
Lūkas evanģēlijs 5:1-11
Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņa spiedās, lai dzirdētu Dieva vārdu, tad viņš, stāvēdams Gennēsaretes ezera krastā, ieraudzīja divas 
laivas ezera malā; un zvejnieki, no tām izkāpuši, mazgāja tīklus. Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam atirt laivu mazliet 
no krasta; apsēdies viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš teica Sīmanim: “Airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai.” Sīmanis 
atbildēja: “Mācītāj, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši. Bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā.” Tā izdarījuši, viņi noķēra 
milzum daudz zivju, tā ka viņu tīkli saplīsa. Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā. Tie atnāca, 
un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima. To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja: 
“Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks.” Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zivju loma dēļ; arī 
Jēkabu un Jāni, Zebedeja dēlus, kas bija Sīmaņa darbabiedri. Jēzus sacīja Sīmanim: “Nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks.” 
Izvilkuši laivas krastā, tie pameta visu un sekoja viņam.

Ko nozīmē ielaist Jēzu savā dzīves laivā?
Sīmanim tas nozīmēja vispirms svētīt 
savu darbu ar Kristus vārdiem, svētīt 
savu tukšo laivu, tīklus un iedot jaunu 
spēku nogurušajām rokām. Sīmanim 
tas iedeva iespēju nozvejot, iespējams, 
mūža lielāko lomu. Vēl vairāk - Sīmanim 
tas izmainīja visu dzīvi un deva iespēju 
realizēt dzīves viskvēlāko sapni. Tas ir 
sapnis par labāku pasauli kopā ar Kristu - 
Messiju. Viņš atrada ko vēl vērtīgāku par 
vienkārši veiksmīgu zveju. Sīmanis pats 
izauga jaunā, garīgā kavalitātē - kļuva 
par cilvēku zvejnieku debesu valstībai. 
Sīmanis ieraudzīja, ka ticība Kristus 
vārdiem svētīgi darbojas dzīves realitātē.
“Dieva vārda klausīšanās mērķis ir būt 
“noķertam”, aizskartam, uzrunātam, lai 
šis vārds tā apgaismotu tavu saprašanu 
un tā iedvesmotu gribu, ka tas izmaina 
tavu domāšanu un tavu rīcību.” (Jack 
Shea) Kad zivs ir noķerta, tā tiek vilkta no 
tumsas uz gaismu, līdzīgi, kā tas notiek 
ar cilvēkiem, kas klausās Jēzus vārdus. 
Jēzus mūs velk tuvāk gaismai, Dievam, 
svētumam, brīvībai. Kad noķer zivi, tā 
mirst un kļūst par pārtiku cilvēkiem. 
Līdzīgā veidā arī cilvēki, kas “noķerti” 
ar Dieva vārdu, mirst sev, mirst savam 
grēkam, mirst savam lepnumam un 
augšāmceļas Kristum. Sekojot Kristum, 
tie no sava egoisma un koncentrēšanās 
uz sevi kļūst vairāk pievērsti citiem un 

kļūst tādā veidā par svētību, par gaismu, 
simboliski sakot - par “uzturu” jeb par 
“ēdienu” citiem.
Te, manuprāt, ir atbilde arī mūsdienu 
bezjēdzībai. Nereti dzird no veiksmīgiem 
cilvēkiem, ka it kā jau nekā netrūkst, 
bet sirdī ir kaut kāds tukšums. Sirdī ir 
kāda vieta, ko laicīgie labumi nespēj 
piepildīt. Cilvēks, reiz radīts dievlīdzībā, 
ilgojas pēc dievišķā. Jo dvēseles iekšējo 
visumu var piepildīt un padarīt jēgpilnu 
vienīgi Dievs, vienīgi mūžīgās, garīgās 
vērtības. Sīmanis šo bezjēdzības plaisu 
nu bija pārvarējis, atsaucoties Kristus 
iedvesmai. Un tas viss iesākās ar vārdiem: 

“Es izmetīšu tīklus tavā vārdā!” Jēzus 
lietoja Sīmaņa laivu. Un Viņš var svētīt 
arī tavu dzīves laivu. Sīmanis atsaucās 
Kristus vārdiem, kas deva spēku turpināt 
iesākto darbu. Arī tu to vari, ja ļauj 
atskanēt Viņa vārdiem tavā dzīvē. Viņa 
vārdos var atskanēt atbilde arī tavai 
dzīves situācijai.
Man šķiet, ka šī satikšanās ar Jēzu 
ir kā svētdiena baznīcā. Jo dažkārt, 
apmeklējot dievkalpojumus, jūtamies 
līdzīgi kā Sīmanis - noguruši un iztukšoti. 
Bet mēs varam izstāstīt Viņam, kā mums 
iet vai neiet, un, ielaiduši Jēzu savā 
sirds laivā, iegūstam jaunu spēku un 

