Sējiet taisnību, tad jūs pļausiet
mīlestību; uzplēsiet jaunu atziņas līdumu,
jo vēl ir laiks meklēt to Kungu, lai Viņš
beidzot nāktu un liktu nolīt pār jums savai
taisnīgai žēlastībai. (Hozejas 10:12)
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KRISTUS KĀ ... KARAVADONIS
Vārds „advents” tulkojumā no latīņu valodas
nozīmē „atnākšana”. Cicerons (106. – 43. g.p.m.ē.) ar
šo vārdu apzīmēja karavadoņa ienākšanu pilsētā. Tas
vienmēr nozīmēja ienākšanu ar lielu spēku. Tātad nevis tā mierīgi un klusi, nemanāmi, bet gan ar
zināmu cīņas pieskaņu, spriedzi. Jau Kristus
piedzimšana bija izlaušanās cauri tumsai, bet Viņa
dzīve, nāve un augšāmcelšanās – kara pieteikums
ļaunuma varai jeb sātana valstībai.
Ir teiciens - mīlestība prasa upurus. Ļoti bieži
labais, gaišais, priecīgais ir jāizcīna, kaut kas tā dēļ
jāupurē. Kristum kā karavadonim bieži vien ir ar
spēku jāienāk mūsu iekšējā pilsētā, mūsu dvēseles
pasaulē. Viņš gan klaudzina pie mūsu durvīm, bet
bieži vien netiek ielaists. Mūsu gars gan gribētu šo
sastapšanos, bet miesa tam pretojas. Apustulis Pāvils
par šo stāvokli trāpīgi saka: gars gan ir labprātīgs, bet
miesa vāja. Mans iekšējais cilvēks tiecas pēc Dieva,
bet ārējais tam pretojas. Labo, ko es gribu, nedaru,
bet slikto, ko negribu, to es daru.
Lūk, arī parādās Adventa
laika uzdevums mums katram.
Pārvarēt kaut nedaudz mūsu
miesīgā cilvēka pretestību Dieva
atnākšanai pie mums. Ne tikai
pasīvi gaidīt, ka notiks kaut kāds
brīnums, bet nopietni pacīnīties ar
sevi, saviem grēkiem. Pieķeroties
un paliekot tikai pie ārējām lietām
un simboliem, mēs neko tā arī
neiegūsim no apsolītās Dieva
žēlastības. Uzpinu vai nopirku
vainagu, padedzināju četras sveces,
izgreznoju
eglīti,
sagatavoju
dāvanas, sarūpēju svētku mielastu
un varbūt pat aizgāju uz
Svētvakara dievkalpojumu. Tas
viss ir jauki,

Šajā numurā lasiet:
 Alfas kurss – jauna pieredze
 Lanas Saveļjevas liecība
 Par prāvesta un arhibīskapa vizitāciju
 Atskats uz notikumiem draudzē šajā
rudenī
 Leģenda par mazo ķēniņu
 Ziņojumi
bet tā ir tikai forma, ārēji, miesīgi paveicamas
lietas. Kā ir ar saturu, jēgu? Ja pēc
Ziemassvētkiem varam sacīt - šis laiks mani ir
bagātinājis, tie bijuši svētki un līksmība manam
garam, ir bijis kāds jauns garīgs piedzīvojums ar
Dievu, tad var teikt – Adventa laika mērķis ir
sasniegts.
Kristus stāv kā karavadonis pie mūsu
pilsētas vārtiem, lai palīdzētu pārvarēt mūsu
miesīgo cilvēku ar viņa iegribām, vājībām,
aizņemtību,
slinkumu.
Četras nedēļas – ne daudz,
bet arī ne maz – pietiekami,
lai paspētu sagatavoties un
mūsu
dvēsele
varētu
līksmot Kristus dzimšanas
gaismā. Tādēļ jau arī
Baznīca šo laiku saista ar
norimšanu,
gavēni
un
pastiprinātu
pievēršanos
Dievam, Viņa Vārdam jeb
Svētajiem
Rakstiem,
lūgšanām. Viņš nāk ar
spēku, bet arī mums ar
spēku ir jaiziet Viņam pretī.
Lai tas izdodas katram, kam

svarīga Viņa dzimšana un ienākšana cilvēka dvēseles
dziļumos!
Draudzes mācītājs Raivis Martinsons

