Tad nu
nepiekusīsim
labu
darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja
nepagursim. Tad nu, kamēr mums ir
laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi
ticības biedriem.” (Gal.6:9, 10)
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KALPOSIM!
Rudenī mūsu draudzē atkal atsākušās dažādas
aktivitātes, kas saistītas ar mācīšanu, un turpināsies
kalpošana dažādos veidos. Ko Bībele saka par mūsu
kalpošanu Baznīcā?
Viens no svarīgiem kalpošanas
aspektiem redzams šajā īsajā
Svēto Rakstu rindiņā:
„Kalpojiet tam Kungam ar
prieku.” Ps.100:2a
Kalpojiet
Kāpēc ne strādājiet,
realizējiet savus plānus vai
darbojieties, bet kalpojiet? Vai
šis vārds mūs nepazemo? Kalpi
un kungi taču bija senos laikos.
Kalps dzīvoja savā kalpu mājā,
bieži ēda atsevišķi no pārējās
saimes.
Viņš
neiederējās
augstākās
sabiedrības
pasākumos.
Kāpēc Bībelē lasām un
Baznīcā joprojām lietojam tieši
šo vārdu? Kāpēc amata brāļi
mācītāji novēl viens otram
svētīgu kalpošanu nevis darbu
vai strādāšanu? Jo šis vārds precīzi izsaka mūsu
attiecības ar Dievu. Šis vārds māca augstus amatus
ieņemošām personām baznīcā pazemību. Nereti
dzirdēta uzruna – mācītāja kungs, īsti neatbilst
Šajā numurā lasiet:
 Intervija ar Vizmu Abrenieti
 Par Alfa kursu
 Septembris – dzejas mēnesis
 Iepazīsimies ar Slokas baznīcu!
 Ziņojumi

Evaņģēlija garam. Tad jau labāk sacīt vienkārši:
mācītāj! Jēzus pats tam ir par piemēru. Viņš
pieņēma kalpa kārtu, lai būtu ar visiem. Viņš
nenāca strādāt par ārstu, skolotāju vai brīnumdari
virs zemes, bet nāca pazemībā kalpot ikvienam.
Viņš mazgāja kājas saviem mācekļiem. Viņam
kalpot nozīmēja visu,
ziedot pat savu dzīvību.
Tam Kungam
Mēs esam kalpi,
jo kalpojam tam Kungam.
Tikai mūsu Kungs Dievs
nepazemo savus kalpus,
bet rūpējas par tiem kā
par saviem bērniem.
Kalpot Dievam nozīmē
darīt vissvarīgāko virs
zemes, ko vien iespējams,
jo, kalpojot Dievam, tiek
glābtas dvēseles. Arī
ārsta, skolotāja, jurista un
jebkura cita profesija ir
ārkārtīgi cienījama un
nepieciešama, tomēr tās
skar tikai šīs dzīves
robežas, taču kalpošana
Dievam var ietekmēt
Mūžības ceļus. Atklāt kādam cilvēkam Kristu
nozīmē izglābt viņa dvēseli Dieva valstībai. Ja
vien būtu iespēja no Dieva skata punkta redzēt
dzīvi virs zemes, tad būtu redzams, ka tas, kas
notiek Baznīcā, ir kaut kas īpašs, kaut arī bieži
vien tas tā nemaz neizskatās. Drīzāk otrādi.
No pasaules viedokļa Baznīcas loma
labākajā gadījumā ir palīdzēt audzināt morāli
labākus pilsoņus savai valstij, bet ne jau, ka tas
būtu kaut kas eksistenciāli izšķirošs. Tādēļ kalpot
šajā laukā, vienalga kādā amatā vai pienākumu