Mans Jēzus aicinājums!
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ASgaismu. Mēs izaugam jaunā kvalitātē 
un atrodam to lielo dzīves aicinājumu 
katram savā īpašā veidā un vietā. Ne 
visiem tas nozīmē mainīt nodarbošanos. 
Taisni otrādi. Tas var nozīmēt jaunu jēgu 
tai pašai ikdienai. Taču šī rakstu vieta liek 
pajautāt - vai es esmu savā vietā? Un kas 
ir mans Dieva aicinājums? Kur man Jēzu 
vajadzētu ieaicināt? Dievs mūs neaicina 
kļūt par kādu citu cilvēku, bet par to, kam 
mēs katrs esam radīti. Tas liek varbūt 
pajautāt arī - kāpēc mani dzīves tīkli ir 
kļuvuši tukši un netīri? Vai tas ir grēks 
vai7 varbūt pārbaudījums? Tad apstājies, 
izmazgā savus tīklus un ļauj Jēzum sevi 
uzrunāt! Un tu atkal atradīsi savu ceļu. 
Šī rakstu vieta atgādina, ka dzīve kopā 
ar Jēzu ir auglīga un svētīga. Viņā mēs 
atrodam jaunus dziļumus un jaunu 
jēgu ikdienai. Šī pāri plūstošā svētība, 
tā piepilda mūsu dzīves laivas, ka tikko 
spējam aptvert visu dāvanu lielumu un 
Dieva dāsnumu. Un tad tas aicina mūs 
arī dalīties ar citiem savā dzīves svētībā. 
Tas aicina saukt citas laivas palīgā, lai 
kopīgā sadarbībā lielo lomu varētu droši 
nogādāt krastā. Un tad priecīgi sekot 
Jēzum un Dievu pagodināt.
Šis stāsts ir kā līdzība par mūsu draudzi. 
Arī mums ir Jēzus, mums ir mācekļi, 
mums ir garīgie kalpošanas tīkli, kas 
aicina ļaudis sekot debesu valstībai. 
Un mums ir arī divas laivas - viena no 
betona – Baltezerā un otra ir no koka 
- Carnikavā. Carnikavas dievnams vēl 
ir jāturpina remontēt, lai arī šī laiva var 
svētīgi kalpot nākamām paaudzēm. 
Un es ticu, ka Jēzus mūsu laivas - mūsu 
dievnamus pilda un pildīs ar pāri 
plūštošām svētībām. Mums šajā laikā 
ir nepieciešams katra cilvēka atbalsts 

un atsaukšanās. Tikai kopā - visas mūsu 
rokas, mūsu prāti un sirdis, mēs spēsim 
piepildīt draudzes lielo misiju, kurā Jēzus 
mums katram saka: “Nebīsties, es tevi 
padarīšu par cilvēku zvejnieku!” Katra 
iniciatīva, lūgšana, vārdi, kalpošanas un 
ziedojumi, tas viss nesīs augļus debesu 
valstībai par godu.
Doties jaunos, dziļos ūdeņos var šķist 
bīstami. Arī mēs līdzīgi Sīmanim varam 
aizbildināties - neesmu cienīgs vai arī 
- ko nu es… Taču tieši tevi Dievs aicina 
ar vārdiem: “Es tevi darīšu par cilvēku 
zvejnieku!” Dievs katru mūs savā vietā 
un veidā izrauga valstībai. Bieži vien tos, 
kuri varbūt vismazāk to gaidījuši. Vai 
tiešām es varētu būt noderīgs? Līdzīgi 
kā jaunavai Marijai, Jēzus mātei no 
mazpilsētiņas, kura varbūt jutās vistālāk 
no dzīves centra. Tomēr tieši viņa tika 
izraudzīta nest sevī Dieva dēlu! Skaidrs 
ir tas, ka Dievs piepilda ar savu spēku 
tādus, kuru rokas un zvejas tīkli, nedz 
arī prāts un sirds ne tuvu nespēj aptvert 
dāvanas lielumu. Tāpat arī ir skaidrs, ka 
neviens nav tik grēcīgs vai necienīgs, ka 
Dievs to nevarētu pārveidot Viņa misijai.
Vārdu sakot - Dievs neaicina tos, kuri ir 
jau svēti un sagatavoti, bet sagatavo 
un svētī tos, kurus aicina! Pavērojiet 
daudzos piemērus no Bībeles. 
Piemēram: Sentēvs Jēkabs izkrāpa 
savam brālim pirmdzimtības svētību; 
Sīmanis - Pēteris bija ļoti impulsīvs un 
dažkārt pat nezināja, ko runā. Ķēniņam 
Dāvidam bija mīlas afēra ar Batsebu, 
viņš pat šīs dēkas dēļ aizsūtīja nāvē 
vienu no labākiem karavīriem. Noa 
pēc lielajiem plūdiem piedzērās. Jona 
vēlējās aizbēgt no Dieva, kad tika sūtīts 
uz Ninivi. Pāvils bija radikāls farizejs un 