PIRMDIENU VAKARI – ALFA ĶEKAVĀ!
Kopš 26.septembra Ķekavā notiek pirmais
Alfas kurss un tas norisināsies vēl līdz decembra
vidum. Aicināti piedalīties ir gan kristieši (neatkarīgi
no konfesijas), gan tie, kuri vēl Dievu nepazīst, tātad
jebkurš, tikai šoreiz vecumā no 12 līdz 24 gadiem, jo
šī ir tieši jauniešu Alfa. Kursu rīko Ķekavas draudze.
Organizatoru komanda palīdz iekārtot telpas, saklāj
galdus, uzaicina vieslektorus, gādā par veiksmīgu
norisi un vada mazās sarunu grupas. Nodarbības
notiek pirmdienu vakaros Ķekavas Mūzikas skolas
telpās. Kāpēc tur? Tas ir Alfas nosacījums - tikšanās
notiek ārpus baznīcas. Kas tur notiek? Vispirms
sapulcējušies iepazīstas (var arī neiepazīties - brīva
izvēle), aprunājas par dienas notikumiem, ietur
kopīgu maltīti. Seko dažādas interesantas lekcijas,
kuru tematika ir izkārtota pēc Alfas plāna. Piemēram,
kas ir Jēzus; kā es varu būt pārliecināts par savu
ticību; kāpēc un kā man lūgt; kā es varu pretoties
ļaunumam; kam man baznīca utt. Vai šādi jautājumi
mums nerodas laiku pa laikam, lai cik ilgas būtu
mūsu attiecības ar Dievu? Vai mēs ar jebkuru varam
par to aprunāties vai dalīties pārdomās? Šeit IR tieši
tāda iespēja - rast atbildes uz jautājumiem, satikt
domubiedrus, uzklausīt liecības un mācīties. Pēc
lekcijas visi sadalās mazajās diskusiju grupās. Kā to
visu organizējam? Esam 6 cilvēku komanda (3 no
Ķekavas, 3 no Baldones draudzes), bet kursa
administratore ir Antra Paldies viņai par draudzes
iedvesmošanu jauniem garīgiem meklējumiem,
sadraudzībai, kalpošanai un uzņēmību, neatlaidību
rūpēs par Labās Vēsts nodošanu ķekaviešiem! Viņa
sarunā un aicina lektorus, rūpējas, lai būtu
nodrošinātas maltītes un tehniskās lietas, atrod un
iedvesmo palīgus, gādā arī par lūgšanu atbalstu.
Lūgšanu atbalsts ir nenovērtējami svarīgs – ikviens
draudzes loceklis ir aicināts lūgt par Alfas kursa
veiksmīgu norisi un arī tieši Alfas kursa laikā –
pirmdienās no pl.19.00-21.00, lai Dievs šai laikā
darbojas pie dalībnieku sirdīm. Tas nav viegli - lūgt
par kaut ko neparastu, mums vēl svešu, turklāt
neredzot, nepazīstot tos, par kuriem jālūdz. Tāpēc arī
cenšamies stāstīt, kas ir Alfa, kāpēc mums tā šķiet tik
nozīmīga un kādus augļus tā varētu nest. Mūsu
draudzei ir ļoti atsaucīgi kaimiņi un atbalsts pirmās

Alfas organizēšanā - Baldones draudzes jaunieši,
kuru draudzē jau ir bijušas vairākas Alfas gan
jauniešiem, gan pieaugušajiem, tāpēc droši
ļāvāmies viņu idejām un ieteikumiem. Paldies
viņiem par to! Alfas kursa reklamēšanai Ķekavā
tika intervēti un filmēti jaunieši, uzdodot
jautājumus - kurš ir populārākais cilvēks Ķekavā;
ko tu savā dzīvē nekad nedarītu; ja būtu Dievs, ko
tu viņam gribētu pajautāt. Izveidotā filma pirmajā
vakarā tika demonstrēta un ar sajūsmu novērtēta.
Pirmajā reizē ieradās 17 jaunieši. Pateicība
Dievam par to! Piedzīvota ir arī Alfas nedēļas
nogale kopā ar Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes
draudzes Alfas jauniešiem Depkina muižā. Ir
brīnišķīgi
redzēt,
kā
cilvēki
atsaucas
uzaicinājumam kalpot Alfā – dalīties ar pieredzi,
gudrību, dāvanām, liecībām - ziedot savu laiku,
lai iepriecinātu, iedvesmotu, atbalstītu, un būtu
mums kā paraugs – mācītu dzīvot ticībā Dievam
un paļāvībā! Vēl nav beidzies šis Alfas kurss, bet
mēs jau zinām, ka noteikti būs nākošais. Gaidīsim
un atsauksimies! Vislabākā pieredze rodas darot!
Sandra Vancāne

VISSIRSNĪGĀKĀ PATEICĪBA:
Visiem, kas lūdza, lūdz un lūgs!


Direktorei Daigai Ventniecei par atsaucību,
atvēlot Ķekavas Mūzikas skolas jaukās telpas un
visam Mūzikas skolas kolektīvam, īpaši
dežurantēm par sapratni un iejūtību!


Kasparam, Leidai, Elizabetei, Indriķim un
mazajai Jasmīnai no Baldones, bez kuru
palīdzības mums nebūtu svētīgo pirmdienas
vakaru!


Draudzes māsai Gaidai par garšīgajām
plātsmaizēm, „Bamba Leo” veikaliņam par
smalkmaizītēm, picām un pīrādziņiem un
atsevišķiem draudzes locekļiem par ziedojumiem!


Mācītājiem
R.Eimanim,
K.Kalniņam,
R.Otomeram, Vecās Sv.Ģertrūdes jauniešu
vadītājai Laurai un pārējiem lektoriem par
saturīgajām, aizraujošajām lekcijām!


I.M.Graudiņai, K.Zemītim, L.Ziemelei, Indriķim,
Leidai un pārējiem par muzicēšanu!


Andrim Dekantam no Rīgas Jēzus draudzes par
morālo un praktisko atbalstu!


Sandrai un Lanai par nesavtīgo kalpošanu un
klātbūtni!


Visiem jauniešiem, kas piedalījās Alfas kursā, it īpaši
Atim un Sebastianam!


