Nekad to 
es neuzzinātu, ja Tu Dievs nenāktu pie mums savā Dēlā, mūsu Pestītājā. Cik ļoti tuvu Tu nāc pie mums un 
cik pazemīgi, lai katra sirds šajā vakarā var gavilēt un teikt, arī man šis lielais prieks ir noticis. Šī vēsts, kas 
toreiz izskanēja, nav beigusi skanēt un tā skan stiprāk par pasaules trokšņiem, tā ir stiprāka par visām 
ziņām, kas biedē un nomāc šajā laikā. Mēs lūdzam, ka šī nakts mums atklāj Tavu Tēva sirdi, ka arī mēs 
varam būt kā gani, kas Tavu vārdu uzrunāti, steidzamies pie Tava Dēla. Svētī mūs visus Tavā mīlestības un 
mūžīgās dzīvības vārdā.” Āmen.  

 Mīļā Kristus draudze! Ir īpašs vakars, kurā aizvien varam dzirdēt to tālo notikumu tik tuvu un dzīvu 
mums līdzās. Šogad piespiedu kārtā esam nolikti apstāties un izolēties no cilvēkiem, no lieliem un skaļiem 
pasākumiem.  

 Šķiet, ka visa pasaule lielajā skrējienā ir aizmirsusi apstāties un sadzirdēt Dieva balsi savā dzīvē 
un sev apkārt. Vai esi to pamanījis pie sevis, ka pie nesakārtotas un pārlieku lielas slodzes, Dievs liek 
mums apstāties. Veselība sašķobās, lietas nenotiek, kā cerētas. Vai tā nav Dieva liela mīlestība pret 
mums? “Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu” /Atkl. 3:19/ Dievs liek mums apstāties pirms notiek 
kas ļaunāks. Varbūt jājautā, kas tad vēl ļaunāks var notikt? Te sadzirdēsim, ka ar šo dzīvi viss nebeidzas, 
zaudējums var būt neizsakāmi smags. “Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd 
dvēsele. ” /Mat. 16:26/ 

 Kad esam apstādināti, ir iespēja sadzirdēt Dieva teikto. Turpat līdzās skan Pestītāja vārdi: “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.”  /Atkl. 3:20/ 

 Šī satikšanās ir personīga starp tevi un Pestītāju. Citu klātbūtne traucētu tai, velti laiku, lai apstātos 
un sadzirdētu.  

 Sadzirdēt, ka Dievs pieklauvē pie tavas dzīves, pie tavas ikdienas, pie tavas sirds durvīm. Redzi, 
Viņš stāv un klaudzina! Cik ilgi? …. Katrs mēs to zinām un varbūt mums pat ir neērti iet atvērt, jo ilgus 
gadus ar nerimstošu mīlestību Dieva Dēls nepamet tavas sirds durvis.  

 Kad ieskanējās pirmais klauvējiens pie tavas sirds? Kristībā! Kad tiki saukts vārdā un kļuvi 
piederīgs pie Kristus nāves un augšāmcelšanās, un tapi mazgāts atdzimšanai Svētajā Garā.  

 Redzi, Viņš klauvē ļoti tieši, bet ne ar spēku. Caur vecāku un vecvecāku lūgšanām. Caur  Tēvreizi, 
kas tika līdzi skaitīta. Caur sarunām skolā, ekskursiju uz baznīcu. Tu pamanīsi, ka visur ir skanējis Dieva 
vārds, kas uzrunā un aizskar sirdis.  



 Jēzus klaudzina škiet vēl jo stiprāk tajos brīžos, kad mūsu sirdīs nerimstas grēks. “Tas traucē. 
Neklauvē. Ej prom.” Tā grēcīgā daba saceļas pret to, kas turpina mīlestībā klauvēt.  

 Cik sāpīgi, ka mēs kā valsts, aizvien vairāk un vairāk aizcērtam durvis uz svētību. Viendzimumu 
laulības, meli, krāpšana, lamas, manas personīgās ērtības un tiesības pāri Dieva likumiem. Iespējams, ka 
uz mums attiecas vārds no Hozejas grāmatas: “Kungam ir strīds ar zemes iemītniekiem: jo nav patiesības 
un uzticības, un nav Dieva atziņas uz zemes!” /Hoz 4:1/ 

 Mīļie, vai tas viss nav ienācis tā pamazām? Un ne jau caur kādu abstraktu valsti, bet katru vienu no 
mums?  Tad lai: “nemīlam ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību!” /1Jņ 3:18/ 

 Kad grēks ir izdarīts, skan vēl trīs klauvējieni. Vai dzirdi? Tie skan savādāk, tie skan daudz dziļāk 
un ar vēl lielāku mīlestību. Āmurs pret naglu tik tuvu tavām sirds durvīm un noslēgumā nerimstoši un 
mūžam dzīvi vārdi: “Viss piepildīts”. Kāda svētība durvis atdarīt ar  atzīšanos savos grēkos un lūgšanu. Arī 
es esmu noziedzinieks un pelnījis nāvi: "Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā valstībā!” /Lk.23:42/ 

 Tad var skanēt prieka pilnie vārdi: “"Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē.” Te 
piepildās reiz Eņģeļa vēsts: “jums šodien Pestītājs dzimis!” Tas ir tas patiesais un mūžīgais prieks. Kā 
raksta Jānis 1. vēstulē: “Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo 
Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. ” /1.Jņ. v. 4:9/  

 

ARHIBĪSKAPA  VĒSTĪJUMS 

 

Vēstījums 2020. gada Ziemsvētkos 
 

 Dieva mīļotie, es sirsnīgi sveicu jūs Kristus dzimšanas svētkos! 

