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Draudzes mācītājs Guntars Agate Paeglis 

Brāļi un māsas, Zvaigznes dienas laiks! 
Zvaigznes diena, Kunga atspīdēšanas diena, grieķu valodā saukta par Epifania. Tie ir 

vieni no vissenākajiem kristīgajiem svētkiem – Austrumos tos svinēja jau 3. gadsimtā. 
Apmēram simts gadus vēlāk šos svētkus sāka svinēt arī Rietumos, kur tie tika atzīmēti kā 
Triju Ķēniņu diena.  

Mateja evaņģēlijs vēsta par Austrumzemju gudrajiem: Kasparu, Melhioru, Baltazaru, 
kuri, sekojot zvaigznei, ieradās Jeruzalemē un Betlēmē, kur meklēja jaundzimušo jūdu 
ķēniņu. „Iegājuši mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa Māti Mariju un, krītot uz vaiga, Viņu 
pielūdza. Tad tie atvēra savus krājumus un pasniedza Jēzum dāvanas: zeltu, vīraku un 
mirres.” Kunga atspīdēšana nozīmē Trīsvienīgā Dieva ienākšanu pasaulē kā Trīsvienības 
Otrās Personas Jēzus Kristus liecības atklāšanos ebreju vīrieša veidolā. Svinot epifānijas 
svētkus, Rietumu liturģijā uzsvars tiek likts uz trim ķēniņiem jeb Austrumu gudrajiem, kurus 
pie Jēzus atveda zvaigzne. Pie Kristus bērna ierodas pagāni (gudrie), lai atdotu godu Dievam. 
Šis notikums norāda, ka ir iespējams iepazīt Dievu, ja to meklē. 

Gudrie, kas ieradās pie Jēzus, sniedza dāvanas. Saskaņā ar tradīciju tās bija: zelts – 
karaliskā goda simbols, vīraks – priesteriskās cieņas simbols un mirres – simbols tam, ka 
piepildījušies mesiāniskie pravietojumi, kā arī norāde uz Pestītāja nāvi. Dāvanas vienlaikus 
apliecināja ticību Kristum kā patiesam cilvēkam (mirres), patiesam Dievam (vīraks) un 
Karalim (zelts). 

Ar Kunga atspīdēšanas svētkiem tiek saistīta kristiešu tradīcija, kuru lieto katoļu, 
uniātu, grieķu katoļu baznīcās, proti, krīta, vīraka un ūdens svētīšana. Ar svētītu krītu uz 
mājas durvīm tiek uzrakstīti burti +K+M+B, kā arī gads 2023. Šie burti tiek skaidroti kā trīs 
ķēniņu iniciāļi. Viduslaikos tos lasīja citādāk. Uzraksts „C+M+B” (Kaspers latīniski tiek 
rakstīts kā C) pauda svētību: Lai Kristus svētī Tavu namu! (Christus mansionem benedicat!) 

Mūsu draudzē Epifānijā tiks ievētīti četri iesvētāmie. Lai pēc tradīcijas, Kristus svētī 
katru mūsu namu. 

 
 

SVĒTDIENAS SKOLA DRAUDZĒ 
 
Svētdienas skolas nodarbības ar Kunga svētību un par svētību cilvēkiem notiek. 

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 septembrī sākās Iesvētes mācības. Tās notiek dažādās mūsu prāvesta 
iecirkņu draudzēs. Ir aicinājums ziedot šai misijai. Ziedojumus pieteikt mācītājam.  
 

IESPĒJAS DRAUDZĒ 
 
Paldies, ja Tava sirds bija modra un atsaucās Adventes laika noskaņai, paldies, ka 

sarūpēji kādu dāvaniņu līdzās esošajiem cilvēkiem viņu augsti cienījamā vecumā. Tava 
dāvaniņa no sirds aizkustināja un iepriecināja!  

Brīnišķīgā kalpošana Ziemassvētku laikā! 
Brāļi un māsas, biju pārsteigts par brīnišķīgo ideju – nest dāvanas un Ziemassvētku 

laikā tās dāvināt mūsu draudzes brāļiem un māsām, kas savas dienas vada godājamā vecumā. 
Manuprāt, tas bija patiess iepriecinājums man, mūsu pērminderim Andrejam un, protams, 
brāļiem un māsām.  

Līdzdalot notikumu gribu, pirmkārt, teikt, ka lielākais prieks sirmgalvjiem parādījās 
brīdī, kad aiz manas muguras tika atpazīts Andrejs, tad atskanēja sauciens: ,,Andrej!” Šis 
notikums man asociējās ar Jaunās derības notikumu, kad Mācekļi atpazina Kristu pēc 
augšāmcelšanās. Mūsu baznīcā pērmindera amats ir salīdzināms ar draudzes dvēseli, kur 
amata kalpošana atklāj aicinājumu kalpot Kristus miesā kā draudzes priekšstāvim. 

 Līdzās dāvanu pasniegšanai pensionāriem, mēs kopā katrā namā dziedājām korāli, 
lauzām kaladas, oblātes, lūdzām un klausījāmies atmiņu stāstos. Kopā bijām 11 namos, divus 
cilvēkus nesastapām. Šai brīnišķīgajai kalpošanai veltījām divas dienas. Kopā apciemojām arī 
Dzelzavas pansionātu, kur noturējām Vārda dievkalpojumu un dziedājām korāļus no Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojuma lapiņām. 

Paldies, brāļi un māsas, par ideju, dāvanām un īpašs paldies Andrejam par šo ticības 
prieku kalpošanā! Kā apustulis Pāvils saka:  

,, Esiet dedzīgi labos darbos!” 
Novēlu mums visiem Epifānijas laikā piedzīvot prieku, tiekoties ar Kristu, kā tas bija 

pagānu gudrajiem. 
Jūsu gans Guntars Agate Paeglis 

 
IESPĒJAS DRAUDZĒ – DZEJA 

Lai apsnigusi doma 
Dziļi tevī mīt! 

Lai tā atpūšas un briest! 
Kad pavasaris plauks, 

Cel uz augšu domu savu 
Un spārnus raisi. 
Un lai domai līdzi 

Vienmēr eņģeļkoris klusi dzied! (R.Paegle) 
 
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. 


