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„Paldies Dievam par Viņa 
neizsakāmo dāvanu!” (2Kor 9:15)

Ziemsvētki – dāvanu gatavošanas un 
dāvināšanas laiks. Šķiet, ikviens dos un 
ikviens saņems, iespējams, pat daudz 
dāvanu. Dāvanas – skaistas, noderīgas, 
vērtīgas, mīļas –, tomēr vai tā būs īstā at-
bilde uz dvēseles ilgām? „Ko tas cilvēkam 
palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet 
tam zūd dvēsele?” jautā Jēzus (Mt 16:26). 
Ja kāds tev pat visu pasauli uzdāvinātu, 
tava dvēsele tomēr sacīs: „Tas nav tas. 
No tā es nevaru dzīvot.” Pēc kā tad dvē-
sele tik neatvairāmi un neapklusināmi 
tiecas? Tā tiecas pēc tādām dāvanām, 
kas dara svētlaimīgu un dod mūžīgo dzī-
vību.

Uz mūsu visu neapklusināmajām dvē-
seles ilgām atbildi ir sniedzis Dievs. Viņš 
neuzdāvināja mums pasauli, bet uzdāvi-
nāja Sevi Savā mīļotajā Dēlā. „Jo tik ļoti 
Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Vi-
ņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību.” ( Jņ 3:16) Dievs dod vislielāko, 
vissvētāko Dāvanu, un tava dvēsele at-
rod mieru, prieku un dzīvības pilnību, 
kas nekad nebeigsies. Pasaules ar visām 
tās mantām kādudien vairs nebūs, bet 
tavai dvēselei ir atbildēts ar izglābšanu, 
lai, ieguvis brīvību no grēka, velna un nā-
ves varas, tu dzīvotu mūžīgi. 

Dāvana ir iedota, bet, lai tā būtu tava, 
tā ticībā ir jāpieņem. Jā, var arī neticībā 
nepieņemt. Bet var arī ticībā pieņemt. 
„Viņš [ Jēzus] nāca pie savējiem, bet tie 
Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bēr-
niem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” ( Jņ 1:11–
12) Katrā cilvēkā kaut kur dziļi mīt ilgas 
atgriezties pie Dieva, būt Radītāja klāt-
būtnē, būt Viņa mīlētam bērnam. Dievs ir 
darījis visu, lai šīs ilgas pārtaptu īstenībā. 
Ja uzticies Jēzum, Dievs ļauj tev būt Viņa 
bērnam un tu drīksti tuvoties Dievam, lai 
būtu kopā ar Viņu mūžīgi. Ikviens, kurš 
šo vislielāko Dieva mīlestības un žēlastī-
bas dāvanu ir saņēmis, līdz ar apustuli 
Pāvilu var teikt: „Paldies Dievam par Viņa 
neizsakāmo dāvanu!” (2Kor 9:15) Jā, pie-
trūkst vārdu, lai izteiktu to, cik dārga un 
īpaša ir Dieva dotā Dāvana.

Ziemsvētku laikā pirksim, gatavosim 
un dāvināsim dāvanas. Jauki, bet, to da-
rot, neaizmirsīsim, ka visām mantiskajām 
vērtībām ir tikai īslaicīgs spožums. Ir vēl 
tik daudz to, kuri savas dzīves laikā ir sa-
ņēmuši skaistas un jaukas dāvanas, bet 
nav saņēmuši vislielāko un visdārgāko 
Dāvanu – tieši to, pēc kuras viņu dvēsele 
ilgojas visvairāk. Tu vari kādu no viņiem 
iepriecināt, Ziemsvētkos pasniedzot 

dāvanu. Viena no dārgākajām dāvanām 
būs tā, ja mīloši un sirsnīgi vienkāršos 
vārdos pastāstīsi par Glābēju Kristu, kurš 
ir nācis pasaulē, lai tiktu piepildītas katra 
cilvēka ilgas pēc tādas dzīves, kuras mēr-
ķim ir mūžības vērtība. Pastāsti par to, 
cik svarīgs un mīļš tev ir Kristus! Pastāsti 
par to, ko Viņš ir paveicis tavā dzīvē!

Es iedrošinu tevi pasniegt kādam tavā 
ģimenē, radu lokā, darbavietā vai kur ci-
tur dārgāko no visām dāvanām – Evaņģē-
liju par Kristu, Glābēju. To darot, nebūsi 
kļūdījies, jo katrs cilvēks dvēselē ilgojas 
pēc tā miera un prieka, ko var dot vienīgi 
Dievs. Ilgojas pat tad, ja nav gatavs atzīt, 
ka tas tā ir. Varbūt tevis sacītās Labās 
Vēsts liecību viņš „izsaiņos” tikai pēc ga-
diem. Nekas! Bet tu būsi viņam to pa-
sniedzis. Iespējams, kādos no Ziemsvēt-
kiem.

Vēl atceries, ka arī Dievu ir iespējams 
iepriecināt ar dāvanām! Lielākā dāvana 
Dievam ir tā, ja kāds grēcinieks, atsauco-
ties Jēzus aicinājumam, kļūst par Dieva 
bērnu un tiek izglābts mūžīgajai dzīvībai. 
Kāda privilēģija un pagodinājums ir pa-
sludināt Evaņģēliju par Krustu, lai tas no-
tiktu!

Lai svētīgi Kristus dzimšanas svētki! 
Mācītājs Erberts

Rūbens Rožkalns (9 g.)



