
Tad eņģelis viņai atbildēja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstā spēks tevi pārklās, tādēļ 
arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts – Dieva Dēls. Un redzi, Elizabete, tava radiniece, pat 
viņa savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un viņa, kuru sauca par neauglīgu, ir jau sestajā mēnesī. Jo 
Dievam nekas nav neiespējams.”  Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai notiek ar 
mani pēc tava vārda.”  (Lūkas ev. 1:35-38)

Ja vien arī  tu sacītu- 
Lai  notiek!
Apbrīnojama ir eņģeļa vēsts Marijai! Mēs 
nezinām, kā tas tieši bija, kā tas izskatījās 
un kāda bija eņģeļa balss. Varam tikai 
minēt, kā sajutās Marija šai sarunā. Taču 
vēsts ir skaidra - kad Gara spēks apklāj 
cilvēku, tiek deldēts nespēks, šaubas, 
pat fiziska neauglība. Gara spēks atnes 
cerību un dzīvību. Gara spēkā piedzimst 
svētais. Gara spēkā pie mums nāk Dieva 
Dēls. “Dievam nekas nav neiespējams”, 
tā nav zinātniska varbūtība, bet eņģeļa 
pieredze, kurā viņš dalās ar Mariju. Un 
eņģeļi, kā zināms, redz Dieva vaigu, 
un tie, visticamāk pazīst Dievu labāk 
nekā mēs. Iespējams, tieši tāpēc, ka 
nepazīstam Dievu tik labi, mēs dzīvojam 
un sākam spriest it kā Viņš vairs nebūtu 
visvarens, svēts, mīlošs un visu zinošs par 
mūsu dzīves likstām un priekiem. Tieši 
pieredzes un ticības trūkums liek mums 
samulst un spriest pagalam aplami par 
Dievu.

Ticu, ka arī Marijai šie eņģeļa vārdi tā 
arī paliktu tikai kaut kas līdzīgs sapnim 
Jaungada naktī, kurā var ieraudzīt spožo 
nākotni ar Dieva varenajiem darbiem. 
Ja vien... Viņa pamostos un aizsteigtos 
ikdienā kā parasta jauna meitene un 
aizmirstu šo eņģeļa vizīti, kā saka - pa 
vienu ausi iekšā, pa otru laukā. Sapnis 
aizmirstos kā daudzi neparastie mirkļi, 
vīzijas un iedvesmas mēdz aizmirsties 
un izzust, kad dzīves rutīna tevi ierauj un 
citas daudz košākās ziņas visu aizslauka 
prom. Tas tā būtu, ja vien... ja vien Marija 
nebūtu atsaukusies šai vēstij ar vārdiem: 
“Esmu Kunga kalpone.. lai notiek ar 

mani, pēc tava vārda!” Marijas dzīvi 
izgaismoja satikšanās ar debesu būtni. 
Mariju iedvesmoja debesu būtnes vārdi, 
Dieva vārdi. Taču paliekošas izmaiņas 
sākās ar vārdiem “lai notiek!”. 

To vajadzētu mācīties arī mums 
- ka svētības sākas mūsu dzīvē ar 
ieklausīšanos Dieva vārdos. Taču paliek 
un nes augļus šīs svētības tad, kad 
mēs tiem atsaucamies ar vārdiem - lai 
notiek! Lai notiek tas pie manis, pie 
manas ģimenes un manā tautā. Tas 
ir aicinājums uz lūgšanas skolu, kurā 
mēs ne tikai zinām, ko Dievs spēj, bet 
ļaujam tam ienākt mūsu dzīvē. Tāpēc 
jau ir sacīts, ka jums nav tāpēc, ka 
nelūdzāt.., pat ja lūdzāt, tad aplami, lai 
šķiestos kārībām (Jēkaba 4:2-3). Es ticu, 
ka Dievs mūs katru grib piepildīt ar 
debesu bagātībām. Taču mums sevi ir 
jāizvērtē - vai manas dzīves trauks ir vaļā 
un nav netīrs un caurs. Marijas trauks 
bija atvērts, šķīsts un vesels. Bet kāds ir 
tavas dzīves trauks? Vai Dievs tajā var 
ko ieliet? Ko tev vajadzētu darīt ar savas 
dzīves ietvaru, lai tas sāktu uztvert un 
atstarot Dieva Dēla gaismu? Tāpēc jau 
pirms Ziemsvētkiem ir Adventa gavēnis 
un tikai pēc tam nāk laimīgais, Tā Kunga 
žēlastības jaunais gads.

