Lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti!
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Bībelē varam atrast šādu
teikumu: „Pasargi, Dievs, ka
es grēkotu pret Kungu un
pārstātu lūgt par jums!”
(1Sam 12:23) Šos vārdus ir
sacījis pravietis Samuēls. Viņš
arvien ir lūdzis Dievu par atsevišķiem cilvēkiem un tautu
kopumā. Viņš ir apņēmības
pilns to darīt arī nākotnē.
Samuēls pat redz, ka tas būtu
grēks Dieva priekšā, ja viņš
kādudien pārtrauktu aizlūgt
par tiem, kurus Dievs ieliek
viņa sirdī. Mēs šeit sastopam
vīru, kas apzinās, ka aizlūgšana ir milzīga vērtība. Mēs
redzam vīru, kam ir pārliecība,
ka Dievs katrā ziņā arī atbild,
ja Viņu lūdzam.
Ja kādam ir kāda vajadzība,
mēs diezgan ātri esam gatavi
sacīt: „Es aizlūgšu par tevi.”
Bet varbūt aizlūgšana par citiem prasa arī sagatavošanos?
Apustulis Jēkabs savā vēstulē
raksta, ka daudz iespēj taisna
cilvēka lūgšana, darbodamās
savā spēkā. No sacītā var noprast, ka ir lūgšanas, kurās ir
spēks, bet ir arī tādas, kurās
tā nav. Taisna cilvēka lūgšanai
ir dots īpašs apsolījums, bet

taisni paši no sevis mēs neviens neesam. Mūsu taisnošana ir Kristus asinīs, kurās
mūsu grēki tiek dzēsti. Pastāvīga savas sirds un dzīves
izmeklēšana grēknožēlā Dieva
priekšā ir veids, kā kļūt sagatavotiem aizlūgt par citiem.
Dievs grib, lai mūsu lūgšanās
un aizlūgšanās būtu Gara
spēks, ne mūsu vieglprātība.
Mums jāpatur prātā, ka aizlūgšana par vienu vai vairākiem cilvēkiem vai pat veselu
tautu ir došanās garīgā cīņā.
Tas ir cīņas lauks, kurā norisinās cīņa starp Dieva gribu un
velna gribu uz dzīvību un nāvi.
Un tā nav rotaļa, ja mēs sevi
piesakām kā aizlūdzējus, kas
iestājas par Dieva gribas īstenošanos. Ir jābūt labi sagatavotiem, apbruņotiem ar Kristu
un Viņa asinīs iegūto taisnošanu no grēkiem.
Apustulis Jēkabs apgalvo,
ka aizlūgšana iespēj daudz.
Kāds būtu es un mana dzīve,
ja nebūtu to, kuri ir aizlūguši
par mani un turpina to darīt?
Kāda būtu Baznīca, mūsu zeme un valsts, ja nebūtu vairs
lūdzēju, kas par tām lūdz?

Viss būtu daudz citādāk.
Dieva gribas īstenošanās tiktu
aizkavēta. Mums jābūt ļoti
pateicīgiem par katru kristieti,
kurš, Kristu un cilvēkus mīlot,
nāk pie Dieva lūgšanās un
aizlūgšanās. Kristiešu aizlūgšanu dēļ Dieva nodomi pie
cilvēkiem var īstenoties – arī
caur tiem, par kuriem tiek
aizlūgts. Aizlūgšanu nekad
nedrīkst novērtēt par zemu.
Aizlūgšanas kalpošana ir viena
no tām kalpošanas jomām,
kuru iespaidā Dieva valstība
aug un izplešas.
Apustulis Jēkabs apgalvo,
ka aizlūgšana nes dziedināšanu. Un runa jau nav tikai par
fizisku kaišu dziedināšanu.
Aizlūgšanu iespaidā tiek dziedināta cilvēku dvēsele, atjaunotas attiecības ar Dievu un
līdzcilvēkiem. Mēs esam aicināti aizlūgt arī par jaunajiem
kristiešiem, kuriem ir vajadzīgs
spēks, lai gūtu uzvaras, nonākot kārdināšanā. Šajā ziņā
izcils paraugs mums ir apustulis Pāvils, kurš arvien palika
lūgšanās par jaunajiem kristiešiem un jaundibinātajām
draudzēm. Vēstulē Pāvils

raksta Timotejam, ka viņš
pastāvīgi piemin Timoteju
savās lūgšanās dienu un nakti.
Mēs nezinām, kā būtu, ja
Pāvils neaizlūgtu, taču vienu
varam teikt droši: Timotejam
daudz kā pietrūktu no tā garīgā atbalsta, ko Dievs ar aizlūgšanas starpniecību ir paredzējis dot.
Mīļie draugi, tas ir Dieva
nodoms – Viņš vēlas mūs lietot kā aizlūdzējus par citiem
viņu garīgajās un arī fiziskajās
vajadzībās. Atcerēsimies, ka
aizlūgšanas kalpošana ir spēkpilna, ja to praktizē tā, kā par
šo kalpošanu māca Bībele. Tā
ver durvis uz debesīm, lai
Dieva griba īstenotos pie cilvēkiem pasaulē. Vienmēr, kad
tiekam lūgti vai pamudināti
aizlūgt, izmeklēsim no jauna
savas attiecības ar Dievu –
vai Kristū esam skaidroti no
grēkiem. Atcerēsimies, ka
taisnota cilvēka lūgšana iespēj
daudz. Ja Dievs savā vārdā to
saka, es uzticos, ka Viņš vēlas
tieši to – lai mūsu aizlūgšana
iespētu daudz.
Pateicībā par visiem tiem
dārgajiem cilvēkiem, kuri ir
aizlūguši arī par mani un turpina
to darīt, mācītājs Erberts Bikše
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13. un 14. novembrī – The Global
Leadership Summit vadītāju konference.
Sīkāka informācija: www.glslatvija.lv.
Svētdien, 15. novembrī, plkst. 11.30
(pēc dievkalpojuma) – padomes un nozaru vadītāju tikšanās.
Sestdien, 21. novembrī, plkst. 18.00 –
Svecīšu vakars.
Svētdien, 22. novembrī, plkst. 10.00 –
Mūžības svētdienas dievkalpojums (TV
pārraide).
Svētdien, 29. novembrī, plkst. 10.00 –
pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums un pēc tā – sadraudzība. Lūdzam
paņemt līdzi kādu kārumu kopīgajam
galdam!