pildīšanā, nozīmē darīt kaut ko īpašu, ko, šeit
dzīvojot, nemaz nespēsim pilnībā novērtēt.
Ar prieku
Tas ir viens no grūtākajiem nosacījumiem. It
sevišķi, ja pievienojam vārdu – vienmēr. Kāpēc
grūti? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs, kas kalpojam, esam
paši nepilnīgi. Mēs mēdzam kļūdīties, nesaprast,
kādreiz esam nesavaldīgi, tad prieka vietā ienāk
īgnums, neapmierinātība. Iezogas doma – nu ja tā, tad
es aizeju. Otrkārt, kalpošanā esam saskarsmē ar
cilvēkiem, kuri ir nepilnīgi, mēs sakām - grēcīgi.
Tādēļ mūsu kalpošana nav pasargāta no
pārmetumiem, asiem vārdiem, netaisnības un kļūdām.
Tā tas ir arī mūsu draudzē - mācītāja kalpošanā,
diakonijas darbā, svētdienas skolā, draudzes
pārvaldīšanā - visur, kur vien ir saskarsme ar
cilvēkiem.
Šo prieku rada ne tik daudz panākumi vai
cilvēku atzinība, kas bieži ir mainīga, bet Dieva
tuvums. Prieks par to, ka vispār drīkstam darboties
Dieva lietās. Prieks par to, ka Dievs nekad mūs
neatstās, arī vislielākajos pārbaudījumos. Līdzīgi kā
apustulis Pāvils saglabāja prieku pārbaudījumos,
zaimos un sitienos. Jo vairāk saprotam, ka ejam
Dieva darbā, ne savējā, ka ejam Viņa spēkā, ne
savējā, jo lielāku prieku piedzīvosim kalpošanā.
Lai visiem svētīgs šis mācību gads, kurā
mācāmies ne tikai zināšanas, bet arī paļāvību uz
Dievu. Kaut vairāk cilvēku mūsu draudzē atsauktos
aicinājumam kalpot! Diakonija, svētdienas skola,
darbs ar jauniešiem, kristīgo skautu kustība, baznīcas
uzkopšana, draudzes avīzes veidošana, sadarbība ar
māsu draudzēm, muzikālā dzīve, lūgšanu grupa, Alfa
kurss un citas jomas – tur visur ir vajadzīgas darba
rokas un kāpēc gan lai tās nebūtu arī tavējās?
Mācīsimies kalpot tam Kungam un savam tuvākajam
ar prieku, par spīti grūtībām un nepilnībām! Lai
Dievs mūs uz to iedrošina un aicina!
Draudzes mācītājs Raivis Martinsons
Lūgšana
Kungs, dari mani par savu miera ieroci,
lai es mācītu mīlestību tur, kur ienīst, lai
piedotu tur, kur apvaino, lai vienoju tur, kur
naids, lai modinu cerību tur, kur valda
izmisums, lai iededzu gaismu tur, kur mājo
rūpes. Neļauj man dzīties pēc tā, kas mani
mierinātu, bet ka es mierinātu, ne lai mani
saprastu, bet ka es saprastu, ne lai mani
mīlētu, bet ka es mīlētu. Jo, kas tā atdod, tas
saņem, kas sevi aizmirst, tas atrod, kas

piedod, tam piedod, un kas tā mirst, tas
atmostas mūžīgai dzīvei.
Asīzes Francisks (1181 – 1226)
MĪLESTĪBĀ UZ DIEVU

Pirms tikšanās ar mūsu draudzes māsu
Vizmu Abrenieti atcerējos, kā es pati viņu tuvāk
iepazinu. Nesen kā biju sākusi regulāri nākt uz
mūsu draudzi un pēkšņi pastkastītē saņēmu
apsveikumu dzimšanas dienā ar parakstu TAVA
DRAUDZE. Biju tik pārsteigta un saviļņota,
un ...sajutos patiesi SAVĀ DRAUDZĒ. Tā ir
Vizmas kalpošana – gādāt par apsveikumiem gan par vārdiem, gan to noformēšanu un
nogādāšanu adresātiem. Esmu viņai no sirds
pateicīga par to, jo personīgi man tas bija
spēcinājums šaubās. Baznīca un draudze man ir
ļoti svarīgas un vajadzīgas, bet sākumā biju
apmulsusi - vai draudzei vajadzīga un piederīga
esmu arī es? Šis apsveikums man bija viens no
apliecinājumiem, ka patiešām esmu piederīga!
Daudzi atceras arī Vizmas izveidoto brīnišķīgo
vecmāmiņas un mazmeitiņas „sarunu”, kuru vēl
joprojām varam lasīt mūsu draudzes mājas lapā.
Vizma rāda, ka arī pašlaik aktīvi lasa Evaņģēliju
un pat veido par to viktorīnu. Izskatās, ka
gaidāmajā draudzes vakarā mēs varēsim
pacīkstēties un sapurināt savu vēlmi studēt
Rakstus!
Raibu - gan ar brīnišķīgām, gan gauži
bēdīgām ainām piepildītu - dzīves gājumu nevar

izstāstīt ātri un pavirši. Daudz jautājumu ir par ticību
Dievam, paļāvību, kalpošanu. Sarunājoties aizkustina
un bagātīgi piepilda Vizmas miers un mīlestība, ar
kādu viņa stāsta par jebkuru dzīves epizodi. Viņa
burtiski izstaro to mīlestību, kādā ir piedzimusi,
uzticīgi tai un paļāvībā dzīvojusi, un nebeidz
pateikties par to un slavēt. Tā ir viņas mīlestība uz
Dievu.
Vizma piedzimusi 1935.gadā Dobelē kā otrais
bērns astoņu bērnu ģimenē, kurā vecāki patiesi ticēja
Dievam. Visa ģimene dzīvojusi saskaņā ar To Kungu,
no sirds Tam kalpojot. Vizma par savu mammu saka,
ka viņai bijusi kolosāla māte, ka licies, jo vairāk viņai
bērnu, jo vairāk viņa piepildīta ar mīlestību. Mammīte
baznīcā spēlējusi ērģeles un tētis lasījis Dievvārdus.
1949.gadā viņus visus kopā izsūtīja uz Sibīriju, uz
Omskas apgabalu, no kurienes atgriezās 1955.gadā.
Kā tētis teicis - izsūtīja pamatoti, jo piedzīvojuši
divas zemes reformas un viņiem bijis algots
darbaspēks. Vizma pasmaida - mēs zinām, kam tas
likās pamatoti. Šis pārbaudījums ir liecība par ticības
un lūgšanu spēku. Vienkārši izdzīvot vai palīdzēt
viens otram slimībās reāli varēji tikai ar lūgšanām un
paļāvību uz Dievu - tētis slimajam uzlicis rokas uz
galvas un lūdzis, pārējā ģimene lūdzās kopā apkārt,
tupot uz ceļiem. Baznīcas tur, protams, nebija un arī
pieminēt ticību nedrīkstēja. Ticības spēks bija ģimenē
un stiprināties varēja visi kopā. Mācoties tehnikumā
un dzīvojot kopmītnēs, Vizma atradusi pieliekamo
kambari, kurā varēja būt viena kopā ar Dievu un lūgt.
Kad nākošajā gadā tehnikumā sāka mācīties arī māsa,
tad Vizma priecājās, ka varēja viņai šo „tikšanās
vietu” ar Dievu piedāvāt.
Vizma apprecējās ar Ansi, kurš neiebilda, ka
Vizma ir kristiete, bet, ka „priekš viņa tas gan
neesot”. Par Ansi lūdza visa Vizmas ģimene - tētis,
mamma, māsas, brāļi daudzus gadus... Bet Dievs
Vizmas vīru uzrunāja vilcienā, kurā baskājains,
noaudzis, ticīgs krievs dalījis garīgo literatūru. No tās
dienas
Ansis
nelasījis vairs
neko citu kā
tikai
garīgo
literatūru,
Svētos Rakstus.
Viņa Bībele ir
krāsaini
izkonspektēta.
Turpmākos
gadus
Vizma
atceras
kā
brīnišķīgākos
visā
viņu
laulības dzīvē.

Viņi sarunājušies par Dievu, kopā lūguši, lasījuši dzīvoju abi kopā Svētajā Garā.
Vizma saka - viņa ir pieņēmusi Jēzu par
savu Pestītāju, viņš viņai IR dzīvais Dievs, ne
dienu viņa nedzīvo bez Viņa. Un Vizma var
liecināt arī par to, ka Dievs piepilda lūgšanas,
pirms tās izteiktas.
„Tas ir noslēpums, tādu ir daudz:
piedzimšana (mana), bērna piedzimšana, ceļš pie
Dieva (kad nelīdz tuvinieku aicinājums daudzu
gadu garumā, bet to izdara baskājains krievs
pavisam neilgā laikā) utt. Tik daudz ir noslēpumu,
neizprotamā tagad, un tas tā paliks līdz brīdim,
kad nāksim Dieva valstībā.
Saslima mans vīrs, mēs dzīvojām Strazdē
(Talsu rajonā) divatā. Dēli jau atbrauca, bet katru
brīdi viņu nebija. Mēs ar vīru runājām, ka
vajadzētu tikt tuvāk Ķekavai. Iemeslu bija daudz,
lai pārceltos, bet vēl vairāk - lai nebūtu
jāpārvietojas, jo Strazdē bijām nodzīvojuši 34
gadus, tur bija mūsu mājas un viss, kas ar to bija
saistīts. Nolēmām ielikt to visu Dieva rokās, lūgt
„Tavs prāts lai notiek!”. Un notika ļoti īsā laikā.
Kopā Ķekavā ar vīru vēl nodzīvojām
svētību pilnus 2 gadus un 10 mēnešus. Katru
mēnesi mācītājs Māris pie mums atnāca, protams,
ar Svēto Vakarēdienu. Kāda tā bija svētība! Par to
es nebeigšu pateikties Tam Kungam līdz mūža
galam!
Es negribu dzīvot bez Dieva, jo visu manu
mūžu par mani ir rūpējušās un mani sargājušas
Viņa
mīļās,
naglu
caurdurtās
rokas.
Novēlu
visiem - meklē
To
Kungu,
atceries visu,
visu, ko Dievs
tev labu darījis
šodien, vakar,
aizvakar,
pirms gada, un
pateicies!”
Pēc
profesijas
Vizma
ir
farmaceite.
Izaudzinājusi
divus dēlus un var priecāties arī par 4
mazbērniem, no kuriem 3 jau iesvētīti mūsu
draudzē (sk.attēlu) un 1 mazmazdēliņu.

Sirsnīgs paldies Vizmai par sarunu, viņas
kalpošanu un stiprinājumu!
Ar Vizmu Abrenieti tikās Sandra Vancāne

“Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un
Pēdējais, Sākums un Gals.” (Jēzus, Jāņa
Atkl.gr.22:13)
Kas ir Alfa kurss
Alfa kurss domāts ikvienam, bet jo īpaši tiem,
kuri:
• vēlas iepazīt kristietību,
• ir jauni kristieši,
• nesen pievienojušies draudzei,
• vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā
ticībā.
Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, kas atraktīvā
un praktiskā formā iepazīstina ar kristīgās ticības
pamatiem. Tā ir koncentrēta un efektīva
evanģelizācijas programma cilvēkiem, kas aiz
ikdienas dimensijas vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas
rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves
jautājumiem. Tas adresēts arī tiem, kas atrodas
garīgās pasivitātes situācijā, t.i., neticīgajiem, kā arī
jauniem kristiešiem un tiem, kuri šaubās un nav vēl
skaidri izšķīrušies par savu piederību Kristīgajai
Baznīcai. Alfa kurss arī būtiski palīdz draudžu
locekļiem gan atdzīvināt savu ticību, iemācoties
stāstīt par to citiem, kas ir Jēzus Kristus dotā misijas
uzdevuma piepildījums, gan arī atrast savu vietu un
kalpošanas veidu draudzē.
Kursa vakars iesākas ar kopīgu maltīti,
tādējādi grupas locekļiem arī dodot iespēju vienam ar
otru iepazīties. Ik nedēļu tiek sagatavota lekcija, kurā
tiek aplūkoti un skaidroti dažādi kristīgās ticības
aspekti. Pēc lekcijas ir mazo grupu diskusijas par
lekcijā dzirdēto. Īpaši nozīmīga ir dažādu veidokļu,
uzskatu apmaiņa, kā arī brīvība, uzticamība un
neformālā atmosfēra. Ir kursi, kas notiek
pirmspusdienā vai pusdienas pārtraukumā, taču,
lielākoties, tie tiek organizēti darbdienas vakara
stundās un ilgst 2 stundas, turklāt, vēlams, lai tie
notiktu ārpus baznīcas telpām – iespējami neitrālā
vietā, kas būtu pieņemama un pieejama plašam

interesentu lokam – arī tādiem cilvēkiem, kam
baznīcas slieksni uzreiz pārkāpt būtu grūti.
Alfa kursa mērķis ir sniegt objektīvu
informāciju par kristietību interesantā un
mūsdienīgā
veidā.
Kursa
ideja
ir
starpkonfesionāla, nav arī vecuma ierobežojuma
un dalība tajā ir bez maksas (lai gan kursa vadītāji
var lūgt ziedojumu maltīšu sagatavošanai). Nav
nekādu prasību, tie, kuriem šķiet, ka kurss viņiem
nav piemērots vai pieņemams, jebkurā brīdī var
beigt to apmeklēt.
Lekciju tēmas katrai Alfa kursa nedēļai:
1. "Vai ir dzīvē vēl kas vairāk?"
2. "Kas ir Jēzus?"
3. "Kāpēc Jēzus mira?"
4. "Kā es varu būt pārliecināts par savu
ticību?"
5. "Kāpēc un kā man lūgt?"
6. "Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?"
7. "Kā Dievs mūs vada?"
8. "Kā es varu pretoties ļaunumam?"
9. "Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?"
10. "Vai Dievs dziedina šodien?"
11. "Kam man Baznīca?"
Pēc
lekcijas
noklausīšanās
kursu
dalībnieki mazajās grupās brīvā stilā par šīm
tēmām apmainās viedokļiem.
Kursa vidū notiek īpaša nedēļas nogale
(vai diena) izbraukumā, kad lielāka uzmanība tiek
pievērsta Dieva Svētā Gara Personai un tās
darbībai, un visā pilnībā var izpausties Alfas
raksturīgie elementi - sadraudzība, slavēšana un
pielūgsme, aizlūgšanas, diskusijas, jautrība un
atpūta. Nedēļas nogales lekciju tēmas:
- "Kas ir Svētais Gars?"
- "Ko Svētais Gars dara?"
- "Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto
Garu?"
- "Kā man vislabāk izmantot turpmāko
dzīvi?"
Jauniešu Alfa
Uzbūve jauniešu Alfai ir tāda pati kā
"lielajai Alfai", bet ir arī kādas atšķirības.
1. Lekcijas ir īsākas un tās papildina arī
kāds interaktīvs elements, piemēram, skečs, video
materiāls, powerpoint prezentācija.
2. Parasti jauniešu Alfā ir atvēlēts laiks
sadraudzībai, kas var izpausties spēļu veidā vai
citās aktivitātēs - dažādas interesantas spēles liek
jauniešiem vienam otru iepazīt un sadraudzēties.
3. Svarīga daļa Alfā ir arī mūzikai, kas
jaunākajai paaudzei ir ļoti būtisks uzrunas veids

Alfas būtība
A jeb Alfa – grieķu alfabēta pirmais burts.
Angliskais atšifrējums:
A – Anyone – ikviens ir aicināts uzzināt par kristīgo
ticību
L – Learning and Laughter – mācīšanās un smiešanās
P – pasta – ēšana
H – Helping one another – palīdzēt viens otram
A – Ask anything – jautā jebko (neviens jaut. nav
pārāk muļķīgs, ikviena viedoklis tiek cienīts)
Latviskais atšifrējums:
Atvērtība – nāc, kāds esi!
Laipnība – katrs šajās nodarbībās tiek gaidīts un
uzrunāts.
Fantastiska iespēja uzkrāt labas emocijas un satikt
jaunus draugus.
Atbildes – katrs jautājums ir pietiekami svarīgs, lai
tiktu atbildēts.
Alfas pirmsākumi
Alfa kursi pasaulē notiek jau 26 gadus. Tie
aizsākās
Lielbritājinā,
Londonā,
Bromtonas
Sv.Trīsvienības baznīcā 70. gadu beigās ar mērķi
prezentēt kristīgās ticības pamatprincipus jaunā
kristietiskā, nepiespiestā un neformālā veidā. Alfa
kursa aizsācējs ir Nikijs Gambels – mācītājs, daudzu
grāmatu par kristīgo ticību autors.
Alfa kurss 90-os gados aktīvi sāka izplatīties
Apvienotajā Karalistē, pēc tam arī citur pasaulē.
Šobrīd pasaulē ir 33 500 organizēto Alfa kursu grupu
163 valstīs un tās pārstāv liels skaits dažādu
konfesiju. Alfa kursa piedāvāto iespēju izzināt dzīves
jēgu izmantojuši ap 16 miljoni cilvēku visā pasaulē.
Alfa Ķekavā
Pēdējos gados Alfas kurss Latvijā kļuvis tik
populārs un tam ir tik labi augļi, ka loģiski radās
doma par tā organizēšanu arī Ķekavā. Šobrīd esam
uzsākuši Jauniešu Alfu, taču pēc tam, iespējams,
organizēsim arī „pieaugušo” jeb „lielo” Alfu. Pēc
pieredzes to iesaka vispirms realizēt draudzes
iekšienē un tikai uz nākamo kursu aicināt cilvēkus
„no malas”.
Absolūti nepieciešama Alfa kursa veiksmīgai
norisei ir lūgšana – gan kursam gatavojoties, gan tā
laikā. Tāpēc arī šīs Jauniešu Alfas laikā sirsnīgs un
nopietns aicinājums katram draudzes loceklim nākt
Dieva priekšā, lūdzot svētību gan kursa dalībniekiem,
gan lektoriem un pārējai komandai, bet jo īpaši, kam
tas iespējams, aizlūgt pirmdienās laikā no plkst.19
līdz 21 (sākot ar 26.septembri līdz 5.decembrim). Mēs
taču vēlamies, lai Ķekavas jaunieši iepazītu Jēzu vai
vismaz sāktu domāt par Viņu, un, kas zin, varbūt pat
izvēlētos Viņam sekot?!

Jānis Vanags, LELB arhibīskaps:
“Alfa kurss ir pasaulē plaši pazīstams kā
viens no sekmīgākajiem ceļiem, lai cilvēkus
iepazīstinātu ar kristīgās ticības pamatiem un dotu
viņiem motivāciju iesaistīties draudzes dzīvē.
Tieši tādēļ Alfa kurss pelna vislielāko uzmanību,
jo draudzes locekļu aizplūšana no draudzēm pēc
iesvētībām ir viena no sāpīgākajām problēmām
mūsu Baznīcas dzīvē.”
Guntars Dimants, LELB bīskaps:
“ALFA kurss piedāvā veiksmīgu
evaņģelizācijas programmu, kas ne tikai uzrunā,
bet arī ieaicina cilvēkus draudzes dzīvē. Par to
esmu pārliecinājies praksē
Šis kurs sniedz dalībniekiem ne tikai labu
pamatu apmācību, bet, kas vēl svarīgāk, tos
iesaista dzīvās attiecībās ar Dievu un savā starpā."
Rinalds Grants, Rīgas Vecās Svētās
Ģertrūdes mācītājs, LELB Jaunatnes nozares
vadītājs:
“Esmu pārliecinājies, ka Alfa kurss ir
efektīvs līdzeklis, kā vietējās draudzes var nest
Kristus vēsti cilvēkiem ārpus Baznīcas arī Latvijā.
Kalpošana Alfa kursā ir brīnišķīga iespēja
kristiešiem, kas savā sirdī jūt Dieva aicinājumu
dalīties ticībā, bet nezina kā to darīt. Draudzes
ganiem Alfa kurss ļauj piedzīvot, ka ap viņiem
veidojas misijai motivēta komanda un draudzei
pievienojas ticībā dedzīgi cilvēki."
Pēteris Sproģis, baptistu baznīcas
bīskaps:
“Alfa ir sevi apliecinājusi kā visefektīvāko
Evaņģelizācijas palīginstrumentu Eiropā un citviet
pasaulē. Tāpēc vien tā ir rūpīgas uzmanības vērta.
Alfa - tā ir iespēja mums pašiem pieaugt ticības
atziņā un neuzbāzīgi, bet mērķtiecīgi palīdzēt
citiem spert tālākos soļus patiesības meklējumos."
Zbigņevs Stankevičs, Romas katoļu
Baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts:
“Alfa kurss palīdz ne tikai uzrunāt
cilvēkus, kuri nav saistīti ar draudzi, un pasludināt
tiem Evaņģēlija vēsti aktuālā un saprotamā veidā,
bet arī padara dinamiskāku draudzes darbību.
Mācību procesā ticīgie arvien labāk sāk apsināties
to, ka Baznīca – tie ir ne tikai garīdznieki, bet arī
vienkāršie draudzes locekļi, un ka viņi ir ārkārtīgi
svarīgi Baznīcas misijas īstenošanā, konkrēti –
evaņģelizācijas jomā. Alfa – tā ir viena no

iespējām atdzīvināt kristīgo Baznīcu. Apsveicams ir
arī Alfas ieguldījums ekumenisma jomā – kurss
veicina kopību un sadraudzību tā dalībnieku starpā,
neatkarīgi no viņu konfesionālās piederības.”
SEPTEMBRIS – DZEJAS MĒNESIS
Nesen klajā nācis kopprojekta „Mana
grāmata” 5.sējums, kurā apkopota 10 dažādu autoru
dzeja. Tajā atrodami arī Sarmas Cīrules dzejoļi.
Grāmatā par sevi viņa saka: „Esmu Gaiziņa meitene.
Bērnību un skolas gadus pavadīju Bēzaunes pusē.
Vidusskolas zinības apgūtas Ļaudonā. Dzīves ceļi no
Bērzaunes caur Kalsnavu atveduši uz Ķekavu. Tur arī
dzīvoju, strādāju n dzejoju. Dzejošana ir kā
mantojums no vectēva. Ar viņš bija ar dzejas mūzu uz
Tu.”
Draudzē Sarmu pazīstam kā 6 bērnu māmiņu,
no kuriem vecākie ir viscītīgākie svētdienas skolas
audzēkņi jau vairāku gadu garumā.
Projekts sniedz unikālu iespēju ikvienam, kas
to vēlas, realizēt ilgi loloto sapni - turēt rokās
grāmatu, kurā lasāma paša dzeja, proza u.c., tādējādi
ļaujot ar to iepazīties plašākam interesentu lokam.
(Vairāk informācijas www.managramata.lv)
Dzejas krājums nopērkams arī draudzes kancelejā.
Ieelpo rudeni
Ieelpo rudeni...
Ieelpo rūgteno gaisu nāsīs...
Paveries debesīs Uz dienvidiem laižas
jau gājputnu kāsis.
Kritušu kastani pacel
Un kabatā liecPar solīti tuvāk
Veiksmei un laimei tiec.
Paveries dārzā Tur dālijas smaida,
Kam ziedi vēl salnās nav skarti,
Un pļavās vējš šūpo
Zeltslotiņai matus.
Krīt lapas, kas krāsojas
Toņos zeltainos un tumši sārtos,
Steidz saules siltumu vēl tvert
Atvasaras vārtos.
***
Vēl kritīs lapas
Un pīlādžogas,
Un zeltainais rudens

Atvadas mās.
Ar sniega pārslām
Spēlēsies vēji
Un zemi drīz baltas
Kupenas klās.
Tad tveršu es baltās
Sniegpārslas plaukstās,
Kad lēni un maigi
Tās matos tev birs.
Kaut pūtīs ārā
Ziemelis saltasi,
Karstā ritmā
Pukstēs mums sirds.
Ar karstām asarām
Ar karstām asarām raud svece,
Varbūt tai manis mazliet žēl...
Ir savāds gaišums sveces liesmā –
Tas deg un deg, un neizkvēl...
Ja gaišums tāds man būtu sirdī
Un spētu es to saglabāt,
Daudz biežāk skanētu man smiekli
Un nenāktos man skumju pērles krāt.
... Mīt manī cerībiņa klusa,
Ka būs reiz skumjām, sāpēm gals...
Nāks dienas saulainas, un mani
Sev līdzi pasauks Mīlestības balss.
Sarma Cīrule
„...un ka tu no mazām dienām
zini Svētos Rakstus,
kas spēj padarīt tevi gudru,
ka tu iegūsti pestīšanu ticībā,
kas sakņojas Kristū Jēzū.” (2.Tim3:15)

Doles-Ķekavas ev.lut.draudzes
Svētdienas skolas
jaunā mācību gada atklāšana –
sestdien, 1.oktobrī plkst.11!
Šoreiz - kopā ar
vecākiem un vecvecākiem!
Ja iespējams, ņemsim līdzi
kaut ko no dārza vai meža veltēm
Pļaujas svētku noformējumam,
kas pēc tam tiks izlietots kā ziedojums tiem,
kam tas visvairāk nepieciešams.
Čaklākie var salasīt un atnest
arī krāsainu kļavas lapu kaudzīti.

Nodarbības svētdienas skolā
ik sestdienu plkst.11.00 - 12.30
Gaidīsim bērnus
no 5 līdz 14 gadu vecumam.

Iepazīsimies – vēl viena mūsu prāvesta iecirkņa
baznīca –
SLOKAS BAZNĪCA

Slokas luterāņu baznīca ir vecākais dievnams
Jūrmalā. Jau 16. gadsimtā pēc pirmā Kurzemes
hercoga Gotharda Ketlera rīkojuma Slokā uzcēla
pirmo luterāņu baznīcu. 16.-17.gs. kari nodarīja
postījumus arī baznīcai, tādēļ tā bieži tika pārbūvēta
un atjaunota. Zināms, ka 1667. gadā ēka bijusi no
koka ar niedru jumtu un tornīti, sešiem logiem un 17
soliem. 1740. gadā baznīca nodega. Jaunu dievnamu
uzcēla 1743. gadā, hercoga Ernesta Bīrona valdīšanas
laikā. Pēc simts gadiem, 1844.gadā to nojauca kā
pilnīgi nolietotu ēku, kas turējusies tikai uz stutēm.
Vietu jaunās baznīcas ēkas celtniecībai izraudzījās
otrpus ielai, netālu no tirgus laukuma. Tagadējo
baznīcas mūra namu Raiņa ielā 4 cēla no 1851.gada
līdz 1854. gadam, bet jau 1869. gadā notika pirmā
pārbūve ēkas paplašināšanai. Draudzes locekļu skaits
pastāvīgi pieauga, un 1902.-1903. gadā notika jauna
pārbūve pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta.
Bija piebūvēts koka ģērbkambaris, mainījās altāra un
kanceles izskats. 1903. gada 31. augustā Slokas
draudze varēja ieiet krietni paplašinātajā dievnamā ar
dubultlogiem un piecām krāsnīm. Svinīgo
dievkalpojumu iezvanīja Rīgā, Švēna lietuvē veidots
18 pudu (291 kg) smags bronzas zvans. Vēl bija
padomā uzcelt torni.
1905. gadā nemieros dievkalpojumu baznīcā
nācās apsargāt pat ar ieročiem rokās. Daudz
postījumu 1919. gada pavasarī nodarīja lielinieku
artilērija. 1929. gadā dievnama 75 gadu jubilejā pie
galvenās ieejas draudzi sagaidīja uzraksts granīta
plāksnē: "Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un

pasargā". Baznīcas interjerā saglabāti mākslas
pieminekļi arī no iepriekšējās ēkas - 18. gadsimta
ērģeļu luktu gleznojumi, griestu lukturis, galdiņi,
krēsls. Slokas baznīcas ērģeles ir vienas no
labākajām Latvijā un ļoti īpašas. Tās būvētas
1911.gadā tolaik pasaulslavenajā vācu ērģeļbūves
firmā E.F.Walcker&Co (šogad tām apritējuši 100
gadi). Ērģeles ar 40 balsīm un 3 manuāļiem
būvētas vēlīnā romantisma tradīcijā un
ievērojamas ar tā saucamo tālskani jeb
"Fernwerk" – 3. manuāļa stabules novietotas
baznīcas bēniņos, bet skaņa caur atveri griestos
izplūst tieši virs altāra. Šāds tālskanis Latvijā
atrodams vēl tikai Liepājas Annas baznīcā.
Uz Slokas ērģelēm muzicējuši ne vien
pašmāju redzamākie ērģelnieki – Atis Stepiņš,
Aivars Kalējs, Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite
un citi, bet arī ārzemju baznīcas mūziķi.
Baznīcas altārī redzama glezna "Kristus pie
krusta"(19.gs.,A.Hanišs). Pati baznīca nav īpaši
liela - tajā ir tikai 750 sēdvietas un neliela
piebūvēta sakristejas telpa.
2004. gadā uzsākta baznīcas atjaunošana,
jumts ieguvis atbilstošu vara skārda segumu un
krusts jaunu zeltījumu.
Baznīcā muzicē Slokas luterāņu baznīcas
draudzes zvanu ansamblis "Slokas Zvani", kas
izpilda zvanu mūziku ar 61 bronzas (5 oktāvas) un
61 kamertonzvanu (5 oktāvas). Tie ir
SCHULMERICH firmas rokuzvani, kas izgatavoti
ASV un ar dažādu cilvēku laipnu palīdzību
nogādāti Latvijā. Slokas zvanu ansamblis
vairākkārt ir uzstājies arī mūsu banzīcā.
Slokas baznīcas mācītāji un draudze
vienmēr bijuši garīgais atbalsts un patvērums
jūrmalniekiem - gan tajos senajos gadsimtos, kad
tā bija vienīgā baznīca Jūrmalas teritorijā, gan
padomju laikā, kad Dubultu baznīcas un Bulduru
baznīcas ēkas atņēma to draudzēm.
1989. gadā arhibīskaps Ēriks Mesters
mācītāja amatā Slokas draudzē ievadīja Aivaru
Beimani, kurš drīz vien tajā izvērsa rosīgu
darbību. Draudzes locekļu skaits pieauga no 169
līdz 700. Par vienu no lielākajiem A. Beimaņa
veikumiem uzskatāma Slokas svētdienas skolas
izveide 1989. gadā. Tā bija viena no pirmajām
svētdienas skolām Latvijā. 1996.gadā, kad Slokas
draudzes svētdienas skolu 21 skolotāja vadībā
apmeklēja jau 200 bērni, tika uzsākta svētdienas
skolas nama celtniecība. 2001. g. 13. oktobrī
arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja jauno
svētdienas skolas ēku „Brīnums” ar kapelu un
septiņām klasēm.

Kopš šī gada pavasara Slokas draudzē kalpo
mācītājs Aivars Gusevs. Dievkalpojumi notiek
svētdienās plkst.10.
2011./2012.m.g. Slokas baznīcā katra mēneša
1.sestdienā plkst.10 ikviens aicināts pievienoties
svētdienas skolotāju apmācībai.
• Dievkalpojumi svētdienās
plkst.10
•

Lūgšanu vakari trešdienās plkst.19
• Bībeles studijas, sākot ar 6.oktobri,
katru ceturtdienu plkst.18.30
• Svētdienas skola sestdienās plkst.11
• Iesvētes mācības sestdienās
plkst.18
• 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

2.OKTOBRIS – PĻAUJAS SVĒTKI!
„Lai Tevi, Dievs,
slavē tautas,
lai Tevi slavē visas tautas! Zeme ir devusi savus
augļus: mūs svētīdams ir svētījis

tas Kungs,
mūsu Dievs.” (Ps.67:6,7)
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


PIRMO REIZI ĶEKAVĀ –
JAUNIEŠU ALFA!
Kāpēc ar mani tā notika? Kāda jēga iet
uz skolu? Vai Dievs ir? Vai Dievs mani redz un
ievēro? Kāpēc man vispār jādzīvo un kā to darīt
vislabāk? Vai manai dzīvei ir jēga? Kāda? Uz
šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes
atradīsi Jauniešu Alfā.
Ja Tev ir 14 – 24 gadi, gaidīsim Tevi

Ķekavas Mūzikas skolā
(pagrabstāvā, orķestra zālē)

no 2011.gada 26.septembra līdz
5.decembrim
katru pirmdienu plkst. 19.00 – 21.00

Mūzika & video
Ēdiens & sarunas
Spēles & joki
Vakara temats
Jautājumi & atbildes

Pirmā nodarbība –
jau 26.septembrī plkst.19!

Tiks demonstrētas arī
videointervijas ar
Ķekavas jauniešiem!
(ja galīgi netiec uz pirmo nodarbību, vēl var
pievienoties līdz trešajai)

Dalība – bez maksas! Atnāc!
Nenožēlosi!
Ņem līdzi vēl kādu!
Organizē: Doles-Ķekavas ev.lut.draudze
sadarbībā ar Baldones ev.lut.draudzes jauniešiem