Plašāk par Alfas kursu varējāt lasīt
iepriekšējā draudzes avīzes numurā, bet arī šoreiz
vēlamies īsi atgādināt, kas ir ALFA.
Tā ir iespēja sadraudzībā un nepiespiestā
atmosfērā iepazīties ar kristīgās ticības pamatiem un
rast atbildes uz savas dzīves pašiem svarīgākajiem
jautājumiem 10 domāt rosinošās iknedēļas
nodarbībās. Šis kurss, kā viens no evaņģelizācijas
veidiem aizsākās pirms 30 gadiem Londonā
Brontonas Svētās Trīsvienības Anglikāņu baznīcā.
Sākumā tas bija kā ievads kristietībā cilvēkiem, kuri
nāca uz šo draudzi. Taču šī iniciatīva par šīm
svarīgajām lietām runāt vienkārši un saprotami katru
vakaru uzsākot ar maltīti, laipni uzņemot ikvienu
jaunpienācēju un viņam neko neuzspiežot, drīz vien
pārtapa plašā kustībā. 1993.gadā jau notika
1.Starptautiskā Alfas konference un „The Daily
Telegraph” rakstīja, ka Alfa ir nepieredzēts brīnums...
Tajā piedalās 16 miljoni cilvēku un tā tiek praktizēta
visdažādāko konfesiju vidū. Latvijā Alfa uzsākta
pirms 6-7 gadiem Madonas katoļu draudzē Madonas
Romas katoļu draudzes prāvesta Riharda Rasnača
vadībā.
„Tā ir mana pārliecība, ka mēs dziļi iekšā sevī
katrs nesam nepieciešamību pēc jēgpilnām attiecībām
un diemžēl ne vienmēr mums izdodas tādas attiecības
piedzīvot pat kaut vai mūsu tuvāko lokā. Ne vienmēr
mēs savu tuvāko cilvēku lokā varam brīvi runāt par
saviem meklējumiem, par savām pārdomām, par
savām interesēm. Tāpēc, es domāju, šādu vidi reizēm
cilvēks novērtē – es šeit varu atļauties runāt brīvāk,
atklātāk, nekā savā ikdienas vidē, kur mēs atrodamies.
Mūs baida tas, ko mēs nepazīstam un tāpēc mēs
vienmēr sakām: „Es pats visu varu darīt vienatnē”.
Mūs biedē baznīca. Kad cilvēks piedzīvo šo dabisko
atmosfēru, tad daudzi stereotipi sabrūk. Cilvēki

novērtē to iespēju būt kopā. Ja baidās no Alfas kā
no sektas, tad varu tikai pateikt – nāciet un
redziet!”
Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs R.Grants
LANA – DZĪVĒ UN ALFAS KOMANDĀ
Dzīvoju Ķekavā,
kopš
sevi
atceros!
Pateicoties manai mīļajai
skolotājai Marutai Ikasai,
mūsu draudzes dzīvē
iesaistījos jau kopš 6 vai 7
gadu vecuma. Diezgan
bieži bērnu vokālajām
ansamblim „Cīrulītis” tur
sanāca dziedāt... Tagad es
par to īpaši priecājos, jo
saprotu, ka man baznīca ir kā otrās mājas. Pirms
kādiem 5 - 6 gadiem tā pati mīļā skolotāja ievadīja
mani liturģijas spēlēšanā... Jā, tas bija kaut
kas...graujošs! Tā kā visa mana dzīve ir saistīta ar
klavierspēli, tad notis man nesagādāja nekādas
problēmas, bet pirmo pusgadu man gāja grūti ar
to, kas kurā vietā ir spēlējams. Bija cieši visam
jāseko līdzi. Spēju vien brīnīties par draudzes
pacietību, laipno, draudzīgo attieksmi, kad tik
daudz kļūdu pieļāvu katrā dievkalpojumā. Paldies
draudzei par pacietību un sapratni! Bet pirms
diviem gadiem Almiņa (mūsu draudzes locekle)
pieteica mani vēlēšanām, kas notiek reizi 5 gados.
Pavisam negaidot draudzes locekļi mani izvēlēja
par atbildīgo veidot draudzes koncertdzīvi. Pirms
manis to lieliski veica M.Ikasa. Un tā es, Antra,
Linda, Ieva un Maruta darām visu iespējamo, lai
baznīcā katros svētkos būtu tā īpašā sajūta, ko
rada pašmāju mākslinieki un no citurienes
aicinātie. Es ceru, ka cilvēki ir priecīgi, ka svētkos
viņus sagaida kāds muzikāls baudījums. Gribētu
novēlēt mūsu draudzei, lai topošie un esošie
draudzes locekļi ar atvērtām sirdīm nāktu un
interesētos par to, kā var būt noderīgi! Kā tieši es
varu šeit darboties? Un vēl... Būsim cieši
draudzīgi un pazīsim cits citu, jo līdz ar kristību
taču mēs kļūstam vienas saimes piederīgie – brāļi
un māsas Kristū!
Ar Alfas kursu pirmo reizi saskāros
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, kad man pazīstams
cilvēks uzaicināja mani uz kursa noslēgumu.
Apbūra noskaņa, jauno cilvēku mirdzošās acis un
liecības, ko dzirdēju daudzus stāstām.
Un tā kādu jauku dienu uzzināju, ka tiek
rīkots Alfas kurss arī mūsu Ķekavas draudzē. Tajā
pat mirklī zināju, ka vēlos iesaistīties, jo gribēju