kristiešu slepkava. Miriama, Mozus māsa 
vērpa intrigas. Marta par daudz raizējās, 
bet Gideons bija pārāk nedrošs. Māceklis 
Toms šaubījās, bet Sāra bija nepacietīga 
un smējās, vai Dievs var piepildīt savu 
apsolījumu par pēcnācējiem viņas 
vecumā. Pravietis Elija kļuva depresīvs 
vajāšanu brīdī, bet Mozus stostījās, 
nejutās gatavs vadīt tautu brīvībā. Caķejs 
bija pārāk mazs augumā, Ābrahāms 
bija jau vecs, bet Lācars vispār bija 
miris. Tomēr tieši viņus Dievs izraudzīja, 
sagatavoja un lietoja savā misijā!
Pat ja tu neesi perfekts, Dievs tomēr 
darbojas tavā dzīvē. Tas notiek bieži 
vien tieši tāpēc, ka jūties nepilnīgs, 
nespēcīgs un atkarīgs no Viņa. Taču 
Aicinājums sekot, kalpot ar to, kas tu 
esi, mums ir dots katram un visiem. Bet 
tava pagātnes pieredze var kalpot arī kā 
tava priekšrocība. Pajautā sev, ieklausies 
- ko Jēzus teiktu tev? Ko viņš tavā sirdī 
saka un izraisa, kad Sīmanis un varbūt 
arī tu sadzirdi vārdus: “Es tevi darīšu par 
cilvēku zvejnieku!” Jā, par ko Jēzus grib 
padarīt tevi, tavu ģimeni, tavu darbu un 
tavu draudzi?
Atliek tikai ieklausīties, “ieķerties” 
Kristus vārdos, ļauties tikt noķertam/
nozvejotam, jo te ir kaut kas varenāks 
par tevi, kas uzrunā un darbojas tavā 
dzīvē. Jēzus aicina – “Dodies dziļumā!” 
Paliec mazs un pazemīgs Dieva priekšā 
un atsaucies tavā Dieva dotā veidā 
Viņam tā, lai tieši tavā dzīvē Gara 
dāvanas izpaužas bagātīgi un pieved 
Dievam daudzus ļaudis. Atsaucies, lai 
celtu draudzi Dievam par godu! Un dari 
visu, sekojot Kristum mīlestībā!

Ivars Jēkabsons, mācītājs

Šis gads mūsu Ādažu draudzē ir 
pasludināts par Carnikavas baznīcas 
atbalsta gadu, kurā notiek dažādas 
aktivitātes baznīcas atjaunošanai gan 
fiziski, gan garīgi. Šis ir mūsu draudzes 
otrs dievnams, tas atrodas Carnikavas 
vēsturiskajā centrā - Siguļos, blakus 
kapiem. Tas ir celts 18.gs., un ir vecākais 
saglabājies Vidzemes jūras piekrastes 
koka dievnams, kas šobrīd atrodas 
rekonstrukcijā un lūdz pēc tavas 
palīdzības.
Lai pilnībā pabeigtu dievnama 
rekonstrukciju un tā interjeru, mums 
vēl būs nepieciešami apmēram 100 
000 eiro. Šobrīd draudzē izveidotajai 
baznīcas atjaunošanas darba grupai ir 
izdevies piesaistīt Eiropas struktūrfondu 
nauda Lauku Atbalsta dienesta 
(LAD) programmā - 45 000 eiro, 

kam nepieciešams līdzfinansējums. 
Šie līdzekļi tiks izmantoti nākamajā 
restaurācijas posmā, kurš uzsākts jūnijā. 
Lai savāktu nepieciešamos līdzekļus 
atjaunošanas projekta realizācijai un 
restaurācijas pabeigšanai, šobrīd norit 
līdzekļu vākšanas akcija “Atjaunosim 
Carnikavas baznīcu kopā!” ar mērķi līdz 
31. oktobrim savākt vismaz 36 000 eiro, 
kas ļaus realizēt LAD atbalstīto projektu 
un atvērt baznīcu dievkalpojumiem. 

Lūdzam ziedot un atbalstīt 
baznīcas atjaunošanu, lai 
jau 2018. gadā Latvijas 
Simtgadē varam atsākt aktīvus 
dievkalpojumus baznīcā un 
garīgi stiprināt Carnikavas 
novadu!

Ziedojumu akcijas “Atjaunosim 
Carnikavas baznīcu kopā!” mērķis: līdz 
31. oktobrim savākt 36 000 eiro. 

CIK ŠOGAD JAU SAZIEDOTS?
Šobrīd kopš gada sākuma saziedoti  3 500 
eiro, kas ir 1/10 daļa no nepieciešamā. 
Paldies visiem ziedotājiem!