Māra Zviedre
Dieva dāvanas saņemu ik uz soļa, 

taču ne visas dāvanas piefiksēju. Ja jā-
nosauc kaut kas „taustāms”, tad minē-
šu samērā nesenu dāvanu, kas atstāja 
izšķirošu iespaidu uz manu turpmāko 
dzīvi. Uzzināju, ka darbā, kurā strādāju 
vairāk nekā 15 gadus, nevarēšu palikt. 
Man piedāvāja vai nu radikāli mainīt 
savu statusu, vai arī meklēt citu darbu. 
Tā bija nopietna izšķiršanās, jo līdzšinē-
jo darbu uztvēru kā savu aicinājumu. 
Lūdzu, lai Dievs man dod atbildi, kā rī-
koties. Neesmu no tiem, kas mēdz kaut 
ko „nosapņot”, taču šoreiz Dievs pa-
sniedza man negaidītu dāvanu, sapnī 
absolūti skaidri atbildot, ka man šajā 
darbā ir jāpaliek, tikai citā statusā. Pir-
moreiz mūžā saņēmu no Dieva tik ātru, 
nepārprotamu un drošu norādījumu, 
kā rīkoties. Manā jaunajā statusā Dievs 
ar savām svētībām nemitīgi apstiprina, 
ka esmu pieņēmusi pareizo lēmumu. Tā 
ir nenovērtējama dāvana, par ko Viņam 
esmu ļoti pateicīga.

Vijolīte Doze
Dieva dāvanas savā dzīvē esmu sa-

ņēmusi daudz, jau sākot ar to, ka varēju 
Jēzu iepazīt no agras bērnības. Bērnībā 

arī saņēmu lielu dāvanu, kad Dievs 
mani dziedināja no slimības, kuras ār-
stēšanai bija nepieciešama nopietna 
operācija. Kā Dieva dāvanu pieņemu arī 
savu ģimeni, draudzi un māmiņu gru-
pu. Un Viņa žēlastību katru dienu.

Dace Vizule
Lielākās Dieva dāvanas man noteikti 

ir bērni: piecas brīnišķīgas, neatkārtoja-
mas dāvanas – manas meitas! Un ne ti-
kai viņas pašas, bet viss, ko, viņas au-
dzinot, varu piedzīvot, saprast, izjust, 
izbaudīt, jā, arī izciest... Uzskatu, ka ne-
kas cits – neviens laicīgās pasaules 
darbs, studijas vai vaļasprieks – mūs 
nespēj bagātināt, audzināt un mācīt tik 
pilnvērtīgi, kā tas notiek, vadot dienas 
kopā ar saviem bērniem. Un, jo viņu ir 
vairāk, jo intensīvāk tas notiek. Caur 
bērniem Dievs pasniedz mums vēl vie-
nu dāvanu – turpinājumu. Kad mūžs 
būs nodzīvots, citi sasniegumi, lai cik 
diženi tie nebūtu, mūs neturpinās tik 
tiešā veidā kā bērnos ieaudzinātās vēr-
tības, kas tiks nodotas no paaudzes pa-
audzē. Un svarīgākais: Dievs mums dod 
bērnus, lai turpinātu dzīvot VIŅA vārds, 
jo kurš gan cits to turpinās, ja ne mēs – 
Dieva bērni.
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SP O T C P Sv Ziemsvētku laika 
dievkalpojumi 
2019. gada decembrī
22. decembrī plkst. 10.00 – Ceturtās Adventes dievkalpojums
24. decembrī plkst. 16.00 – Ģimeņu Ziemsvētku dievkalpojums
24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemsvētku vakara dievkalpojums.  
 Kristus piedzimšanas svētvakars
25. decembrī plkst. 10.00 – Kristus piedzimšanas svētki
26. decembrī plkst. 18.00 – Otro Ziemsvētku dievkalpojums
29. decembrī plkst. 10.00 – Pirmās svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums
29. decembrī plkst. 17.00 – draudzes eglītes vakars
31. decembrī plkst. 18.00 – Vecgada vakara dievkalpojums
1. janvārī plkst. 12.00 – Jaungada dienas dievkalpojums
2. janvārī plkst. 18.00 – nedēļas dievkalpojums 
5. janvārī plkst. 10.00 – Otrās svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums
6. janvārī plkst. 18.00 – Zvaigznes dienas dievkalpojums

Mēneša lozungs
„Tie, kas staigājat tumsībā, kam 
nav gaišuma, – tie lai uzticas 
Kunga vārdam un paļaujas uz 
Dievu!” ( Jes 50:10)

Vai tu 
kādreiz 
esi 
saņēmis 
Dieva 
dāvanu?
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Jau daudzus gadus mūsu draudzē ir jauka tradīcija: draudzes jaunākā un vidējā paaudze sagatavo brīnišķīgas Ziemsvētku dāvani-
ņas, kuras kopā ar draudzes apsveikumu tiek nogādātas senioriem mājās.
Lai tas varētu labi izdoties, aicinu jūs iesaistīties akcijā „No sirds uz sirdi”.
 
• Diakonijas kalpotāji ir sagatavojuši 145 aploksnes, kurās ir informācija par dāvanas saņēmēju un dāvanas gatavošanu. 

Aploksnes var saņemt:
 − Diakonijā, draudzes namā, katru dienu plkst. 9.00–17.00,
 − baznīcas kancelejā pie lietvedes Laimas,
 − pirms un pēc dievkalpojumiem pie aplokšņu izplatītājām Matildes, Elizabetes, Ilzes un Jolantas.

• Sagatavotā dāvana jānodod draudzes namā vai baznīcas kancelejā līdz 15. decembrim.
• Lai raiti, taču bez steigas dāvanas varētu nogādāt adresātiem, aicinu tajā piedalīties arī Tevi. Ja Tev ir prieks satikties ar kādu 

no draudzes māsām vai brāļiem, piesakies mūsu komandā! Būsi viens no tiem, kas ar savu klātbūtni iepriecinās kādu draudzes 
senioru un nogādās viņam draudzes sveicienu.