Šajā laikā es atceros savu vecvecāku 
stāstu, kad viņi Ziemsvētkos sacīja ko 
līdzīgu Marijas vārdiem - “Lai notiek.” Viņi 
deva “Jā” vārdu mūža laulībai, kura kļuva 
bagāti svētīta ar septiņiem bērniem un 
pāri par trīsdesmit mazbērniem. Tā kāzu 
svinību vieta, kura toreiz Ziemsvētkos 
uzņēma kāzu viesus, zelta kāzās 50 
gadus vēlāk, knapi spēja ietilpināt 
visu lielo bagāto ģimeni. Viņi pārcieta 

karus, uzcēla mājas un padomju laikā 
nosargāja baznīciņu, ar puķu naudu 
veicot ziedojumus. Viņus nelutināja 
apstākļi. Viņi paši radīja apstākļus. Tas 
viss sākas ar vārdiem - “jā” - “lai notiek!” 
Kas ir tas, ko tu gribētu, lai notiek? Kam 
tu sacīsi “jā” šajos Ziemsvētkos? Un kam 
Dievs gribētu, lai tu atsauktos šajos 
Ziemsvētkos un visā dzīvē? Marijas 
stāstu un citu Dievam atsaucīgu cilvēku 
stāstus mēs zinām. Un pat ja nezinām, 
vajadzētu varbūt iepazīt iedvesmai?! 
Bet, kāds būs tavējais Diev-stāsts? Ticu, 
ka tas ir pilns svētībām. Ja vien.. Ja vien 
arī tu sacīsi.. ..

Mīļā Ādažu ev.lut.  draudze
Priecīgus Ziemsvētkus!

Laimīgu jauno 
Kunga žēlastības gadu!

Draudzes mācītājs 
Ivars Jēkabsons
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Draudzes īpašumu un juridiskajai 
nozarei šis gads kalpošanas ziņā 
ievērojami atšķiras no iepriekšējiem – 
darba apjoms un aktivitātes ir būtiski 
pieaugušas. Paldies Dievam, nozares 
kalpošanā ir iesaistījušies vairāki 
draudzes locekļi, un mēs visi kopā 
spējam paveikt daudz. Īpašs prieks 
par jaunajiem draudzes locekļiem, kas 
iesvētījušies un iesaistījušies draudzē šī 
gada laikā. Juridiskās lietas draudzē ir 
uzņēmies Jānis Pumpiņš, kurš konsultē 
draudzi visos juridiskajos jautājumos, kā 
arī sagatavo un izskata līgumu projektus, 
bet Jānis Vīgants veica Carnikavas 
baznīcas būvuzraudzību, kas bija ļoti 
atbildīgs un nozīmīgs darbs.
Aktīvākie draudzes locekļi, kuri šobrīd 
ir iesaistījušies Īpašumu un juridiskās 
nozares darbā ir Artūrs Veispāls, Elmārs 
Olšteins, Normunds Plešs, Jānis Vīgants, 
Jānis Pumpiņš, Renārs Avetisjans, Gints 
Rožkalns. Liels paldies arī mācītājam, 
draudzes priekšniecei un pārējiem 
padomes locekļiem, kuri seko līdz 
nozares darbam, atbalsta un arī iesaistās.

Viens no šīs nozares būtiskākajiem 
uzdevumiem šajā gadā bija 
Carnikavas baznīcas atjaunošanas 
darbu vadīšana un koordinēšana. 
Dievnama atvēršana pēc vērienīgās 
rekonstrukcijas tika plānota 2018. 
gada vasarā. Diemžēl šim sapnim 
nebija lemts piepildīties, jo 2017.
gada 10. decembra agrā rītā 
baznīca nodega... 

Tomēr draudze ir 
apņēmības pilna 
uzcelt Carnikavas 
baznīcu no jauna, 
tāpēc jauni un dedzīgi 
kalpotāji nozarei būs ļoti 
nepieciešami. 

Gaidām ikvienu, kurš jūt aicinājumu 
kalpot Īpašumu un juridiskajā 
nozarē.

ĀDAŽU DRAUDZES 
SAIMNIECĪBAS NOZARES 
AKTUALITĀTES
Saimniecības nozares darbi ikdienā 
nav pamanāmi, bet tie ir apjomīgi un 
bez tiem dievkalpojumu norise nebūtu 
iedomājama. Nozarē ieaistījušies 
kalpotāji rūpējās, lai baznīcā būtu 
gaisma, siltums, apsardze, atkritumu 
apsaimniekošana, ūdens un kanalizācija. 
Mēs esam pieraduši, ka tas viss darbojas 
un tās ir pašsaprotamas lietas, bet, lai 
tā būtu, kādam par to visu ir jārūpējas. 
Tāpat saimniecības nozare rūpējas 
par Baznīcas apkārtnes un visu pārējo 
draudzes īpašumu sakopšanu, talku 
organizēšanu, zāles pļaušanu, kritušo 
koku novākšanu utt. Diakonija atrodas 
mūsu īpašumā “Tīrkalni”, kurš arī tiek 
apkopts un uzturēts kārtībā. Šobrīd 
draudzes Saimniecības nozarē ir 
iesaistījušies trīs kalpotāji - Aleksandrs 
Hudobkins, Artis Virsis un Juris Baumanis, 
kuri savu iespēju robežās apzinīgi kalpo, 
tomēr nozarei būtu ļoti nepieciešami 
papildspēki, jauni kalpotāji, kas grib 
un var iesaistīties nozares darbībā. Mēs 
īpaši aicinām pieteikties kalpotājus ar 
vadīšanas prasmēm, kā arī speciālistus 
elektrībā, santehnikā, apkurē un jebkuru, 
kurš grib kaut ko darīt baznīcas labā.

Ā DA Ž U  E V. LU T. D R .
2018. G A DA 
PA S Ā K U M U  P L Ā N S
06.01. Zvaigznes diena
13.01. Plkst. 10:00 Konference – 
 lekcija “Par cienīgu svētuma 
 baudīšanu”, lektors J. Bitāns
29.03. Plkst. 20:00 – 31.03. Plkst. 22:00
 Lūgšanu ķēde – draudzes, 
 50 stundu ilga, nepārtrauktu 
 lūgšanu un nomoda laiks.
31.03.  Lieldienu nakts vigīlija
01.04. Lieldienas
21.04.  Plkst. 10:00 Senioru pasākums  
20.05.  Vasarsvētki
25.05.  Gaujas ielas svētki
26.05.  Svētdienas skolas noslēgums
01.06. Baznīcu nakts
03.08. – 04.08. Draudzes ekskursija/
 nometne
05.08.  Kapusvētki Carnikavā
12.08.  Kapusvētki Baltezerā
26.08. Draudzes diena
07.10. Pļaujas svētki. 
 Svētdienas skolas sākums.
18.11.  Latvijai 100
25.11. Mūžības svētdiena
02.12. Baznīcas gada sākums. 
 Pirmā Advente
24.12. Ziemassvētku vakara
 dievkalpojumi
25.12.  Ziemassvētki

Ā DA Ž U  D R AU D Z E S  Ī PA Š U M U  U N  J U R I D I S K Ā S  N O Z A R E S 
A K T U A L I TĀT E S

2017. gada janvāris līdz decembris 

BALTEZERA BAZNĪCĀ NOTIKUŠAS  
Laulības – 50, kristības – 130, iesvētības – 93.



M Ē R Ķ I S :  Mācīt  bērniem Bībeles stāstus atbilstoši  viņu 
vecumam un palīdzēt bērnam iepazīt  Dievu un Dieva Vārdu.

Šobrīd skoliņā bērnus sadalām divās vecuma grupās:
* mazie vecumā no 4 – 8 gadi 
* lielākā grupa 9 - 13 gadi. 

Svētdienas skolas nodarbības notiek no oktobra sākuma  līdz maija beigām  
svētdienas Dievkalpojumu laikā no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00, Baltezera baznīcas 
III stāvā. Katra mēneša pēdējā svētdienā bērni piedalās Ģimeņu Dievkalpojumā kopā 
ar vecākiem, vecvecākiem, citiem radiniekiem vai krustvecākiem.
Ar Bībeles stāstiem, lūgšanām, dziesmām un  rotāļām mēs mācamies domāt par 
Jēzu, pietuvoties un pateikties viņam. 
Ļoti priecājamies,ka šajā mācību gadā ir palielinājies kalpotāju skaits, bet, lai tas 
būtu pilnībā nokomplektēts, būtu nepieciešami vēl palīgi. 
Svētku gaidīšanas laikā Svētdienas skolas bērni rūpējās par apsveikumiem senioriem, 
tādā veidā izbaudot dāvināšanas un palīdžešanas prieku. 

Lai svētīgi  Jēzus dzimšanas svētki!

S V Ē T D I E N A S  S KO L A S  DA R B S  

Š.g. 8. oktobrī Baltezera 
baznīcā svinējām ļoti īpašu 
dievkalpojumu. Mūsu ilgadējai 
draudzes priekšniecei 
DAIGAI GRENCBERGAI 
tika pasniegts LELB augstākais  
apbalvojums, “Uzticības 
Vairogs”. Šo apbalvojumu 
pasniedza arhibīskaps Jānis 
Vanags.

Ar Uzticības vairogu apbalvo par 
sevišķiem nopelniem draudzes 
un Baznīcas darbā. Par nopelniem 
uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga 
kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, 
priekšzīmīga un godīga pienākumu 
izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, 
savas draudzes un sabiedrības garīgās 
izaugsmes labā.