SĀKAS NĀKAMAIS BŪVNIECĪBAS ETAPS
Šobrīd esam vienojušies ar arhitekti Zentu 
Bušu, Carnikavas iedzīvotāju, par tālāko 
projekta izmaiņu un autoruzraudzības 
veikšanu. Ir arī izstrādātas jaunas baznīcas 
interjera projekta skices, sadarbojoties ar 
Carnikavas iedzīvotāju interjera dizaineri 
Katrīni Pētersoni. Esam arī vienojušies ar 
Rīgas Mākslas un Mediju tehnikumu par 
altāra, kanceles un solu, un lustru izbūvi 
baznīcā.

Jau jūnijā sadarbībā ar pašvaldības 
būvvaldi, celtniekiem, draudzes 
būvuzraugu, autoruzraugu un interjera 
dizaineri tika uzsākts nākamais baznīcas 
būvniecības-rekonstrukcijas etaps, 
kas tiks finansēts no LAD piešķirtiem 
līdzekļiem un draudzes savāktiem 
ziedojumiem.
Nākamie veicamie celtniecības darbi 
ir sienu siltināšana un apšuvums no 
iekšpuses un ārpuses, griestu izbūve, 
koka grīdas izbūve, baznīcas vējtvera 
un ārdurvju izbūve, zvana izgatavošana 
un uzstādīšana, altāra, kanceles un solu 
izbūve, palīgtelpu un balkona izbūve.

ATGRIEŽAM DRAUDZES DZĪVĪBU 
CARNIKAVAS BAZNĪCAI
Šogad jau notikuši vairāki draudzes 
pasākumi Carnikavas baznīcā, kas palīdz 
celt ne tikai dievnamu fiziski, bet arī 
garīgi un svētī vietu, kur jāatgriežas 
draudzes dzīvībai. 
Aprīlī talkojām Lielās Talkas ietvaros un 
sakopām baznīcas apkārtni, lielu daļu 
no meža, kur taka ved uz O. Vācieša 
pieminekli, un uzstādījām karoga mastu. 
Maijā svinīgā dievkalpojumā iestādījām 
Latvijas Simtgades ozolu, kas ir viens 
no 100 ozoliem, kuri tagad ieskauj 
visu Latviju. Jūnijā atvērām baznīcas 
durvis Baznīcu naktī, pārabedījām 
baznīcā atrastos kaulus un Vasarsvētkos 
svinējām pirmo dievkalpojumu kopš 
baznīca atrodas rekonstrukcijā. Visos 
šajos notikumos bija jūtama īpaša 
Gara klātbūtne – būt baznīcā ar plikām 
sienām, caurumiem, atrasties starp 
dēļiem un celtniecības materiāliem, bet 
ar altāri un draudzes locekļu lūgšanām, 
dziesmām un Dieva vārdu, ir tik svētīgi 
un iedvesmojoši.
Šobrīd aktīvo rekonstrukcijas darbu dēļ 
dievkalpojumi un lūgšanas par baznīcu 
notiek katra mēneša pirmajā un trešajā 
svētdienā, pulksten 15.00 Carnikavas 
tautas namā “Ozolaine”.

KĀ ES VARU IESAISTĪTIES UN 
ATBALSTĪT CARNIKAVAS BAZNĪCU?
1) Lūgt par baznīcas atjaunošanu!
2) Ziedojot finanšu līdzekļus.
3) Iesaistīties baznīcas atjaunošanas 
darba grupā. Interesēties var pie 
mācītāja Ivara Jēkabsona vai grupas 
vadītāja Artūra Veispāla, vai pie kāda cita 
darba grupas dalībnieka - Aleksandra 
Hudobkina, Marikas Hudobkinas, 
Simonas Čaupalas, Normunda Pleša, 
Martas Romanovas- Jēkabsones, Rotas 
Skujas, Daces Veispāles.
4) Ziedot dažādus būvmateriālus, 
piemēram, kokmateriālus.
5) Kalpot Carnikavas baznīcā tūristu 
piesaistei un informēšanai.
6) Iesaistīties ziedojumu piesaistes 
aktivizēšanā un aktivitātēs, piemēram, 
reklāmas materiālu izstrādē, uzņēmēju 
uzrunāšanā, darbā un sarunās ar 
sadarbības organizācijām un pašvaldību, 
rakstīt finansējuma piesaistes projektus, 
piedalīšanās Nēģu svētkos Carnikavā 
(26. augustā), u.c.

KĀ ZIEDOT?
Carnikavas baznīcai var ziedot 
ziedojumu kastēs baznīciņas formā vai 
speciālās aploksnēs Baltezera baznīcā, 
vai arī veicot pārskaitījumu uz Ādažu 
draudzes bankas kontu ar norādi 
„Carnikavas baznīcas atjaunošanai”: 
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, 
Baltezera baznīca, Ādažu novads, 
LV-2164, Reģ. Nr. 90000345040, 
Konts: LV39UNLA0002000701636. 
(Ādažu evaņģēliski luteriskajai 
draudzei ir piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, līdz ar 
to ziedotājiem ir pieejami nodokļu 
atvieglojumi.)