Šī gada 10. oktobrī ar
draudzes vadītājiem
paredzētu lekciju
Rāmavas muižā uzstājās
mācītājs Terijs Hese
(Terry E. Hoese) no
Mičiganas, ASV. Viņš
Latviju pirmo reizi
apmeklēja pirms 21 gada
un tagad te viesojas nu jau
četrpadsmito reizi. 2009. gadā
mācītājs Hese tika apmācīts un iecelts
par „samierinātāju” jeb konfliktu risinātāju savā diecēzē Mičiganā. Tā kā
mācītājs Hese Latvijā ir biežs viesis,
arhibīskaps Vanags uzaicināja viņu
noturēt lekcijas par konfliktu risināšanu
arī Latvijā; tās ir dzirdējusi lielākā daļa
LELB mācītāju un vairākas draudzes.
Piedāvājam arī saviem lasītājiem īsu
ieskatu dzirdētajā.
Konfliktu rašanās ir saistīta ar mūsu
identitāti, jo grēka rezultātā esam egoistiski, vērsti uz sevi, un mūsu mīlestība
nav pilnīga. Vēl vairāk – mūsos norisinās
karš starp miesu un garu, veco un jauno
cilvēku, grēcinieku un svēto. Vienlaikus
esam pilnīgi taisnoti un tomēr grēcinieki.
Bet nebīsimies, jo Jēzus mums palīdz
katru dienu, dāvājot Svēto Garu.
Konfliktu risināšana, turot mieru, ieda-
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lāma sešās daļās: konflikta izprašana,
mūsu reakcija uz konfliktu, Dieva pagodināšana, baļķa izvilkšana no savas acs,
izlabošana lēnprātības garā un centieni
izlīgt mieru.
I Konflikta izprašana
Mums nav jābrīnās, kad rodas konflikts,
jo, kā iepriekš minēts, tas ir dabiski mūsu
cilvēciskās būtības dēļ. Problēma ir cilvēka sirds (Mt 15:18–19) un garīgās tieksmes, kas cīnās mūsos (Jk 4:1–3).
Konfliktu visbiežāk izraisa vienkāršs
pārpratums, atšķirības vai konkurences
cīņa par ierobežotiem resursiem.
II Reakcija uz konfliktu
Ir divas slidenas reakcijas uz konfliktu:
bēgšana – noliegšana, bēgšana (piemēram, šķiršanās), pašnāvība – un uzbrukums – uzbrukums vai apvainojums
(fizisks vai vārdisks), tiesāšanās, slepkavība. Un ir „miera turēšana” kā reakcija
uz konfliktu. „Taisnības augļus mierā
sēj tikai tie, kas paši tur (angl. – make)
mieru.” (Jk 3:18) Proti, mēs esam aicināti atcerēties dievišķo plānu jeb to,
kam piederam (mūsu identitāte: kristīti
Kristus nāvē un augšāmcelšanā, saņēmuši Svētā Gara dāvanu, cenšamies dzīvot
saskaņā ar Dieva sākotnējo plānu, Dievs
visu atjauno). Mēs esam aicināti paši
turēt mieru – lūgt par pāridarītāju vai
pāridarījumu, censties savstarpēji izlīdzināties jeb samierināties ar pretinieku,
veikt pārrunas. Mēs esam aicināti līdzdalīti turēt mieru – ar citu starpniecību,
esot atbildīgam vai atskaitoties citu
priekšā vai caur tiesu. Šis pēdējais veids
diemžēl nemaina sirds stāvokli.
III Dieva pagodināšana
„Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko citu
darāt, visu dariet Kungam par godu.”
(1Kor 10:31)
Katrā konflikta situācijā ir iespēja pagodināt Dievu – uzticoties Viņam un Viņa
apsolījumiem, atdarinot Kristu un atceroties, ka Kristus mums pašiem ir palīdzējis, kā arī ievērojot Dieva baušļus. Ir
iespēja kalpot citiem – nesot nastas,
mīlestībā aizrādot (reizēm ir jāsaka
cilvēkiem, ka viņiem nav taisnība, jo tā
darīja Jēzus, tomēr jāatceras, ka Jēzus
neapsūdz), mācot un iedrošinot (to darot, jāatzīst arī savas kļūdas). Un ir iespēja pieaugt līdzībā Kristum – atceroties,
ka katram ir nepieciešams Dievs; atceroties, ka esam kristīti; ieraugot savus
grēcīgos ieradumus un uzvedību; atceroties par doto iespēju grēku nožēlā atbrīvoties no vecā cilvēka un ietērpties jaunajā cilvēkā; piekopjot dievbijīgus ieradumus.
IV Baļķa izvilkšana no acs
Pirmais, kas jāpaveic, kad gribam

