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  2022.gada 27. novembris – 24.decembris 
GANA SLEJA 

Draudzes mācītājs Guntars Agate Paeglis 
Dieva Dāvana Viņa Dēls Jēzus Kristus! 

 Jo tik ļoti Tēvs savu radīto pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu viendzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Dēlam tic, nepazustu grēka sabojātajā pasaulē, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo 
Tēvs savu Dēlu nav sūtījis grēcīgajā pasaulē, lai Dēls to tiesātu, bet, lai Dēlam ticīgais no 
grēcīgās pasaules tiktu izglābts. Kas Dēlam tic, tas tiek izglābts, kas netic – pazudināts. (Jņ. 
3:15-17) 

 Dieva Dēls Jēzus Kristus šos vārdus saka farizejam Nikodēmam. Viņš stāsta par 
pieauguša cilvēka piedzimšanu no Dieva Svētā Gara. Kristus Baznīcas mācībā šī patiesība ir 
izprotama kopā ar eņģeļa Gabriela pasludināšanu Jaunavai Marijai: ,,Esi sveicināta, Marija, 
žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi! Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva! Tu 
tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu un sauksi Viņu vārdā Jēzus.” (Lk. 1:28-32) Kristus 
Māte atbild: ,,Kā tas var notikt? Es vīra neapzinos.” (Lk. 1:34) Mūsdienu valodā izsakoties, 
tas būtu tā: ,,Man nav bijušas seksuālas attiecības ar manu saderināto, nākamo vīru Jāzepu, es 
esmu jaunava – jauniete.” Bībeliski – jaunavas ir jaunietes līdz brīdim, kad tām ir pirmās 
seksuālās attiecības (pēc pirmajām intīmajām attiecībām, ja tās ir laulībā, tad bībeliskā 
izpratnē jaunava kļūst sieva, ja ārpus laulības, tad mauka). 

Pēc Mozus celibāta bauslības, ja vīrietis ar sievieti ir seksuālās attiecībās ārpus 
laulības, tad abi ir nomētājami ar akmeņiem kopā ar gaidāmo bērnu. Tā bija ikdienas prakse 
2023 gadus atpakaļ Izraēlā. Tā laika ikdienas dzīvē šādus nāvessodus varēja redzēt bieži. Šis 
likums ir tas, kas radīja izbailes Jaunavā Marijā.  

Eņģelis Gabriels turpina: ,,Svētais Gars nāks pār tevi un Visaugstākā spēks tevi 
apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” (Lk. 1:35)  

Kristus Baznīca Dieva Dēla piedzimšanā svin neizskaidrojamu brīnumu – 
PIEDZIMŠANU NO SVĒTĀ GARA, kuru Jēzus atstāj savai baznīcai kā sakramentu, kuru 
saņemot, grēciniekā piedzimst Kristus, tātad cilvēks piedzimst no augšienes. Sākas cilvēka 
ticības dzīve, kura ir nemitīga cīņa starp cilvēcisko (baznīcā lieto vārdu – grēcinieku) katrā no 
mums un Jēzu Kristu mūsos (baznīcā lieto – jaunais cilvēks mūsos). Katrs, kurš piedzimst no 
Svētā Gara, tiek vajāts no tiem, kuri nepiedzimst no Svētā Gara. Kristus vajāšana sākas 
viņam piedzimstot, kad Hērods nosūta nogalināt visus pirmdzimtos zēnus Betlēmē. Jēzu 
paglābj eņģelis, kurš parādās viņa audžutēvam Jāzepam, sakot: ,,Bēdz, jo to, kas piedzimis no 
Svētā Gara, meklē nokaut!” Tad Jāzeps kopā ar Jaunavu Mariju un Jēzu dodas uz Ēģipti. 
Bībeles arheoloģija šo notikumu saista ar ebreju iziešanu no Ēģiptes. Proti, izvedot no 
Ēģiptes Dieva Tēva izredzēto tautu, ebrejus, kurus Dievs izredzēja Ābrahama ticības dēļ, tiek 
nogalināti visi Ēģiptes pirmdzimtie. Nevainīgu bērnu nogalināšana, ticības izpratnē, ir 
priekšvēstnesis, ka notiek Dieva iejaukšanās pazudinātajā pasaulē. Norisinās cilvēciski, ar 
prātu nepieņemami notikumi, tiek nogalināti nevainīgi bērni. Netiek nogalināts tas, kuru 
Hērods vēlējās, lai tiktu nogalināts, tas ir, Jēzus. Cilvēks kliedz pret Dievu: ,,Kā to varēja 



