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DRAUDZES ZIŅAS

Pie Jonas zīmes Lieldienās!
Kristus simbols agrīno kristiešu
zīmējumos ir zivs. Zivs grieķu valodā
nozīmē - ΙΧΘΥΣ (ichtys). Šie pieci burti
ir lietoti kā sākums pieciem vārdiem
izteikumā - Jēzus Kristus Dieva Dēls Glābējs. Taču šajos senajos zīmējumos
uz katakombu sienām ir attēlota nevis
vienkārši parasta zivs, bet - Jonas zivs.
Kā Jēzus reiz teica, ka tiks dota Jonas
zīme: “Kā Jona trīs dienas un trīs naktis
bija milzu zivs vēderā, tā arī Cilvēka Dēls
trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. …
kad Jona sludināja, tie (ninivieši) atgriezās
no grēkiem. Un, redzi, šeit ir vairāk nekā
Jona.”
(Mateja evaņģēlijs 12:39-41)
Tā ir liecība, kas līdz pat šodienai mums
stāsta par mirušo un trešā dienā no
nāves augšāmcēlušos Dieva Dēlu.
Par Jonas zīmi Lieldienās es 2012. gadā
domāju Jaffas pilsētā, Izraēlā pie lielās
zivs pieminekļa. Tā ir tā ostas pilsēta,
kurā Jona reiz iekāpa kuģī, lai dotos
prom no Dieva misijas. Tā vietā lai
aicinātu atgriezties Ninivi no grēkiem,
viņš kuģoja tieši pretējā virzienā un
jo tālāk, jo labāk - uz Taršišu. Tikai
vētra viņu apturēja. Tikai nonākšana
gandrīz nāvē - zivs vēderā, lika Jonam
visu pārvērtēt. Bet kāpēc Jona vairījās
sekot Dieva pamudinājumam? Man
šķiet, tas raksturo cilvēka dabu, pat
garīgi atvērta, talantīga un ar pravieša
dāvanām apveltīta cilvēka stūrgalvīgo
un grēcīgo dabu. Tas ir brīdis, kad skaidri
zini, ko Dievs grib no tevis, bet kādu
iemeslu dēļ, tu to apslāpē, visu vēlies
darīt pa savam. Tas raksturo grēku kā
parādu - kad tu labo zini, bet nedari, kā
netrāpīšanu mērķī, kas uzdots. Netrūkst

tādu, kas Dievu nenoliedz, taču tie
maz dara ticības labā. Jonas stāsts ir
par to, ka mūsu dzīve nepieder tikai
mums pašiem, bet mēs esam vajadzīgi
arī citiem un Dievam. Varbūt tev šķiet,
ka vari iztikt bez draudzes, bez ticības
kopšanas un atbalsta, taču tieši tad
ir vērts pajautāt, var būt tiešu tu esi
vajadzīgs draudzei, vajadzīgs Dievam
kādā īpašā misijā nest gaismu pasaulē?
To būtu īpaši svarīgi apzināties, kad

piederi pie draudzes, kas aug skaitliski
un esam apņēmušies attīstīt kalpošanas,
sakārtot draudzes īpašumus un uzcelt
Carnikavā Dievnamu. Paldies tiem, kas
jau atsaukušies, līdzdarbojas un atbalsta
ar lūgšanām, darbiem un līdzekļiem.
Domāju mums katram vēl
arvien ir jāpieaug, jo daudzējādā ziņā
nemaz neesam labāki par Jonu. Ja
godīgi izvērtētu savus dzīves ceļus, tad
drīz vien secinātu, ka arī mūsu ceļi nereti

ir veduši tieši pretējā virzienā Dieva
aicinājumam. Kad Dievs ir no mums
sagaidījis, lai dalāmies Viņa mīlestībā
ar citiem ģimenē, darbā, tautā - gan ar
savējiem, gan svešiem, tad esam to savā
kūtrumā nokautrējušies, noslinkojuši,
vai savā egoismā paturējuši visu sev.
Nereti esam vairāk dreifējuši pa straumei
- pakaļ pasaules vaļībām, mantkārībai un
māņticībai. Dieva Gars kā kāda brīdinošā
balss mūs apstādina - ja turpināsi
dzīvē braukt pa sarkanām gaismām,
aiziesi bojā. Neievērojot Dieva likumus
pazaudēsi ne tikai darbu, bet arī ģimeni,
tautu un pat savu dvēseli. Tāda bija arī
Jonas vēsts Ninivei, līdz tā atgriezās un
dzīvoja. Taču diemžēl pusotru gadsimtu
vēlāk pēc Jonas, šī pilsēta un valsts
degradējās vēl vairāk, līdz tika izpostīta
pavisam. Asīrijas impērija aizvien
vairāk iestiga varaskārē, vardarbībā,
mantkārībā, izvirtībā un okultismā, līdz
kāda smalka robeža tika pārkāpta un
žēlastības laiks izbeidzās. Galvas pilsētas
Ninives vēsture ir stāsts par to, kā no
zemes virsas var pazust pilnībā milzīga
pilsēta un vesela impērija. Tas ir tāpēc,
ka nākamās paaudzes nemācījās no
savu senču gudrības un neieklausījās
savu praviešu balsī - ka grēks vienmēr
atnes postu, bet ticība Dievam - dzīvību.
Arī šodien nereti pasaule iet gar aizas
malu. Vai mēs mācīsimies no savām
kļūdām un no mūsu priekšteču ticības?
To būtu svarīgi pajautāt arī Latvijas 100tajā jubilejas gadā, kad domājam par
mūs zemes vēsturi, tagadni un nākotni
- ko darīsim ar Jonas zīmi un Jonas
brīdinājumu?