atrisināt konfliktu, – ir jāizvelk baļķis
no savas acs (Mt 7:5). Mēs neredzam
precīzi sava grēka dēļ, bet, kad darbojamies ar garīgām lietām, mums jāspēj
labi garīgi redzēt. Kā sacījis Šekspīrs:
muļķis domā, ka ir gudrs, gudrais zina,
ka ir muļķis.
Ir septiņi grēka atzīšanas posmi: uzrunāt visus, kas ir saistīti ar šo problēmu; izvairīties no aizbildinājumiem; atzīties konkrēti (nosaukt vārdā); atzīt
aizvainojumu (ieraudzīt grēka sekas);
pieņemt sekas; mainīt savu uzvedību;
lūgt piedošanu.
V Izlabošana lēnprātības garā
Ir svarīgi lūgt Dievam padomu, kā
pareizi pieņemt lēmumu, jo Dievs ir apsolījis, ka tam, kurš lūdz gudrību, tā tiks
dota.
Uzdod jautājumus. Vai pāridarījums
publiski pazemo Dievu? Vai pāridarījums
ir negatīvi ietekmējis tavas attiecības ar
šo cilvēku? Vai pāridarījums ietekmē vai
sāpina vēl kādu, izņemot jūs divus? Vai
pāridarījums sāpina pāridarītāju?
Rīkojies lēnprātīgi, mīlestībā un ar
mērķi palīdzēt.
Vispirms runā privāti, pirms tam izmeklējot savu sirdi, aizmirstot un piedodot mazus apvainojumus un pārdarījumus. Tad, ja nepieciešams, runā kopā
ar citiem, jo mērķis ir atjaunot savstarpējās attiecības un attiecības ar Dievu.
Un tad, ja nepieciešams, izstāsti draudzei,
jo draudzē, iespējams, ir kāds, kurš var
labāk uzrunāt šo cilvēku. Šādas konfliktu
risināšanas mērķis ir atjaunošana, jo
Dievs nevēlas, lai kāds grēcinieks ietu
bojā; Dievs vēlas, lai grēcinieks atgrieztos draudzē. Jēzus ir nācis glābt pazudušos.
VI Centieni izlīgt mieru
„Ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un
tad pienes savu upurdāvanu.” (Mt 5:24b)
Atcerēsimies veidus, kā varam saņemt
Dieva piedošanu! Proti, privātā grēksūdzē
pie mācītāja, publiski dievkalpojumā un
personiski (piemēram, starp diviem laulātajiem). Un tad, sekojot piedodošā
Dieva paraugam, varam apsolīt, ka vairs
nedomāsim par šo atgadījumu, vairs
nepieminēsim to un neizmantosim pret
citiem, nerunāsim par šo atgadījumu
ar citiem un neļausim šim atgadījumam
nostāties starp mums.
Mēs esam aicināti atcerēties, ka Dievs
piedod, pirms atzīstam grēku (Lk 23:34a),
mēs piedodam, tāpat kā Dievs mums ir
piedevis (Lk 11:4), un grēka neatzīšana
nozīmē, ka noraidām Dieva dāvāto piedošanu (1Jņ 1:8–9).
Pierakstījusi Līga Pugoviča
Semināra materiālus no angļu valodas
tulkojusi Vita Rudzīte

Jau daudzus gadus katra mēneša pēdējā ceturtdienā visiem – gan ilggadējiem Jēzus draudzes locekļiem, gan jaunpienācējiem – ir iespēja piedalīties īpašā –
lūgšanu – dievkalpojumā. Lai uzzinātu,
kas lūgšanu dievkalpojumos notiek, esam
aicinājuši vairākus draudzes locekļus
dalīties pieredzē par tiem.
Sagatavojusi Vita Rudzīte

„Mans nams ir lūgšanas nams,” saka
Jēzus (Lk 19:46).
Ap 1995. gadu mācītājs Erberts uzticēja man vadīt svētdienu rīta lūgšanas
brīžus. Tas nāca kā pārsteigums un neziņa,
bet izrādījās – Dieva dāvana, svētīga un
skaista kalpošana. Izveidojās ļoti jauks
lūgšanas draugu pulciņš, kādi padsmit
cilvēki. Satikāmies arī sadraudzības brīžos, palaikam devāmies kādā izbraukumā.
Arī tagad svētdienu rītos esam kopā
lūgšanās, tomēr mūsu rindas ir kļuvušas
retas. Ja atceraties, kādā pagājušā gada
jūnija svētdienā pēc dievkalpojuma mūsu
pulciņš bija draudzes priekšā, stāstīja
par sevi un lūgšanu svētrīta norisi.
Toreiz un arī tagad aicinām un gaidām
jūs, mīļie, uz rīta lūgšanas brīžiem svētdienās pulksten 9.15. Ir vajadzīgas jaunas
sejas, jauni vadītāji un jaunas idejas!
Iedrošinām – šajā kalpošanā pats Dievs
palīdz mums pieaugt ticībā, sirds atvērtībā un Rakstu pazīšanā. Viņš svētīgi iesilda mūsu sirdis pirms dievkalpojuma.
Vēlos jūs aicināt arī uz lūgšanu dievkalpojumiem. Tie mūsu baznīcā notiek kopš
2007. gada rudens katra mēneša pēdējā
ceturtdienā. Laika gaitā dievkalpojuma
kārtība ir nostabilizējusies. Katram dievkalpojumam ir noteikta tēma. Tā caurvij
visus lasījumus un sagatavotās lūgšanas.
Ieskatam nosaukšu dažas no bijušajām
tēmām: „Šaurs ir ceļš”, „Par draudzi un
kalpošanas nozarēm”, „Ko Gars saka
draudzēm”, „Lūgšanas par Latviju”, „Par
kristiešu vienotību”, „Lūgsim par skolām,
skolotājiem, skolēniem”, „Esiet pateicīgi!”.
Parasti lūgšanu dievkalpojumā ir četri
vai pieci Bībeles tekstu lasījumi. Tos lasa
mācītāji un iepriekš sagatavojušies draudzes brāļi un māsas. Pēc lasījumiem tiek
noturēta lūgšana. Ir iespēja rakstīt aizlūgšanas zīmītes, un katrs var lūgt brīvā
mikrofona laikā. Īpaša loma ir mūzikai;
to izvēlas mūsu ērģelniece Vita Kalnciema.
Muzicē mūsu draudzes mūziķi un bieži
arī īpašais viesis klarnetists Ivars Švalbe.
Esam no sirds iemīļojuši viņa spēli.
Īsi sakot – nāc un redzi! Un piedalies!
Nāc ar savām vēlmēm! Varētu būt īpaši
aizlūgšanas vakari par kalpošanas noza-

rēm, par garīgo atjaunotni, par vajadzībām,
par sāpīgām tēmām. Vari nākt arī ar
savām idejām par lūgšanu dievkalpojuma norisi. Padomā pats un pārrunā ar
draugiem!
Ruta Ikauniece