pieļaut?! Šie bērni taču nav vainīgi!”  Dievs taču bija izlēmis tiem bērniem piedzimt šajā 
pasaulē… Grēcīgajā pasaulē šis, no Svētā Gara dzimušais Bērns, uzņemas visus šīs pasaules 
grēkus. Būtiskākā atšķirība ir – Kristus atnāk, lai pieņemtu Sava Tēva gribu, proti, labprātīgi 
mirt par šīs grēka sabojātās pasaules ļaunumu un grēku. Mūsu grēki Kristū mums ir piedoti! 
KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES! KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI ir noslēgums 
gaidīšanas laikam – Adventa laikam.  

Adventa laiks sākas četras nedēļas pirms Kristus dzimšanas svētkiem. Adventa 
nosaukums cēlies no latīņu valodas vārda “adventus”, un tulkojumā tas nozīmē, “nākšana” 
jeb “atnākšana”. Šajā laikā, kas ir četras nedēļas pirms Kristus dzimšanas svētkiem, ik 
svētdienu tiek aizdegtas svece adventes vainagā. Ar pirmo adventes svētdienu, ar pirmo 
aizdegto svecīti sākas kristīgās baznīcas liturģiskais Jaunais gads. Pirmā adventes svētdiena ir 
27. novembrī, otrā adventes svētdiena 4. decembrī, trešā 11. decembrī, savukārt ceturtā 
svecīte simboliski adventes vainagā tiks aizdegta 18. decembrī.  

Mūsu Kunga Jēzus Kristus 490. žēlastības gadā bīskaps Tūras Perpētijs oficiāli atzina 
Adventu par grēku nožēlas laiku Rietumeiropas Franku Baznīcā, uzliekot trīs dienu gavēni 
nedēļā no 11. novembra līdz Ziemassvētkiem. Šis 40 dienu gavēnis, kurš ir līdzīgs Lielā 
Gavēņa laikam, pēc izcelsmes tika saukts par svētā Mārtiņa 40 dienu gavēni. 

Sākoties Adventa laikam, tiek pīts vainags, kas simbolizē mūžīgo dzīvību – Kristu. 
Aplis – mūžību, un vainags no egles vai priedes zariem, kuri ziemu un vasaru zaļi – dzīvību. 
Liturģijā četras sveces simbolizē četrus evaņģēlistus, kā mūžīgo gaismu visām tautām. 

Kristieši Adventa gavēņa laikā izmeklē savu sirdsapziņu, izsūdz grēkus, daudziem 
kristiešiem top gavēņa laika apņemšanās. Lai ar svētību un žēlastību tas katram izdodas! 

Ticības cīņu bagātu Mūsu Kunga Jēzus Kristus 2023. žēlastības gadu! 
 

SVĒTDIENAS SKOLA DRAUDZĒ 
 
Ar Pļaujas svētkiem atsākas arī svētdienas skolas nodarbības. Tiekamies svētdienās 

pl. 9.00. ,,Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar Viņu, no tā tev nāks labums.” (Īj 
22:21)  

Mūsu draudzes svētdienas skolas kalpotājas: Līga, Ilze, Regīna 
 

IESPĒJAS DRAUDZĒ 
 
2022. gada 17. septembrī sākās Iesvētes mācības. Tās notiek dažādās mūsu prāvesta 

iecirkņu draudzēs. Ir aicinājums ziedot šai misijai. Ziedojumus pieteikt mācītājam.  
 

IESPĒJAS DRAUDZĒ 
 
Ja Tava sirds kļūst modra un atsaucas Adventes laika noskaņai, tad esi aicināts 

atbalstīt draudzes ideju, proti, sarūpēt kādu dāvaniņu līdzās esošajiem cilvēkiem. Tu droši 
vari no sirds dāvāt kādu konservu burciņu, adītus cimdus vai zeķes vai jebko citu, kas tev 
šķiet vajadzīgs un noderīgs tiem, kuriem varbūt kādreiz ir nosalušas ne tikai rokas, bet arī 
sirds. Visas sarūpētās dāvaniņas ceturtajā adventes nedēļā nonāks pie tiem līdzcilvēkiem, 
kurus Dievs būs izvēlējis.  