atkal pieredzēt jau pazīstamās gaišās sajūtas un redzēt
mirdzošās acis… Jā! Brīnumainā kārtā viss pavērsās
tā, ka mani palūdza mazliet palīdzēt un to ar prieku
arī uzņēmos. Sākot ar pirmo pirmdienas vakaru esmu
šeit un vēl arvien piedzīvoju īpašas sajūtas: prieku,
domu lidojumu, arī skumjas, asaras, kaut kā jauna
atklāšanu, pārdomas, bažas, nedrošību u.t.t. Jā, to visu
manī izraisa šis kurss. Nedrošību tāpēc, ka vajadzēja
vadīt mazo grupu, bet tas man īpaši nepadevās. Bet,
pateicoties tam, es sevī mēģināju pārvarēt nedrošību,
pat bailes. Nezinu, vai izdevās, bet es centos!
Alfas kursa ietvaros apmeklēju arī konferenci.
Braucu kopā ar Sandru. Interesanti bija tas, ka tur
piedalījās dažādu konfesiju pārstāvji. Sapratu, ka
Alfas kurss vieno visas konfesijas - man likās, ka tas
tiešām ir KAUT KAS!!!
Tēmas bija visdažādākās - „Dzīvības pilna
draudze. Kā integrēt cilvēkus?”; “Alfas garīgie
pamati”; „Kādēļ un kā man būtu jālasa Bībele?”,
“Mazo grupu vadīšana”; “Bērnu programmas
ieviešana draudzes kalpošanā”; “Jauniešu Alfa”;
“Laulāto kurss”; “Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto
Garu?”; “Aizlūgšanas Alfa kursā”; “Alfas nedēļas
nogale. Ieskats saturā”; “Kā uzsākt Alfa kursu?”
Lekcijas lasīja gan dažādu konfesiju Latvijas mācītāji,
gan viesi no Šveices. Informācija un piedzīvotais
atstāja uz mani lielu iespaidu. Pēc konferences mums
radās dažādas pārdomas, kā rosināt lielāku
sadraudzību starp draudzes locekļiem, kā ieinteresēt
topošos un esošos draudzes locekļus aktīvi iesaistīties
baznīcas dzīvē. Varbūt kādam šķiet, ka baznīca ir
vieta, kurā maz kas notiek, bet varu teikt droši, ka
tieši baznīca ir tā vieta, kurā visu laiku aktīvi rosās
cilvēki un arī cer uz topošajiem pārējiem, kas
pievienosies un palīdzēs, jo katram ir savs talants, ko
var likt lietā. Visi ir mīļi gaidīti pievienoties
dažādajām aktivitātēm!
Nedaudz vēl gribētu pieminēt, ka biju Alfas
nedēļas nogalē, tepat - Rāmavas Depkina muižā, kur
Ģertrūdes draudzes pārstāvji bija centušies saplānot to
tā, lai ikkatram ciemiņam būtu mājīga, sirsnīga, pat
svētsvinīga sajūta. Pirmais vakars iesākās ar
sadraudzēšanos, slavēšanu, spēlēm, došanos ārā ugunskura kuršanu, siltas tējas dzeršanu, zefīru
cepšanu … Bija radīta tāda brīnumaina sajūta. Tik
skaisti! Nākamajā dienā jauniešiem bija lekcija par
Svēto Garu. Pēcpusdienā spēlējām spēli, kura vēl jo
vairāk radīja sadraudzību starp jauniešiem un kursa
vadītājiem. Vakarā jauniešiem bija iespēja saņemt un
sajust Svētā Gara pieskārienu. Viss, ko piedzīvoju
nedēļas nogalē, atstāja uz mani neaizmirstamu
iespaidu!

Ir doma drīzumā Ķekavā rīkot arī
pieaugušo Alfas kursu. Es ļoti ceru, ka Jūs
pievienosieties! Ticiet man – ir to vērts!!!
Uz tikšanos baznīcā! Uz sadarbošanos
pasākumos! Uz sadraudzēšanos!
Lana Saveļjeva
PAR VIZITĀCIJU
Šī gada nogalē mūsu draudzē notiek
Baznīcas vadības (konkrēti mūsu - Jūrmalas
iecirkņa – prāvesta Andra Krauliņa un
arhibīskapa Jāņa Vanaga personā) vizitācija. Tas
nozīmē draudzes apmeklējumu ar mērķi dziļāk
iepazīt draudzes dzīvi, izcelt pozitīvo un norādīt
uz kādām nepilnībām, palīdzēt ieraudzīt nākotnes
vīziju draudzei. Tātad kopumā pozitīvs notikums.
Ceram, ka tas stiprinās un palīdzēs mūsu draudzes
turpmākai dzīvei.
Vizitācija notiek vairākos posmos.
Pirmkārt, tiek izpildīts „mājas darbs” – aprakstīta
draudzes dzīve - draudzes darbības vēsture,
dievnama vēsture, pašreizējā situācija draudzē.
Apraksts ir nosūtīts prāvestam.
Tad vizitēt brauc iecirkņa prāvests. Viņš
piedalījās iesvētes mācību nodarbībā, tikās ar
draudzes rakstvedi un iepazinās ar draudzes
reģistru grāmatām. Notika arī tikšanās ar draudzes
kasieri, lai pārbaudītu draudzes finanšu situāciju.
Tika apciemota mācītāja ģimene.
Tad tiek sasaukta draudzes padomes
sapulce, kurā galvenais uzdevums ir visiem kopā
ieraudzīt nākotnes vīziju darbam draudzē.
Kad tas viss ir paveikts, prāvests ar
paveikto iepazīstina arhibīskapu. Tad seko
arhibīskapa vizitācija draudzē. Tā pie mums
notiks no 9. – 11. decembrim. Šajā laikā
arhibīskaps tiksies ar Novada vadošajiem
darbiniekiem. Būs viņa pieņemšanas laiks
baznīcā, kurā ikviens varēs personīgi tikties ar
arhibīskapu. Tas tiks izziņots. Viņš arī apmeklēs
mācītāja ģimeni. Vizitācijas noslēgums būs
11.decembrī ar dievkalpojumu pl. 10.00. Tajā
kalpos arhibīskaps un prāvests. Dievkalpojums
būs ar kristībām un iesvētībām.
Lai šī vizitācija mums visiem kalpo par
svētību un ieguvumu!
JAUNAIS MĀCĪBU GADS
SVĒTDIENAS SKOLĀ
Kopš šī gada novembra vidus svētdienas
skolas nodarbības notiek Ķekavas bibliotēkas
lasītavā. Paldies Ķekavas novada kultūras