„Atkal Es jums saku: ja divi no jums
virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu
Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir
sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu
viņu vidū.” (Mt 18:19–20)
Ticu, ka mums visiem ir sava lūgšanu
pieredze. Tā noteikti ir rīta un vakara
lūgšana. Lūgšana pirms atbildīgiem un
izšķirošiem dzīves brīžiem. Klusas sarunas ar Dievu un neatlaidīgas, karstas
aizlūgšanas. Atbildētās lūgšanās bieži
esam piedzīvojuši stiprinājumu savai ticības dzīvei – gan esot vieni Dieva priekšā, gan starp uzticamiem kristiešiem.
Man šķiet – tā ir ārkārtīgi liela dāvana,
ka drīkstam dievnamā piedzīvot šo īpašo
lūgšanu dievkalpojumu, kas pēc norises
atšķiras no svētdienas dievkalpojuma un
tomēr pēc būtības piepilda Dieva aicinājumu „kur divi vai trīs..”, jo tā mērķis ir
būt vienā prātā kādas lietas dēļ.
Uz lūgšanu dievkalpojumiem nākam,
lai lūgtu par tajā brīdī aktuālu notikumu
Latvijā, draudzē vai personiskajā dzīvē.
Man vienmēr ir bijis prieks būt kopā ar
ticības biedriem, lūdzot par konkrētām
vajadzībām. Uzticoties Dieva apsolījumam, zinu, ka daudzi no mums var liecināt par atbildētām lūgšanām – vai tās ir
skaļi izrunātas, vai klusi raidītas Debesu
Tēvam. Manā pieredzē ir vairākas atbildētas lūgšanas, kas saistītas ar draudzes
diakonijas nozari.
Aicinu un iedrošinu ikvienu pulcēties
Viņa vārdā, un Viņš būs mūsu vidū!
Jolanta Cukure

Atklāti sakot, man vēl nav atklājusies
lūgšanu dievkalpojuma būtība. Esmu
daudzkārt aicināts tajos piedalīties, esmu
lasījis tajos Bībeli un lūdzis, bet šī dievkalpojuma forma man nav tuva. Dažreiz
šajos dievkalpojumos ir spēlējis kāds
mūziķis, un mūzika mani ir uzrunājusi
vairāk nekā lūgšanas, tomēr domāju, ka
tos cilvēkus, kam nācies pārdzīvot smagus
brīžus, šī lūgšanu un uzklausīto lūgšanu
pieredze pārliecina un iepriecina. Kristiešiem ir jāmācās lūgt, un to vajag darīt
arī savā pulkā, ne tikai vienatnē, bet tad
laikam šiem cilvēkiem ir jābūt diezgan
labi pazīstamiem, lai lūgšanas būtu pietiekami personiskas.
Māris Pētersons

Man ir patiess prieks par tiem mūsu
draudzes brāļiem un māsām, kuri iesaistās lūgšanu dievkalpojumu veidošanā.
Darba nedēļas vidū, kad apkārt tik liela
rosība un steiga, lūgšanu dievkalpojums ir
vieta, kur norimt, klusumā lūdzot un pārdomājot Dieva vārdu. Pēc šiem dievkalpojumiem jūtos Dieva vārdā stiprināts un piepildīts. Miers un prieks – tās ir sajūtas,
ko dāvā šie vakari. Ir bijusi īpaša iespēja
pateikties par to, ka varam dzīvot, par to,
ka Dievs sirdīs ir sējis ticību un varam
Viņu lūgt, zinot, ka visas lūgšanas tiek
uzklausītas. Lielajā draudzes kopībā ir iespēja domāt un lūgt par sev tuviem cilvēkiem, par citiem brāļiem un māsām Kristū,
arī par sev aktuālām lietām. Tajā brīdī,
draudzei esot sadraudzībā ar Visuvareno
Dievu, Viņam pilnībā uzticoties, visi jautājumi un lūgšanas tiek likti Viņa rokās,
un, ja esam atvērti, saņemam Dieva īpašo
mieru un piepildījumu. Šo sajūtu noteikti
nevar izstāstīt vai aprakstīt – tā jāpiedzīvo.
Aldis Rubenis

Mēs katrs nākam pie Dieva. Vai ir vēl
kāds labāks ceļš par CEĻU pie Dieva? Mūsu
katra lūgšanas – tas ir CEĻŠ pie Dieva, pretim Dievam, mūsu Kungam un Glābējam
Kristum.
Lūgšanu vakari un atrašanās nedaudzo
brāļu un māsu priekšā – tā ir neveiklības
sajūta cilvēku priekšā, bet patiess un pilnīgs sirdsprieks Dieva Tā Kunga priekšā!
Paldies Dievam, ka Viņš redz mūsu sirdis un „neredz” mūsu neveiklību. Paldies,
mīļie brāļi un māsas, ka varam būt kopā
šajos lūgšanu vakaros, kopā ar Svēto Garu!
Kārlis Škenderskis