Ziemsvētkos mēs vēlamies cits citu iepriecināt. Darīsim to arī šogad! 
Būsim atsaucīgi un kalposim no sirds uz sirdi!

Mīlestībā Jolanta Cukure

Sveicam Kristus 
 dzimšanas dienā!

Jo tik ļoti Dievs pasauli
mīlējis,

ka vienīgo Dēlu
sūtījis,

lai ikviens, kas Tam tic,
nekad nezustu,

bet mūžīgo dzīvību
iegūtu.

Visvarenais, lūdzu,
lai vārdi šie

piedzimst ļaudīs no jauna –
sen zināmie,

lai sirdis ir zeme,
kas atlaižas,

un sēklas dzīvībai
atveras.

Lai tuksneša Roze
plaukst ikdienā,

tāpat kā reiz miesā
nākušais Vārds,

vistumšākā naktī
kas piedzimis,

un pārvērš to svētkos
ikvienam, kas tic.

Māra Zviedre

Kristiāna Martukāne (12 g.)

Katrīna Martukāne (9 g.)

No sirds
 uz sirdi
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Reizēm Dievs ļauj 
ieskatīties aizkadrā,  
un tad aizraujas elpa

Ziemsvētki TV ekrānā saistās tikai ar dāvanām. Dievs cilvēku 
apdāvina ne tikai Ziemsvētkos. Kādas dāvanas Dievs mums katram ir 
devis, un vai tās pamanām? Par to lasiet sarunā ar IVETU GODIŅU! 

Edgars Gertners

Ir tikai decembra sākums, bet jau 
labu laiku tiek skandinātas Ziem-
svētku izpārdošanas reklāmas. Kā tu 
uz to raugies?

Ko tur gausties – cilvēks jau ir, kas viņš 
ir, un ar savu rīcību parāda, kas ir viņa 
sirdī. Ja Ziemsvētki kādam ir tikai iepirk-
šanās, tad tā ir, un punkts. Manu vecāku 
ģimenē bijām pieraduši, ka atbilstoši 
Baznīcas kalendāram Ziemsvētku laiks 
sākas pēc Mūžības svētdienas – ar Ziem-
svētku mūzikas klausīšanos, mājas izro-
tāšanu un Adventes vainagu galda vidū. 
Dāvanas, protams, dāvinām, taču cenša-
mies tās sagādāt jau rudenī, lai pēdējā 
brīdī nav jāskrien.

Mazbērniem jo īpaši gribas visu pa-
sauli nopirkt?

Jā, tā ir. Arī bērni, lai cik lieli izaugtu, 
vienmēr ir kā mazas saulītes sirdī. Ja va-
rētu, es viņiem nopirktu visu.

Kādas dāvanas tev pašai patīk?
Es diemžēl neesmu dāvanu cilvēks: 

nemāku tās izvēlēties un īpaši arī negai-
du. Man tas neko īpaši neizsaka.

Negribēta „dāvana” ir izglītības re-
forma, kas skar kristīgo mācību. Kā tu 
ar to sadzīvo?

Jā, izglītības reforma ar nākamo gadu 
stājas spēkā, un tas nozīmē, ka kristīgo 
mācību valsts vairs neapmaksās. Izglītī-
bas saturā šis priekšmets var palikt, ja 
vecāki paši izvēlas to finansēt. Reāli rau-
goties, tas nozīmē, ka šī priekšmeta vairs 
nebūs, jo saturiski tas skaitās iekļaujo-
šais priekšmets, bet patiesībā to nevar 
mācīt cilvēks, kurš šajā ziņā nav izglītots. 
To, ka tā notiks, mēs zinājām jau labu lai-
ku iepriekš. Dusmu manī nav, bet ir ļoti 
liels žēlums. Mēs savai tautai atņemam 
ko tādu, kas ir simtprocentīgi labs. Nezi-
nu, vai tas ir naudas, lobiju vai kā cita dēļ, 
bet rezultāts jau ir skaidrs – cilvēkiem 
tiks atņemta iespēja dzirdēt par Dievu. 

Kā šo ziņu uzņēma bērni?

Es strādāju četrās skolās un pagai dām 
viņus ar to nebaidu. Man pašai ir ļoti žēl, 
jo uz kristīgo mācību nāk viena trešdaļa 
līdz puse no klases – tas ir daudz. Dievs 
un Viņa vārds darbojas – to redzu katru 
gadu katrā klasē. Dievs man ir devis acis 
ieraudzīt arī mazos stādiņus, kas vēlāk 
nesīs augļus. Mani tas ļoti iepriecina. 

Kā bērni mainās, mācoties kristīgo 
mācību?

Viņi kļūst mierīgāki, un daļēji tas ir tā-
pēc, ka viņi jūtas drošībā. Bērni apzinās: 
ja viņu dzīvē kaut kas notiks, piemēram, 
kā Jāzepam ar viņa brāļiem, tad viņiem 
varēs atņemt visu, bet nevarēs atņemt 
Dievu. Pārliecība, ka Dievs vienmēr būs 
blakus un pašķirs ceļu tā, lai beigās viss 
nāktu par labu, ir iegūstama tikai ticībā 
un paļāvībā uz Dievu. 

Kādi vecāki stāstīja, ka pie tevis uz 
stundām bērni burtiski raujas. Ir biju-
ši gadījumi, kad bērni noliek vecākus 
ultimāta priekšā – uzrakstiet man 
zīmi, ka vēlos apmeklēt tieši kristīgo 
mācību, nevis ētiku. Vai vari pastāstīt, 
kā runāt ar bērnu? 

Kad raugos uz sevi tīri cilvēcīgi, nere-
dzu neko īpaši pievilcīgu, kāpēc lai bērni 
tā rautos pie manis. To visu pamatoju ar 
Dieva klātbūtni. Viņš ir klāt tur, kur runā 
Viņa vārdu, kur lūdz. Bērni jūt Dieva klāt-
būtni: tā ir mīlestība, miers, prieks, tā ir 
citādāka stunda, tas ir mūžības pieskā-
riens, ko bērni jūt. Man ir klase, kurai 
kristīgās mācības stunda ir piektdienā, 
ļoti neizdevīgā laikā uz dienas otro pusi. 
Esmu dzirdējusi, ka vecāki bērnam saka: 
„Varbūt šodien paliksi mājās un padarī-
sim ko citu?” – bet bērns saka: „Nē, man 
ir kristīgā mācība.” Ja bērns tā pasaka, 
tad viņam ir ļoti spēcīga motivācija tur 
būt. 

Vai vecāki šādos gadījumos nedus-
mojas?

Nē, nē, vecāki izturas ar lielu pietāti. 

Pat tie vecāki, kuri apgalvo, ka paši netic, 
tomēr vēlas, lai bērns ticētu. 

Pēc kā cilvēki mūsdienās ir vis-
vairāk izslāpuši?

Pēc miera. Šķiet, ka Augustīns ir sacī-
jis, ka cilvēka sirds ir nemierīga, līdz tā at-
rod mieru Dievā. Tu dzer, dzer, dzer un 
nevari padzerties. Tu ēd, ēd, ēd un nevari 
paēst. Nav sāta sajūtas. Pasaulē nekas 
nevar radīt sāta sajūtu. Mēs esam radīti, 
lai ilgotos pēc Dieva. 

Ticība ir Dieva dāvana, ko paši iegūt 
nevaram. Kā tas nākas, ka tavā ģime-
nē tā ir visiem bērniem?

Paldies Dievam, tā ir ļoti liela žēlastī-
ba. Nekādā ziņā tas nav mūsu kā vecāku 
nopelns. Mūsu bērniem, pat augot ticīgā 
ģimenē, Debesu Tēvs bija jāsastop pa-
šiem. Tas bija viņu pašu ceļš pie Dieva. 
Vienīgais, ko mums par labu varu teikt, – 
Dievs ir apsolījis, ka svētības iet no paau-
dzes uz paaudzi. Cilvēks var pieņemt ticī-
bas dāvanu vai sirdi nocietināt.

Vai tad Dievam, kurš ir gudrāks par 
mums, pietrūkst prasmes un gudrī-
bas, kā uzrunāt pazudušos tā, lai viņi 
pat nedomātu par sirds nocietināša-
nu?

Pat ja mūsu sirds mūs pazudina, rak-
stīts Bībelē, Dievs tik un tā ir lielāks. Taču 
te runa ir par brīvību. Ja kāds ir tik spītīgs 
un stūrgalvīgs pret Dievu, tad tā ir katra 
cilvēka brīvība – aizcirst durvis Dievam 
degungalā. Es pazīstu tādus cilvēkus, 
kuri Dievam saka „nē” vienu, otru, trešo 
un ceturto reizi, un ar katru reizi atvērt 
tās durvis kļūst arvien grūtāk. Tu esi ie-
slēgts savas spīts, lepnuma, stūrgalvības 
un iedomības cietumā. 

Redzot tādus cilvēkus, reizēm rokas 
nolaižas un ticība, ka arī viņus var iz-
glābt, sašķobās. 

Ticībai nevajadzētu zust. Kamēr cil-
vēks dzīvo, ir cerība. Ja mēs tādus cilvē-
kus zinām un viņi mums ir likti uz sirds, 
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par viņiem ir jālūdz, jo viņi paši palūgt 
nevar. Dievs respektē viņu domas un ne-
iejaucas. Savukārt, ja mēs lūdzam, tad 
Dievam ir tiesības sākt kaut ko darīt.

Man ir kāda liecība. Pirms nepil-
niem diviem gadiem kādā pasākumā 
nejauši satiku vīrieti, kurš bija pama-
tīgi iereibis un uzvedās ļoti nepatīka-
mi. Es ar viņu kādu brīdi parunāju, jo 
redzēju, ka viņa rīcību izraisa nevis 
bravūrība, bet drīzāk neziņa, ko darīt 
ar savu dzīvi. Pēc tam mēs vairs nesa-
zinājāmies, bet viņš uzaicināja mani 
Facebook. Laiku pa laikam redzēju bil-
des un ierakstus un pamanīju, ka šis 
vīrietis mainās. Viņš bija kristīgā vidē, 
sāka smaidīt, beigās arī apprecējās. 
Pirms nepilna mēneša Facebook izlasī-
ju, ka šis vīrietis ir devies mūžībā. Šis 
notikums man atgādināja, ka Dievs 
izglābj arī pēdējās sekundēs. 

Jā, mēs veidojam priekšstatus un 
spriedumus no tā, ko redzam, bet tik 
daudz ko mēs ieraudzīsim un sapratīsim, 
tikai esot mūžībā. Reizēm Dievs mums 
ļauj nedaudz paskatīties aizkulisēs, un 
tad aizraujas elpa no tā varenā darba. 

Gara augļi ir izmērāmi un redzami, 
bet, kad runājam par Gara dāvanām, 
vienmēr tiek lauzti šķēpi. Piemēram, 
vai pravietoja tikai senatnē vai arī šo-
dien? Vai runāt mēlēs ir labi vai tomēr 
biedējoši?

Ko mēs saprotam ar pravietošanu? Bī-
belē pravieši ir tie, kuri pasaka cilvēkiem 
Dieva vārdu. Mūsdienās pravietošana ir 
tikpat aktuāla kā toreiz. Pasaki cilvēkam 
Dieva vārdu tā, lai viņš to saprot, – tā, 
manuprāt, ir pravietošana. Neko citu klāt 
neliekam, vienīgi pasludinām patiesību. 
Par nākotni viss, ko mums vajadzētu zi-
nāt, Bībelē jau ir pateikts, bet aktualizēt 
Dieva vārdu – tas ir mūsu uzdevums arī 
šodien. Savukārt, ja runājam par mēlēm, 
tad parasti tā ir nesaprotama runāšana. 
Man ar to nav bijusi laba pieredze. Ar 
vīru reiz bijām ārzemēs kādā vietā, kur 
tas notika, un vīrs sacīja, ka viens vīrietis 
igauņu valodā nemitīgi piesaucis vārdu 
„velns”. Mans vīrs Edgars mazliet saprot 
igauņu valodu, tāpēc atpazina to vārdu. 
Tas cilvēks savukārt domāja, ka runā mē-
lēs Dievam par godu. Kas īsti tas bija? No 
Dieva tas noteikti nebija nācis. Tāpēc ar 
runāšanu mēlēs esmu piesardzīga, bet, 
no otras puses, reizēm mēs nezinām, ko 
lai otram cilvēkam saka. Tad pēkšņi Svē-
tais Gars iedod vārdus skaidrā latviešu 

valodā. Tā ir sava veida atklāsme, gudrī-
ba, kuras tev pašam nebija, bet pēkšņi 
tev ir vārdi, ko otram cilvēkam pateikt. 
Tā, manuprāt, ir labākā runāšana mēlēs, 
kāda vien var būt.

Diemžēl Gara dāvanas dažkārt ir ie-
mesls konfesiju kašķiem.

Tā nevajadzētu būt. Pats vārds „dāva-
na” jau nozīmē, ka tā nav ne gribēta, ne 
izlūgta. Ja Svētais Gars vēlas man to ie-
dot, tad tā arī notiek. Man Viņš dod to, 
kas man nepieciešams kā skolotājai, bet 
citiem dod viņiem noderīgas dāvanas. 
Svētais Gars nekad nedod to, kas ceļ un 
priekšplānā noliek mūsu ego, bet gan to, 
kas priekšplānā noliek Dievu.

Vai arī laulātais draugs ir Dieva dā-
vana?

O, jā! Mans vīrs jau no agras jaunības 
bija lūdzis, lai Dievs dāvina viņam ticīgu 
meiteni. Es to nedarīju. Laulātā drauga 
„izpakošana” notiek mūža garumā. Sāku-
mā nemaz neaptver, cik liela dāvana ir 
otrs cilvēks un kas viņā slēpjas. Laulības 
mērķis ir darīt mūs pilnīgākus ceļā uz 
mūžību. Ja abi kopā var pārrunāt Dieva 
vārdu, kalpot un viens otru stiprināt – 
kas vēl labāks var būt?

Kā ir divu konfesiju cilvēkiem vienā 
ģimenē?

Jā, viegli tas nav bijis. Taču es zināju, 
ka Dievs mūs ir savedis kopā, tātad Viņš 
arī zina, ka mēs tiksim ar šīm grūtībām 
galā. Kamēr bērni bija mazi, es deviņus 
gadus braucu vīram līdzi uz Smiltenes 
draudzi, kur viņš bija mācītājs. Protams, 
tur viss bija citādi nekā manā draudzē, 
kur biju augusi un piedzīvojusi Dievu. Pēc 
tam trīspadsmit gadus biju līdzās Semi-
nāra draudzē, kur arī vadīju Svētdienas 
skolu. Tagad pateicos, ka mūsu dzīve ie-
kārtojusies tā, ka varu atkal būt savā 
draudzē. Svarīgākais ir neatstāt novārtā 
patiesību mācībā. 

Kristīgā ticība ir gargabala disciplī-
na, nevis sprints. Kā šo distanci noiet 
līdz galam?

Dzīvojot ar Dievu ikdienā. Ļoti svarīgs 
ir klusais laiks ar Dieva vārdu un lūgša-
nām. Man lūgšanas ir ļoti svarīgas un ga-
ras. Esmu izveidojusi sarakstus ar kate-
gorijām, lai pašai ir vieglāk orientēties. 
Vispirms ir mīļie un radi, pēc tam lūdzu 
par cilvēkiem, ar kuriem esmu saistīta, 
piemēram, visās skolās, kur strādāju. Ie-
tveru visus bērnus un vecākus. Pēc tam 
lūdzu par tiem, kuri kļuvuši remdeni, lai 
Dievs viņus atraisa. Tas, manuprāt, ir 

visbriesmīgākais, ka pat nepamani, ka esi 
remdens un vienaldzīgs, un beigās tiec 
izspļauts. Tad ir mani ticības draugi, par 
kuriem lūdzu. Pēdējā laikā ļoti lūdzu par 
ticības brāļiem un māsām, kuri Jēzus dēļ 
tiek vajāti. Mēs pasūtām laikrakstu no 
Vācijas, un tur regulāri ir raksti par šā-
diem kristiešiem. Es redzu viņu fotogrāfi-
jas un zinu viņu vārdus, un viņi man ļoti 
ir uz sirds. Tad pabeidzu ar lūgšanu, lai 
Jēzus nāk drīz. Jāatzīstas, ka esmu ziņu 
fans, bet esmu apņēmusies, ka ziņas ne-
skatīšos, pirms nebūšu lūgusi un lasījusi 
Dieva vārdu. 

Ja drīkst zināt – kādu ziņu cilvēks tu 
esi?

Ir ziņas, ko nevaru lasīt, – viss sliktais, 
kas notiek ar bērniem. Bet man patīk po-
litiski notikumi. Pārsvarā skatos vācu te-
levīziju, jo protu valodu. Man patīk šķeti-
nāt politiskus procesus un raudzīties, 
kurp tie ved. 

Kādu tu redzi turpmāko pasaules 
attīstības scenāriju?

Bībele runā par pēdējiem laikiem, ko 
raksturos vērtību un morāles  pagrimums, 
cilvēku ilgas pēc stabilitātes un drošības, 
vienlaikus nepieņemot salīdzināšanos un 
mieru, ko piedāvā Dievs, bet vēloties ra-
dīt paradīzi uz zemes pēc saviem notei-
kumiem un standartiem. Tad vispārējais 
apjukums būs tik liels, ka ar gavilēm tiks 
sagaidīts kāds, kurš piedāvās visu atrisi-
nāt. Bet tas būs pēdējais grēka cilvēka 
„uznāciens”. Tad nāks Jēzus, kurš sāks 
valdīt savā mūžīgajā valstībā.

Ar kādām domām gaidi šos 
Ziemsvētkus?

Tas ir liels izaicinājums. Ir jociņš par 
cilvēkiem, kuri saka: „Katru reizi, kad aiz-
eju uz baznīcu, tur priekšā ir egle. Vai viņi 
nevar izdomāt kādas citas dekorācijas?” 
Lūk, domājot par šiem cilvēkiem, viņus 
mīlot un priecājoties, ka viņi atnāk uz 
baznīcu kaut reizi gadā, ir jāizdomā citas 
dekorācijas. Arī šogad mums būs īpašs 
svētku dievkalpojums bērniem. Savukārt 
ģimenē mēs Ziemsvētkus ļoti gaidām. 
Kopā būšana pēc abiem dievkalpoju-
miem vienmēr ir ļoti jauka.

Ko tu novēli katram šīs intervijas 
lasītājam?

Izdomājiet, kā jūs šogad varat pateikt 
Ziemsvētku vēsti saviem mīļajiem un tu-
vajiem tā, lai viņi to saprastu! Mēs nezi-
nām, cik daudz laika mums kopā ir dots. 
Tagad ir tā diena, kad viņiem pateikt pa-
tiesību. Lai izdodas!
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Brauciens 
            uz

Nu jau ilgāk nekā gadu mūsu drau-
dzes jauniešiem ir izveidojusies cieša 
draudzība ar Madonas, Lubānas un Ces-
vaines draudžu jauniešiem. Oktobra bei-
gās mēs bijām ciemos uz Lubānu. Pirmā 
diena bija ļoti piepildīta – iepazinām Lu-
bānas apkārtni, šūpojāmies trošu tiltā, 
trenējām uzticību, veidojām skečiņus, ar 
mācītāju Reini Bikši studējām Bībeli, ko-
pīgi gatavojām pusdienas un dienas bei-
gās visi sagūlāmies uz matračiem un ska-
tījāmies filmu. Nākamajā rītā, maz 
gulējuši, bet apzinīgi cēlāmies uz dievkal-
pojumu... beigās pat uz diviem – Cesvai-
nē un Lubānā. Sapakojām mantas un, ce-
rams, atstājām mācītājmuižu tikpat tīru, 
cik tā bija sākumā. Starp dievkalpoju-
miem aizbraucām arī apskatīt Cesvaines 
pili. Mums patika. 

Atpakaļ uz Rīgu devās septiņas piepil-
dītas sirsniņas. Prieks plūda pāri malām, 
un slavas dziesmas piepildīja visas četras 
busiņa sienas! Paldies, draugi!

 
Matilde Kolma

Elizabete Čodare

Lubānu
Jauniešu darbs

Šogad mūsu draudzes jaunieši ļoti 
veiksmīgi ir sākuši 27. sezonu! Dievs mūs 
izaicina, lai varam augt, taču 30. augustā 
nolēmām izaicināt sevi paši un ar tēmu 
„Pasaules gaisma” sezonu atklājām ne-
dēļu agrāk. Tas mums, vadītājiem, palī-
dzēja sākt šo jauno skrējienu ar degsmi. 

Jēzus ir gaisma, kas ienākusi mūsu dzī-
vē – Viņš ir mūsu Glābējs un paraugs –, 
taču Viņš vēlas arī mūs darīt par gaismu 
citiem. Šosezon īpaši uzsveram to, kas 
esam, kā varam iet uz āru un kādiem jā-
būt mūsu darbiem, lai mūsos būtu re-
dzama Kristus gaisma.

Jauniešu vakarus pavadām dažādi – 
 rīkojam Bībeles stundas, pārrunājam kā-
dus mums, kristiešiem, aktuālus jautāju-
mus, spēlējam „lielās spēles” („lielās”, jo 
pārsniedzam savas robežas un izpauža-
mies ar intelektu, radošumu un dažkārt 

ātrumu), aicinām vieslektorus un reizēm 
auditorijas priekšā izejam arī mēs paši, 
jauniešu vadītāji. Apmēram reizi mēnesī 
jauniešu vakaru pavadām ārpus baznī-
cas – esam bijuši uz slavēšanas vakaru 
citā draudzē, kā arī pat braukuši ar vilcie-
nu uz Jūrmalu.

Lai arī kāds nebūtu katra jauniešu va-
kara formāts, mēs to nemainīgi sākam ar 
lūgšanu un slavēšanu. Tāpat arī katra va-
kara oficiālo daļu pabeidzam ar individu-
ālām un kopīgām lūgšanām. Pēc tam no-
tiek sadraudzība – laiks, lai savstarpēji 
satuvinātos, daaaaaaaudz smietos un 
pabarotu savus augošos organismus ar 
čipsiem un sīrupūdeni.

Esam pateicīgi, ka Dievs mūsu kalpo-
šanu tik bagātīgi ir svētījis, ka Viņš uzru-
nā arvien vairāk jauniešu un ļauj mums 
kopīgi augt un stiprināties ticībā!
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Jēzus 
draudzes 
rudens 
ekskursija

Šā gada 12. oktobrī mūsu draudzes 
Diakonija organizēja kārtējo rudens ek-
skursiju, un šoreiz mūsu ceļš veda uz Vid-
zemi. Kaut arī diena nesolījās būt silta un 
saulaina, tas nevienu ekskursijas dalīb-
nieku neatturēja piedalīties šajā piedzī-
vojumā. Kā vienmēr, šis izbraukums bija 
interesants, iespaidiem bagāts un ļāva 
piedzīvot svētīgu draudzes māsu un brā-
ļu sadraudzību. 

Kad tuvojāmies Valmierai, spēcīgi lija 
lietus, taču, piebraucot pie ekskursijas 
pirmā mērķa – privātās saimniecības 
„Granberry” (SIA „Zarupi”), kas atrodas 
Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā, –, 
lietus pierima un mēs labi varējām izbau-
dīt šīs saimniecības vadītāju viesmīlību. 
Internetā šī saimniecība sevi raksturo 
šādi: „Saimniecības darba pamatā ir 
īpaši gardēžiem pagatavotas sukādes 
no īpaši atlasītām cidonijām, ķirbjiem un 
rabarberiem, kuru pagatavošana ir 
100 % roku darbs, nodrošinot veselīgu, 
vitamīniem piesātinātu kārumu no mūsu 
dārza.” Arī mums bija iespēja bagātīgi 
nobaudīt dažādās sukādes, kā arī izbau-
dīt patīkami siltu cidoniju dzērienu. Ir pa-
tiess prieks redzēt uzņēmīgus cilvēkus, 
kas to, kas viņiem dots, liek lietā un ar 
savu radošumu un pūlēm rada augļus, 
ko citi var ne tikvien skatīt, bet arī bau-
dīt. Gribas šiem ļaudīm novēlēt labu iz-
došanos visās viņu nākotnes iecerēs, kas 
saistītas ar šīs saimniecības attīstīšanu 
un paplašināšanu!

Tālāk mūsu ceļš veda uz Matīšu 
Sv. Mateja baznīcu, kur mūs laipni uzņē-
ma kāda draudzes pārstāve, kura pastās-
tīja par šī dievnama vēsturi un pašreizējo 
draudzes dzīvi. 1964. gadā draudze bija 
spiesta baznīcu pamest. Ērģeles tika pār-
vestas uz Marka baznīcu Rīgā. 1967. gadā 
šajā baznīcā tika atvērts muzejs, kas dar-
bojās vairākus gadus. Savukārt 1988. ga
da nogalē draudzes darbība atjaunojās 

un tika svinēts pirmais dievkalpojums. 
Nākamajā gadā sāka darboties draudzes 
Svētdienas skola, un mūsu ierašanās tie-
ši sakrita ar draudzes Svētdienas skolas 
jaunā mācību gada sākšanos. Te gan jā-
piebilst, ka Matīši ir maz apdzīvota vieta, 
kuras statistika nav visai iepriecinoša. 
Piemēram, pagājušajā gadā Matīšos ir 
reģistrēti tikai divi jaundzimušie.

Tā kā bijām ieradušies dienu pirms 
Pļaujas svētku dievkalpojuma, baznīca 
atbilstoši šiem svētkiem bija skaisti 
izgrez nota. Bija patīkami noklausīties 
arī dažas dziesmas, ko izpildīja mūsu 
pašu draudzes meiteņu ansamblis. Matī-
šu draudzei gribas novēlēt, lai tā savā 
darbībā ik brīdi piedzīvotu Dieva svētību 
un vadību, kā arī lai tur arvien būtu ļau-
dis, kas ar prieku kalpo Dievam. 

Mazsalacā kopīgi nobaudījuši gardas 
pusdienas, devāmies uz tuvumā esošo 
Skaņokalnu, kas atrodas Skaņākalna 
 parka teritorijā. Turpat ir arī Skaņākalna 
dabas taka. Internetā atrodama šāda in-
formācija: „Skaņākalna parks ir skaista 
Salacas ieleja ar smilšakmens atsegu-
miem un daudzām alām tās krastos, un 
tas ar savu neparasto pievilcību priecē, 
sajūsmina un sniedz atpūtu ikvienā ga-
dalaikā. Šeit, aptuveni trīs kilometru ga-
rumā gar Salacas upi, atrodas vairāki 
 neparasti dabas objekti: Vilkaču priede, 
Eņģeļu ala, Sapņu trepes, Skābumbaļļa, 
Rūķu taka, Neļķu klintis, Skaņaiskalns.” 
Mums no visiem šiem dabas jaukumiem 
tika Skaņaiskalns, tāpēc trīs kilometru 
garās dabas takas izstaigāšana būs jāat-
liek uz citu reizi. Šoreiz priecājāmies par 
pašu Skaņokalnu, kas saskaņā ar inter-
netā pieejamo informāciju ir 20 m augsta 
un 90 m gara sarkanā devona smilšak-
mens klints Salacas kreisajā krastā. Ska-
ņaiskalns ir ģeoloģiskais un ģeomorfolo-
ģiskais dabas piemineklis un ir visgludā
kā lielā klints Latvijā. Šīs klints iezim ir 
unikāls akustiskais efekts, proti – šī para-
boliski izliektā klints spēj lieliski atvirzīt 

skaņu un veidot atbalsi. No šīs īpatnības 
ir cēlies klints nosaukums. Pārbaudīt 
Skaņākalna skaņumu izmēģināja arī daži 
no mums, no kādas noteiktas vietas sau-
cot: „Ādam, kas ir tava sieva?” Šā teiciena 
izkliegšanai vajadzētu sekot atbalsij: 
„Ieva, Ieva, Ieva.” Skaņaiskalns kopš 
1977. gada atrodas valsts aizsardzībā. 

Pēdējais šīs ekskursijas apskates ob-
jekts bija lieliskās Veczemju klintis, kas 
atrodas starp Tūju un Salacgrīvu. Arī par 
šīm klintīm pastāstīšu, balstoties uz in-
ternetā pieejamo informāciju. „Veczemju 
klintis ir iespaidīgākā un krāšņākā smilš-
akmens klinšu grupa Vidzemes piekras-
tē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6 m augstu 
stāvkrastu, kur vairāku simtu metru ga-
rumā atsedzas sarkanas smilšakmens 
klintis ar seklām abrāzijas alām, nišām, 
grotām un citiem veidojumiem. Šīs klin-
tis dažkārt mēdz dēvēt arī par Mantiņu 
 klintīm vai Sarkanajām klintīm. Kopš 
2001. ga da šīs klintis ir valsts aizsardzībā. 
Šo klinšu apkārtnē ir uzņemti skati Rīgas 
kinostudijas mākslas filmām „Nakts bez 
putniem” un „Ilgais ceļš kāpās”.” 

Kad šīs brīnišķās klintis bija aplūkotas, 
mūsu ekskursija tuvojās nobeigumam un 
devāmies atpakaļ uz Rīgu. Bija prieks 
piedzīvot jauku un iespaidiem bagātu 
dienu. Paldies visiem šīs ekskursijas da-
lībniekiem, organizētājiem un galvena-
jam tās īstenotājam Alfam Trepšam! Pāri 
visam – paldies Dievam, kas dod mums 
šādas brīnišķas iespējas, ka mēs kā vie-
nas draudzes locekļi varam svētīgi, satu-
rīgi un iepriecinoši kopā pavadīt laiku! 
No savas puses gribu piebilst, ka kopā ar 
dēlu šajās rudens ekskursijās piedalos 
kopš 2009. gada – ir pagājuši jau desmit 
gadi, kopš varam būt līdzdalīgi šajos jau-
kajos un interesantajos draudzes izbrau-
kumos. Arī par to paldies Dievam!

Kristus mīlestībā
Uldis Alpe
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2019. GADA OKTOBRA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(Diakonijai, remontam, grāmatu iegādei u. c.) 4215
Kolektes 2425
Latvijas fizisko personu ziedojumi 1815
Ieņēmumi no zemes nomas 1240
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 225
Ieņēmumi no grāmatu galda (aprīlis–oktobris)  65
Ziedojumi par kristībām, laulībām 40
KOPĀ 10025

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki, autoratlīdzība) 4180
Nodokļi  2605
Citi izdevumi 830
Maksājums LELB 600
Izdevumi par Diakonijas jubilejas pasākumiem 600
Izdevumi par kalendāra izveidi  360
Grāmatvedības pakalpojumi (2019. g. septembris) 255
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 215
Elektrība 130
Ziedi, telpu dekorēšana 115
Nozaru darbs  
(Svētdienas skola, jauniešu darbs, laulāto kurss) 100
Degviela, transporta izdevumi 100
Apkure 95
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 90
Reprezentācijas izdevumi 85
Atkritumu izvešana 75
Saimniecības un kancelejas preces, drukas darbi 55
Maināmie paklāji 55
„Rīgas ūdens” 50
„Venden” ūdens 35
Sakaru pakalpojumi 25
Bankas komisijas maksa 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 10685

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks 
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Mācītāju var satikt arī pirms un pēc dievkalpo-
jumiem.

Draudzes kanceleja atvērta 
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00  
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 
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Kora mēģinājumi 
pirmdienās plkst. 18.30 
piektdienās plkst. 19.00

Bibliotēka atvērta  
svētdienās pēc dievkalpojuma

Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša 
trešajā sestdienā plkst. 15.00  
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)  
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas 
mantas dievkalpojumu un draudzes 
pasākumu laikā.

ATGĀDINĀJUMS

Ja vēlaties piederēt pie  
draudzes kā aktīvs draudzes 
loceklis, neaizmirstiet veikt 

gadskārtējo ziedojumu!
To var izdarīt, pārskaitot naudu 
uz draudzes bankas kontu vai 
maksājot draudzes kancelejā  

pie lietvedes. 

Esat mīļi gaidīti draudzes namā!

• Pirmdienās plkst. 14.00 – Bībeles stunda par Pāvila vēstuli galatiešiem

• Otrdienās plkst. 16.00 – lūgšanu stunda par bērniem „Mātes lūgšana”

• Trešdienās plkst. 12.00 – „Radošā darbnīca” – gatavosimies Ziemsvētkiem

Draudzes namā var saņemt palīglīdzekļus slimnieku aprūpei – spieķus, 
rollatorus, kopšanas līdzekļus u. c.

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ērika Krieviņa
Rute Bērziņa
Vera Brencāne
Vilma Ārija Pallo
Dzidra Vija Lāce
Ludviķis Bērziņš
Ināra Meldere
Dagmāra Krogzeme
Dzintra Amata
Baiba Celma
Vairis Bīriņš
Ingrīda Meldere
Solvita Martinsone
Dana Račko-Niklase
Harijs Ausmanis

KRISTĪTI

Rūta Knese 
Pauls Legzdiņš

MŪŽĪBĀ

Gaida Lilita Dambe

DIAKONIJAS VĒSTIS
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