 
SVEICIENS DRAUDZEI NO MĀCĪTĀJA REIŅA BIKŠES 

 
Dieva bērniem Ziemassvētku prieks neaprobežojas tikai ar īsu Adventa un 

Ziemssvētku laiku. Nē, tas piepilda mūsu sirdis katru dienu. Bet kāda īsti ir Ziemassvētku 
būtība? Kas var radīt to prieku, kas nekad nezudīs arī pēc 24. decembra? Bībele sniedz mums 



atbildi, to lasām Galatiešiem 4. nodaļā: ,,(..) kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu 
Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, 
ka mēs iegūtu bērnu tiesības.” 
 Laiks līdz Kristus dzimšanai ir Dieva vadības un apsolījuma pilns. Dievs uzrunā 
Ābrahamu un dod apsolījumu: ,,Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu 
lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.” (1. Mozus 12:2) Bet laiks nebija piepildīts un Dievs 
norādīja aizvien konkrētāk sakot: ,,Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa 
kājām, iekāms tas Šīlo nāks. Viņam tautas klausīs.” (1.Moz. 49:10)   Mesija, kas 
uzvarēs gēku un nāvi, nāks no Ābrahama nama no Jūdas cilts. Ķēniņam Dāvidam Dievs dod 
norādi par ĶĒNIŅU, kas nāks. ,,Es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām 
miesām, tam Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. Un tas uzcels namu Manam Vārdam, un 
Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem. (2. Samuēla 7:12-16) 
 Līdz Dievs caur pravieti Jesaju dod ļoti skaidru pravietojumu, kā tas notiks: ,,Tas 
Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu 
Imanuēls.” (Jesajas 7:14) 
 Dievs ļoti konkrēti atklāj, kā ienāks Glābējs un kāds Viņš būs. ,,Tauta, kas staigā 
tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. 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. Viņa valstība 
ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to 
nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs Tā Kunga Cebaota 
dedzīgums.” (Jesajas. 9:1,5-6) 

Dievs tā pamazām ļauj ieraudzīt visu lielo glābšanas plānu. Kad laiks bija piepildīts, 
Dievs sūtīja Savu Dēlu. Kāds reiz ir trāpīgi sacījis: ,,Patiesībā, Ziemassvētkus nevaram 
reducēt tikai uz ģimenes svētkiem, bet tie ir ienesuši pārmaiņas visā pasaulē.”  

Ko tava sirds gaida un pēc kā tā ilgojas? Vai ilgojos pēc Dieva apslolītā glābēja?  
Lai lūkojamies uz tiem ticības vīriem un sievām, kas ilgodamies gaidīja apsolīto 

Mesiju. Simeans satvēra Dieva apsolījumu ticībā. Viņš gaidīja uz Israēla mierinājumu un 
iepriecinājumu. Viņš uzticējās Jēzum.  

Ņēmis Jēzus bērnu savās rokās, viņš skatīja Dieva Dēlu, kas nāca, lai nestu pasaules 
grēkus. Simeans sacīja: ,,Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas 
acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot 
pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.” Lk. 2:29-32 

Simeans piedzīvoja to prieku, kas nebeigsies nekad. Novēlu, ka šis Adventa laiks ir 
tāds, kurā mēs no sirds ilgojamies satvert Kristu un esam Viņa žēlastības satverti. Lai Kristus 
dzimšanas svētkos līdz ar Simeanu varam teikt: ,,Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu!” 

   
Mīlestībā un sirds pateicībā par kopīgo ticības ceļu no Rīgas Jēzus draudzes 

  
NOTIKUMI DRAUDZĒ 

 

Dievkalpojumi draudzē notiek ierastajos laikos: 
svētdienās  plkst. 9:00 
ceturtdienās  plkst. 18:00 

Par kristībām, iesvētībām vai citām svētdarbībām lūgums sazināties ar mācītāju Guntaru 
Agati Paegli (t. 25669667) 
Paldies par jūsu ziedojumiem, kas arī šajā laikā palīdz veikt Dieva valstības darbu Cesvainē 

un tās apkārtnē! 
 
 



KONTAKTI 
 

Mācītāja pieņemšanas laiks – iepriekš sazinoties ar mācītāju. 
Mācītājs Guntars Agate Paeglis, tel. 25669667 guntarspaeglis@inbox.lv 
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 
Ja vēlies papildināt mūsu draudzes avīzi ar ideju, saturu, tad raksti reginapaegle@inbox.lv vai 
sūti ziņu tel. 29329157. 