Domāju, ka tas ir ļoti svētīgs laiks, kad
draudze sanāk uz lūgšanu dievkalpojumu.
Kristus pats mūs uz to aicina savā vārdā.
Vispirms tā ir katra cilvēka izvēle atvēlēt
šo laiku no sava nedēļas ritējuma Dievam.
Protams, ja vien var tikt un nav pienākumu –
darbs, ģimene u. c. Es domāju, katrs no
mums ir saņēmis atbildes uz lūgšanām,
un man ir prieks par iespēju dzirdēt gan
izteiktās lūgšanas, gan vēlāk pateicību par
Dieva žēlastību un vadību. Tā ir svarīga
liecība, kas, manuprāt, stiprina draudzi un
uztur dzīvā ticībā.
Man ir liels prieks par Rutiņu (Biruta Ikauniece – red.), kas šo kalpošanu ir uzņēmusies.
Es redzu viņā to prieku un paļāvību uz Dievu,
kas ir vajadzīgs katram dievlūdzējam draudzē.
Jānis Upītis

3

Šomēnes uz interviju par jauniešu
darbu, dzīvi un aizlūgšanas spēku esam
aicinājuši draudzes jauniešu kalpošanas
jauno vadītāju Klāvu Liepkaulu.
Alise Pīrāga

Pastāsti par sevi – ar ko tu nodarbojies?
Es esmu students. Studēju Latvijas
Universitātē par sporta skolotāju un esmu
pirmajā kursā. Ārpus mācībām cenšos
nodarboties ar sportu – esmu universitātes
basketbola komandā. Ar basketbolu nodarbojos jau sešus gadus.
Kā tu nokļuvi līdz Jēzus draudzei?
Mani vecāki nāca uz baznīcu jau pirms
manas dzimšanas, tāpēc es Baznīcas
vidē nokļuvu „automātiski”. Esmu gājis
Svētdienas skolā, cenšos braukt uz visām
draudzes nometnēm. Dievs un Baznīca
man ir bijuši blakus visu mūžu. Es gribu
teikt paldies vecākiem, ka tad, kad pusaudža gados visi gāja uz ballītēm, mani
vecāki bija piezemētāki un īpaši negribēja laist. Pateicoties Svētdienas skolai, es
arī pats sapratu iemeslus un nemaz negribēju iet.

4

Kā tu nonāci līdz kalpošanai jauniešu darbā?
Kad man bija kādi 14 gadi, vecāki
mudināja iet uz jauniešu vakariem. Es
gāju, bet tolaik man tur likās tik garlaicīgi! Paliekot vecāks, es tomēr turpināju
tur iet, un reiz mani uzrunāja tābrīža
vadītāji Reinis un Līga – vai es nevēlos
pievienoties komandai. Es piekritu, jo
man tā likās gan lieliska iespēja pašam
sev, gan iespēja ko dot arī citiem cilvēkiem.
Kāds bija ceļš līdz jauniešu vadītājam, un kādas ir pirmās pārdomas
un sajūtas vadītāja postenī?
Laikā, kad tika runāts par iepriekšējo
vadītāju aiziešanu, es biju viens no kandidātiem uz vadītāja amatu. Pirmais pārbaudījums bija vasarā, kad mēs plānojām nākamās sezonas jauniešu vakaru
tēmas. Es nekad nebiju bijis uz šādām
plānošanas reizēm, un pēkšņi man tā
bija jāvada. Pārējie komandas locekļi
palīdzēja, atbalstīja, un viss noritēja
labi. Manuprāt, viss notiek tā, kā tam
jānotiek. Mums komandā ir brīva atmosfēra, tāpēc es neizjūtu īpašu spiedienu

pret sevi kā vadītāju. Protams, ir kādi
darbi, kas man kā vadītājam vienkārši ir
jādara. Arī „netīrie” darbiņi... (smejas).
Kāds ir jauniešu darba mērķis?
Mūsu draudzē ir iekārtots tā, ka bērni
no trīs gadu vecuma iet Svētdienas
skolā, bet pēc tās viņiem nav, kur iet,
jo, manuprāt, viņi vēl nav tik nobrieduši,
lai svētdienu dievkalpojumos patiešām
saprastu mācītāja teikto. Tāpēc ir jauniešu vakari, kuros mēs aplūkojam tēmas, kas jauniešiem būtu jāzina un kas
viņiem ir aktuālas. Tas ir kā nākamais
posms pēc Svētdienas skolas. Mēs cenšamies jauniešus pēc Svētdienas skolas
„noturēt” Baznīcā un turpināt balstīt viņu
ticības ceļu. Mēs paši esam jaunieši,
tāpēc nojaušam, kādas varētu būt aktuālās tēmas, taču, tā kā visi neesam
viena vecuma, cenšamies apkopot visu
to, kas ir aktuāli katrā vecumā. Šajā sezonā mēs pieturamies pie lielā draudzes
mērķa – trīsreiz tuvāk.
Vai ir kādi ieguvumi no tā, ka komandā esat dažāda vecuma?
Tas ir labi, jo ir pieredzējušāki jaunie-

Klāv, no sirds priecājos, ka esi pieņēmis šo izaicinājumu un ar vislielāko atbildību esi atsaucies šim
Dieva aicinājumam. Lai šie Pāvila un mūsu Pestītāja vārdi ir kā mans novēlējums un klusa lūgšana
par visiem jauniešiem Jēzus draudzē.
„Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu
starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.” (Rm 12:9–10)
„No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi,
ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jņ 13:35)
Un, Klāv, tev ir superīga komanda, kas Tevi iedrošinās un palīdzēs.
Tā ir pārbaudīta vērtība!
Paliekot lūgšanās par jums, mīļie,