aģentūrai
un
bibliotēkas
pretimnākošajam,
draudzīgajam kolektīvam par iespēju svētdienas
skolas bērniem darboties tik gaišās, siltās un mājīgās
telpās! Laiks palicis nemainīgs – sākums plkst.11.
Vispirms pulcējamies baznīcā uz kopīgu lūgšanu pie
altāra, tad dodamies pāri ielai uz bibliotēku. Ap
plkst.12.15 tie bērni, kas vēlas, atgriežas baznīcā, lai
skolotājas Marutas vadībā mācītos dziesmas.
Šogad svētdienas skolā kalpo jaunas skolotājas
- Madara, Līga ar meitu Alisi, Antra un Viktorija, jo,
kā zināms, iepriekšējās skolotājas Zane un Anna, kas
svētdienas skolā ar bērniem darbojās jau vairākus
gadus, devušās gadu pastrādāt ārzemēs. Tomēr, ja
kāds jūt aicinājumu un ir arī pieredze darbā ar
bērniem, ticība un zināšanas, tad ar vislielāko prieku
gaidīsim jūs palīgā!
Svētdienas skolas jaunais mācību gads kā
parasti iesākās sestdienā pirms Pļaujas svētkiem –
1.oktobrī. Savā vidū uzņēmām arī vairākus jaunus
dalībniekus. Nodarbībās piedalās vidēji 15 bērnu.
Oktobra beigās devāmies uz Daugmali, kur mūs
uzņēma skolotājas Līga ar Alisi un Madara.
Piedzīvojām brīnišķīgu dienu, gan kāpjot Daugmales
pilskalnā, gan ciemojoties zirgu staļļos un izbaudot
izjādi, gan apskatot Daugmales novadpētniecības
muzeju un izstaigājot Nāves salu, uz kuras nonācām,
šķērsojot Daugavu ar pārceltuvi. Ikvienā vietā
mēģinājām atcerēties kādu Bībeles stāstu – pie
pilskalna par Jēzus sludināšanu un piecu tūkstošu
ļaužu brīnumaino paēdināšanu, pie Daugavas – par to,
kā Jēzus spēja staigāt pa ūdens virsu un zvejniekiem,
kas, paklausot Jēzum, tika pie necerēti milzīga loma,
bet braucot ar pārceltuvi pāri Daugavai, varējām
pārdomāt, kā Jēzus apklusināja vētru jūrā, izglābjot
no bojāejas savus mācekļus.
Noslēgumā skolotāja Līga visus uzņēma savā
darbavietā – Daugmales dienas centrā „Adatiņas”, kur
varējām gan garšīgi paēst un sasildīties pie tējas, gan
izmēģināt daudzās spēles, kas tur atrodas. Paldies
skolotājām, paldies šoferīšiem, paldies vecākiem un
bērniem! Pāri visam – paldies Dievam par katru
iespēju baudīt Viņa labvēlību!
Svētdienas skolas bērni piedalījās arī Bībeles
svētkos un draudzes talkā, bet Adventa laikā, tāpat kā
visi pārējie, gatavosimies Ziemassvētkiem, bet
darīsim to, paturot prātā pašu galveno – Jēzus
piedzimšanu un ienākšanu katra mūsu dzīvē.