PAPILDUS INFORMĀCIJA
www.baltezerabaznica.lv
www.facebook.com/CarnikavasBaznica 
info@carnikavasbaznica.lv 

Marta Romanova-Jēkabsone

LŪ D Z A M  Z I E D O T  C A R N I K AVA S  B A Z N Ī C A S  ATJ AU N O Š A N A I !

Carnikavas baznīcas interjera vizualizācijas, dizainere K. Pētersone



ĀD
AŽ

U 
EV

AŅ
ĢĒ

LI
SK

I L
UT

ER
IS

KĀ
S 

DR
AU

DZ
ES

 Z
IŅ

AS

 Visgrūtākais manā ticības dzīvē ir 
paļauties uz Dievu simtprocentīgi. Droši 
vien tāpēc, ka nekam šajā pasaulē nav 
100% garantijas- ne bankām, ne laulībai, 
ne darbam, ne solījumiem, ne izglītībai, 
ne nopirktajām lietām, nekam. Tas rada 
nedrošības sajūtu, un nevilšus iezogas 
jautājums- vai tiešām es pilnībā varu 
paļauties uz Dievu? 

Uzsākot savu ticības ceļu, mani 
ziedojumi bija sīknauda, vēlāk arvien 
lielāka un lielāka summa, līdz biju gatava 
maksāt desmito tiesu. Varētu teikt, ka, 
augot manai ticībai, proporcionāli auga 
arī ziedotā summa.

 Atceros pirmo reizi, kad nolēmu maksāt 
desmito tiesu. Tas bija kā lēciens aukstā 
ūdenī, kā lēciens nezināmajā, kā risks 
zaudēt grūti nopelnīto naudiņu.

Kas mani uz to pamudināja? Dzirdētais 
rekolekcijās, lasītais dažādos ar baznīcu 
saistītos izdevumos un laikam pats 
spēcīgākais impulss bija kāda liecība. Tā 
rezultātā radās atklāsme, ka es paļaujos 
uz Dievu pārāk maz, ka es pagodinu 
Dievu nepilnīgi un ka es piedalos 
baznīcas uzturēšanā nepietiekami.

Iesaistījos kalpošanā, kas radīja 
piederības un ģimeniskuma sajūtu, līdz 
ar to arī pilnīgi citu atbildības sajūtu 
attiecībā pret baznīcu. Beidzot tu patiesi 
ieraugi neskaitāmās vajadzības un 
ierobežotās iespējas. Elektrības rēķini, 
apkure, mazgāšanas līdzekļi, sveces, 
papīrs, kopējamā mašīna, dziesmu 
grāmatas, remonts....Ļoti, ļoti daudz 
izdevumu, bet nepietiekami ienākumi.

Nedomājot maksāju savus privātos 

rēķinus, maksāju bankai, maksāju par 
dzīvokli, maksāju par daktera vizītēm, 
maksāju un maksāju.

Attiecībā uz dievnamu man bija tāda kā 
stīvēšanās, kā tirgošanās. Man pašai ir 
daudz vajadzību, gan jau baznīca iztiks 
ar to, kas ir, gan jau citi...

Nu nav citu, esmu es un Dievs, un Dieva 
nams, kas uzturams, uzpošams un 
mīlējams.

No Dieva esmu saņēmusi tik ļoti daudz- 
svētību, žēlastību, grēku atlaišanu, 
prieku, garīgu bagātību, dziedināšanu, 
brāļus un māsas Kristū, mieru, mīlestību. 
Par to es nepārtraukti lūdzos.

Dievs, lūdzu, svētī mani, lūdzu, žēlo 
mani, lūdzu, palīdzi man!

Lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, 
lūdzu, lūdzu, lūdzu....

Palika kaut kā neērti. Kāda ir mana 
artava? Kalpoju, labi, bet kā ar manu 
piedalīšanos maksājumos, lai Dieva 
nams tiktu pienācīgi uzturēts, lai tas 
man nepaliktu pēdējā vietā?

Mani spēcīgi uzrunāja izlasītais 
Maleahija grāmatā 3:10. ,,Nesiet visas 
desmitās tiesas uz dārgumu krātuvi, un 
lai manā namā ir ēdiens, tad pārbaudiet 
mani, saka Pulku Kungs, vai tad es jums 
neatvērtu debesu logus, vai nelietu pār 
jums svētību, līdz būtu gana!?”

Šī ir, iespējams, vienīgā, vieta, kur Dievs 
aicina pārbaudīt Viņu. Un es pārbaudīju 
un pārbaudu.

Izsīka sodi, zagļi arī vairs nebija manāmi, 
darījumi kaut kā nokārtojās, negaidīti 

tika apstiprināti projekti, pat saņēmu 
kā dāvanu jaunu televizoru no gandrīz 
sveša cilvēka ( tie jau būtu atsevišķu 
stāsti, kas ir brīnumpasaku vērti).