Līga Dolace, jauniešu vadītāja
no 2012. līdz 2015. gadam

Mīļie jaunieši,
priecājos par Dieva darbu caur jums, kurš ir redzams
draudzē un ārpus tās. Dievs jums ir dāvājis brīnišķīgu
vadītāju – Klāvu. Draudzes jaunieši ir daļa no Jēzus draudzes,
daļa no Kristus miesas. Draudzei ir uzticēta misijas pavēle:
„Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un
Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28:19–20)
Klāv, man ir prieks, ka esi atsaucies Dieva aicinājumam. Novēlu jauniešu darbā aizvien
stipri turēties pie Jēzus un Viņa apsolījuma, ka Viņam ir dota visa vara, un, uzticoties tam, doties
misijas uzdevumā. Šajā ceļā būs jāizsaucas:
„Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts!” (Jer 17:14)
Piedzīvojot Dieva žēlastību mūsu Kungā Jēzū Kristū, tiekam mīlestībā sagatavoti sadzirdēt
un vest citus pie Kristus.

Reinis Bikše, Cesvaines un Lubānas draudzes evaņģēlists,
jauniešu vadītājs no 2012. līdz 2015. gadam

šu vadītāji, kas spēj pamācīt jaunos, kuri
komandai pievienojušies nesen. Skats uz
dzīvi ar vecumu mainās, aktuālās tēmas
arī. Atšķiras arī tas, cik daudz laika
spējam veltīt jauniešu darbam, – tie, kas
strādā, var veltīt mazāk laika nekā tie,
kas mācās vidusskolā. Tad, ja nepieciešams, varam cits citam izpalīdzēt. Es uzskatu, ka tas ir tikai pluss, ka esam dažāda vecuma, jo katram ir sava pieredze,
savs viedoklis un intereses. Tādā veidā
mēs jauniešu vakaros varam runāt par
to, kas ir aktuāls dažādiem vecumiem.
Bībelē teikts: „Izsūdziet cits
citam savus grēkus un aizlūdziet cits
par citu, ka topat dziedināti. Daudz
spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās
savā spēkā.” (Jk 5:16) Vai tev ir bijusi pieredze ar atbildētām lūgšanām?
Man ir paveicies, jo nav bijusi nepieciešamība lūgt par veselības problēmām
ģimenē vai tamlīdzīgām nopietnām lietām. Kad mācītājs dievkalpojumos nolasa lūgšanu vajadzības, es pēc tam arī
mājās vēl aizlūdzu. Reizēm vēlāk var
dzirdēt, ka cilvēks tiešām ir izveseļojies.
Dziedināšana man liekas vislabākā at-

bilde, kāda vien var būt! Var būt arī tā,
ka dažkārt mēs nemaz neapzināmies, ka
lūgšana ir jau atbildēta. Mums liekas,
ka tā bijusi veiksme vai sagadīšanās. Kad
mani aicināja kļūt par jauniešu vadītāju,
es par to lūdzu un jutu, ka viss sakārtojas
tā, kā tam jānotiek, lai es kļūtu par jauniešu vadītāju.
Kā tev liekas, kāpēc mēs esam aicināti lūgt par citiem? Vai tad Dievs
nevar tāpat darboties?
Domāju, ka mums jālūdz par citiem,
jo reizēm viņi var neapzināties, ka viņiem
nepieciešama palīdzība. Bieži izskan lūgšanas par jauniešu nekristīgajiem draugiem, jo jaunieši apzinās, ka būt kopā ar
Dievu ir daudz labāk nekā būt bez Viņa,
tāpēc novēl to arī saviem draugiem.
Lūgšana ir arī saruna ar Dievu. Ja mēs,
cilvēki, cits ar citu sarunājamies un
stāstām, kā tam otram grūti iet, tad mēs
to varam stāstīt arī Dievam! Es domāju,
ka Dievs novērtē, ja lūdzam par citiem,
nevis domājam tikai par sevi. Ir rakstīts:
„Lūdziet, un jums tiks dots.” Nevis
„lūdz” – individuāli –, bet „lūdziet” – kopīgi.
Es domāju, ka arī tur ir sava veida

gudrība, kā mēs varam palīdzēt citiem –
kopīgi lūgt. Vēl man liekas, ka ir labi lūgt
skaļi, balsī, jo, klusībā pie sevis lūdzot,
bieži vien domas var novērsties.
Kā ir ar grēku izsūdzēšanu citiem?
Vai esi piedzīvojis, ka pēc tam notiek
pārmaiņas vai dziedināšana?
Man ļoti laba liekas privātā grēksūdze.
Pēc tam ir superīga sajūta: tu aizej mājās kā cits cilvēks. Manuprāt, vislabāk
izsūdzēt grēkus gan privātajā grēksūdzē,
gan dievkalpojumos kopīgajā grēksūdzes
lūgšanā, jau pirms tam no sirds pārdomājot visu, kas domās, vārdos un darbos
ir izdarīts. Ja ir kāds grēks, no kā netiekam vaļā, tad, iespējams, ir labi par to
pastāstīt kādam kristīgam draugam, jo
tad viņš var aizlūgt un iedrošināt doties
pie mācītāja, kur varam saņemt grēku
piedošanas pasludinājumu. Kad es viens
mājās sūdzu Dievam grēkus, līdz galam
tomēr nerodas apziņa, ka grēki ir piedoti.
Svētdienās grēksūdze notiek pret altāri,
ir cita atmosfēra nekā mājās un mācītājs
pasludina grēku piedošanu – tas ir pavisam citādi, nekā sūdzot Dievam savus
grēkus mājās.
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Jaukā, saulainā sestdienā dodamies
ceļojumā – draudzes rudens ekskursijā –
pa smilšainajiem, koku ieskautajiem un
visādi citādi jaukajiem Sēlijas ceļiem.
VALLE
Pirmā pietura – Valles baznīca.
Tā celta no 1781. līdz 1785. gadam.
Nepilnu gadsimtu vēlāk, 1874. gadā,
uzcelts baznīcas tornis. Pašreizējā Valles
baznīcas ēka ir vecākā luterāņu baznīca
Vecumnieku novadā.
1966. gadā baznīca tika izdemolēta –
izplēsti soli, izdauzīti logi un durvis,
pazudusi altārglezna, vēlāk iebrucis
jumts. 1988. gadā sākās pakāpeniski
baznīcas atjaunošanas darbi. Jaunajā,
Ģirta Baloža un Roberta Vuža gleznotajā,
altārgleznā attēlota Kristus Debesbraukšanas diena.
Savulaik Valles draudzes mācītājs ir
bijis Georgs Mancelis (1593–1654) –
vācu tautības latviešu literāts un valodnieks. Tagad draudzē kalpo mācītājs
Juris Morics. Par draudzes un Valles vēsturi
mums stāstīja vēstures skolotāja un
vairāku grāmatu autore Gina ViegliņaValliete.
NERETA
Ciemojamies pie keramiķes Zandas
Rageles. Keramiķes mājas un darbnīca
atrodas skaistā vietā – Dienvidsusējas
krastā. Trauki nav veidoti uz podnieka
ripas, bet ar rokām. Tas piešķir
senatnīgumu. Darbnīcā top tādas
ikdienišķas, bet acīm tīkamas lietas kā
puķu podi, bļodas, svečturi un vāzes. To
glazēšanai pārsvarā tiek izmantoti dabai
tuvi toņi – salātzaļš, debeszils, tumši
brūns, balts, pelēks un dzeltens –, kas
vēl vairāk izceļ trauku senatnīgo izskatu.
Apmeklējam Jāņa Jaunsudrabiņa
muzeju „Riekstiņi”, kas atrodas 7 km
no Neretas ciema Aknīstes virzienā.
Muzejs iekārtots kultūras pieminekļa –
sensētas „Riekstiņi” – saimniecības ēkā,
kas celta 19. gs. sākumā un restaurēta
1977. gadā. Gleznotājs un rakstnieks
Jānis Jaunsudrabiņš (1877–1962) savu
bērnību (1880–1886) pavadījis viensētā
„Riekstiņi”, kur joprojām saglabājies
19. gadsimta veidols – „Baltajā grāmatā”
tēlotā Mūsmāju pasaule.
„Kaut gan zemnieku mājas ir visas
gandrīz vienādas, tad tomēr liekas, ka
tādu otru visā Augškurzemē nav kā
mūsmājas. – Aizvien pār viņām debesis
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visaugstāk velvējās; tie mākoņi bij
visbaltāki, kuros gulēja bērzu galotnes
vecās istabas galā. Tik zaļa sūnu jumta
nekur nebij kā mūsu istabai. Un uz šī
zaļā jumta – sarkanu ķieģeļu skurstens.”
(J. Jaunsudrabiņš)
Muzejs atvērts 1967. gadā Jāņa
Jaunsudrabiņa 90. dzimšanas dienā.
Pamatekspozīcija iepazīstina ar
Jaunsudrabiņa dzīvi un daiļradi. Te
skatāmas viņa grāmatas, gleznas,
fotogrāfijas, personiskās lietas (arī no
Vācijas). Dārzā – simtgadīga ābele.
Tūristu priekam iegādāts gailis un divas
vistas. Gailis – kā no ābeces vāka,
savukārt vistas – īstas fotomodeles.
Pastumjot nostāk tūristiem paredzētās
kartes un bukletus, var atrast arī pa
kādai olai...
Neretas baznīca ir viena no
vecākajām mūra baznīcām Sēlijā. Tās
būvniecība aizsākusies jau 1584. gadā.
Baznīca tika celta, pateicoties fon
Efernu dzimtai: bijušais Livonijas ordeņa
komturs Vilhelms fon Eferns iepriekš
nodegušās koka baznīcas vietā nolēma
būvēt jaunu baznīcu. Baznīca tika
iesvētīta 1593. gadā. Baznīcas torņa
augstums ir 38,67 m, un tā smaili rotā
vējrādis gailis.
Par baznīcas un draudzes vēsturi
mums laipni pastāstīja mācītājs Aldis
Pavlovičs.
VIESĪTE
Muzeja kompleksā „Sēlijas māja”
mūs sirsnīgi sagaida un par Sēlijas
vēsturi izsmeļoši stāsta Agnija un Ilma
Svilānes. Muzeja teritorijā ir apskatāmi
ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻA (neaizmirstiet
to ātri atkārtot 5 reizes) saglabātie
objekti: lokomotīve ar vagoniem,
dzelzceļa fragmenti, depo, palīgēkas un
citi apskates objekti. Šaursliežu dzelzceļu
1915.–1916. gadā uzbūvēja vācieši. Pēc
Pirmā pasaules kara tas tika pielāgots
arī pasažieru pārvadāšanai. Mazā bānīša
lokomotīve uzbūvēta 1918. gadā Berlīnes
firmā „Schwarzkopf” (tā, kā tagad sauc
kosmētikas firmu). Bānīša pēdējais reiss
notika 1972. gada 31. augustā.
Noliktavas un pirts ēkās izvietots
Viesītes mākslas un amatniecības centrs,
kurā darbojas biedrības „Zīle” čaklās
rokdarbnieces.
Turpat netālu – Viesītes Brīvības
baznīca. Kalna galā tā slejas pavisam