 Septiņsimt gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja vēstīja, ka Dievs dos izcilu zīmi: 
„Jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Immānū-Ēls.“ Latviski tas nozīmē – Dievs ar 
mums, Dievs mūsu vidū. Viņš nāks, lai atpestītu cilvēkus no grēkiem.  

 Svētais Augustīns raksta, ka grēks ir ne-līdzības zeme. Tāda zeme, kurā, dodoties aizvien dziļāk, 
cilvēks arvien vairāk zaudē līdzību Dievam. Kristus piedzima pasaulē, lai vestu mūs atpakaļ. Tādēļ, ja 
gribam sacīt vēlējumu, kas atbilst Kristus dzimšanas svētku saturam, tad vēlēsim: “Lai tev priecīga 
atjaunošanās Dieva līdzībā!” Līdzība Dievam ir cilvēku cieņas un vienlīdzības avots.  

 Šogad par atjaunošanos dievlīdzībā jāizceļ viens īpašs aspekts. Dievs izredzēja Mariju Jēzum par 
māti. Tā tas būtu varējis palikt. Gan jau ar Dieva palīgu Marija būtu Jēzu uzaudzinājusi. Mūsdienās 
daudzas sievietes vienas audzina bērnus. Taču savam Dēlam Dievs gribēja ko citu. Viņš teica Jāzepam – 
nebīsties apņemt Mariju par savu sievu! Dievam bija pilnīga brīvība, kā izveidot vidi, kurā Jēzum uzaugt. 
No visām iespējām viņš izvēlējās vienu – lai Jāzeps nebaidās būt Marijai vīrs un audzināt Jēzu kā tēvs. No 
visām iespējām, kā Jēzum uzaugt, Dievs izvēlējās vienu – ģimeni, kurā ir vīrs Jāzeps, sieva Marija un 
bērns Jēzus. Cauri gadsimtiem mēs to saucam par  Svēto Ģimeni.  

 To pašu Dievs grib ikvienam bērnam, tādēļ dievlīdzības atjaunošanas svētku vēsts ir arī tāda: 
Vīrieši, appreciet savas sievietes, ar kurām jau tāpat dzīvojat kopā kā vīrs ar sievu! Sievietes, 
nesamierinieties ar ko mazāk! Lai bērni dzimst un uzaug ģimenē pēc Svētās Ģimenes skaidrā un 
saprotamā parauga! Un tie, kas esat viens otram solījušies – pieņemiet lēmumu gādāt, ka paliekat kopā 
priekos un bēdās, bagātībā un nabadzībā, slimībā un veselībā, līdz kamēr pats Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē. 
Lai tas ir jūsu gods un cieņa! Mūsu jaunā gada apņemšanās lai būtu – atjaunosim latviešu valodu! Atdosim 
atpakaļ patieso nozīmi vārdiem “draugs” un “draudzene”. Draugiem nedzimst bērni, bet gan vīram un 
sievai. Bērni neuzaug pie draugiem, bet pie tēva un mātes. 

 Kristus piedzima, lai mēs atjaunotos Dieva līdzībā. Šī ir dzīves joma, kurā to darīt ir neatliekami un 
svarīgi. Darīsim to ar Ziemsvētku prieku! Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! 

Sirsnībā – 
+Jānis Vanags 
Rīgas arhibīskaps 

 
 



PAR DIEVKALPOJUMU 

Dievkalpojuma daļa – GLORIA IN EXCELSIS 

„Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs Tevi godājam, mēs Tev pateicam par Tavu 
lielo godību, Dievs Kungs, Debesu Ķēniņ, Tu visuspēcīgais Tēvs; Jēzu Kristu, Tu Visuaugstākā 

vienpiedzimušais Dēls. Dievs Kungs, Tu, Dieva Jērs, Tā Tēva Dēls, kas nesi pasaules grēkus, pieņem 
mūsu lūgšanu! Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums! 

Jo Tu viens esi svēts, Tu esi Tas Kungs, Jēzu Kristu, līdz ar Svēto Garu Dieva Tēva godībā.” 

 „Gods Dievam augstībā” jeb Gloria in excelsis mūsu dievkalpojumā seko Absolūcijai un Kyrie 
dziedājumam. Tas ir viens no retajiem senajiem baznīcas dziedājumiem, kas saglabājies līdz 
mūsdienām.Tās pamatā ir vārdi, ar kādiem eņģeļi pasludināja ganiem Jēzus piedzimšanu. 

 Tāpat kā Kyrie, arī Gloria in excelsis dziedājums ienāk rietumu baznīcā no Austrumiem ceturtajā 
gadsimtā, un sākotnēji tas tika dziedāts rīta svētbrīžos. Kā dievkalpojuma sastāvdaļa tas pirmo reizi tika 
izmantots Romas bīskapa vadītajā Ziemassvētku pusnakts dievkalpojumā. 

 Romas bīskaps Simahijs (498–514) to iekļauj arī svētdienu un svētku dievkalpojumos. Vairākus 
gadsimtus Gloria in excelsis dziedāšana tiek atvēlēta tikai bīskapiem, bet, sākot ar septīto gadsimtu, to 
dzied arī priesteri – sākumā gan tikai Lieldienu dievkalpojumā. 

 Gloria in excelsis tiek paturēts reformācijas dievkalpojumu kārtībās, tostarp Mārtiņa Lutera 
1523.gada “Dievkalpošanas kārtībā”, joprojām latīniskajā variantā. Luters par Gloria in excelsis saka, ka – 
“tā nav sacerēta uz zemes, bet nākusi no debesīm”. Citviet tas tiek aizstāts ar himnu, kurā 
pārstāstīts Gloria in excelsis saturs tautas valodā. 

 Gloria in excelsis ir pirmo Ziemassvētku naktī eņģeļu dziedātā slavas dziesma Dievam (Lk.2:14), 
kas papildināta ar himnu Laudamus (lat. "mēs slavējam Tevi"). Dziedājums ir pienācīgā vietā katrā 
svētdienas dievkalpojumā, paturot prātā, ka dievkalpošana tiek turēta kopā ar “eņģeļiem un debesu 
pulkiem” Trīsvienīgā Dieva godam pateicībā par Viņa mums dāvāto pestīšanu, grēku piedošanu. 

 Gloria in excelsis savā pilnajā ar Laudamus ietverto variantu ir Dieva vārda – Jāņa evaņģēlija 
pirmo divu nodaļu inspirēta slavas dziesma godības apslēptībā mājojošajam Dievam Tēvam un Dievam 
Dēlam, kas tapa miesa – Jēzum Kristum. Sludinot Kristus Evaņģēliju, Viņa nāvi pie krusta un 
augšāmcelšanos, tiek pasludināts miers ar Dievu, kā to māca apustulis Pāvils: ”Tad nu mums, ticībā 
taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu”. (Rom.5:1) Tas arī ir Dieva labais prāts uz 
mums. 

 Slavinājums Dievam tiek pienests pateicībā, ka mums ir “Jērs, kas nes pasaules grēku” (Jņ.1:29) – 
Jēzus Kristus, pateicoties Viņam mums ir aizstāvība pie Debesu Tēva, mums, kam ir labs prāts pie Dieva 
pestīšanas. Dievs nedusmo uz saviem atpestītiem ļaudīm, nav tādas “kaites”, kas varētu mūs “šķirt no 
Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā” (Rom. 8:39b), tāpēc “..viss ienaids jau 
pagalam.” 

 Laudamus liek dziedājumam izskanēt ar Jēzus Kristus dievības apliecinājumu un Trīsvienības 
slavinājumu. Gloria in excelsis dziedājuma saturs īsos vārdos raksturo visa dievkalpojuma būtību, proti, 
Kristus te nāk pie mums – Savā vārdā un Sakramentā, un mēs Viņam atbildam ar slavas dziesmām un 
lūgšanām. 

Rakstā izmantotais avots: Jānis Gaisiņš,  latvijasluteranis.lv 
 



 

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 
27.decembris 

900 DIEVKALPOJUMS 

Pirmā svētdiena pēc 
Ziemsvētkiem 

Svētīts tas, kas paļaujas 
uz Kungu. (Ps 40:5) 

Ceturtdiena 
31.decembris 

1800 Dievkalpojums 
Vecgada diena 

Tavā rokā ir mani laiki. 
(Ps 31:16) 

Svētdiena 
3.janvāris 

900 DIEVKALPOJUMS 

Otrā svētdiena pēc 
Ziemsvētkiem 

Topiet līdzcietīgi, kā jūsu 
Tēvs ir līdzcietīgs.  

(Lk 6:36) 

Ceturtdiena 
7. janvāris 

1900 Dievkalpojums 
Es esmu Tavs, glāb 
mani! (Ps 119:94) 

Svētdiena 
10.janvāris 

900 DIEVKALPOJUMS 

Svētdiena pēc 
Zvaigznes dienas 

Tie, ko vada Dieva gars, 
ir Dieva Dēli. (Rm 8:14) 

 

 

„Dieva Vārds, mūsu Kungs Jēzus Kristus, savas bezgalīgās mīlestības dēļ 

kļuva par to, kas esam mēs, lai mūs darītu par to, kas ir Viņš pats.” 

/Sv. Lionas Irenejs/ 

 
KONTAKTI 
 

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1700 -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 un pārējos ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz draudzes 
bankas kontu: 
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,  
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844 

„Draudzes Vēstis” lasi arī draudzes mājaslapā: www.cesvainesdraudze.lv 
Un seko līdzi draudzes facebook lapai: facebook.com/cesvainesdraudze 