Pavisam skaidri es sapratu, ka bez Dieva 
svētības sodos un visādās muļķībās 
es samaksāju tuvu desmitās tiesas 
apjomam. 

Dievs nepieprasa, tikai aicina un apsola, 
bet es to ,,laidu pār galvu” ilgus gadus. 
Kā bērns lūdzos un kā bērns saņēmu. 

Bet cik ilgi? Bērni reiz izaug, arī manas 
ticības dzīves bērnība, šķiet, ir pagājusi. 
Laiks arī man daudz atbildīgāk un 
nopietnāk izturēties pret Dievu.

Es zinu un esmu pārliecināta, ka ir un būs 
grūti, ka būs liela cīņa par dot vai nedot, 
ka pasaule mani spiedīs uz ceļiem, lai 
tikai nepagodinātu Dievu, lai tikai Viņa 
namam nebūtu tā pilnība, kas pienāktos.

Bija viens brīdis, kad salūzu. Personīgo 
maksājumu uzradās tik daudz, ka uz 
dažiem mēnešiem pārstāju maksāt. 
desmito tiesu. Smejies vai raudi, 
nepaskatījos, ka beidzies ūdens skaitītāja 
termiņš, un nu bija jāmaksā visas 
daudzdzīvokļu mājas neuzrādītā ūdens 
patēriņa starpība. Summa sastādīja to 
pašu, ko nesamaksāju dažus mēnešus kā 
desmito tiesu. 

Ir ļoti daudz diskusiju un attaisnojumu, 
lai nemaksātu desmito tiesu, bet es 
izvēlos atrast visas iespējas un iemeslus, 
lai maksātu. Man vairs nav vajadzības 
pārbaudīt Dievu. Es pārbaudu sevi - savu 
paļāvību un ticību.

Marika Hudobkina

 “Tas bija ap sesto stundu, un 
tumsa pārklāja visu zemi līdz devītajai 
stundai, jo saule aptumšojās. Un tempļa 
priekškars tika pārplēsts vidū pušu. Jēzus 
skaļā balsī iesaucās: “Tēvs, es nododu 
savu garu tavās rokās.” To pateicis, viņš 
nomira.”(Lk 23:44-46)

Šie vārdi no Lūkas pierakstītā Evaņģēlija 
iezīmē jaunas pasaules sākumu. Dieva 
Dēls ir atdevis savu dzīvību, lai mēs 
tiktu pestīti, lai tiktu atpirkti no visiem 
saviem grēkiem, lai piepildītu Dieva 
doto bauslību. Ar šo brīdi mainās Dieva 
un cilvēku attiecības ne tikai garīgajos 
jautājumos, bet arī tīri praktiskās lietās. 
Piemēram, ziedošanā, vai kā to vairāk 
pazīstam Vecās Derības Rakstos – 

upurēšanā.

Tempļa priekškars, kuru piemin 
evaņģēlists Lūka, bija pēdējā robeža, 
kura atdalīja Svēto vietu no Vissvētākās 
vietas Jeruzalemes templī. Vissvētākā 
vieta jūdu tradīcijā bija Dieva godības 
mājoklis cilvēku vidū. Šajā telpā vienu 
reizi gadā drīkstēja ieiet tā gada augstais 
priesteris. Un, darot to, šis priesteris pat 
pēc īpašu šķīstīšanas rituālu veikšanas, 
tika apsiets ar virvi, lai gadījumā, ja tas 
sava grēcīguma dēļ zaudētu samaņu 
vai nomirtu, sastopoties ar Dieva 
godību, viņu varētu no šīs telpas izvilkt. 
Vissvētākā vieta bija Vecās Derības 
upurēšanas sistēmas stūrakmens un 
balsts.

Bailes bargā debesu soģa priekšā, bailes 
neizpildīt kādu no daudzajiem bauslības 
likumiem, mēģinājums atpirkties no 
soda ar dzīvnieku vai citiem mantiskiem 
upuriem – lūk pamata motīvi, kuri 
noteica cilvēku attieksmi pret upurēšanu 
Vecās Derības laikmetā.

Pirmo reizi ar 10. tiesas došanu Svētajos 
Rakstos mēs varam lasīt 1.Mozus 
grāmatas 14. nodaļā, kura attēlo 
Ābrama un Salemas ķēniņa Melhisedeka 
tikšanos.(1Moz 14:18-20) Nākamais, kurš 
ziedo 10. daļu no savas mantas, ir Jēkabs.
(1Moz 28:10-22) Un tikai pēc Israēla 
tautas iziešanas no Ēģiptes verdzības, 
pie Sinaja kalna 10. tiesa tiek noteikta kā 
obligāta prasība. Tiesa, jāpiemin, ka 10. 
tiesa nav vienīgais mantiskais ziedojums, 

kuru nosaka Mozus saņemtā Bauslība, 
kopā šie obligātie ziedojumi vai upuri 
veido ap 30 % no katra isarēlieša gada 
ieņēmumiem.