lepni, un nekad – pat okupācijas laikā –
nav zaudējusi savu Brīvības baznīcas
nosaukumu; plāksne pie durvīm nekad
nav bijusi noņemta.
No 1874. gada Sunākstes baznīcas
mācītāji Stenderi Āžu miesta iedzīvotājiem sāka noturēt dievkalpojumus, arī
kristības un laulības turienes pagastskolas lūgšanu telpā. 1933. gadā Viesītes
pagasta pašvaldība un „Kobuču” saimnieks
P. Silenieks dievnama būvei uzdāvināja
10 ha lielu gruntsgabalu Vales kalniņā.
Jau no 1932. gada jaunās baznīcas būvei
Viesītē bija savākti aptuveni 15 tūkstoši
latu, bet kopumā baznīcas būvdarbi izmaksāja 35 tūkstošus latu. Ēkas projektu
izstrādāja arhitekts un LU profesors
Pauls Kundziņš, bet tā izdevumus sedza
LU profesors Pauls Stradiņš. 1937. gada
15. augustā tika ielikts baznīcas pamatakmens, bet 1939. gada 3. decembrī
LELB arhibīskaps Teodors Grīnbergs
jaunbūvi iesvētīja. Pirmais dievkalpojums
ar dievgaldu un jaunā zvana iesvētīšanu
Viesītes Brīvības baznīcā notika 1939. gada
17. decembrī.
Padomju vara baznīcu atsavināja, bet
draudzes locekļi to neļāva izdemolēt.
Latviešu tautas atmodas laikā 1988. gada
18. novembrī baznīcā notika dievkalpojums
un dievnama sakopšanas talka. 1994. gadā
tika sakārtota baznīcas āriene un veikta
iekštelpu atjaunošana. Māksliniece
L. Caune baznīcai uzdāvināja jaunu
altārgleznu „Ticība, cerība, mīlestība”.
Tagad šajā draudzē kalpo mācītājs Alvis
Āboliņš.
Vales kalniņā – Viesītes Brīvības
piemineklis, kas atklāts 1935. gada
11. augustā. Piemineklī atveidots senlatvju karavīrs, kurš pēc uzvaras sveic
sauli. Pieminekļa priekšpusē iekalts
uzraksts „Brīvība, tautas dzīvība”.
Pēdējā pietura – Paula Stradiņa
skola. Muzejs iekārtots amatnieka Jāņa
Stradiņa celtajā mājā, kur Stradiņu ģimene dzīvoja no 1902. gada līdz 30. gadu
vidum. Ekspozīcija stāsta par izcilā
ārsta dzīves un darba gaitām, par viņa
ieguldījumu Latvijas medicīnā, kā arī
par Augšzemes un Viesītes medicīnas
attīstības vēsturi.
Pateicamies Dievam par sastaptajiem
Sēlijas patriotiem un visu, ko redzējām
un piedzīvojām!
Teksts un foto – Anita Šteinberga

Teksts un foto – Anita Šteinberga
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PATEICĪBA

KORIS IELŪDZ

Pateicamies Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijai par ziedojumu un atbalstu
dievnama galveno kāpņu restaurācijai! Pateicamies projekta koordinatoram Pēterim
Bikšem par palīdzību!

Jēzus draudzes koris vēlas iepriecināt klausītājus ar koncertu
„10 pateicības” un sirsnīgi aicina
ikvienu pavadīt 10. decembra
vakaru kopā. Koncerta sākums
pēc dievkalpojuma plkst. 19.45.

DIAKONIJA INFORMĒ

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00

Pirmdienās plkst. 14.00 draudzes namā aicinām uz Bībeles stundu senioriem.
Šajā gadā turpināsim studēt Pāvila 1. vēstuli korintiešiem.
Sestdien, 14. novembrī, plkst. 15.00 draudzes bērnudārza „Jēriņš” telpās aicinām
seniorus uz sadraudzību 18. novembra svētku noskaņās.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tel. 67220084.
Sestdien, 28. novembrī, plkst. 17.00 baznīcā aicinām visus piedalīties pateicības
un pielūgsmes vakarā „Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā,
.. pāri plūzdami savā pateicībā.” (Kol 2:6–7)
Draudzes namā var saņemt palīglīdzekļus slimnieku aprūpei
(ratiņi, staigulīši, spieķi u. c.).

Mācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis otrdienās plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

SIRSNĪGI SVEICAM!

2015. GADA SEPTEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (Svētdienas skolai, reliģiskajai darbībai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Mērķziedojumi jaunajām dziesmu grāmatām
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

3226
1994
1299
1120
250
7889

Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Palīdzības pabalsti
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Durvju plāksnīšu izgatavošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Grāmatas
Remonta materiāli
Degviela
Pasta pakalpojumi
Atkritumu izvešana
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Elektrība
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kancelejas preces
Kopā

3838
2406
1130
500
350
290
253
223
171
150
150
122
59
40
35
35
33
29
21
15
13
10
4
9877

Redaktore: Līga Pugoviča

Natālija Caune
Aina Poga
Maiga Krivošapkina
Ženija Pūga
Lidija Bunce
Skaidrīte Mežecka
Rasma Gintere
Normunds Kupcis
Daiga Lagzdiņa

91
90
89
86
81
75
65

65 (29.11.)
55 (29.11.)

LAULĀTI
Emīls Lamberts un Dace Putniņa
Raitis Bogdanovs un Diāna Miezīte

KRISTĪTI
Kristers Mangulsons
Emīlija Luīze Jeromanova
Emīlija Izabella Gabranova

Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša
trešajā sestdienā plkst. 15.00
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju kamera
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus.
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:
Seko savai draudzei:
www.jezusdraudze.lv, draugiem.lv
twitter.com:@jezusdraudze
facebook.com

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Alise Pīrāga, Anita Šteinberga, Lelde Kupce
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(01.11.)
(27.11.)
(01.11.)
(29.11.)
(01.11.)
(15.11.)
(25.11.)

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
DNB banka, konts: LV94RIKO0002013007985

Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"