Jonas stāsts patiesībā liecina par Dieva
neizmērojami plašo sirdi, kas grib mums
dzīvē dot jaunas iespējas - nostāties
uz Dieva ceļa un dzīvot. Un ne tikai
mums pašiem baudīt svētības, bet arī
tiem, kas ir ap mums - būt par gaismu
arī svešiniekam un pat ienaidniekam.
Iespējams Jonam doties uz Ninivi būtu
bijis tāpat kā kādam latviešu kristietim
doties padomju laikā uz Maskavu.
Iedomājieties - toreiz lielajai pilsētai
ar tās komunisma līderiem sacīt atgriezieties no grēkiem, pārtrauciet
darīt visu vardarbību, netiklību,
mantkārību un bezdievību, ko esat
pieraduši darīt. Vēl 40 dienas un iesiet
bojā. Jā, tik pat izaicinoši un tik pat
bīstami. Bet vēsture liecina, ka padomju
impērijai pienāca gals ātrāk vai vēlāk. Tas
nebūtu bijis iespējams bez drosmīgiem
atmodas lieciniekiem. Lai tas notiktu,
bija jāsagatavo vispirms praviešu sirds.
Droši vien, visgrūtākais Jonam toreiz bija
mīkstināt pašam savu sirdi labvēlībai
pret savas tautas apspiedējiem. Es
domāju Jona ar visām cilvēka dusmām
būtu varējis sacīt es jūs ienīstu par to,
ko jūs esat nodarījuši. Man riebj jūsu
pretīgie netikumi - ejiet vienreiz ellē!
Taču nē, Dievs sūta Jonu brīdināt un dot
tautai laiku atgriezties. Dievam ir dārgs
katrs cilvēks. Dievs nevēlas grēcinieka
bojā eju. Dievs dāvā dzīvību, svētību,
piedošanu un mīlestību. Tāds ir arī Jēzus,
kas aicina savu tautu gaismai. Taču Viņš
ir kas vairāk, kā Jona, jo Jēzus ir pati
Dieva mīlestība mūsu vidū - savu dzīvību
Viņš atdeva pie krusta, lai izlīdzinātu
debesis ar zemi, lai iznīcinātu grēka

Ko tu darīsi ar Jonas zīmi?
Ko tu darīsi ar to dāvanu, ko
Dievs ir dāvājis tieši tev?
Kur tu visvairāk Dievam esi
vajadzīgs šodien - mājās,
darbā, draudzē un sabiedrībā?

Ivars Jēkabsons, mācītājs
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PASĀKUMU PLĀNS

01.04. Lieldienas
21.04. Plkst. 10:00 Senioru pasākums
20.05. Vasarsvētki
26.05. 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

FAITH 5 - uzdāvini savai ģimenei
pašu dārgāko - laiku vienam ar
otru un ar Dievu!
Pagājušā gada nogalē man bija īpašs gods
uzņemt LELB svētdienas skolas nozarē
viesi no ASV – doktoru Riču Melheimu
(Richard Melheim). Viņš ar savu sapni būt
saviem bērniem ģimenē par vislabāko
tēti pasaulē, manuprāt, kļuva par īpašu
iedvesmu bērnu garīgai audzināšanai
un par atbildi uz LELB svētdienas skolas
nozares meklējumiem kā vairāk attīstīt
darbu ar bērniem draudzēs. Svētdienas
skolas mums Latvijā LELB draudzēs
darbojas ar diezgan labiem panākumiem
un labām tradīcijām. Taču sapratām arī to,
ka ir lietas, ko baznīca, svētdienas skola
un mācītājs nevar izdarīt vecāku vietā.
Tā ir kopīgā dievbijība mājās. Tas nozīmē
atdot bērnu garīgo audzināšanu pašiem
vecākiem, kā to māca Bībele (5.Mozus
11:18-19) – “visus šos vārdus ņemiet
pie sirds un ierakstiet savās dvēselēs
… un māciet tos saviem bērniem, tos
pārrunādami savā starpā...” Tā to māca
arī mūsu Lutera mazais Katehisms – “Kā
mājastēvam ir jāmāca savai saimei.” Lūk
– doktors Ričš atnāca kā praktiska atbilde
uz to, kā regulāri un ikdienas piedzīvot
un padziļināt dievbijību mājās ar FAITH
5, kas ir vienkārša ģimenes veselīgas
komunikācijas metode, kuras pamatā
ir pieci soļi. Tā ir praktiska ticība mājas
dzīvē, lai šajā šķeļošajā pasaulē, ģimene
paliktu vienota un stipra.
Dr Ričš saka - FAITH 5 ir tik vienkārši
izdarāms, ka to varētu pat četrgadnieks.
Dariet to katru vakaru un jūs redzēsiet, kā
nozīmīgas psiholoģiskas, socioloģiskas,
neiroloģiskas un garīgas svētības sāk
ieplūst jūsu svarīgākajās attiecības jau
pēc pāris vakariem. Un šīs svētības nekur
nepazudīs, tās jau pēc sešām nedēļām
kļūs par veselīgiem ieradumiem jūsu
ģimenes ikdienā. FAITH5 jums un jūsu
mīļajiem cilvēkiem radīs brīnišķīgu logu,
caur kuru ieraudzīt vienam otru. Katru
vakaru tas mācīs empātiju, līdzjūtību,
līdzcietību, aktīvu klausīšanos, prasmi
tikt galā ar dzīves problēmām, vienlaicīgi
tuvinot jūs vienu otram un Dievam.
Ieteikums jums ir darīt to katru vakaru
tieši pirms gulētiešanas. Tas arī radīs
atmosfēru, kas piesātināta ar mīlestību,
siltumu, drošību, gādību un mieru.
Rezultāts būs labāks naktsmiers.

FAITH 5 piecu soļu formula ir vienkārša:
DALIES, LASI, PĀRRUNĀ, LŪDZIES, SVĒTĪ.
Viss sākas ar televizora izslēgšanu,
iziešanu
no
interneta,
telefona
pārslēgšanu klusajā režīmā, atslēgšanos
no visiem masu izklaidēšanas ieročiem,
lai jūs dalītos ar dienas priecīgākajiem
un bēdīgākajiem notikumiem. Visiem
nākas izslēgt tehnoloģijas, pārtraukt
jebko, ko tie dara, un sapulcēties telpā,
ko izraudzījies sasaucējs, lai uz dažām
minūtēm ģimene “saslēgtos kopā”, un
darītu to ar nolūku.
FAITH5 pirmais solis ir dalīties ar dienas
priekiem un bēdām. Kas bija labs?
Kas bija ne tik labs? Izstāsti, neturi to
noslēpumā!
Otrais solis ir lasīt Dieva Vārdu. Var ņemt
svētdienas sprediķī izmantoto lasījumu
un iet tam cauri atkal un atkal, un atkal,
un atkal. Iet dziļumā. Visu nedēļu. Katru
vakaru.
Trešais solis ir pārrunāt savus priekus
un bēdas un sasaistīt tos ar šo Bībeles
lasījumu.
Ceturtais solis ir lūgt vienam par otra
priekiem un bēdām.
Piektais solis ir citam citu svētīt, pirms
tiek izslēgtas aizejošās dienas gaismas.
To var darīt, apzīmējot viens otra pieri
ar krusta zīmi un, piemēram, sakot “Lai
Dievs Tevi svētī un pasargā un dod tev
savu mieru” vai vienkārši “Es Tevi svētīju”.

Katru vakaru katrā mājā

DALIES

priekos un bēdās

LASI

Bībeles pantu vai
stāstu

PĀRRUNĀ
kā Bībeles lasījums
varētu būt saistīts ar
taviem priekiem un
bēdām

LŪDZIES
viens par otra
priekiem un bēdām

SVĒTĪ
cits citu

www.faith5.org
www.faithink.com

“Pildiet šos piecus ticības vingrinājumus
– runājiet savā starpā un ar Dievu. Šī
metode ir ģimenes vienotības recepte.”
Ar pilnīgu pārliecību, kas balstīta
personīgā pieredzē, saka Dr. Ričs
Melheims no ASV.
Vairāk informācijas un dažādi video
ar tulkojumu latviešu valodā
Facebook.com/Faith5Latvija .
Piesakieties un rakstiet par savu
pieredzi un liecībām šo uz e-pastu
Faith5Latvija@gmail.com.

Ivars Jēkabsons, mācītājs

Mācītājs Ivars ar kundzi Martu
Un Dr. Ričš ar kundzi Arlyce
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ienaidu, kas šķir mūs no Dieva un, lai
dāvātu piedošanu. Tāds ir Jēzus ceļš uz
Lieldienām. Tāds ir šīs Jēzus pasludinātās
Jonas zīmes ieguvums visai pasaulei.
Mums šodien ceļš uz Lieldienām ir
sevis pārvērtēšanas, atgriešanās un
augšāmcelšanās ceļš kopā ar Jēzu.
Kristus Krusta dāvana ir lielā piedošana.
Tieši piedošana ir tas, kas skolniekam
palīdz neiestrēgt neveiksmēs. Piedošana
palīdz ģimenei pāršķirt jaunu lappusi
pēc strīda un dzīvot laimīgi. Piedošana
bankrotējušam
uzņēmējam
ļauj
celties un mēģināt vēlreiz. Piedošana
cietumnieku izved brīvībā. Piedošana
dziedina vardarbībā cietušo. Piedošana
arī grēcinieku, ieved debesīs! Tāda ir
Jonas zīme, ko dāvā Kristus. Tā izglābj
dvēseles. Tā dāvā veselību, brīvību un
svētumu.

Iedomājieties situāciju, kad ģimenē
vecāki vispār nesarunātos ar saviem
bērniem, un bērni darītu to pašu. Vai
bērns varētu iemācīties runāt, ja viņa
vecāki visu laiku klusētu? Vai mēs jebkad
varētu uzzināt, kā mūs sauc, kas patīk
cilvēkiem, ar kuriem kopā mēs dzīvojam?
Vai saprastu, kas ir mīlestību, uzticība,
ģimenē bez vārdiem? Galu galā, kā mēs
pasauktu palīgā vai atzītos mīlestībā
nerunājot?
Jebkuram cilvēkam būtu skaidrs, ka tā
ir nenormāla situācija, ka tā dzīvot nav
pareizi. Sarunas, vispār komunikācija,
ir neatņemama un pat obligāta ikkatra
cilvēka dzīves sastāvdaļa. Sarunās mēs
izsakām savas vēlmes, paužam savu
attieksmi pret notiekošo. Bailes, sāpes,
satraukums, prieks, nogurums,… Visa
emociju un cilvēka sajūtu gamma
visskaidrāk un nepārprotamāk ir
paužama ar vārdiem, sarunā.
Prezbiteriešu mācītājs Artūrs T. Pīrsons
savā 19895. gadā sarakstītajā grāmatā
“Mācībstundas lūgšanu skolā, kā tās
pasniedzis Kungs Jēzus Kristus”1 par
lūgšanu saka šādi: “Lūgšana savā
dziļākajā būtībā ir cilvēka tikšanās ar
Dievu vienatnē, lai izteiktu Viņam savus
lūgumus, sazinātos ar Viņu pie žēlastības
troņa un lai atklātu ko jaunu par Dieva
esamību, klātbūtni un raksturu”
Tikšanās, saruna, izziņa, piedzīvojums.
1 Pīrsons, Artūrs. T., Mācībstundas lūgšanu
skolā, kā tās pasniedzis Kungs Jēzus Kristus,
Atradums, Rīga, 2010

Tie ir tikai daži no lielumiem, kuri
raksturo lūgšanu. Lūgšanā mēs līdzīgi
maziem bērniem mācāmies izteikt
savas domas, vēlmes un pārdzīvojumus
savam Debesu Tēvam. Mēs sūdzamies,
lielāmies, pateicamies. Mēs veidojam
dzīvas un radošas attiecības ar Dievu.
Un, ka jau jebkurā darbībā, jo vairāk mēs
praktizējamies, jo labāk pieprotam un
izprotam to, ko darām. Tas nenozīmē,
ka ar laiku mūsu lūgšanas noteikti
kļūs ārkārtīgi daudzvārdīgas un
daiļsakanīgas, pārpilnas ar sarežģītiem
formulējumiem un dziļām emocionālām
domām. Tā var būt, bet bieži, ikdienā
praktizējot lūgšanas, mēs saprotam, ka
daudzie vārdi kļūst lieki, pat traucējoši.
Sāk pietikt ar Tēvreizi vai pat nopūtu
“Kungs, apžēlojies!”
Lūgšanu vakari, kuri no pagājušā gada
novembra katru pirmdienu notiek
mūsu Dievnamā Baltezerā, ir iespēja
katram nākt un praktizēties, veidot savas
attiecības ar Dievu. Un tas, ka mēs nākam
visi kopā uz šo sarunu, nav pretrunā
iepriekš teiktajam par lūgšanas būtību.
Stāv rakstīts: “Un vēl es jums saku: ja
divi no jums virs zemes vienprātīgi
kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs
viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs
ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es
esmu viņu vidū.” Mt 18:19-20
Kopīga lūgšana brāļu un māsu kopībā ir
tas notikums, kurā mēs sastopam Kristu.
Tā ir iespēja saņemt atbalstu grūtā brīdī.
Tā ir iespēja dalīties priekā, liecināt par
Dieva brīnumainajiem darbiem savā
dzīvē. Kopīgie lūgšanu vakari ir iespēja
piedzīvot Svētā Gara vadību, dzirdot,
kā ar vārdiem, kuri tikko bija Tavā galvā,
lūdz kāds cits.
Lūgšana, kā jau jebkura saruna ir dialogs.

Mēs diezgan labi protam izklāstīt savas
vēlmes, vajadzības un sūdzības, bet kā ir
ar ieklausīšanos Dieva sacītajā? Vai savās
ikdienas lūgšanās mēs nelīdzināmies
poliklīnikas pacientam, kurš ieskrienot
ārsta kabinetā, ātri nober jau gatavo
diagnožu un nepieciešamo zāļu virkni,
un tikpat ātri aizskrien projām, pat
neuzklausījis ārsta viedokli un padomu?
Ir brīži, kad mūsu lūgšanu vakari vairāk
kļūst par klusuma vakariem. Mēs
klausāmies. Mēs mācāmies sadzirdēt
Dieva atbildes. Vai tas vienmēr izdodas?
Noteikti nē. Jo mēs mācāmies. Mācāmies
ieklausīties sevī un Dievā.
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LŪGŠANU
VAKARI

Ja Tu domā, ka nemāki lūgt Dievu,
nāc uz lūgšanu vakariem. Lūgsim, lai
Dievs mums to māca kopā.

SENIORU SADRAUDZĪBAS PASĀKUMS 21. APRĪLĪ

Ja Tu domā, ka lūgšanas paliek
neatbildētas,
nāc
uz
lūgšanu
vakariem. Klausīsimies Dieva atbildēs
kopā.

Mīļi aicinām draudzes seniorus uz ikgadējo sadraudzības pasākumu
21. aprīlī plkst.10:00 Baltezera baznīcā.

Ja Tu baidies lūgt skaļi un publiski,
nāc uz lūgšanu vakariem. Lūgsim
pēc Dieva iedrošinājuma un atbalsta
kopā.
Ja Tev šķiet, ka Tev to nevajag, nāc. Ja
Tev to ļoti vajag, nāc.
Ja ir slikti, nāc. Ja ir labi, nāc.

Lūgsim kopā.
Tiekamies katru pirmdienu
18.30 Baltezera baznīcā.
Paliekot lūgšanās, Jānis

Kopīgi svinēsim dievkalpojumu ar Svēto vakarēdienu un pavadīsim laiku sadraudzībā pie svētku galda.
Mūsu šī gada pasākuma īpašā viešņa – mūziķe Ieva Akurātere.
Mīļie seniori, nāciet, brauciet un aiciniet līdzi savus draugus, arī, ja viņi nav mūsu draudzē. Un aicinājums
gados jaunajiem draudzes locekļi – atvediet uz pasākumu savus vecākus vai vecvecākus.

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA
“Jo mēs esam viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis,
lai mēs tajos dzīvotu”

(Ef. 2:10)

Draudzes diakonijas darbinieki sirsnīgi pateicas visiem draudzes locekļiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstīja dāvaniņu
sagatavošanu Ādažu pansionāta iemītniekiem un draudzes senioriem.
30. decembrī mācītājs Ivars Jēkabsons, diakonijas darbinieki un kopā draudzes kora pārstāvji viesojās pansionātā ar svētbrīdi,
Ziemassvētku laika korāļiem un draudzes sarūpētajām dāvaniņām. Tāpat Ziemassvētku laikā tika apsveikti draudzes seniori.

Draudzes diakonija
Sirsnīgi sveicam

JĀNI KOPŠTĀLU ar apstiprināšanu

evaņģēlista amatā.

Prieks ir jo lielāks par Jāņa Kopštāla apstiprināšanu
evaņģēlista kārtā tāpēc, ka jau iepriekš draudzē
esam varējuši izbaudīt viņa atbalstu, enerģiskumu
un organizatorisko talantu dažādās kalpošanās kā
dievkalpojumi, lūgšanas, iesvētes mācības, alfa kurss,
baznīcu nakts un arī līdzdalība draudzes talkās un citos
vasaras pasākumos - nometnēs un draudzes dienā.
Vēlam svētības, vadību un prieku Garā kalpojot un
kopā piedzīvojot Jēzu Ādažu draudzē.

Kungs, Debesu Tēvs, ja Tu namu neuzcel, tad velti darbojas, kas pie tā strādā (Ps. 127:1). Tādēļ mēs lūdzam Tevi būt šī nama Cēlājam.
Lai tas stāv uz īsta pamata - Tavas mūžīgās mīlestības Jēzū Kristū, mūsu Pestītājā. Lai šī celtne kļūst par namu, kur var pulcēties Tava
draudze, kur var tikt pasludināts Tavs svētais vārds un tikt izdalīti Tavi sakramenti - Tev par godu un daudziem par svētību. Palīdzi
visiem tiem, kas šeit tiks kristīti un mācīti, kļūt par dzīviem akmeņiem Tavā svētajā baznīcā, par svētiem priesteriem, gataviem nest
garīgus upurus, ko Tu vari pieņemt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Un tagad, kamēr notiks ārējais celtniecības darbs, pasargi tos, kas
tajā piedalās, no visām briesmām un nelaimēm. Un, kad nams taps gatavs, tad ļauj mums slavēt Tavu svēto un augsto vārdu. Āmen.

MĀCĪTĀJS RINALDS GRANTS
Es aicinu draudzes novērtēt, cik tas ir
labi, ka mums ir uz kurieni atvest savus
draugus! Ja kādreiz kāds mūsu draugs
sāk uzdot jautājumus par ticību, un
mums liekas, ka dievkalpojumiem viņš
vēl nav gatavs, vai arī viņš atnāk uz
dievkalpojumu un saka: „es gribu to
iepazīt vairāk!”, cik labi, ka Dievs mums
ir devis Alfu! Evaņģēlijā Filips aicināja
Natanaēlu sacīdams: „Nāc un paskaties!”
(Jņ.1:46) Tas varēja notikt tikai tāpēc, ka
Jēzus tur bija atnācis un bija sastopams.
Cik forši, ka mums Dievs ir devis Alfu, kur
cilvēki var ieraudzīt Jēzu un mēs varam
teikt: „Nāc un paskaties!”2

ALVJA LIECĪBA
Kad pirmoreiz ieraudzīju nosaukumu
Alfa kurss, mani tas īpaši neuzrunāja.
Drīzāk otrādi - radās dažādas asociācijas
ar fanātiķu bariņu, kas vakaros sanāk
kopā, lūdz Dievu, dzied, laistās ar
svēto ūdeni un runā par Bībeli. Kopā ar

ALFA KURSS
KAS IR ALFA KURSS?
ALFA ir 11 nodarbību kurss – ievads
kristietībā, bet ļoti labi noder arī jau
esošiem Draudzes locekļiem. Izveidots
šis kurss ir Londonā Bromtonas Sv.
Trīsvienības draudzē.
Alfa kursi Latvijā tiek rīkoti kopš 2003.
gada. Tie notiek luterāņu, katoļu,
baptistu, adventistu un vasarsvētku
draudzēs, kā arī dažās brīvbaznīcās un
misijas organizācijās.

KAM IR PAREDZĒTS ALFA KURSS?
Tas ir domāts ikvienam, īpaši tiem, kuri:
Vēlas iepazīt kristietību;
Ir jauni kristieši;
Nesen pievienojušies draudzei;
Vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas
kristīgajā ticībā.

KĀPĒC MAN, TEV UN MŪSU
DRAUDZEI IR VAJADZĪGA ALFA?
ALFA kurs ir iespējams visdraudzīgākais
un nepiespiestākais veids, kā ieaicināt
Draudzē savus draugus, ģimenes
locekļus, darba biedrus. Šis kurss
neuzliek nekādas saistības, tas notiek

kritiķiem draudzīgā un skeptiķiem
atvērtā gaisotnē. ALFA ir labs veids, kā
parādīt to kristietību, kura ir aizraujoša,
interesanta, saistoša.

KĀ NOTIEK ALFA?
Maltīte – kopīgas vakariņas, nesteidzīgi
baudot gardu zupu, lai mēs attaptos pēc
darba dienas steigas.
Slavēšana – dažas dziesmas kopīgas
noskaņas izveidošanai. Pat ja Tev šķiet,
ka nemāki dziedāt, neuztraucies.
Lekcija – katru nedēļu lekcija ir par vienu
no tematiem. Lektori? Vislabākie!
Diskusija – pēc lekcijas sarunas par
dzirdēto un pārdomas par to, kā tas
skar mani. Drīkst uzdot neērtus un
nepareizus jautājumus!!!
Tas viss parasti aizņem 2-2.5 stundas.

PAR KO RUNĀ ALFA?
Ievadlekcija – “Vai ir dzīvē vēl kas vairāk?”
Vēl daži temati
“Kā es varu būt pārliecināts par savu
ticību?”
“Kāpēc un kā man lūgt?”
“Kas ir Svētais Gars?”
“Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?”
Bet pilnu programmu Tu vari uzzināt
piedaloties kursā.
Jolantas liecība:

Pirms gada mani ”neuzkrītoši” uzaicināja
un es piekritu apmeklēt Alfas kursu, par
ko tagad esmu bezgala pateicīga. Šis
aicinājums bija no sirds un mīlestības
pilns. Kā tādam nepiekritīsi?
Kursu laikā īsti visu neuztvēru, jo
biju diezgan rezervēta un skeptiski
noskaņota, nespējot norobežoties no
pašas izveidotajām klišejām par un ap
kristietību. Spēju uztvert atsevišķas
lekcijas tēmas, bet ne kopumā. Pastāvīgi
sev jautāju – ko es te daru, kam man tas?
Nebija viegli pārliecināt sevi ik nedēļu
iet uz kursiem. Tomēr mans spīts ņēma
virsroku un es par to esmu priecīga. Ar
šodienas skatījumu saprotu, ka klišejas
veido cilvēks un apkārtējā pieejamā
vide, nevis kristietība vai ticība kā tāda.
Šogad jau labprāt un ar interesi gāju
klausīties vairākas lekcijas, ar konkrētu
mērķi – sadzirdēt. Nezinu, vai izpratu
visu lekcijā teikto, bet noteikti saklausīju
sev šajā brīdī svarīgāko. Būs viela
pārdomām…
Tas vedināja būt klāt nedēļas nogales
izbraukumā, uz kuru pagājušajā gadā
neaizbraucu, jo informācijas un sajūtu
man tajā laikā bija par daudz. Viss notiek
tā, kā tam jānotiek un nekas nav nejaušs.
Vajadzēja šo „klikšķi”, lai es ienāktu
Baznīcā, līdzīgi kā pa mazu spraudziņu
ielaužas gaismas stars. Vajadzēja laiku,

1 Daugavgrīvas Baltās Baznīcas Draudzes
avīze 2014. gada decembris.
2 http://gertrude.lv/2015/01/desmit-gadizem-alfas-zimes/

sievu Dainu jau bijām izgājuši iesvētes
mācību, kristījušies un iesvētīti. Pat
samērā regulāri apmeklējām baznīcu
un iesaistījāmies dažos draudzes
pasākumos. Vārdu sakot - bijām savā
iedomu anketā ievilkuši ķeksīti - esmu
kristietis. Pilnīgi droši varu apgalvot,
ka galvenais pamudinājums arvien
vairāk iesaistīties draudzes dzīvē bija
konkrēti cilvēki - mācītājs Kārlis ar sievu
Andu un daudzi citi aktīvie draudzes
locekļi. Man vienkārši ar viņiem bija
interesanti. Tad arī nāca uzaicinājums
apmeklēt Alfa kursu. Joprojām bez pārāk
liela entuziasma tomēr jau ar zināmu
interesi, nolēmām piedalīties. Mums
bija izveidojies savs priekšstats par
ticības lietām, un sakrājušies jautājumi,
uz kuriem cerējām rast atbildes. Tomēr
mani joprojām nepameta agrākās
asociācijas par šo iedomāto reliģisko
fanātismu, ar kuru sevi nevēlējos asociēt.
Protams, realitātei nebija nekā kopīga
ar manām fantāzijām - Alfa kurss
izrādījās gluži mūsdienīga, dinamiska
un vienlaikus arī ļoti skaista pieredze.
Ja vien būtu iespējams šo pieredzi
iekonservēt un atvērt to brīžos, kad
rodas nepieciešamība …
Svarīgi, ka šajā kursā nekas netika
uzspiests, neviens par kristietību
nerunāja augstprātīgi un kā vienīgās
patiesības sludinātājs, gluži otrādi gan lekcijas, gan diskusijas bija ļoti
cilvēciskas un saistošas. It sevišķi

Pārskats par Ādažu draudzes finansēm
2017. gadā EUR
DRAUDZES IEŅĒMUMI
Dievkalpojuma laikā saziedotais

20595

Draudzes locekļu ikgadējie ziedojumi

4654

Ziedojumi par kazuālijām (laulības, kristības)

7320

Draudzes ziedojumi kopējām vajadzībām

6637

Kopā neierobežotai lietošanai 39206
Mērķa ziedojumi (diakonijai, svētdienas skolai, misijai 2554
jauniešiem, ērģeļēm)
Mērķa ziedojumi Carnikavas baznīcas atjaunošanai 69598
(Fiziskas, juridiskas personas, LAD maksājums)
Kopā mērktiecīgi ziedojumi 72153
Nekustamā īpašuma pardošana

500

Atbalsts no Ādažu domes

1500
Kopā ieņēmumi 113360

diskusijas. Nav daudz pasākumu,
kuru laikā var izturēt vairāk nekā
divas stundas, ne reizi neielūkojoties
mobilajā telefonā, nepārbaudot e-pastu,
sociālo tīklu saturu. Alfa kurss ir tāds
notikums. Atmosfēra tur bija tik jauka
un nepiespiesta, diskusijas interesantas,
pat aizraujošas, ka tajos brīžos ārpasaule
uz brīdi paliek otrā plānā. Domāju, ka
tas arī ir Alfa kursa galvenais āķis. Ja
tevi uzreiz neuzrunā tēma, tu tomēr
izbaudi atmosfēru, dziesmas, saskarsmi
ar patīkamiem un interesantiem
cilvēkiem.3

UN ĪSAM KOPSAVILKUMAM…
Var gari un plaši stāstīt draugam, kā
garšo Tevis ceptās kotletes. Var aprakstīt
garšu, smaržu, krāsu. Un vienalga, tikai
pagaršojot viņš sapratīs un iegūs savu
nepastarpināto priekšstatu par to. Tieši
tāpat ir ar ALFA kursu. Lai saprastu, kas
tas ir, vislabākais līdzeklis ir pašam tajā
piedalīties.

Nāc un redzi.
Nāc un piedzīvo.
Sirsnībā Jānis Kopštāls

3 Daugavgrīvas Baltās Baznīcas Draudzes
avīze 2016. gada marts.

DRAUDZES IZDEVUMI

BALTEZERA DIEVNAMA UZTURĒŠANA
Elektrība

6306

Apsardze, ūdens piegāde , dzeramais ūdens

428

Saimniecības izdevumi

5477

Inventāra iegāde (trauki, galds)

564

Mācītāja atalgojums (norēķins ar GASN)

11400

Automašīnas noma, transporta izdevumi, degviela, 2248
apdrošināšana
Alga, INN, VSOI (ērģelniece, grāmatvede)

2290

Kancelejas izdevumi, sakari, bankas pakalpojumi

691

Gada ziedojums LELB, Īkšķiles prāvesta iec

5031

Citi ar kalpošanu saistītie izdevumi un izmaksatās 8823
palīdzības (diakonijai, draudzes darbiniekiem, citiem
mācītājiem un evaņģēlistiem)
Agapes nozare (sadraudzība)

1077

Dievkalpojuma nozare

1300

Diakonija

1470

Info nozare

684

Izglītības nozare - grāmatas

332

Kopā izdevumi Baltezera dievnama uzturēšanai 48122
Izdevumi Carnikavas baznīcas atjaunošanai 46045

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES ZIŅAS

lai pakāpeniski mana iekšējā telpa kļūtu
gaišāka soli pa solītim. Jo gaišāka un
mīlestības bagātāka būšu es pati, jo
mīlošāka būs vide man apkārt. Izmaiņas
sākas ar mani.1

DRAUDZE AKTĪVI TURPINA LEMT PAR JAUNĀ CARNIKAVAS DIEVNAMA CELTNIECĪBAS VIETU
Lai apspriestu jaunas baznīcas celtniecību Carnikavā, piektdien, 23. februārī Carnikavā viesojās Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags kopā ar LELB Virsvaldes sekretāru R. Ganiņu, īpašumu nozares pārstāvi A. Bušu, Carnikavas
novada domes priekšsēdētāju D. Jurēvicu, mūsu mācītāju I. Jēkabsonu, draudzes priekšnieci I. Laubenbahu un īpašumu nozares
pārstāvi A. Veispālu.
Kopā tika apskatītas četras iespējamās baznīcas būvniecības vietas - pie īpašuma “Blusas”, vieta pie tirgus laukuma, Stacijas iela
1 un Laivu māja. Tika diskutēts par katras vietas dažādajiem plusiem un mīnusiem, protams, nepieciešams rūpīgi izvērtēt visus
variantus un ņemt vērā baznīcas atrašanās vietu un pieejamību. Uzklausot visus viedokļus, Arhibīskaps par piemērotākajām
vietām atzina divas – jau esošo vietu pie Laivu mājas, kā arī otru pie Carnikavas tirgus laukuma, O. Vācieša un Kalmju ielas
krustojumā – jo baznīcai jāatrodas pēc iespējas tuvāk cilvēkiem. A. Veispāls atzina, ka tieši šīs divas vietas kā vēlamākās nosaukuši
arī aptaujātie draudzes locekļi un iedzīvotāji.

Foto: I. Cerbule

JAUNIEŠI ĀDA ŽU DRAUDZĒ
Mūsu draudzē paši mazākie brāļi un māsas Kristū ir tie, kam ir no 4-13 gadiem. Viņi nāk uz Baznīcu ar vecākiem un apmeklē
svētdienas skolu, kur mācās iepazīt Kristu, spēlēt spēles, kā arī dziedāt un viedot muzikālus priekšnesumus.
Nākotnē ļoti vēlamies un lūdzam Dievu, lai jaunieši mūsu draudzē ir kā nākamais posms pēc Svētdienas skolas pabeigšanas.
Lai mēs sanāktu kopā un neformālā gaisotnē mācītos turpināt iepazīt Kristu, veidotu sadraudzību, skatītos KINO, priecātos par
dabu, dodoties pārgājienos un meklējot piedzīvojumus, uzklausītu vieslektoru pieredzi un padomus, iespējams muzicētu, kā arī
sadarbotos ar citām draudzes nozarēm. Tādējādi ar saviem darbiem teicot slavu Dievam, visdažādākos veidos, un nest svētību
VISIEM brāļiem un māsām Kristū.
Mīļie vecāki, aiciniet un iedvesmojiet savus jauniešiem (14-21 gadiem*) apmeklēt draudzes rīkoto pirmo Jauniešu vakaru 11.
aprīlī plkst 19.30 – 21.00, lai patīkamā kompānijā kopā ar mūsu draudzes Mācītāju Ivaru Jēkabsonu pavadītu laiku pie tējas
krūzes un našķiem, iepzītos un aprunātos par Jums interesējošām un svarīgām tēmām, lai kopā varam organizēt un plānot mūsu
darbību turpmāk, pulcinot Baznīcā aizvien vairāk jauniešu.
Mums ir ļoti daudz idejas un lielas cerības par to, kā padarīt mūsu draudzes jauniešu dzīvi krāsaināku, lasot Bībeli, daloties un
priecājoties par kopābūšanu.

Ja meklē ceļu tuvāk Dievam, vai jauniešus kas tic, vai vienkārši vēlies redzēt, kas tas ir – draudzes
jaunieši, esi laipni aicināts pievienoties!
Atsūti ziņu par savu ierašanos – ingai.sondorei@gmail.com
Mob. 29248905
* Vecuma ierobežojums ir diezgan nosacīts. Aicināti visi, kuri jūtas piederīgi!
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