Līdz ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos 
situācija ir manījusies. Mums vairs 
nav jāmēģina ar upuru vai ziedojumu 
palīdzību iegūt vai atgūt Dieva labvēlību. 
Vēstulē ebrejiem mēs lasām: “Tad nu 
ar drošu prātu tuvosimies žēlastības 
tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu 
žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā 
brīdī.”(Ebr 4:16) Priekškars, kurš mūs šķīra 
no Dieva godības klātbūtnes, ir saplēsts. 
Vissvētākā vieta ir pieejama katram. 
Upuris, kurš reizi par visām reizēm un uz 
visiem laikiem ir izpircis mūs no grēka 
verdzības, ir pienests. Tas ir Kristus. 

Bauslības prasības ir piepildītas. Bet kā 
paliek ar 10. tiesu? Vai tā ir jāziedo vai 
nē? Ko šī prasība nozīmē Jaunās Derības 
cilvēkam – kristietim?

Uzreiz ir jāpiezīmē, ka viennozīmīga 
un vienprātīga viedokļa šajā jautājumā 
daudzo kristīgo konfesiju, draudžu un 
denomināciju vidū nav. Ir draudzes, 
kurās 10 tiesas došana noteikta kā 
obligāta. Pie tādām pieder arī daudzas 
no Amerikas megadraudzēm, piemēram, 
Vilovkrīka (Willow Creek Community 
Church) un Sadlbeka (Saddleback 
Church), kuru labklājība un izaugsme, 
šķiet, varētu kalpot par labu piemēru, 

kādu pienesumu draudzes kalpošanai 
dod šāda prakse. Tam pretstatā ir 
draudzes, kuras vienprātīgi un absolūti 
norobežojas no 10. tiesas maksāšanas 
kā levītiskās bauslības atliekām, kuras 
nekādi neattiecas uz Kristus sekotājiem. 

Kur ir līdzsvars starp šiem viedokļiem?

Ir ļoti būtiski saprast, ka nekādi 
ziedojumi, nekādi maksājumi vai darbi 
mums nepalīdzēs ne par milimetru 
pietuvoties pestīšanai. Līdz ar to ir 
jāapzinās, ka 10. tiesa vai jebkura cita 
obligāta maksājuma noteikšana garīgi 
mūs atgriež Vecās Derības bauslības 
pakļautībā. Taču Kristus mums ir devis 
pilnīgu brīvību no šīm saistībām savā 
Evaņģēlijā, un tas ļauj mums atviegloti 
nopūsties, jo vairs nav šo obligāto 
normu, nav asiņu upuru un bailēs veikto 
ziedojumu. Bet mūsu ziedošanu nosaka 
un iedvesmo evaņģēliskā brīvība. Kā 
rakstīja apustulis Pāvils – “Ikviens lai 
dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne 
smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu 
devēju Dievs mīl.”(2.Kor 9:7)

Obligātajām bauslības prasībām pretīm 
mēs varam likt katra kristieša tiešu 
atbildību par notiekošo viņa draudzē. 
Elektroenerģija, siltums, Vakarēdiena 
elementi, mācītāja atalgojums, dziesmu 
grāmatas... šo sarakstu varētu turpināt. 
Tieši tāpat kā mūsu ikdienas dzīvē, arī 
draudzēs dzīves organizēšana prasa 

reālus finanšu līdzekļus. Un tas, vai šie 
līdzekļi būs pietiekamā apjomā, jau ir 
mana un tava atbildība. Tas ir atkarīgs no 
mana vai tava ziedojuma apmēra. 

Vai tai ir obligāti jābūt 10. tiesai? Nezinu. 
Man skaidrs ir tas, ka vienalga, cik liels 
vai mazs būs mans ziedojums, tas 
nespēs dzēst manu grēku parādu Dieva 
priekšā. Mans ziedojums parāda tikai 
un vienīgi to, cik ļoti pateicīgs es esmu 
Kristum par Viņa upuri. Tas parāda manu 
pateicību Dievam par visu, ko Viņš savā 
neizmērojamajā žēlastībā man ir devis 
un vēl dos mūžībā. Mans ziedojums ir 
mana atsaukšanās Dieva aicinājumam 
iet un pasludināt visām pasaules tautām 
Labo Vēsti par Jēzu Kristu, dzīvā Dieva 
Dēlu. 

Tā ir mana personīgā derība ar Dievu, 
paļāvība uz Viņa vadību, cerība uz Viņa 
žēlastību. Brīvprātīga. Prieka pilna.

“Upurē Dievam pateicību,
maksā Visuaugstajam, 

ko apsolījis,
un tad piesauc mani posta dienā –

es tevi glābšu, un tu 
godāsi mani!”

