Jo, kā Kristus ciešanas spēcīgi
nāk pār mums, tāpat spēcīgi
darbojas mūsu ieprieca caur
Kristu. (2.Kor.1:5)
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SPOGULĪT, SPOGULĪT!
„Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura ir
pasaulē visskaistākā!” Šī, iespējams, daudziem ir
viena no pazīstamākajām frāzēm, atceroties
bērnības pasakas. Kādu gan atbildi pasaku varone
gribēja dzirdēt? Protams, ka – tu esi
visskaistākā! Tomēr zinām, ka tā
skaistākā bija cita, ar labu sirdi un
gaišu dvēseli, kas piešķir skaistumu arī
ārējam tēlam.
Taču mums ir dots vēl kāds
spogulis – tāds, kurā varam aplūkot ne
to, cik skaista ir mūsu āriene, bet gan
dvēsele. Tāpēc to arī sauc par dvēseles
spoguli. Tas nav veidots no stikla, kurā var
ieraudzīt attēlu, bet no vārdiem. Vārdi, kurus
varbūt pat labprātāk negribētos dzirdēt. Vārdi,
kuri uzdod jautājumus par manu dvēseli un prasa
godīgas atbildes. Vārdi, kuri dedzina, pamodina
sirdsapziņu un neliek mieru, kamēr neesam godīgi
atbildējuši sev, tuvākajam un Dievam.
Ielūkošanās dvēseles spogulī ir veids, kā
pārbaudīt savu sirdsapziņu saskaņā ar visiem
desmit Dieva dotajiem baušļiem. Un, lasot šos
jautājumus, nereti pat jūtamies izbrīnīti, cik
ietilpīgs patiesībā ir katrs no Dieva likumiem.
Dvēseles spogulis ir izveidots un būtu jātur „pa
rokai” gan cilvēkiem, kam vēl grūti apzināties
grēka esamību savā dzīvē, gan „rūdītiem“
kristiešiem, kuriem grēksūdze ir neatņemama daļa
no kristīgas dzīves. Šie jautājumi dod papildus
Šajā numurā lasiet:
 Kas ir „dvēseles spogulis” un kā to lietot
 Pie Dieva – caur mūziku. Maruta Ikasa
 Arī tu esi aicināts kalpot!
 Par grēksūdzi un par piedošanu
 Kam mēs ziedojam
 Iepazīsimies ar Ķemeru baznīcu!

impulsu, sagatavojoties grēksūdzei. Dvēseles
spoguļi mēdz būt dažādi. Tos īpaši izmanto sevis
izmeklēšanai Ciešanu laikā. Jautājumus arvien var
paplašināt un atklāt tos dziļākā nozīmē.
Bet ko tad darīt, ja ieraugam, ka neesam
pietiekami skaisti, ja mūsu dvēsele ir notraipīta,
ievainota, vai pavisam nesakopta
un pamesta novārtā? Ko darām, ja
spogulis rāda mums netīru muti,
izspūrušus matus vai nesakārtotu
apģērbu? Droši vien steidzam
novērst trūkumus, mazgāt, tīrīt,
saķemmēt,
lai
nepiedzīvotu
kaunu, izejot no mājas, lai labi
justos sabiedrībā.
Tas pats jādara ar savu dvēseli. Patiesa
grēku nožēla, to sūdzēšana un piedošanas
saņemšana attīra mūsu dvēseli no netīrības. Dievs
mūs vēlas atjaunot Savā Garā, lai mēs būtu Viņam
līdzīgi – skaisti dvēselē un tad lai šis skaistums
atspoguļojas arī mūsu miesā. Lai dvēseles
spogulis varētu priecāties un sacīt - nu jau tu esi
skaistāks kā iepriekšējo reizi, kad manī ieskatījies!
Ir svarīgi grēksūdzē godīgi un tieši atzīt:
„Es esmu vainīgs pie tā un tā”. Dvēseles spogulis
palīdz konkrētos grēkus ir nosaukt vārdā. Grēks
vēlas palikt anonīms, lai tā varētu saglabāt savu
varu pār mums, taču grēksūdzē, nosaukts vārdā,
tas zaudē savu ietekmi uz cilvēku. Dievišķās
gaismas klātbūtnē nav vietas grēka tumsai.
Lai Dievs svētī mums šo gavēņa laiku, lai
tas ir laiks, kad mēs ikviens uzdrošinātos
ieskatīties dvēseles spogulī un izdarītu vajadzīgās
korekcijas Dieva žēlastības un mīlestības spēkā!
Tad arī Lieldienās piedzīvosim daudz lielāku un
patiesāku prieku par Kristus Augšāmcelšanos, par
Viņa uzvaru pār tumsu un ļaunumu.
Draudzes mācītājs Raivis Martinsons

P.S. Dvēseles spoguli atradīsiet avīzes vidū, to ir ērti
izņemt, lai varētu lietot pēc vajadzības.

MŪZIKAS CAURAUSTS MŪŽS.
MARUTA IKASA.

Bērnība, jaunība, darba gadi
Esmu dzimusi kara laikā – 1941.gada
1.jūlijā Staburaga pagastā. Mamma strādāja
Vīgantes skolā par dziedāšanas skolotāju, tēvs
bija Staburaga pagasta vecākais. Vecāki bija
muzikāli – visu mūžu dziedāja koros. Tēvs
Arvīds bija komponista Pētera Barisona tuvs
draugs. Visu kopā pavadīto mūžu mūsu ģimenē
bija daudz dziesmotu brīžu. Bērnībā vakaros
mammīte mums, meitiņām, dziedāja tautas
dziesmas un korāli „Tēvs, slēdz manas acis ciet”.
Bēgļu gaitās nonācām Kurzemē – Saldus
rajonā. Saldū arī beidzu mūzikas skolu un
vidusskolu, kur arī bija cieņā dziedāšana. Pēc
Liepājas mūzikas visusskolas beidzu Jāzepa
Vītola LV Konservatoriju. Strādāju Jēkabpils
mūzikas skolā par klavierskolotāju, pēc tam par
direktori. Pārceļoties uz Rīgu, darbu turpināju
2.Rīgas bērnu mūzikas skolā (Vecmīlgrāvī) par
mācību daļas vadītāju. Kad vīrs saņēma dzīvokli
Ķekavā (1976.g.), pildīju kolhoza bērnudārza
muzikālās audzinātājas pienākumus un audzināju
dēlus. No kolhoza bērnudārza bērniem arī
izveidojās bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis”
(1980.g.), ar kuru tajos gados bieži viesojāmies
TV bērnu muzikālajos raidījumos un TV
konkursā „Ko tu proti?”
Paralēli darbam bērnudārzā sāku strādāt
Kultūras ministrijas Kvalifikācijas celšanas
institūtā – vadīju mūzikas skolu skolotāju grupas.
Kad Ķekavā izveidojām mūzikas skolu, tā kļuva
par manu darbavietu līdz pat šai dienai. Ļoti mīlu
savu darbu ar bērniem un, paldies Dievam, redzu
tam jēgu un rezultātus. Katram cilvēkam Dievs ir
devis uzdevumu zemes dzīvē un, ja izdodas Viņa
balsi sadzirdēt un tai paklausīt, tad rodam

piepildījumu gan personīgajā, gan darba dzīvē.
Esmu ļoti pateicīga Dievam par savu dzīvi.
Ar Dieva palīdzību
Atceros mammītes stāstu, kā Bībele
mammas darinātajos ādas vākos paglāba tēvu no
nošaušanas. Kad krievu oficieris (vīriešu
savākšanas punktā kara laikā) ieraudzījis no
kabatas izņemto, uz galda nolikto Dieva Vārdu,
viņš tēti aizraidījis mājās – tātad pats droši vien
nācis no ticīgas ģimenes... Dievs pasargāja.
Mums, 3 māsām, Dievs bija vēlējis izaugt
pilnvērtīgā, saticīgā ģimenē un mūsu Dievzemītē
– Latvijā.
1991.gads... Protams, Dievs Latvijai
palīdzēja, deva arī spēku ticēt. Tautas kopējās
lūgšanas, spēcīgā emigrācijas komponistes
Ritmanes dziesma – lūgšana Ievas Akurāteres
patiesajā izpildījumā „Palīdzi, Dievs, mūsu
latviešu tautai”, L.Garūtas komponētā oratorija
„Dievs, Tava zeme deg”, ko baznīcās dziedāja
koris „Ave Sol” Imanta Kokara vadībā, mācītāju
J.Rubeņa, G.Kalmes ticību stiprinošās uzrunas un
vēl un vēl...
Dieva palīdzību izjuta arī mūzikas skolas
draudzīgais kolektīvs. Laikā, kad valdīja ļoti
nelabvēlīga darba atmosfēra kādas direktores
vadībā, mēs visi lūdzāmies katrs savā baznīcā –
Rīgā, Latgalē, Ķekavā, mājās. Un tikām
uzklausīti! Tagad strādājam ar atdevi saprotošas,
darbiniekiem un audzēkņiem draudzīgas
direktores - Daigas Ventnieces vadībā.
Tagad jau 20 gadus Latvija cenšas izturēt
uzlikto pārbaudījumu – nauda, vara. Mums
visiem – gan mājās, gan baznīcās – patiesi un no
sirds jālūdz par Latviju un tautu, jālūdz, lai
visiem kārdinājumiem tiekam pāri.
Ienākšana draudzē
Dieva Vārds tāpat ir spēcīgs, bet, ja tas
izteikts mūzikā, tas kļūst vēl iedarbīgāks. Mūzikā
cilvēks atveras visam labajam, tīrajam. Visu
mūžu mani fascinējis ērģeļu skanējums, it īpaši,
ja skan Baha vai Hendeļa skaņdarbi. Tieši caur
garīgo mūziku arī nonācu pie Dieva un ticības.
„Dievs ir mīlestība” – šos vārdus mūsu draudzes
svētdienas skolas pirmsākumos (no 1989.g.)
bērniem mācīja brīnišķīgie skolotāji Iveta
Berholde un Māris Sants. Svētdienas skolu
apmeklēja ap 70 bērnu un viņu vecāki un
vecvecāki. Nodarbības mums visiem bija kā
gaidīti svētki, reizē arī kā Bībeles stundas. Daudz
dziedājām. Mīļākās dziesmas mums bija „Tur no
debess tāles”, „Dievs mīlestība” un „Tu –
vīnakoks”. Liela daļa bērnu bija arī ansambļa

„Cīrulītis” dziedātāji. Tā es ienācu draudzē –
caur mūziku un svētdienas skolu. Lielu atbalstu
man sniedza ilggadējās draudzes māsas Ilona
Roze un Aina Lazda. 1996.gadā tiku iesvētīta.
Prieks un lepnums
Liels pārdzīvojums mums bija draudzes
šķelšanās, arī pēc tam vēl nemitējās klupieni
draudzes dzīvē un vadībā, kamēr Dievs mums
sūtīja brīnišķīgu cilvēku un Dieva mīlestības
pilnu mācītāju, tagad bīskapu, Pāvilu Brūveru,
kurš Doles-Ķekavas draudzē kalpoja 3 gadus.
Ļoti priecājos, ka mūsu baltajā, vienmēr
sapostajā (paldies Almai!) baznīcā lietas ir
sakārtojušās un turpinās aktīva garīgā dzīve, nu
jau mācītāja R.Martinsona vadībā. Prieks, ka
draudzē iznāk arī avīze. Īsta Ziemassvētku
dāvana ir izgaismotā baznīca – paldies Ķekavas
pašvaldībai!
Priecājos, ka daudzus gadus Dievs man
deva iespēju un palīdzēja organizēt muzikālo
dzīvi draudzē. Tagad stafeti esmu nodevusi
jaunajiem. Mūsu draudzes visas 5 ērģelnieces
pārstāv Ķekavas mūzikas skolu – priecājos par to
un lepojos!
Dzīvotspēju ir saglabājušas Adventa laika
un Ziemassvētku dievkalpojumu muzikālās
tradīcijas. Biežas un gaidītas viešņas draudzē ir
no „Cīrulīša” izaugušās Jauniešu ansambļa
dalībnieces. Baznīcā ir uzstājušies arī pazīstamie
mākslinieki vijolnieks Jānis Bulavs, flautiste Ilze
Urbāne, dziedātāji Jānis Kurševs, Miervaldis
Jenčs, Ulda Sprūdža stīgu kvartets u.c.
Liels prieks man ir par Ķekavas galveno
simbolu – skaisto, cēlo, gaišo baznīcu, kurā ir
laba akustika un nākotnē varētu skanēt vairāk
profesionālu mākslinieku koncerti. Lepojos ar
Ķekavas pašvaldības kolektīvu labo slavu, jauno,
skaisti iekārtoto mūzikas skolu, kurā virmot
virmo aktīva muzikālā dzīve. Gan KN kori, gan
muzicējošie bērni bieži kuplina arī baznīcas
svētku dievkalpojumus. Priecē, ka draudzē aktīvi
iesaistījies arī mūsu novada priekšsēdētājs.
Gaidot Kristus Augšāmcelšanās svētkus
Laiks pirms Lieldienām – klusuma,
pārdomu laiks, kas aicina atmest sīko ikdienību,
palasīt Bībeli, īpaši psalmus. Ļoti mīlu klusumu,
taču manos darba pienākumos ietilpst arī
gatavošanās Lieldienu koncertiem un tas prasa
savu. Taču pēc nakts dievkalpojuma noteikti
atkal gaidīšu atskanam brīnišķīgo Hendeļa
mūziku korālim „Akmens ir vēlies”.

Domāsim gaiši, teiksim cits citam vairāk
labu vārdu!
Interviju

sagatavojaA.Martinsone

Dziediet Tam Kungam jaunu
dziesmu,
dziediet Tam Kungam, visa pasaule!
(Ps.96:1)
Bībelē vārds „dziediet” minēts 31
reizi, bet vēl daudz vairāk reižu lasāmi vārdi
„dziesma”, „dziedātāji”, „dziedāt” utt. Jau
krietnu laiku šis pamudinājums skan arī
mūsu draudzes sirdī un prātā un beidzot
esam nolēmuši tam atsaukties, tādēļ
aicinām:

NĀCIET, DZIEDĀSIM
KOPĀ!
Ja tev ir 15 – 35 gadu
(bet var būt arī nedaudz mazāk vai mazliet
vairāk),
ja Tu spēj sevi izpaust dziedot
un vēlies to darīt arī,
lai iepriecinātu citus
un Dievam par godu,
tad gaidīsim Tevi uz Doles – Ķekavas
draudzes ansambļa mēģinājumiem

Ķekavas Kultūras centrā
svētdienās plkst.12
Vadītāja – Linda Matveja.

KALPOSIM TAM KUNGAM AR PRIEKU!
Ikviens no mums ir aicināts kalpot – ar
tām dāvanām, ko Dievs katram devis. Kalpot – tā
nav tikai mācītāja un draudzes valdes vai
padomes privilēģija. Tā ir iespēja visiem
draudzes locekļiem, arī bērniem. Pats Jēzus, Viņa
māte, mācekļi ar savu piemēru rādīja, cik
dažādos veidos var kalpot savam tuvākajam. Un
ne tikai tuvākajam. Kur vien redzam tādu
nepieciešamību, esam aicināti pielikt savu roku,
prātu un sirdi. Dodot pats kļūsi bagātāks. Būsim
devēji, ne tikai ņēmēji!
Protams, kalpot var jebkurā laikā, vietā
un veidā, tomēr varbūt vēl ne visi zina, cik daudz
un dažādas iespējas šai ziņā ir tieši mūsu
draudzē. Un katrā no draudzes darbības nozarēm
ir vajadzīgi cilvēki, kas labprātīgi un nesavtīgi
ziedotu savu laiku un prasmes citiem par svētību
un Dievam par godu. Pat ja tev liekas, ka esi ļoti,
ļoti aizņemts vai arī, ka neko īpašu neproti,
galvenais ir labā griba. Iepazīsties ar šīm
kalpošanas nozarēm un, ja jūti, ka kādā no tām tu
varētu būt noderīgs, nāc un piesakies!
Doles – Ķekavas ev.lut. draudzes darbības
nozares :
Garīgā darbība
1. Diakonijas nozare (palīdzība vecajiem ļaudīm
u.c.)
2. Jauniešu nozare
3. Svētdienas skola
4. Mūzikas un liturģijas nozare
5. Sadraudzība ar draudzēm Latvijā un ārvalstīs
(pastāvīga komunikācija)
6. Sabiedrisko attiecību un mēdiju nozare (TV,
radio, prese, mājas lapa u.c.)
7. Komunikācija ar jauniem un topošajiem
draudzes locekļiem
8. Kristīgās literatūras nozare

9. Kultūras un garīgo pasākumu nozare
(lekcijas, semināri, jubilejas u.c.)
10. Hronikas veidošana (draudzes dzīves foto
arhīvs, izkārtnes, stendi u.c.)
Saimnieciskā darbība
11. Dievnama
uzturēšana
(uzkopšana,
dekorēšana u.c.)
12. Draudzes īpašumu apsaimniekošana attīstības plānošana (ilgtermiņa īres, nomas
līgumu slēgšana sadarbībā ar LELB
institūcijām)
13. Draudzes īpašumu apsaimniekošanas darba
organizēšana (pļaušana, koku zāģēšana,
atkritumu izvešana u.c. sadarbībā ar
pašvaldību)
14.
Būvniecības un tehnisko darbu nozare
(remonti, apkures, elektroapgādes un apsardzes
u.c. sistēmu uzturēšana)
15.
Sabiedriskās attiecības ar valsts un
pašvaldību iestādēm, projektu izstrāde ES
struktūrfondu u.c. ziedojumu piesaistīšana
Un iedvesmai dažas Rakstu vietas par kalpošanu:
 Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir
dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi
spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas
visiem. Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu
svētību. (1.Kor.12:4–7)
 Sekojiet Tam Kungam, savam Dievam, bīstieties
Viņu un turiet Viņa baušļus, klausiet Viņa balsi,
kalpojiet Viņam un pieķerieties Viņam. (5. Moz.
13:5)
 Un nu bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam
patiesībā un mīlestībā. (Joz. 24:14)
 Tikai bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam
patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat redzējuši,
kādas varen lielas lietas Viņš jums ir darījis. (1. Sam.
12:24)
 Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa
vaiga priekšā ar gavilēm! (Ps. 100:2)
 Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas
dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami,
bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam
Kungam un ne cilvēkiem. (Ef.6:6–7)
 Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne
tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim
kalpojiet cits citam mīlestībā! (Gal. 5:13)
 Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits

citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.
(1. Pēt. 4:10)

Attēlā: Draudzes vakarā (9.01.2011, Ķekavas KN) tiek
sveikti vīri, par kuriem varētu teikt: viņi ir kā zaldāti – kad
sauc, tad iet, un bez kuriem draudzei būtu grūti iztikt. No
labās: Roberts Jurķis, Kārlis Vāsulis, Raitis Heniņš,
Konrāds Prūsis, Gints Graudiņš, Raivis Martinsons. Attēlā
nav redzams Aigars Kukuts.

svarīga un pat nepieciešama tā ir grūtajos brīžos
un melnajās dienās.
Daudzi veci cilvēki ir vientuļi, un viņu
kļūst aizvien vairāk. Sevišķi lielajās pilsētās
vecāki ļaudis dzīvo blakus durvīs un tomēr jūtas
vientuļi un izolēti.
Novēlu visiem vecākajiem ļaudīm drosmi
vēlreiz mācīties sadraudzību. Nav neviena, kas
varētu jums aizliegt doties kopējās pastaigās..
Nepavisam nav bīstami uzaicināt savu kaimiņieni
pusdienās. Nav nepieklājigi uzrunāt cilvēku uz
ielas vai pēc dievkalpojuma.
Neviens nedrīkst pierast būt vientuļš.
Rainers Hāks
(No grāmatas "Zeichen der Gemeinschaft")

SADRAUDZĪBA
Esmu iepazinis un piedzīvojis dažādas
kopības formas un esmu par visām pateicīgs. Es
priecājos, ka man nevajag izvēlēties tikai vienu
no tām. Nebēdnīgi svētki, kopīgas ēdienreizes,
līdzcilvēka uzklausīšana caur asarām... Papļāpāt
pie namdurvīm, strādāt pie kopīga projekta, veikt
kaut ko otra labā, pieciest vienam otru... Jautri
ģimenes svētki, naksnīgas diskusijas par Dievu
un pasauli, garas pastaigas, kuru laikā mēs
klusējam vai uzticam viens otram savus sapņus
un cerības; sēdēt pie klusas vai skaļas mūzikas un
mierināt, vienkārši būt klāt.
Sadraudzība ir savstarpēja dāvana.
Devējs nekad nav viens pats. Sadraudzība
bagātina gan apmeklētāju, gan apmeklēto. Kas
mierina, iegūst pats, un tā ir pārliecība, ka kāds
cits tev uzticas un ar tevi reķinās. Kopībā katrs
dod un iegūst tā, kā tikai viņš to spēj.
Sargieties
no
cilvēkiem,
kuriem
sadraudzības uzturēšana ir tikai pienākums!
Palieciet mājās, ja apciemojums nav jums nekas
vairāk kā upuris. Nesabojājiet svētkus citiem, ja
savu piedalīšanos uzskatāt tikai par pienākumu.
Nepalīdziet nevienam, ja darāt to tikai tāpēc, lai
kļūtu par labāku cilvēku!
Stundām ilgi sēdēt pie slimnieka gultas,
turot viņa roku, apmainīties pāris vārdiem, varbūt
pat ne vairāk. Apmeklēt kādu, kad citi no manis
izvairās, vienalga, vai tas ir manas vainas dēļ vai
nē. Telefona saruna, kad tu izmisīgi gaidi
izdzirdēt cilvēka balsi. Pacietīga klausītāja, kad
vairs neesmu spējīgs sakārtot savas domas.
Paciemošanās pie tevis tieši šodien, kaut arī man
īstenībā nemaz nav laika. Butu briesmīgi, ja
kopība pastāvētu tikai labajām dienām. Sevišķi

NEVIENS

Reiz pagātnē dzīvoja četri vīri ar
savādiem vārdiem: Katrs, Kāds, Viens un
Neviens. Visi viņi bija kārtīgi ievesti draudzes
sarakstos ne kā biedri veicinātaji, bet kā īsteni
locekļi.
Citiem par brīnumu, nekad visus četrus
draudze neredzēja ne draudzes darbā, ne
svētdienas skolā. Vaina slēpās Katra domāšanā Katram nepatika, ka Kāds draudzējas ar Vienu,
bet šie divi apvainojās par Katra iejaukšanos viņu
draudzībā, tādēļ, galu galā, tikai Neviens aizgāja
uz sapulci vai svētdienas skolu.
Ja bija kāds darbiņš paveicams, Katrs arvien
domāja: "Gan jau Kāds to padarīs vai vismaz
Viens pieteiksies brīvprātīgi." Bet parastais
iznākums - visa darbība apstājās pie Neviena.
Nu jau visi četri darboņi Dieva priekšā. Kā
jums liekas, kas dabūs algu par čaklo darbu? ...
Uzminējāt! - NEVIENS...
(No izdevuma "Svētdienas Balss" 1971.g.)

***
Ja tu dari labu, viņi tev pārmetīs egoistiskus
mērķus un apslēptus nolūkus, tomēr dari labu.
Ja tu esi veiksminieks, tu iegūsi viltus draugus un
īstus ienaidniekus, tomēr paliec veiksmīgs.
Labais, ko tu dari, rīt tiks aizmirsts,
tomēr dari labu.
Godīgums un atklātība dara tevi ievainojamu,
tomēr esi godīgs un atklāts.

Ko tu esi radījis gadiem ilgā darbā, var tikt
iznīcināts vienā naktī, tomēr radi.
Tava palīdzība ir tiešām vajadzīga, bet cilvēki
var būt nepateicīgi, tomēr palīdzi viņiem.
Dod cilvēkiem no sevis labāko, un viņi tev izsitīs
zobus, tomēr dod pasaulei no sevis labāko.
Māte Terēze
Ja TU kā brīvprātīgais vēlies piedalīties
diakonijas darbā –
kalpot tiem, kam ir visgrūtāk,
bet nezini, no kura gala sākt,
esi aicināts pieteikties
pie mācītāja vai draudzes kancelejā!

ĻOTI GAIDĪSIM!
GRĒKSŪDZE
Kas nav grēksūdze?
• Grēksūdze nav “tvaika nolaišana” līdzīgi kā
psihoterapijā vai “sirds izkratīšanā”.
• Grēksūdze nav sevis pātagošana, Dieva
iežēlināšana vai sava grēcīguma eksponēšana.
• Grēksūdze nav, lai attaisnotos vai aizbildinātos:
“esmu tikai cilvēks” vai “kurš tad tagad tā
nedara?”
• Grēksūdze nav “pielīšana” Dievam ar savu
“pareizo attieksmi pret grēku”, jo
• piedošana nav nopelnāma. Tā ir saņemama kā
Dieva dāvana Kristū.
Grēksūdze ir Kristības ritms ikdienā!
• Kristību “ritms” turpinās ikdienā: Bauslība
atklāj grēku, Evaņģēlijs atklāj grēku piedošanu
Kristū.
• Grēksūdzē ir divas daļas (divas taktis):
1) Manas bēdas par izdarīto un ilgošanās pēc
izlīgšanas un atjaunošanās draudzībā ar Dievu un
līdzcilvēku.
2) Dieva darbs, uzklausot nožēlu un sniedzot
grēku piedošanu un atjaunošanu Kristus nopelna
dēļ. Piedošanas pasludinājumu Dievs sniedz caur
Evaņģēliju un cilvēku, kurš to pasludina.
Grēksūdzes veidi
• Ikdienas. Apzināmies un nožēlojam to, ar ko
esam apbēdinājuši Debesu Tēvu un paļāvībā
saņemam to, ko saka Bībele par piedošanu
Kristū.

• Savstarpējā. Apzināmies un izsakām nožēlu
savam līdzcilvēkam par nodarījumu. Saņemam
piedošanu un attiecību atjaunošanu.
• Vispārējā. Apzināmies un nožēlojam savu
grēcīgumu dievkalpojumā kopā ar citiem
grēciniekiem un saņemam pasludinājumu, ka visi
grēki ir piedoti.
• Atklātā. Nožēlojam draudzes priekšā visiem
zināmu un apgrēcinošu grēku. Saņemam
piedošanu un mīlestības atliecinājumu no
draudzes cilvēkiem.
• Privātā. Nožēlojam un mācītāja klātbūtnē
nosaucam vārdā konkrētus grēkus, kas apkauno,
apsūdz un apšauba manu piederību Dievam.
Saņemam pasludinājumu par piedošanu un
stiprinājumu ticībai.
Kāpēc privāta grēksūdze?
• Ir jāļauj Dievam “aprakt” to (grēku), kam nav
vietas jūsu attiecībās. Ir ļoti grūti savu grēka
kaunu un nesaskaņu ar Dieva likumiem
konfrontēt (radīt sadursmi) ar Dieva tiesībām,
spēku un tiesu, bet vēl briesmīgāk priekš mūsu
grēka dabas ir ļaut, lai Dieva taisnīgā attieksme
pret manu grēku kļūst konkrēta caur konkrēto
Dieva Vārda kalpu - mācītāju. Zinot, ka man tas
būs jānosauc vārdā mācītāja klātbūtnē, diez vai
grēks man liksies tik patīkams nākamajā
kārdinājuma reizē. Bet vienreiz jāpieskaras un
jānosauc ir! Nav citas iespējas dot prom Dievam
savu smakojošo “grēka līķi” aprakšanai Kristus
kapā.
• Nekur citur nevar sadzirdēt tik konkrētu
patiesību, ka Dieva piedošana Kristū ir
“aprakusi” manu grēku. Man ir piedots, tikpat
konkrēti, cik konkrēta ir Dieva Vārda kalpa
(mācītāja) balss un roka. Nav šaubu! Ir piedots!
Ir atjaunots miers un draudzība ar Dievu.
• Nav jāuztraucas par neapzinātajiem vai
aizmirstajiem grēkiem, tu vari būt kopā un mierā
ar Dievu, ticot, ka esi Viņa mīļotais bērns.
• Tur, kur rodas šaubas, par to jārunā ar mācītāju
Dieva Vārda gaismā.
Praktiski padomi:
1) Neatliec grēksūdzi! Mūsu grēka daba grib vai
nu gļēvi attaisnoties vai bravūrīgi lielīties ar sevi.
Grēkam nav noilguma. Jo audzējs ātrāk
izoperēts, jo labāk!
2) “Neizķēpā” savu grēku pa sarunām ar citiem.
Runā par to tikai vienreiz - grēksūdzē. Infekcija
nav jāizplata! Tā ir jānoliek pie vietas.
3) Nebīsties no atklātības mācītāja klātbūtnē.
Dievs viņu ir nolicis Tev līdzās, lai apsūdzētu

grēku un apžēlotu Tevi. Dievs konkrēti darbojas
caur sava Vārda kalpu. Tā ir droša un atjaunojoša
vide.
4) Katru dienu atrodi laiku sirdsapziņas
izmeklēšanai, bet reizi 3 mēnešos satiecies ar
savu garīgo vadītāju dziļai sarunai un/vai privātai
grēksūdzei. Lai dzīvotu…
Kopsavilkums
• Grēksūdzei ir divas puses: grēka nožēla un
atjaunošanās caur piedošanu.
• Luters saka: “Grēksūdze ir katra kristieša
ikdienas neatņemama sastāvdaļa, bet privāta
grēksūdze ir kristieša brīnišķīga privilēģija un
iespēja…”
• Tiec vaļā no grēka, lai dzīve ir laimīga. Kristus
ir gatavs apmainīt grēku pret svētumu.
Tēzes no māc.Uģa Brūklenes sprediķa
(http://draudze.baltic-ireland.ie/2123)

CIEŠANU LAIKA LŪGŠANA
Mīļais Kungs Jēzu! Tu esi caur
savām svētajām ciešanām mūs,
grēciniekus, Sava Debesu Tēva
priekšā taisnojis. Svētais Dievs un
žēlīgais Pestītāj! Pieņem manu
pateicību par visām tām grūtajām
mokām, ko Tu manis dēļ cietis, un
paklausi manu lūgšanu: dod, ka es šo
Tavu ciešanu svēto un dārgo laiku
pavadu klusi un mierīgi. Tavas mokas
lai ir man vienmēr prātā un māca man
Tavu pestīšanas un taisnošanas
darbu pareizi saprast un ar pateicīgu
sirdi atzīt. Tie sitieni, tas kauns un
izsmiekls, kas Tev, nenoziedzīgam,
bija manis dēļ jāpanes, lai dara mani
stiprāku ticībā, priecīgāku cerībā,
karstāku
mīlestībā,
pastāvīgāku
pacietībā, uzcītīgāku paklausībā un
nešaubīgāku uzticībā. Tava grūtā
krusta nāve lai man vienmēr stāv acu
priekšā, tā lai mani skubina uz grēku
nožēlošanu. Dod Tu pats man spēku,
ka šo laiku tā pavadu, ka tas nes man
augļus mūžīgai dzīvošanai. Palīdzi, ka
es nekad neaizmirstu, ko Tu manis
dēļ esi darījis. Tu Ģetzemanes dārzā

svīdi asins sviedrus,
lai es no sātana
varas tiktu atpestīts.
Tu
gāji
tiesas
priekšā un ļāvi Sevi
uz nāvi notiesāt, lai
Pastarajā dienā es
netiktu notiesāts uz
pazušanu. Tu miri
pie krusta staba
tādēļ, lai es caur
Tavu nāvi dzīvotu
mūžīgi. Pieņem par
to
no
manis
simtkārtīgu pateicību, jo tas ir viss, ko
es, nabags, spēju Tev dot.
(No lūgšanu grāmatas
„Garīga dvēseles barība”)
KOPŠ 2010.GADA REIZI MĒNESĪ
DOLES TAUTAS NAMĀ
SADARBĪBĀ AR DRAUDZI
TIEK ORGANIZĒTI

KINO VAKARI.
AUGSTVĒRTĪGAS, KRISTĪGAS FILMAS
UN DISKUSIJAS PĒC TO
NOSKATĪŠANĀS. NĀKAMAIS KINO
VAKARS –
OTRDIEN, 15.MARTĀ PLKST.18.30
(PAR TURPMĀKAJIEM SEANSIEM –
SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI)
NĀC PATS UN AICINI LĪDZI VĒL KĀDU!
BEZ MAKSAS!
Krusts –
mana ugunszīme
pārkrustī manas domas
aizkrusto ceļu –
uz svētnīcu neejošo
sakrusto savas rokas
pār manu namu
lai tur mājo
tava uguns un miers
liec manas gaitas
krustām ar tiem,
kurus mīlu
liec man tos mīlēt
kuros manas gaitas krustojas...

PŪPOLU SVĒTDIENĀ
Kā būs man Tevi saņemt,
Kā ceļu līdzināt,
Vai drēbes priekšā noklāt,
Vai palmas vicināt?
Tu redzi: es jau klāju,
Tu redzi: vicinu,
Bet Tavas acis tālu –
tās skata Golgātu.
Bet Tavas acis tālu,
kā uguns manī līst,
un palmu zars man rokā
ir sarkans asinīs.
un drēbes Tev zem kājām
ir Tavas drēbes, Kungs;
tver roka Tavu roku,
bet tas ir koka krusts.
Māra Zviedre

Svētbrīži pieaugušajiem
un svētdienas skola bērniem

Daugmales pamatskolā
katra mēneša 1. un 3. svētdienā
plkst.15.00
PAR PIEDOŠANU
Daudz problēmu mūsu dzīvē rodas un pastāv
tādēļ, ka nav pareizu un sakārtotu attiecību ar
Dievu un līdzcilvēkiem. Pāridarījumi, strīdi,
savstarpēji apvainojumi, nenokārtotas lietas kļūst
par iemeslu garīgai spriedzei un pat fiziskai
saslimšanai. Šī tēma ir plaša un daudzšķautnaina.
Piedošana un nepiedošana, piedošanas lūgšana
un nelūgšana atstāj iespaidu gan uz cilvēka
ikdienišķo praktisko dzīvi, tāpat uz dvēseli un
garu. No Ādama un Ievas laikiem cilvēka dabā ir
grēkot. Līdz ar grēka ienākšanu pasaulē radās
nepieciešamība pēc grēku piedošanas.
“Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs
piedodam saviem parādniekiem” (Mat. 6:12) –
šos lūgšanas vārdus mēs lietojam
ļoti bieži, un, ja lūdzam Dievam
piedošanu, tad caur Jēzus Kristus
krusta nāvi mēs ticam, ka to
saņemam. Jēzus upuris bija pilnīgs
un pat mūsu labākie darbi nevar

līdzēt, lai saņemtu piedošanu. Tikai, ja patiesi
Dieva priekšā nožēlojam savus grēkus un
cenšamies no grēkiem atgriezties, mūsu grēki
tiek piedoti. Ir ļoti svarīgi arī piedot mūsu
tuvākajiem, mūsu līdzcilvēkiem. “Jo, kad jūs
cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums
jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs
cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu
Debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arīdzan
nepiedos.” (Mat. 6:14,15). Dieva vārdā ir teikts –
neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu. “Bet esiet cits pret
citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā
arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” (Ef. 4: 32 ).
“Piedodiet, tad jums taps piedots.” (Lk. 6:37).
Tātad jāpiedod ir vienmēr, nevar kādu dienu
teikt: “Esmu ilgi daudziem un daudz piedevis.
Nu pietiek, cik var piedot!” Mat.18:21,22 mēs
lasām, ka Pēteris Jēzum vaicāja: “Kungs, cikkārt
man būs piedot savam brālim, kas pret mani
grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?” Un Jēzus
atbildēja: “Es tev nesaku septiņas reizes, bet
septiņdesmit reiz septiņas.” Citā Svēto Rakstu
vietā lasām: “Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie
un mīļotie, tērpieties līdzjūtībā, laipnībā,
pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu
panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko
sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums
piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai
ir mīlestība, kas ir pilnības saite.” (Kol.3:12-14)
Nav iespējams atdalīt attiecības ar Dievu no
mūsu attiecībām ar cilvēkiem. Mēs nevaram
cerēt, ka Dievs mums piedos, ja neesam gatavi
piedot citiem.
Bieži grūtības sagādā izlūgties piedošanu
konkrēti
kādam
cilvēkam,
kuru
esam
aizvainojuši. Pirmā izjūta ir, ka tas nesīs labumu
tam otram, tiem citiem, kam mēs atvainojamies
vai piedodam. Protams, ka mūsu piedošana vai
piedošanas lūgšana zināmā mērā atraisa arī to
otru cilvēku, tomēr tas ir ļoti svarīgi mūsu pašu
dēļ - piedošana otram atnes brīvību mums
pašiem. Piedodot iegūstam iekšējo mieru,
kļūstam brīvi no rūgtuma, naida, atriebības,
dusmām
un
ievainojuma,
nepieprasot
gandarījumu. Atmaksājiet ļaunu ar labu, jo,
atmaksājot ļaunu ar ļaunu, tiek radīts jauns
ļaunums un tā šī ļaunuma ķēde nekad nebeigsies.
Lūdzot piedošanu un piedodot,
savukārt, mēs
ļaunumu
un
apvainojumu apturam. Tad, kad
mēs piedodam vai mums tiek
piedots,
norimst
sirdssāpes,
dusmas, naids, vēlme atmaksāt
pāridarījumu. Piedošanā var rast

mieru, atvieglojumu, brīvību, mūsos dzimst
prieks un dziļa pateicība Dievam par to, ka Viņš
ir palīdzējis tikt tam visam pāri. Lielākais šķērslis
piedošanas saņemšanai ir lepnība, kas atsakās
atzīt jebkādu vajadzību pēc piedošanas.
Lepnumam lūztot, dzimst piedošanas spēja. Bieži
traucē mūsu nesalaužamais paštaisnums –
pārliecība, ka mums vienmēr ir taisnība. Nereti
pat tikai spīta vai pienākuma dēļ cilvēks izsaka
vārdu: ”Piedod!” Tomēr tas jādara patiesi, nevis
liekuļojot. Piedot var tikai mīlot, nevis ienīstot.
Bet ko teikuši citi par piedošanu? Māte
Terēze: “Ja mēs patiešām vēlamies mīlēt,
vispirms mums jāiemācās piedot”. Benžamens
Franklins: “Ja aizvainojat savu ienaidnieku, tas
nozīmē, ka esat par viņu sliktāks, ja atriebjaties,
esat tāds pats, kā viņš, ja piedodat aizvainojumu,
jūs esat pārāks par viņu.” Juris Rubenis:
“Piedošana un nepiedošana ir sviras, kas kustina
un kārto pasauli. Kāpēc ir ciešanas? Raugies sevī
un redzi, cik maz tu vēl piedod, cik daudz
nepiedošanas ir tevī, un redzi, tur ir visu pasaules
ciešanu un ļaunuma cēlonis”. Paul Boese:
“Piedošana neizmaina pagātni, bet tā noteikti
paplašina nākotni.”
Sagatavojis draudzes pērminderis
Konrāds Prūsis
ZIEDOJUMS DIEVA GODAM!
Ja mums jautā, kādas asociācijas saistās
ar Baznīcu un draudzi, tad bieži vien pirmais, kas
ienāk prātā - tā ir vieta, kur notiek dievkalpojumi,
vieta, kur tiek kristīti, iesvētīti, laulāti un izvadīti
cilvēki, vieta, kur veidojas sadraudzība mūsu
starpā. Vienkārši sakot - vieta, kurā darbojas
Dieva vārds un kur var Viņu sastapt. Tā ir vieta,
kur var smelties spēku, mieru un žēlastību.
Lai arī baznīcas ēka ir īpaša – sakrāla
celtne, tai ir tādas pašas materiālās vajadzības kā
ikvienai
laicīgai
celtnei.
Siltumenerģija,
elektroenerģija, remonti un apsaimniekošanas
darbi, - tās ir tikai dažas no vajadzībām, kuras
nepieciešamas, lai baznīca spētu funkcionēt. Un,
protams, lai to varētu realizēt, nepieciešami
finanšu līdzekļi.
Finanšu līdzekļi ir garīgās kalpošanas
neatņemama
sastāvdaļa,
kuras
galvenais
uzdevums ir nodrošināt draudzes kalpošanu un
Dieva vārda sludināšanu. Kvalitatīvu un
pilnvērtīgu draudzes darbību iespējams realizēt,
ja draudzē kalpo pastāvīgs mācītājs, kuram
dzīvesvieta atrodas netālu no baznīcas. Pirms
diviem gadiem, kad kalpošanu mūsu draudzē
uzsāka mācītājs Raivis Martinsons, draudzes

padome nolēma nodrošināt jauno mācītāju ar
labiekārtotu dzīvokli Ķekavas centrā. Mācītāja
atalgojumam, dzīvokļa īrei un komunālajiem
maksājumiem tika noteikts augstākās prioritātes
statuss, lai mācītāja sadzīves apstākļi nebūtu par
šķērsli pilnvērtīgai kalpošanai draudzē. Īres
dzīvokli mācītājam plānots izmantot līdz brīdim,
kad draudzei būs finansiālas iespējas labiekārtot
tai piederošo māju „KRAUJAS” Gaismas ielā 1.
Administratīvo funkciju veikšanai
draudzē tiek algoti četri darbinieki –
grāmatvedis, kasieris, lietvedis un kapu pārzinis.
Grāmatveža pienākumos ietilpst draudzes finanšu
dokumentu aprites organizēšana atbilstoši LR
likumdošanai, bet kasieris rūpējas par draudzes
naudas
līdzekļu
precīzu uzskaiti un
izlietojumu
atbilstoši draudzes
valdes
un
priekšnieka
pieņemtajiem
lēmumiem.
Lietveža
pienākumos ietilpst
draudzes kancelejas
darba organizēšana
–
korespondences
saņemšana/nosūtīšana,
dokumentu
aprites
kārtošana
atbilstoši
lietvedības un LELB prasībām. Ķekavas centrā
atrodas draudzei piederoši kapi, kuru uzturēšanai
tiek algots kapu pārzinis. Kapu pārziņa
pienākums ir kapu vietu reģistra uzturēšana, kā
arī citas aktivitātes, kuras saistītas ar bēru
ceremoniju organizēšanu un kapu teritorijas un
apkārtnes sakopšanu.
Draudzē darbojas vairākas nozares, kurās
īpašā veidā notiek kalpošana Dievam. Svētdienas
skolas un jauniešu nozarē Dieva vārds tiek
sludināts un skaidrots nodarbībās, lūgšanu
vakaros, kā arī dažādos citos pasākumos, kuri
notiek draudzē un ārpus tās. Jauniešiem ir iespēja
piedalīties kristīgajās nometnēs, kuras regulāri
tiek organizētas ar māsu draudzes Bordesholmā
atbalstu. Mūzikas un liturģijas nozares darbība
saistīta ar muzicēšanu dievkalpojumos un
sadraudzības pasākumos, kā arī dažādu
viesmākslinieku
uzņemšanu
svētku
dievkalpojumos. Jau vairāk nekā desmit gadus
Dievs svētījis sadraudzību ar māsu draudzi
Norvēģijā. Līdz šim mums bijusi iespēja katru
otro gadu apciemot māsu draudzi Stovnerē un
dzīvot viņu ģimenēs. Lai gan Stovneres draugi
mūs atbalsta, tomēr, uzņemot viņus Ķekavā,

nepieciešami finanšu līdzekļi, lai organizētu
sadraudzības pasākumus, ekskursijas pa Latviju
un citas aktivitātes.
Šajā gadā plānots paplašināt vairāku
draudzes nozaru darbību, iesaistot tajās vairāk
draudzes locekļu ar viņu spējām un dāvanām. Ar
mācītāja atbalstu tiek uzrunāti draudzes pārstāvji,
kuri vēlētos kalpot diakonijas nozarē. Diakonijas
nozares darbība aptver ļoti plašu cilvēku loku,
kuriem nepieciešams gan fiziskais, gan garīgais
atbalsts – veci, vientuļi un slimības nespēkā esoši
cilvēki, kā arī daudzbērnu ģimenes ar zemiem
ienākumiem. Mūzikas un liturģijas nozares darbs
šogad paplašinās ar draudzes ansambļa izveidi,
kurā izteikuši vēlmi piedalīties vairāki draudzes
locekļi. Plānots, ka ansamblis lieliski papildinās
dievkalpojumu un citu sadraudzības pasākumu
norisi. Ar laiku, ansambļa dalībnieku skaitam
palielinoties, iespējams izveidot arī draudzes
kori.
Iepriekšējos gados esam varējuši veikt
vairākus darbus, kas saistīti ar baznīcas ēkas un
tās teritorijas remontu – priekšējās fasādes, zvanu
torņa apmetuma remontu un krāsošanu, kā arī
bruģa ieklāšanu pie galvenās baznīcas ieejas.
Kaut arī šie veiktie darbi baznīcas ēkas izskatu
ievērojami uzlabo, tomēr kritiskā stāvoklī šobrīd
atrodas baznīcas perimetra žogs, kurš lielāka vēja
rezultātā draud sabrukt.
Draudzes galvenais finanšu ieņēmumu
avots ir draudzes locekļu ziedojumi, kā arī citu
fizisko un juridisko personu mērķa ziedojumi. Šī
ieņēmumu daļa veido pamatu draudzes darbam
un garīgajai kalpošanai. Juridisko personu
ziedojumi galvenokārt paredzēti kāda konkrēta
projekta realizācijai, piemēram, baznīcas
remontam vai labiekārtošanai.
2010.gada izdevumi
Baznīcas ēka
Dabas gāze telpu apsildei
Apsardzes pakalpojumi
Remonti, apsaimniekošana
Elektroenerģija
KOPĀ
Draudzes mācītājs un darbinieki
Darbinieku algas (grāmatv., kasiere,
lietv., kapu pārz.)
Draudzes mācītāja atalgojums
Mācītāja dzīvokļa īre
Soc. nodoklis par darbiniekiem
KOPĀ

LVL
1400
700
600
400
3100

7900
3500
1200
550
13150

Draudzes nozares
Sadarbība ar māsu draudzēm
Dievkalpojumi (vīns un hostijas
sv.Vakarēdienam, puķes, sveces)
Mūzika un liturģija
Jauniešu nozare, svētdienas skola
KOPĀ
Administratīvās izmaksas
LELB Virsvaldes nodoklis par
dr.loc.
Sakaru izdevumi
Transports, degviela, remonti
Kanc.preces, biroja tehnika, pasts
KOPĀ

3200
1000
980
870
6050

1330
830
500
460
3120

Jau
vairākus
gadus
nepārtrauktu
finansiālu atbalstu mums nodrošina Stovneres
māsu draudze Norvēģijā, pilnībā apmaksājot
kancelejas darbinieka atalgojumu, kā arī no
pagājušā gada vasaras daļu mācītāja atalgojuma.
Iepriekšējā gadā no Stovneres māsu draudzes
mēs esam saņēmuši ziedojumus diakonijas un
jauniešu nozares darbības atbalstam. Daļu no
draudzes finanšu līdzekļiem veido ieņēmumi no
draudzei piederošo zemes īpašumu nomas, kā arī
eņēmumi no draudzes kapu apsaimniekošanas.
Šie ieņēmumi tiek izmantoti nekustāmo īpašumu
uzturēšanai un apsaimniekošanai – zāles
pļaušana, koku zāģēšana, atkritumu izvešana,
nekustāmā īpašuma nodoklis u.c.. Nākotnē,
uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī,
plānots
palielināt
draudzes
īpašumu
apsaimniekošanas rezultātā iegūtos līdzekļus un
ieguldīt tos draudzes mājas „Kraujas” renovācijai
un baznīcai pieguļošās teritorijas paplašināšanai.
Katrs jūsu ziedojums, vai tas būtu santīms
vai lats, tiek novērtēts un ir nozīmīgs mūsu
draudzes kalpošanai, tāpēc aicinu ikvienu ziedot
pēc savām iespējām, no brīvas gribas un no tīras
sirds. Lai arī jūsu ziedojums tiek izlietots
konkrētām vajadzībām, tas ir un paliek
ziedojums Dieva godam!
Raitis Heniņš, dr.priekšnieks
PAR NODOKĻA PAAUGSTINĀŠANU
Ar 2011.gadu ikgadējo draudzes uzturēšanas
nodokļa maksu esam spiesti paaugstināt no Ls 5 uz Ls
10. Maksājums jāveic draudzes kancelejā. Atsevišķai
cilvēku grupai - pensionāriem, bezdarbniekiem,
kuriem vairāk par pusgadu nav darba, ikgadējo maksu
varētu diferencēt. Maksājumu iespējams veikt arī pa
daļām, par katru pusgadu iemaksājot Ls 5. Liela daļa

no ieņemtās naudas aiziet regulāros maksājumos
Virsvaldei, Ieņēmumu daļai, kancelejai, ziedojumiem
GASN Fondā, pašvaldībai un apkurei, mūsu
Dievnama remontiem, u.c. izdevumiem, kas saistās ar
draudzes dzīvi un tās uzturēšanu.
Vēl ir kāds liels lūgums un reizē arī
atgādinājums. Draudze 2001.gadā atguva lietošanā
vēsturiski tai piederošos kapus savā apsaimniekošanā.
Tā kā baznīca no valsts ir atdalīta, valsts finansējumu
no valsts nesaņemam, un draudze un tai piederošie
īpašumi tiek uzturēti no jūsu ziedojumiem, tai skaitā,
arī kapi. Ar 2010.gada 1.martu tika paaugstināta
ikgadējā kapu uzturēšana maksa no Ls 5 uz Ls 10,
tāpēc lūgums tiem kapu kopiņu īpašniekiem, kas nav
nokārtojuši kapu reģistrāciju un ikgada maksājumu,
neuzkrāt parādu, kurš vajadzības gadījumā būs
jānokārto. Ļoti lūdzam izprast situāciju, kāda ir
izveidojusies draudzei ar šo īpašumu, kurā atdusas ne
tikai draudzes, bet visa pagasta ļaudis. Lai Dieva
miers viņu pīšļiem! Kopīgiem spēkiem uzturēsim šo
vietu, kas mums katram svēta, kārtībā! Dieva svētību
un žēlastību mums visiem!
Draudzes padome

Iepazīsimies – vēl viena mūsu prāvesta iecirkņa
baznīca –
ĶEMERU BAZNĪCA

Ķemeru Evaņģēliski luteriskā baznīca celta
1897. gadā, neogotikas stilā (arhitekts H.Šels), un bija
pirmā mūra ēka Ķemeru kūrortā. Ķemeru draudzes
locekļi tolaik bijuši piederīgi Slokas draudzei, jo
baznīca bijusi atvērta tikai vasarās – kūrorta sezonas
laikā. Bija parasts, ka vasarās peldu sezonas laikā
dievkalpojumus Ķemeros noturēja mācītāji, kas
kūrortā uzturējās dziedniecības nolūkos. Tāpat uz šo
slaveno kūrortu Latvijas Republikas laikā tika sūtīti
arī labākie teoloģijas studenti, lai prakses nolūkos
veiktu kalpošanu.
1929.gadā Ķemeru draudze kļuva patstāvīga,
bet mācītājs bija kopīgs ar Slokas draudzi. Tolaik tā
bija vismazākā draudze iecirknī – ap 200 draudzes
locekļu, taču 1938.gadā – jau 1000.
Ķemeru
baznīcas
pagalmā
apbedīti
astoņdesmit I pasaules karā kritušie latviešu
strēlnieki, kā arī daži 1919.gada maijā Latvijas
atbrīvošanas cīņās kritušie karavīri. II pasaules kara
laikā cietusi arī baznīca – to skāruša trīs bumbas.
1950.gada Ziemassvētkos baznīcā pirmo reizi pēc
kara laika dievnamā iedegta elektriskā gaisma, kā arī
atklāta I.Zeberiņa jau 1943.gadā tapusī altāra glezna
„Kristus izdziedina slimos” (Jņ. 5:1-9).

Kopš 2000.gada notikuši vērienīgi
baznīcas remonta darbi, ticis atremontēts tornis,
nomainīts baznīcas jumts un teknes, sakārtota
uzeja sakristejā. Ievērojami uzlabojumi veikti arī
no ārpuses, lai dievnams izskatītos skaists un
sakopts. 2008.gada vasarā tiek izgaismots
baznīcas tornis, kā arī galīgajai apstiprināšanai
nodots baznīcas žoga, kas celts vienā laikā ar
baznīcu, restaurācijas projekts. 2009. gadā veikta
baznīcas iekšienes arhitektoniskā izpēte, lai varētu
meklēt finansējumu baznīcas iekšienes kapitālam
remontam. Pēc apsekošanas rezultātiem secināms,
ka kopumā ēkai lielā apjomā nemainīgi
saglabājusies sākotnējā 1897.gada eklektikas –
gotikas stila arhitektūra un plānojums, tāpēc
Ķemeru ev.lut. baznīcai kā arhitektūras
piemineklim ir augsta autentiskuma pakāpe. Kā
mākslinieciski augstvērtīgākais vērtējams 20.gs.
20.-30.gadu krāsojums: altārdaļā ap durvju ailām
no cokola “izaug” stlizētas ziedu vītnes, uz krusta
velvju sānu plaknēm plata ornamentāla josta.
Ornamentu
zīmējumā
kristīgā
simbolika
apvienota ar latviski tautiskiem motīviem.
Krāsojums veikts amatnieciski labā kvalitātē.
Restaurējot 20.gs. 20.-30. gadu apdari Ķemeru
baznīca atgūtu spilgtu un stilistiski izturētu tā
laika latviskajai politikai un nacionālā romantisma
stila iezīmēm bagātu interjeru.
Sākuma kā evaņģēlists, bet vēlāk kā
mācītājs no1997.gada līdz 2004.gadam Ķemeros
kalpojis tagadējais bīskaps Guntars Dimants.
Draudzē ir ap 60 draudzes locekļu, bet
dievkalpojumus, kas notiek svētdienās plkst.13,
apmeklē vidēji 25 cilvēki. Kopš 1989.gada
darbojas svētdienas skola. Sadraudzības brīžus
organizē un par dievnama uzkopšanu gādā dāmu
komiteja, savukārt diakonijas darbinieki rūpējas
par veco ļaužu apsekošanu un daļēju aprūpi.
Jau vairākus gadus Ķemeru evaņģēliski luteriskās
baznīcas draudzei ir māsu draudzes Hamburgā
(Vācijā), Kopenhāgenā (Dānijā) un ASV.

!!!
Sestdie n ās plks t.1 1
esam aicin āti pievien o t i e s
Kat la k a l n a draudzes entuzias t i e m ,
lai P ļavniekkalna s ākumskolas
sporta z āl ē draudz īgi paspor t o t u .
Var ņemt l īdzi ar ī b ērnus. Vesel ā
mies ā vesels gars!

!!!
•
Dievkalpojumi svētdienās plkst.10
• Maikla Velsa videoseminārs
trešdienās plkst.19
• Bībeles studijas ceturtdienās
plkst.18.30
• Svētdienas skolas nodarbības
bērniem sestdienās plkst.11.00
• Mācītāja pieņemšanas sestdienās
plkst.10.00 – 12.00, kā arī pirms
un pēc dievkalpojuma vai
individuāli vienojoties (māc.Raivis
Martinsons, tālr. 67936059 vai
29538913, e-pasts:

Ikviens lai dara,
kā tas savā sirdī
apņēmies,
ne smagu sirdi
vai piespiests;
jo priecīgu
devēju Dievs
mīl. 2.Kor. 9:7
Kancelejas
darba
laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās 13.00 –
16.00
Sestdienās 10.00 – 15.00
Tālr./fakss 67935858
Ieskatieties arī mūsu draudzes mājas lapā
kekava.lelb.lv



raivis.martinsons@inbox.lv)

DIEVKALPOJUMI
Pūpolsvētdienā, 17.aprīlī
plkst.10

Draudzes rekvizīti:
Doles- Ķekavas ev. lut. draudze
Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas p., Ķekavas n.
LV-2123
Reģ. Nr. 90000468932
VAK LATVIJAS HIPOTEKU ZEMES BANKA
Bankas kods LHZBLV22
Konta Nr. LV08LHZB1000014471001

Zaļajā ceturtdienā, 21.aprīlī
plkst.19
Lielajā piektdienā, 22.aprīlī
ekumeniskais Krusta ceļš cauri Ķekavai
plkst.18.30
Lieldienās, 24. aprīlī plkst.10
Piedalās Ķekavas KN
jauktais koris „Mozaīka”

2.Lieldienās, 25.aprīlī
plkst.10
!!! Norises laikos iespējamas izmaiņas.
Sekot informācijai draudzes mājaslapā un
pie ziņojumu dēļa baznīcā.
Atsauksmēm un ierosinājumiem rakstīt:
ramart@inbox.lv Tālr. 28768453
Par numuru atbildīgā Antra Martinsone