Lappusi sagatavoja A.Martinsone
BĪBELES SVĒTKI ĶEKAVĀ
30.oktobrī, Reformācijas jeb Ticības
atjaunošanas dienas priekšvakarā Ķekavas
ev.lut.draudzē pirmo reizi notika Bībeles svētki.
Dievkalpojumā ar svētrunu par ticības tēmu un
vēlāk ar priekšlasījumu par Bībeles tulkošanas
tradīcijām uzstājās evaņģēliste un Bībeles
tulkojuma redaktore Milda Klampe, savukārt
Anita Kazāka un Liene no Bībeles draugu līgas
bija sarūpējušas īpašu programmu bērniem –
nodarbību „Godly play” un spēles. Bērni varēja
noskatīties arī filmiņu „Grāmatu grāmata”.
Paldies Doles Tautas nama vadībai par bērniem
šai dienā atvēlētajām telpām!
Lielu atsaucību un interesi svētku
dalībnieku vidū izpelnījās Bībeles biedrības izdoto
grāmatu galds un ceļojošā Bībeles izstāde.
Muzikālu sveicienu ar dažādiem psalmos
minētiem mūzikas instrumentiem sniedza
meitenes no Katlakalna, Baldones un Ķekavas.
Gan skatāmu, gan klausāmu ieskatu savas
organizācijas darbības laukā sniedza Bībeles
draugu līgas pārstāve Ligita Zaula.
Katram, kas šai dienā iegriezās baznīcā,
tika arī īpašs, draudzes locekles Guntas sagatavots
pārsteigums – maizīte, ar tajā ieceptu Dieva
Vārdu – Bībeles pantu uz mazas lapiņas. Ne viens
vien atzina, ka tieši šī nejauši izvēlētā un maizīti
pārlaužot atrastā un izlasītā Rakstu vieta šķitusi
ļoti aktuāla tieši šajā brīdī.
Jācer, ka daudzi šajā dienā saņēma jaunu
impulsu lasīt Bībeli, darīt to regulāri un ar prieku
un interesi, tādējādi iegūstot vēl sirsnīgākas
attiecībās ar tās autoru – Trīsvienīgo Dievu.
Pateicoties Bībeles biedrības dāvinātajiem
audiodiskiem, iespēju dzirdēt Dieva Vārdu
saņems arī tādi cilvēki draudzē un Ķekavas
aprūpes centrā, kas paši vairs to lasīt nespēj.
TIKŠANĀS AR DZEJNIEKU

18.novembrī, Valsts svētku dievkalpojumā
mūsu baznīcā muzicēja Ieva Marta Graudiņa, citu
dziesmu starpā izpildot arī I.Akurāteres tautā
iemīļotas
Atmodas
laika
dziesmas.
Pēc
dievkalpojuma ar dzeju un stāstījumu par savu
Latvijas izjūtu uzstājās dzejnieks un kristīgās ētikas
pasniedzējs Livars Jankovskis. Līdz janvārim baznīcā
apskatāma arī neliela, paša veidota izstāde – dzejas
rindas kopā ar miniatūrām fotogrāfijām un
akvareļiem. Vēlāk dzejnieks devās uz Ķekavas
sociālās aprūpes centru, lai tiktos arī ar tā
iemītniekiem.
LEĢENDA PAR MAZO ĶĒNIŅU
Kristus piedzimšanas stāstā īpaša vieta ir trīs
austrumu gudrajiem, kuri ar savām dāvanām
apliecināja ticību Betlēmē dzimušajam Pestītājam.
Zelts, ko viņi dāvināja, apliecina. ka Jēzus ir Dievs un
ķēniņš. Vīraks apliecina, ka Jēzus ir priesteris. Bet
mirres – Jēzus ciešanas un nāvi par mums. Citiem
vārdiem sakot, viņi Jēzu apliecināja par savu Kungu
un Pestītāju.
Ir apbrīnojami, kā viņi, sekojot zvaigznei,
ieradās tieši laikā. Taču ir bijis vēl kāds Jēzus
meklētājs – mazais ķēniņš, kas arī esot devies tālajā
ceļā sekojot zvaigznei, bet nokavēja, apmaldījās un
Jēzu Betlēmē nesatika… Ja arī tev Ziemsvētki šogad
aizies garām, neatnāks vai nokavēsies, neuztraucies –
tu neesi vienīgais tāds. Svarīgākais ir palikt uz ticības
ceļa un turpināt meklēt Pestītāju.
Lūk, - arī mazais gudrais ķēniņš devās ceļā,
sekojot zvaigznei pie debesīm. Arī viņš gribēja
sastapt jaundzimušo ķēniņu. Viņš paņēma trīs
mirdzošus dārgakmeņus, ko dāvināt Visaugstākajam.
Bet viņa ceļojuma prieks nebija ilgs, jo zvaigzni, kas
rādīja ceļu, viņš pazaudēja un arī dārgakmeņus
iztērēja…
Pirmo dārgakmeni viņš atdeva par pamestu
bērnu, kuru atrada ceļmalā. Viņam palika ļoti žēl šī
bērniņa. Un viņš devās meklēt kādu māmiņu, kas
varētu uzņemties rūpes par bērnu. Pirmo dārgakmeni,
kuru gribēja veltīt Visaugstākajam, viņš atdeva par šo
mazo bērnu un sievietei, kas uzņēmās rūpes. Otru
dārgakmeni viņš atdeva par kādu atraitnes ģimeni, lai
to izpirktu no parādu verdzības. Bet trešo atdeva kādā
kara piemeklētā zemē, lai izpirktu brīvībā sagūstītos
vīrus un sievas. Un arī zvaigzne no tā brīža bija
prom…
Mazais ķēniņš nu jau kā ubags un bez ceļa
rādītājas zvaigznes klīda tālāk, līdz sasniedza kādu
ostas pilsētu. Tur viņš ieraudzīja, kā kāds vīrs un
ģimenes tēvs tiek vests uz galeras (laivas), lai viņu
pieslēgtu pie airiem kā vergu, lai tā samaksātu parādu.

Tad mazajam ķēniņam atkal sirds
iežēlojās, un viņš piedāvāja sevi viņa
vietā. Taču arī šeit sirdsapziņa viņam sacīja
priekšā, ka viņš ir rīkojies pareizi, ka viņš ir uz
īstā ceļa, lai sastaptu debesu zvaigznes apsolīto
Ķēniņu.
Pēc trīsdesmit gadiem viņu atlaida brīvībā.
Un zvaigzne atkal pie viņa atgriezās sapnī. Kāda
balss mudināja celties un pasteigties. Nakts vidū
viņš cēlās un devās ceļā. Viņš nonāca lielā pilsētā,
kur pūlis viņu ierāva straumē uz tuvējo pakalnu,
kur bija trīs krusti. Viņš uzlūkoja to Vīru, kas bija
vidū, un Viņa acīs ieraudzīja apbrīnojamu
žēlsirdību un bezgalīgu mīlestību. Kā zibens
spēriens no skaidrām debesīm mazo ķēniņu skāra
atklāsme: „Lūk, mērķis, uz ko visu mūžu esmu
gājis. Tas ir patiesais dārgums, pēc kā es tiecos un
ilgojos.” Nometies ceļos, viņš pielūdza Betlēmē
dzimušo Pestītāju. Un viņa atvērtajās plaukstās
nolija trīs asins lāses, kas atmirdzēja kā trīs
dārgakmeņi.
Jēzus reiz sacīja: „..ko jūs esat darījuši
vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem,
to jūs esat Man darījuši.” (Mt 25:40) Kā tu domā
– vai šie dārgakmeņi tomēr nonāca pie Jēzus?
Īstie dārgakmeņi ir kalpošana tuvākajam par
svētību.
No I.Jēkabsona raksta avīzē „Svētdienas
Rīts”

LŪGŠANA
Debesu Tēvs,
dāvā man visskaistāko, vislabāko,
visdārgāko dāvanu, kāda Tev ir:
Jēzu.
Kad esmu slims, dāvā man Jēzu,
Jo Viņš ir veselība.
Kad esmu noskumis, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir prieks.
Kad esmu vājš, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir spēks.
Kad jūtos vientuļš, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mans Draugs.
Kad jūtos ierobežots, dāvā man Jēzu,
jo Viņā ir brīvība.
Kad sāku zaudēt drosmi, dāvā man
Jēzu,
jo Viņā ir uzvara.
Kad mani apņem tumsa, dāvā man

Jēzu,
jo Viņš ir pasaules gaisma.
Kad jūtos grēcīgs, dāvā man Jēzu,
jo Viņš ir mūsu Pestītājs.
Kad alkstu pēc mīlestības, dāvā man
Jēzu,
jo Viņš ir Mīlestība.
Kad trūkst dienišķās maizes, dāvā man
Jēzu,
jo Viņš ir Dzīvības Maize.
Kad nepieciešama nauda, dāvā man
Jēzu,
jo Viņš ir neizsmeļama bagātība.
Tēvs, uzklausi manus lūgumus
visās manās vajadzībās
un atbildi tikai ar vienu vārdu,
savu mūžīgo Vārdu:
Jēzus! Amen. (Serafino Falvo)
Iepazīsimies – vēl viena mūsu prāvesta iecirkņa
baznīca –
DUBULTU BAZNĪCA

Dubultu
baznīca,
apkārtnes
izteiksmīgākais objekts un vizuālā dominante, ir
monumentālākā un krāšņākā jūgendstila celtne
Jūrmalā vēsturiskās un sakrālās arhitektūras
skatījumā. Celtnes būvapjoms un detaļas spilgti
atklāj arī nacionālā romantisma tradīcijas.
Dubultu baznīcu ar 750 sēdvietām, kādu mēs to
redzam šodien, būvēja Rīgas būvuzņēmējs un
rūpnieks, mūrnieku amata meistars, Krišjānis
Ķergalvis (1856 – 1936) pēc arhitekta Vilhelma
Ludviga Bokslafa (1858 – 1945) un Edgara
Voldemāra Eduarda Frīzendorfa (1881 – 1945)
projekta. Tās pamati tika likti 1905. g. septembrī,
bet oficiāli pamatakmens likšanas svētki notika
1907. gada 16. jūnijā. Dievnamu iesvētīja 1909.
gada 3. oktobrī. Baznīcas būve izmaksāja 55
000 zelta rubļu, kas tā laika vērtībā bija ļoti liela
nauda. Celtnes galvenais un iespaidīgākais
akcents ir masīvais zvanu tornis. Interjerā dominē
koka konstrukcijas - kokā darināti griesti, ērģeļu
un sānu joma balkoni. Altāris mūrēts no
kaļķakmens blokiem, tā augšdaļā – masīvs
akmens krusts.
1962. gadā dievnamu draudzei atsavina, to
pārvēršot par muzeju un koncertzāli. Dubultu
draudzes dievkalpojumi notiek Slokas baznīcā.
1990. gada 18. novembrī Dubultu draudze atsāk
savus dievkalpojumus un darbību Dubultu
baznīcā.
Dubultu draudzes dzīve ir bagāta ar dažādiem
pasākumiem, lai pulcētu ticīgos un tos, kuri meklē
atbildes uz jautājumiem par Dievu un Kristus
vēsti. Divreiz nedēļā – svētdienās plkst.10 un
ceturtdienās plkst.19 notiek dievkalpojumi.
Darbojas svētdienas skola, jauniešu grupa, dāmu
komiteja, notiek Alfa kurss, Bībeles studijas,
iesvētes mācība, kono vakari, bet pirmdienās
dalībniekus pulcina lūgšanu grupa un AA
(anonīmo alkoholiķu) grupa. Baznīcā regulāri
notiek koncerti.
Draudzes
diakonijas
nozare
veic
kalpošanas darbu galvenokārt pie vecajiem un
slimajiem draudzes locekļiem, kā arī kopā ar
mācītāju
regulāri
viesojas
pansionātā
"Jaundubulti".
Ar ievērojamu gadu skaitu izceļas Dubultu
draudzes koris, kas vēstures materiālos pirmo reizi
minēts jau 1863. gadā, tomēr par mūsdienu
draudzes kora dibināšanas gadu uzskatāms 1926.
gads, kad tā organizēšanu uzņēmās draudzes
ērģelnieks Augusts Gusmanis. 1938. gadā
draudzes koris (53 dziedātāju sastāvā) piedalās 9.
latviešu Vispārējos dziesmu svētkos un koru

sacensībās iegūst 1. vietu. Vēl 1954.gadā draudzes
korī ir vairāk nekā 50 dalībnieku!
Draudzes koris regulāri dzied svētku
dievkalpojumos savā baznīcā, kā arī ir viesojies
Larsmo (Somijā), Balgales, Dundagas, Engures,
Ķemeru, Tukuma, Valmieras draudzēs. Koris
vairākkārt piedalījies Sv. Meinarda dienās, kā arī
visās LELB rīkotajās draudžu dienās un koru svētkos
Rīgas Domā, Rūjienā, Smiltenē, Valmierā,
Āgenskalnā, Kandavā, Cēsīs, Rīgas Lutera un
Trīsvienības baznīcās, Talsos un Alūksnē. Draudzes
korī dzied daudzi draudzes ilggadējā, nu jau Mūžībā
aizsauktā mācītāja Valda Amola kuplās un muzikālās
ģimenes locekļi – meitas, znoti un mazbērni.
Dubultu draudzē kalpojis arī mācītājs,
tagadējais bīskaps Guntars Dimants. Šobrīd draudzē
kalpo mācītāji Ingus Dāboliņš un Ivo Grantiņš.
Dubultu draudzei ir māsu draudzes Malmē
(Zviedrija), Larsmo (Somija) un Valmierā.
„Dubultu draudze ir mājvieta Mīlestībai. Tā ir
vieta arī Tev.” Tā rakstīts Dubultu draudzes
mājaslapā.
•

Dievkalpojumi svētdienās plkst.10
• Lūgšanu vakari trešdienās plkst.19
• Bībeles studijas katru ceturtdienu
plkst.18.30
• Svētdienas skola sestdienās plkst.11
• Kino vakari Doles Tautas namā
katra mēneša 2.otrdienā
plkst.18.30
• Mācītāja pieņemšanas laiks sestdienās plkst.10.00 – 12.00, kā
arī pirms un pēc dievkalpojuma
vai individuāli vienojoties
(māc.Raivis Martinsons, tālr.
67936059 vai 29538913, e-pasts:
raivis.martinsons@inbox.lv)
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

Trešdien, 30.novembrī plkst.19
Dievkalpojums

ar slimnieku eļļas lietošanu
Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu;
ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas.
Ja kāds starp jums ir nevesels,
lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu

par viņu,
to svaidīdami ar eļļu tā Kunga vārdā. (Jēk.5:13-14)

DIEVKALPOJUMI ADVENTA UN
ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ
27.novembris plkst.10 – Adventa 1.svētdiena
Piedalās Ikasu ģimene (ērģeles, saksofons)
4.decembris plkst.10 – Adventa 2.svētdiena
Piedalās Ķekavas mūzikas skolas audzēkņi
11.decembris plkst.10 – Adventa 3.svētdiena
Piedalās LELB arhibīskaps J.Vanags un draudzes
ansamblis
18.decembris plkst.10 – Adventa 4.svētdiena
Piedalās Ķekavas KN bērnu vokālais ansamblis
„Cīrulītis”
24.decembris plkst.18 – Ziemassvētku vakars
Piedalās Ķekavas KN vīru koris „Ķekava”
25.decembris plkst.10 - Ziemassvētki
Piedalās dziedošā Matveju ģimene.

Pēc dievkalpojuma – koncerts
Jelgavas Tirkīzzilais koris un Žoržs Siksna
31.decembris no plkst.23 – Vecgada vakars
iespēja sagaidīt gadumiju baznīcā (mūzika, Svēto
Rakstu lasījumi, lūgšanas, sadraudzība, Jaunā gada
iezvanīšana)
1.janvāris – Jaungada diena plkst.11
6.janvāris – Zvaigznes diena plkst.18
8.janvāris plkst.10
Piedalās Ieva un Aivars Lapšāni (kokle, ģitāra)
Kancelejas darba laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās 13.00 – 16.00
Sestdienās 10.00 – 15.00
Tālr./fakss 67935858
Par numuru atbildīgā Antra Martinsone
Atsauksmēm un ierosinājumiem rakstīt:
ramart@inbox.lv Tālr. 28768453

Ieskatieties arī mūsu draudzes mājas lapā
kekava.lelb.lv