Psalms 50:14-15

Jānis Kopštāls

Z I E D O Š A N A  U N  D E S M I TĀ  T I E S A 

Pārsk ats par Ādažu draudzes finansēm 
2017. gadā periods J A N VĀ R I S - M A I J S  E U R
 

DRAUDZES IEŅĒMUMI

Dievkalpojuma laikā saziedotais 7443

Draudzes locekļu ikgadējie ziedojumi 2008

Ziedojumi par kazuālijām (laulības, kristības) 900

Draudzes ziedojumi kopējām vajadzībām 2745

Kopā neierobežotai lietošanai 13096

Mērķa ziedojumi (diakonijai, sv. skolai, ērģelēm) 893

Mērķa ziedojumi Carnikavas baznīcas atjaunošanai 2776

Kopā mērktiecīgi ziedojumi 3669

Atbalsts no Ādažu domes 1500

Kopā ieņēmumi 18265

DRAUDZES IZDEVUMI

BALTEZERA DIEVNAMA UZTURĒŠANA
Elektrība 3972

Apsardze, ūdens piegāde , dzeramais ūdens 149

Saimniecības izdevumi 759

Inventāra iegāde (trauki ,galds) 478

Mācītāja atalgojums (norēķins ar GASN) 4750

Automašīnas noma, transporta izdevumi, degviela, 
apdrošināšana 

1256

Alga, INN, VSOI (ērģelniece, grāmatvede) 1037

Kancelejas izdevumi, sakari, bankas pakalpojumi 304

Gada ziedojums LELB,  Īkšķiles prāvesta iec 1541

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

3749

Agapes nozare (sadraudzība) 340

Dievkalpojuma nozare 206

Diakonija 509

Info nozare 127

Izglītības nozare - grāmatas 25

Kopā izdevumi Baltezera dievnama uzturēšanai 19202

Izdevumi Carnikavas baznīcas atjaunošanai 12266
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AS„Kādu katrs dāvanu saņēmis, 
ar to kalpojiet.” 
(1. Pētera 4:10)

Ienākot baznīcā, vienmēr viss ir sakopts, 
tīrs, vienmēr mani gaida, ir sagatavota 
lapiņa, lai es zinu, kura dziesma man būs 
jādzied, kādi pasākumi vai svarīgi notikumi 
tuvojas mūsu draudzei, dievkalpojuma 
secība, altāris ir izdekorēts, māmiņistabā 
ir ūdens, kāds našķis, ar ko nomierināt 
manu kreņķīgo mazuli, ir mantiņas, 
paklājs. Pēc ģimenes dievkalpojuma ir 
sarūpēts cienasts, apkārtne ir sakopta, 
zāle ir nopļauta, sociālajos tīklos un mājas 
lapā vienmēr redzu jaunāko informāciju 
par savu draudzi. Tieši tik vienkārši es to 
visu redzu! Bet vai zini, cik daudz darba, 
laika un cilvēku stāv aiz visām šīm pavisam 
pierastajām lietām? 

Šajā gadā mūsu draudzē ir ievēlēta 
jauna padome, iecelta jauna draudzes 
priekšniece un sadalītas atbildības grupas. 

No ievēlētās draudzes padomes tika 
iecelta jauna draudzes priekšniece – Inese 
Laubenbaha, kas mūsu draudzē ir jau 18 
gadus, aktīvi kalpojusi gan svētdienas 
skolā kā skolotāja un arī vadītaja, 
līdzdibinājusi draudzes kori “Zari”, vienmēr 
aktīvi iesaistījusies draudzes dzīvē ar visu 
savu ģimeni, vīrs Guntars mūsu bazīca 
kalpo kā pērminders, meita Anete kalpo 
svētdienas skolā un dēls Edvards Leo ir 
izgājis iesvētes mācību. 

Turpināt darbu pēc mūsu iepriekšējās 
draudzes priekšnieces Daigas Grencbergas 
nav vienkārši, jo viņa visu savu laiku veltīja, 
lai mums būtu viss augstākminētais, 
viņa  “dzīvoja” mūsu baznīcā! Rūpējās 
par lietām, kas mums ikkatram šķiet 
pašsaprotamas, bet kādam prasa laiku, 
darbu un mīlestību. Visas draudzes vārdā 
gribam izteikt milzīgu pateicību Daigai 
Grencbergai un iepriekšējai padomei 
par patiesu un cilvēcīgi nenovērtējamu 
kalpošanu, par ieguldīto darbu, laiku, 
ticību un mīlestību!

Mūsu draudze ir ļoti liela, mēs esam 598 
draudzes locekļi vecumā no 18 gadiem 
un  358 bērni vecumā līdz 17 gadiem. 
Iedomājaties, ja mēs katrs padomātu par 
savu baznīcu, kur Dievs mani redz, vai 
kā klausītāju, runātāju, lūdzēju, devēju, 
atbalstītāju vai darītāju.. Mums katram 
Baznīcā ir sava vieta, atrodi savu un nāc 
palīgā! