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SAJŪTOT DIEVA DVAŠU 

 
    Pēc garās ziemas pavasaris aizsmaržo 

garām ļoti ātri. Tikko vēl kāpām pāri neizkusušajām 
sniega kupenām, tagad jau vērojam visapkārt 
pulsējošo un zaļojošo dzīvību. Dieva klātbūtne ir 
sajūtama un saredzama katrā zemes strēmelītē. Ar 
sauli un silto gaisu Dievs silda katru dzīvu radībiņu 
un tai skaitā arī mūs, kas esam Viņa bērni. Ziemā 
uzkrātās bažas par siltuma trūkumu lēnām atkāpjas 
tuvojošās vasaras priekšā. 

Mēs, Dieva bērni, kas pazīstam savu Radītāju, 
īpaši spilgti sajūtam pavasara un vasaras iestāšanos. 
Dievs pats pasludina mums šajos gadalaikos prieka 
vēsti par Kristus augšāmcelšanos un Svētā Gara 
nākšanu. Kristus augšāmcelšanās ir fiziski ieraugāma 
dabas atmodā, Svētā Gara nākšana Vasarsvētkos ir 
sajūtama zaļojošo meiju smaržā. Pie mums Latvijā šie 
Baznīcas svētki ir kā apliecinājums cilvēkiem par 
Dieva esamību, kuru var redzēt visapkārt. Pietiek 
atvērt logu un jau var sajust Dieva dvašu. 

Es aicinu visus ieklausīties un ieskatīties 
Dieva Vārdā. Visa zeme un radība liecina par Viņa 
lielajiem darbiem. Pateiksimies Dievam par Viņa 

žēlastību, ka esam glābti caur Viņa Dēlu Jēzu 
Kristu un, ka Dievs mums ir atstājis Aizstāvi 
zemes virsū - Svēto Garu, kura nākšanu svinēsim 
Vasarsvētkos. 

Novēlu jums Dieva Svētā Gara piepildītus 
Vasarsvētkus! 
 

Jūsu Arnis Eltermanis 
 

                                            
Svētdien, 19.maijā plkst.10  

VASARSVĒTKU DIEVKALPOJUMS  
ar kristībām un iesvētībām 

Kalpo prāvests Andris Krauliņš un  
evaņģēlists Arnis Eltermanis.  
Uzstājas draudzes ansamblis. 

 
 
 

„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis 
pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā 
visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules 
galam." 

Ap.d.1:8 



 

 

19.MAIJS - VASARSVĒTKI 
 

Vasarsvētki (grieķu: Πεντηκοστή, Pentecostē 
— "piecdesmitā diena") ir trešie nozīmīgākie svētki 
liturģiskajā gadā pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem. 
Tie tiek svinēti svētdienā, kas iekrīt piecdesmit dienas 
pēc Lieldienām - parasti laikā no 10. maija līdz 13. 
jūnijam. Vasarsvētkos piemin Svētā Gara nolaišanos 
pār Jēzus Kristus mācekļiem, kas bija sapulcējušies 
piecdesmitajā dienā pēc Jēzus nāves. 

„Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi 
bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši pie debesīm 
nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu 
namu, kur tie sēdēja, un apustuļiem parādījās it kā 
uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no 
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt 
citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.”       (Apustuļu 
darbi, 2:1 – 4)  

Baznīcas vēsturē Vasarsvētkus kā atsevišķi 
svinamu dienu pasludināja 425. gadā. Svētā Gara un 
Vasarsvētku simbols ir balts balodis, kas nolaižas no 
debesīm. Svētā Gara krāsa ir sarkanā – asiņu krāsa. 
Tā norāda gan uz Kristus un kristīgo mocekļu asinīm, 
gan arī uz uguns liesmām. 

Vasarsvētki ir Baznīcas jeb Kristīgās 
Draudzes dzimšanas svētki. Līdz ar Svētā Gara 
nākšanu pār nedaudzajiem Jēzus sekotājiem, kristīgās 
vēsts pasludināšana sāka pulcināt arvien vairāk un 
vairāk cilvēkus visās vietās un laikos, aizsniedzot un 
pārvēršot visdažādāko cilvēku dzīves.  

Vasarsvētku notikums apliecina, ka Baznīca 
nav cilvēku veidota organizācija, bet gan Svētā Gara 
iedvesmotu cilvēku kopība, kura nāk kopā 
dievnamos, kalpo un liecina citiem par Kristu nevis 
pienākuma dēļ, bet tāpēc, ka tā ir šo cilvēku garīga 
pārliecība un ticība.   

Svētais Gars ir viena no Svētās Trīsvienības 
trim personām.  

Ko dara Svētais Gars:  
• Iedvesmoja Svētos Rakstus (2.Pēt.1:21; 

1.Pēt.1:10,11 u.c.) 
• Apgaismo Dieva Vārda lasītāju prātu un atver 

sirdi (1.Kor.2:9-12) 
• Pārliecina par grēku, taisnību un tiesu 

(Jņ.16:7-11) 
• Dod kalpošanas dāvanas draudzē (Ef.4:12) 
• Apgaismo kristieša prātu (1.Kor.2:10) 
• Iemājo kristieša miesā (1.Kor.6:19) 
• Iepriecina (Ap.d.9:31) 
• Vada (Jņ.16:13) 
• Padara svētus (Rom.15:16) 
• Dod īstos vārdus sludinot (1.Kor.2:13) 
• Norāda ceļu (Ap.d.13:2-4) 

• Palīdz nespēkā nonākušajiem (Rom.8:26) 
• Brīdina (Ap.d.16:6,7) 
• Atjauno (Tit.3:5) 
• Iedrošina (Rom.8:16; Ap.d.4:31) 
• Pievērš mūsu uzmanību Kristum 

(Jņ.15:26) 
• Domā un zina (1. Kor.2:10) 
• Aizlūdz par mums (Rom.8:26-27) 
• Aizstāv un dod padomu (Jņ.14:16 u.c.) 

 
Svētā Gara dāvanas (1.Kor.12:8-10 u.c.) 

– apustuļa, pravieša, evaņģēlista, gana, mācītāja 
dāvana, ticība, garu pazīšana, dāvana sniegt 
palīdzību, vadīt, dziedināt, darīt brīnumus, runāt 
mēlēs un tulkot tās. 

Svētā Gara augļi (Galat.15:22-23) – 
mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, 
labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība 

 
 
Svētais Gars, es pielūdzu Tevi. Apgaismo, 

vadi, stiprini un mierini mani. Saki man, kas man 
jādara, un liec man to darīt. Es vēlos pakļauties 
visam, ko Tu no manis prasīsi, un pieņemt visu, 
kam Tu atļausi ar mani notikt. Tikai parādi man, 
kāda ir Tava griba. 

Dzīvā Dieva Gars, nāc pār mani no 
jauna, izkausē mani, veido mani, piepildi mani, 
izlieto mani, vadi mani un iedvesmo mani.  

Tēvs, nosūti savai tautai Svēto Garu un 
liec mums jaunā gaismā saskatīt Tavu godību, 
liec no jauna izjust Tavu spēku, dāvā mums 
jaunu uzticību Tavam Vārdam, un liec mums no 
jauna sevi veltīt kalpošanai Tev, lai mūsu sirdīs 
pieaug Tava mīlestība un lai atnāk Tava 
Valstība. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Grie%C4%B7u_valoda
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv%C4%93tki&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Lieldienas
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ziemassv%C4%93tki
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%93tdiena
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%93tais_Gars
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%93zus_Kristus


 

 

26. MAIJS - TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI   

"Jēdzienu Trīsvienība pirmais ieviesa 
viens no baznīctēviem, Tertuliāns, bet šī termina 
saturs, proti, pati Trīsvienība, ir atrodama jau 
Bībeles pirmajās lappusēs. Cilvēciskais saprāts 
labprāt gribētu apstrīdēt faktu, ka Dievs 
vienlaicīgi ir gan trīs, gan viens. Trīsvienību var 
palīdzēt izprast skaidrojums, ka ir tikai viens 
Dievs, bet trīs personas. Dievs ir viens un trīs, 
bet ne tajā pašā 
nozīmē. Ir tikai 
viena vienīga 
dievišķa būtība, bet 
trīs pastāvīgas 
personas. Dievišķā 
daba ir klātesoša 
visās trijās personās. 
To vienība pastāv 
dievišķajā dabā, bet 
ne personu sajaukumā. Trīsvienības personas 
nevar sadalīties un kļūt par atsevišķām dievībām, 
jo tas būtu pretrunā ar to dievišķo dabu." Tā par 
trīsvienību raksta P.A.Grunnans savā grāmatā 
"Mīlestība, patiesība un žēlastība". 

 Savukārt K.S.Lūiss "Vienkāršajā 
kristietībā" saka: "Vienkāršs kristietis nometas 
ceļos, lai sacītu lūgšanu. Viņš mēģina nonākt 
saskarē ar Dievu. Taču, ja viņš ir kristietis, viņš 
zina, ka tas, kas mudina lūgt, arī ir Dievs –
 Dievs, kurš, tā sakot, ir viņā. Viņš arī zina, ka 
visas īstās zināšanas par Dievu tiek dotas caur 
Kristu – Cilvēku, kurš ir Dievs; viņš zina, ka 
Kristus stāv viņam blakus, palīdzēdams lūgt un 
lūgdams par viņu. Jūs pamanījāt, kas notiek? 
Dievs ir tas, kuru viņš lūdz – mērķis, ko cenšas 
sasniegt. Dievs ir arī motivējošais spēks viņā 
pašā, kas skubina lūgt. Un Dievs ir arī ceļš vai 

tilts, pa kuru 
viņš tiek 
vadīts pretī 
šim mērķim. 
Tādējādi visa 
triju Personu 
Trejādā dzīve 

patiesībā 
notiek 

vienkāršā 
nelielā 

guļamistabā, kurā parasts cilvēks saka savu 
lūgšanu. Šis cilvēks tiek uzņemts augstāka 
līmeņa dzīvībā, ko es saucu par garīgo dzīvību; 
pats Dievs viņu uzņem sevī, bet tajā pašā laikā 
cilvēks paliek viņš pats." 

 
Lūgšana Trīsvienības svētkos 

 
Mūžīgais Dievs, Tu esi neizdibināms 

savā būtībā un Savos ceļos. Tu būtu 
neaizsniedzams, ja Tu nebūtu mums atklājies. 
Mēs Tev pateicamies, ka Savā neizsakāmajā 
labestībā Tu esi atklājies. Mēs Tev pateicamies, 
ka Savā neizsakāmajā labestībā Tu esi atklājies 
kā Debesu Tēvs, kā vienpiedzimušais Dēls un 
kā Svētais Gars, mūsu Palīgs, Padomdevējs un 
Svētdarītājs. 

Tēvs, kas esi neaptverams Savā labestībā 
un žēlsirdībā! Tu esi  visu labo dāvanu Devējs. 
Tu esi uzticams visos Savos vārdos un svēts visā 
Savā rīcībā. Tu esi atbalsts visiem, kas krīt, un 
ļauj atkal izslieties sagumušajiem. Visu acis 
gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod barību savā 
laikā. "Tu atver savu roku un paēdini visus, kas 
dzīvo" (Ps 145:16). Bet pāri visam, Tu esi 
parādījis mums savu mīlestību un žēlastību - Tu 
devi mums Savu vienpiedzimušo Dēlu, "lai 
neviens, kas tic Viņam, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību" (Jņ 3:16). 

Kristu, Dieva vienpiedzimušais Dēls, 
mēs Tev pateicamies, ka pēc mūžīgā Dieva 
nolūka Tu tapi cilvēks, lai izglābtu mūs, 
grēciniekus, no visa ļauna, no  grēka, nāves un 
elles  varas. Mēs Tev pateicamies par Tavu 
taisnību, kurā Tu esi izdzēsis visus mūsu grēkus 
un tagad dari mūs par Savas valstības 
mantiniekiem. Kungs Jēzu, mēs Tev 
pateicamies: kaut gan Tu biji bagāts, tomēr 
mūsu labad Tu kļuvi nabags, lai Tavā 
nabadzībā mēs varētu tapt bagāti (2Kor 8:9). 

Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars! Mēs 
Tev pateicamies, ka Jēzus Kristus Baznīcā Tu 
joprojām darbojies mūsu vidū. Radi mūsos 
patiesu ticību savam Pestītājam. Vieno mūs 
visus īstā kopībā ar Viņu un citiem kristiešiem, 
lai būtu viena miesa un viens Gars, viens 
Kungs, viena ticība, viena Kristība, viens Dievs 
un Tēvs, kas ir pāri visam, caur visam un visā. 
Āmen. 

  
(no J.Imberga grāmatas "Lūgsim Dievu") 

 



 

 

RADOŠA, LĪKSMA UN BRĪVA 
 

Kad lūdzu, lai 
iepazīstina ar sevi, mūsu 
draudzes locekle ESTERE 
PUMPURA smejoties atbild, ka 
viņai vēl nav 30 un ka viņa pati 
Esteri vēl nepazīst. Kaut ko sāk 
tā kā apjaust, zina, ko grib, kas 
patīk vai nepatīk, bet līdz pilnai 
iepazīšanai vēl tālu... Intereses 
ļoti plašas. Tik plašas, ka pat 
grūti noformulēt. Viss, kam viņa 

ķeras klāt, izdodas! Gan modes un tērpu pasaule, 
teātris, kalpošana draudzē, pat darbs - vajadzēja tikai 
iedomāties, ka jauki būtu Ķekavā strādāt un - sāka 
celt T/C „Liiba”! Esterei nepatīk daudz runāt par 
sevi - labāk iet un darīt. Šī īpašība mantota no tēta. 
Esteri ļoti mīl Dievs un ir radījis viņu brīnišķīgu! 

 
Estere: - Man ir ļoti liels miers par manu 

dzīvi. Visi mani sapņi un vēlmes ir piepildījušās un 
joprojām piepildās. Man tikai vajag apdomāt atnākušo 
ideju - cik jauki būtu, ja es varētu... Un tā sāk jau 
piepildīties! Un tad tik ļauties! Reizēm ir tā, ka esmu 
kaut ko ļoti vēlējusies, Dievs man to dod, un tad es 
saprotu, ka tieši to man nemaz tik ļoti nevajag. Tagad 
esmu gudrāka – pārliecinos, vai man tiešām to ļoti 
vajag, pirms es to vēlos, ļauju, lai ideja pilnveidojas... 
(Smejas) Man ļoti patīk radīt. Dievs dāvājis katram 
savas dāvanas. Man šķiet, ka manas dāvanas ir dzīvot 
par prieku Dievam un evanģelizēt radot. Mēs ģimenē 
esam četri bērni un mūs trīs vecākos, kad man bija 
astoņi gadi, kristīja Doles-Ķekavas baznīcā. Es par 
Dievu nedomāju ļoti ilgu laiku, vienkārši dzīvoju, 
darbojos, priecīga, bet pirms apmēram trim gadiem 
sāku just tādu kā virspusību visā, ko pasāku, sāka 
trūkt dziļuma - vēlējos visu darīt ar jēgu, vērtību. 
Sākās meklējumi... Pietiekoši grūts ceļš. Nekas netika 
nolikts uz šķīvīša ar zelta maliņu - atgriešanās un 
ticības ceļš bija 
jāizcīna. Tajā mirklī 
gan nesapratu, kas 
notiek - tukšums, 
nepiepildītas sajūtas, 
jutos apmaldījusies. It 
kā darbojos, bet tā kā 
pret sienu - nav 
gandarījuma, šķiet, ka 
eju ne tur. Jautāju sev, 
vai tiešām tāda ir dzīve? 
Kaut kā trūkst. Tagad 
saprotu, ka neņēmu 
vērā ne ceļa zīmes, ne 

mājienus... Līdz nonācu līdz fiziskām ciešanām. 
Meklēju risinājumu tāpat kā visi - gājām uz 
baznīcu pēc svētītām svecītēm, mamma runājās ar 
mācītāju, nekas nelīdzēja. Un tad es sapratu, ka 
tikai pati varu saņemties un cīnīties par sevi, 
neviens nevar manā vietā to gribēt - būt brīvai no 
ļaunā, pretoties tam. Dievs dāvāja man atklāsmi - 
tik pārliecinošu, ka man vairs nebija šaubu, ka 
tieši Viņš mani atbrīvoja no visām šausmām, 
stiprināja pretoties bailēm. Un sekoja nākošās 
dāvanas. Sāku iet uz baznīcu, piedalīties 
kalpošanā, ļoti patika Alfa kurss, lekcijas. Tas 
deva iespēju saprast sevi un to, kas notiek, 
piedzīvot atklāsmes. Tagad esmu jau sev atradusi 
tik daudz, ar ko pilnvērtīgi darboties, ka mazliet 
pietrūkst tieši aktīvās kristiešu dzīves. 

Jaunā Miltu teātra sastāvā piedaloties 
teātru festivālā, pirmo reizi ieraudzīju Kuldīgas 
kustīgā teātra grupas izrādi. Man tā tik ļoti patika, 
ka uzreiz sapratu, ka tas ir tieši tas, ko man vajag. 
Šajā trupā darbojas dažāda vecuma dažādu 
konfesiju nobrieduši cilvēki no dažādām Latvijas 
pilsētām. Viņi ik pa laikam satiekas uz teātra 
sesijām un veido ļoti interesantas un kristīgi dziļas 
izrādes. Pat Kultūras koledžas pasniedzēji bija 
patīkami pārsteigti, redzot šīs trupas paveikto un 
priecājās, ka kāds par šīm tēmām runā. Vadītāja 
Kathleen Ann Thompson Kultūras Koledžā reizi 
gada vada meistarklases, arī šogad jūnijā būs. Es 
viņai lūdzu iespēju piedalīties viņu grupā un 
vadītāja atļāva piedalīties mācībās, kuras ilgst 
vienu gadu, kurā 3 reizes pa sešām dienām 
jābrauc mācīties uz viņu nodarbībām. Uz skolu 
brauc mācīties ne tikai kristieši. Tā nav tikai 
kristiešu skola. Tur pieņem visus, kas ir gatavi 
darboties pēc tiem noteikumiem, kas ir skolā, un 
pieņemt, to, ka tiek lūgts Dievs, iets uz 
dievkalpojumu un runāts par Dievu. Esot tur, 
attiecības ar Dievu padziļinās un pilnveidojas. 
Ketlina lūdz par visiem mums un citiem. Man tas 

ir kas pavisam jauns, 
arī es esmu tur tik 
daudz jauna guvusi, 
redzējusi un 
piedzīvojusi. Pēc 
1.gada skolas 
beigšanas mums, 
divām meitenēm, 
Ketlina pati 
piedāvāja, vai nevēlos 
pievienoties viņu 
teātra grupai, jo tur 
netiek visi, kas 
pabeidz skolu. Es, 



 

 

protams, jutos kā spārnos. Biju ļoti priecīgi pārsteigta, 
jo tieši to es vēlējos - ar tām dāvanām, ko Dievs man 
devis, stāstīt par Viņu un palīdzēt cilvēkiem Viņu 
iepazīt. Paldies Dievam! Tā ir laime! Tā es tur 
darbojos un gatavojos jaunai izrādei, kurā būšu 
meitene, kurai ir ļoti daudz baiļu. Es domāju, ka arī 
mūsu draudzē būs iespēja viesoties ar izrādi. Es 
gribētu! Man nav interesanti kaut ko darīt tāpat vien, 
gribas darīt Dievam par godu, ar jēgu. Dievs redz 
savu bērnu vēlmes. 

Sandra: - Kā Tu zini, ka tas ir tieši Dievs, kas 
tevi ved? 

Estere: - Sākumā ir ideja, tad rodas sajūta, ka 
Dievs tevi kaut kam gatavo, rodas milzīgs prieks un 
pagodinājums. Viņš to pilnveido, izkristalizējas 
prioritātes, viss aiziet raiti un ved uz piepildījumu, 
seko gandarījuma sajūta un bezgalīgs prieks par 
rezultātu, bet man pēc tam neseko miers. Es gribu 
vēl... Svarīgi ir ļauties Dieva vadībai, jāiemācās sevi 
nolikt malā un paļauties tikai uz Viņu. Galvenais man 
būt redzīgai, lai spēju uztvert Viņa aicinājumus un 
saprast tās lietas, ko Viņš man ir paredzējis. Ja kaut 
kas nāk grūti un smagi, tad saprotu, ka tas nav man 
domāts. Ne tāpēc, ka baidos no grūtībām, bet tāpēc, 
ka jāpiedzīvo tas, kas ir paredzēts tieši man. Jo vairāk 
dzīvē esi kopā ar Dievu, jo vieglāk to ir saprast un 
izdarīt izvēles. Reizēm gadās pamatīgākas šaubas vai 
apjukums, tad nolieku tos malā. Man nav jāmeklē 
risinājums, es paļaujos uz Viņu. Protams, ka labām 
lietām tiek likti šķēršļi un notiek uzbrukumi, bet tas 
viss ir pārvarams, jo mērķis ir darāmais Dievam par 
godu ar sekojošo prieku.  

Sandra: - Bet ir pasaule ar saviem 
noteikumiem un stereotipiem  

Estere: - (Smejas) Jā! Esterīt, kāpēc Tu 
neprecies? Kāpēc tev nav drauga? Atbildu - paldies 
par rūpēm, bet man viss būs ļoti, ļoti labi! 

Man nevajag cilvēku atzinību, uzslavas vai 
kaut kur uzstāties, lai es izceltos, izrādītos. Es negribu 
sekot kaut kādai cilvēku izdomātai dzīves kārtībai un 
sasniegt kaut ko, kas atbilst kaut kādiem standartiem. 
Es iesaku katram saņemties, atrast un iepazīt pašam 
sevi. Tad nebūs sarunas par pasauli, stereotipiem... 
Brīvība ir jāizcīna. Pasaule nemīl cilvēkus, ar kuriem 
nevar manipulēt, kurus nevar padarīt atkarīgus. Esmu 
cietusi no visa kā, bet tas mani darījis tikai stiprāku. 
Es nezinu, vai es tagad justos tik brīnišķīgi, ja nebūtu 
bijis tik slikti.  

Sandra: - Kuru populārāko, slavenāko 
personu tu gribētu satikt vaigā?  

Estere: - Jēzu, jo nav neviena slavenāka! 
Mēs abas runājamies bērnu laukumā, sēžot uz 

soliņa pie upītes. Saule mūs silda, lidinās arī pirmais 
dzeltenais taurenis. Pēc garās ziemas grūti ir aptvert, 

ka tā ir pagājusi, un tagad jāpierod pie tā, ka 
pavasaris tomēr ir atnācis, kļūst siltāk, gaišāk. 
Tādas pašas ir sajūtas pēc sarunas ar Esteri - ir 
jāpiedzīvo kas ļoti grūts un smags, lai spētu 
novērtēt to, kas patiesi dod tavai dzīvei spēku, 
jēgu un vērtību un kas sagādā prieku un 
gandarījumu. Un, protams, Estere saka, ka 
turpinājums sekos... 

Paldies Esterei par atklātību un brīnišķīgo 
liecību par Dievu, ticību Viņam un paļāvību! 

Paldies Dievam par šo stiprinājumu, kuru 
varējām saņemt tikai tāpēc, ka Dievs dāvinājis 
mums draudzi, kurā esam māsas un brāļi, kurā 
varam gan liecināt viens otram, gan uzklausīt, 
atbalstīt un uzticēties! 

Sandra Vancāne 
 

KAS MŪS VIENO? 
 

Mūsu draudzes 
bibliotēkas jaunums - 
žurnāls, par kuru līdz 
šim droši vien dzirdējis 
tikai retais. "Kas mūs 
vieno?" ir ekumenisks 
izdevums, kas iznāk jau 
kopš 2005.gada 1 – 2 
reizes gadā. Tā mērķis – 
aicinājums domāt, lūgt 
un darīt. Izplatīšana notiek bez maksas dažādu 
konfesiju draudzēs. Žurnāla sagatavotāja ir Anda 
Done, Rīgas Lutera draudzes locekle. 

Gaidot 2013.gada Vasarsvētkus, iznācis 
arī jauns žurnāla „Kas mūs vieno?” numurs, ko ir 
iespēja saņemt kā dāvanu un pasniegt kā dāvanu 
citiem – kā aizvien žurnāls aicina draudzēties ar 
citu konfesiju brāļiem un māsām, un ne tikai. 

Šajā numurā meklētas atbildes uz 
jautājumu – ko īsti nozīmē, ka Dievs tapa cilvēks. 
Žurnālā – mācītāja Jura Rubeņa sprediķis par 
mīlestības stāstu starp miesu un garu, sarunas ar 
ārstu Igoru Kudrjavcevu par cilvēka ķermeni, ar 
kapelāni Danu Kalniņu-Zaķi – ko nozīmē 
cilvēkam dziļi sastapt otru cilvēku, ar mācītāju 
Kasparu Bērziņu – par Dvēseles dziedināšanas 
dienām, pareizticīgā teologa Mišela Stavrū 
pārdomas par dievišķoto cilvēku, Anglikāņu 
baznīcas bijušā vadītāja Rovana Viljamsa 
pārdomas par evaņģelizācijas saistību ar 
kontemplāciju, uzrunājošas meditācijas, attēli.  

Mājaslapā www.kasmusvieno” var atrast 
visus "Kas mūs vieno?" numurus hronoloģiskā 
secībā, kā arī atsevišķus žurnālā publicētos 
materiālus, kas sagrupēti pa nodaļām. 



 

 

Dievkalpojumi svētdienās plkst.10 
Kancelejas darba laiks: 

Pirmdienās, ceturtdienās 13.00 – 16.00 
Sestdienās 10.00 – 15.00 

Tālr./fakss 67935858 
 

SVĒTAIS GARS, 
Baznīcas dzīvā elpa 
Bez Svētā Gara 
Dievs ir tālu, 
Kristus paliek pagātnē, 
Evaņģēlijs – miris burts, 
Baznīca – organizācija, 
Autoritāte – dominēšana, 
Misija – propaganda, 
Liturģija – tikai atgādinājums, 
Kristieša rīcība – verga mentalitāte. 
 
Bet Svētajā Garā 
Visums aug, 
Dzimstot Debesu valstībai, 
Augšāmceltais Kristus ir klātesošs, 
Evaņģēlijs – dzīvības spēks, 
Baznīca – trīsvienīga kopība, 
Autoritāte – atbrīvojoša kalpošana, 
Misija – Vasarsvētki, 
Liturģija – atjaunošanās un gaidas, 
Cilvēka rīcība – dievišķota. 

Patriarhs Ignācijs IV 
 

 
ĶEKAVAS NOVADA SVĒTKI 

24.maijs – 2.jūnijs  
Svētdien, 2.jūnijā plkst.10 DIEVKALPOJUMS,  
pēc tā – plkst.12 - garīgās mūzikas KONCERTS 

 
 

Draudzes rekvizīti: 
Doles- Ķekavas ev. lut. draudze 

Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas p., Ķekavas n. 
LV-2123 Reģ. Nr. 90000468932 

Reģ. Nr. 90000468932 
Bankas konts: A/S Swedbank 

LV44HABA0551032382287 
PALDIES PAR JŪSU ZIEDOJUMIEM! 

 
 

Ieskaties arī mūsu draudzes mājas lapā: kekava.lelb.lv 
 

 

GATAVOSIMIES  
BAZNĪCAS JUBILEJAI! 

 
Šovasar no 5. līdz 11.augustam Ķekavas 

iedzīvotājus un viesus sagaida brīnišķīgi svētki, jo 
mūsu Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās 
baznīcai svinam apaļus 230 gadus. Cik gan tas ir 
iepriecinoši - apzināties, ka Dievs mūs savā 
paspārnē auklē un lolo, mīl, izrādot žēlastību, 
dāvinot patvērumu. Cik pateicīgi varam būt un arī 
cik atbildīgi draudzei jārupējas par šo Dieva 
namu! Patiešām - lai svētīti visi Dieva kalpi, kas 
kalpo un ir kalpojuši šai namā, lai svētīts ikviens, 
kas Dieva aicinājuma vadīts ar gaišu sirdi un 
labām domām rūpējas par šo namu! 

Šī gada sākumā draudzes padomes 
apspriedē tiku apstiprināta par baznīcas svētku 
režisori. Kā tagad atceros šo dienu, kad man 
zvanīja Alma un sacīja: „Padome pieņēma 
lēmumu, tev tikai jāpiekrīt.” Manā sejā uzziedēja 
smaids un es teicu; „Brīnišķīgi! Protams, es 
piekrītu!” Nodomāju, tas gan būs vareni – 
izveidot svētku scenāriju, lai svinētu Dieva 
mājokļa jubileju! Tik personīgs pagodinājums, 
veicot ko tādu! Pateicos Debesu Tēvam, ka Viņš 
izvēlējies mani! Ļaušos Viņa vadībai un darīšu to, 
cik vien labi spēšu. Tev nav citu roku kā mūsējās, 
tāpēc radi brīnumus no tām, Tēvs!   

Mana sajūsma par šo jubileju nu jau nav 
tikai manā galvā un sirdī, bet arī uz papīra, jo 
ideja par svētku norises laikiem, pasākumiem ir 
gatava, arī apstiprināta draudzes sapulcē, un 
gatavošanās process jau aktīvi notiek. Šobrīd neko 
smalkāk nestāstīšu, bet varu teikt tikai to, ka ir 
gaidāma ļoti skaista svinēšanas programma 
nedēļas garumā, ar iepriecinošiem pārsteigumiem 
un izglītojošiem notikumiem, ar izcilām 
personībām un dievišķu mūziku.  

Gribētos uzrunāt draudzi, lai tā apbruņojas 
ar radošu garu un sparu, lai ieplāno šo nedēļu. Arī 
ikviena izpalīdzīga roka būs nepieciešama. 
Lūdziet par to, jo ir tik pagodinoši būt izredzētam 
kalpošanai! Gribētos redzēt šos svētkus kā 
sirsnīgu sadraudzību nedēļas garumā, lai jūtamies 
mīlēti, droši un gaidīti kā mājās! 

Estere Pumpura 
 

Par numuru atbildīgā Antra Martinsone. Atsauksmēm un 
ierosinājumiem rakstīt: ramart@inbox.lv Tālr. 28768453 
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