Informācija par draudzē notiekošo interneta mājas lapā www.baltezerabaznica.lv. 
Seko draudzes aktivitātēm arī sociālajā portālā Facebook: www.facebook.com/BaltezeraBaznica 

KONTAKTI: Draudzes mācītājs IVARS JĒKABSONS - 29482497, ivars.jekabsons@baltezerabaznica.lv
  Draudzes priekšniece INESE LAUBENBAHA - 29192611, inese.laubenbaha@baltezerabaznica.lv
  Draudzes mūziķe DACE AKMENTIŅA – 29670447, dakmentina@inbox.lv

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164 Reģ. Nr. 90000345040 EUR: LV39UNLA0002000701636

KO TU GRIBĒTU LASĪT NĀKAMAJĀ AVĪZĒ?
Ja vēlies piedalīties tās veidošanā, vai vēlies kā savādāk iesaistīties kalpošanā mūsu baznīcā, lūdzu, raksti vai zvani,
es uzklausīšu un palīdzēšu īstenot Tavas idejas mūsu draudzē - Simona T. 20222285, simona.caupala@gmail.com

Kā jau ir ziņots - naktī no 9. uz 10. 
decembri nodedzis rekonstrukcijā 
esošais  Carnikavas dievnams Siguļos. 
Ugunsgrēkā cietušo, paldies Dievam, nebija un nelaimes 
apstākļus izmeklē atbildīgās institūcijas.
Taču par nožēlu bojā gājis ir unikāls dievnams, kas tika celts 18.
gs. un bija vecākais saglabājies Vidzemes jūras piekrastes koka 
dievnams, kas atradās Carnikavas vēsturiskajā centrā - Siguļos, 
blakus kapiem.
“Dievnams ir nodedzis līdz pamatiem un to vairs nevar mainīt. 
Vārdos neizsakāms klusums un zaudējuma sāpes pildīja daudzu 
sirdis vērojot to postažu, kas palikusi pāri pēc nelaimes. Visas 
tās pūles atjaunot dievnamu un mīlestība uz vietu, ar kuru 
daudziem saistās īpašas atmiņas, nu šķiet ir kļuvušas veltīgas. 
Taču baznīca ir kas vairāk. Baznīca ir Kristus, un tās savukārt ir 
labās ziņas par spīti nelaimei. Dievs ar ticīgo labas gribas cilvēku 
palīdzību var uzcelt visu no jauna. Kristus ir augšāmcēlies un arī 
mēs augšāmcelsimies! Esam ārkārtīgi pateicīgi par aizlūgšanām 
un daudzu jo daudzu cilvēku sirsnīgo morālo atbalstu un 
ziedojumiem, kas nākuši no dažādām privātpersonām, 
konfesijām, novadiem un pat valstīm!” notikušo komentē 
mācītājs Ivars Jēkabsons. 
Carnikavas dievnams atradās rekonstrukcijā un bija plānots 
2018. gadā, Latvijas simtgadē to atvērt dievkalpojumiem. Šis 
gads draudzē tika īpaši veltīts ziedojumu vākšanai dievnama 
atjaunošanai, lai savāktu nepieciešamo līdzfinansējumu 
baznīcas rekonstrukcijas 4. būvniecības kārtai, kas tika 
līdzfinansēta no Lauku Atbalsta dienestā administrētās ES 
struktūrfondu projekta saņemtās naudas. Šī projekta ietvaros 
baznīcā tika plānots pilnībā atjaunot un pabeigt baznīcas ārējo 
un iekšējo apdari, tai skaitā izbūvēt balkonu, altāra daļu, griestus 
un sienas. Bija iecerēts veidot to par vietu garīgai kultūrai un 
kristīgās dzīves praksei. Decembra sākumā daļa šo darbu jau 
gandrīz tika pabeigti. Taču šajā 2. Adventa rītā uguns nelaime 
to visu nopostīja.
Tomēr ilgu gadu lolotais, gandrīz jau īstenotais sapnis par 
Carnikavas baznīcu nav apstājies, draudze ir apņēmības 
pilna to celt no jauna! Tiek aplēsti zaudējumi un izvērtēti 
nākošie nepieciešamie soļi un ir uzsākta ziedojumu vākšanas 
kampaņa jauna dievnama celtniecībai. Ziedot Carnikavas 
baznīcas celšanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz 
Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas 
baznīcas celtniecībai” vai zvanot pa ziedojumu tālruni 
90067001.
Šobrīd Carnikavā dievkalpojumi katra mēneša pirmajā un 
trešajā svētdienā pulksten 15:00 turpinās notikt Carnikavas 
tautas namā   “Ozolaine”.


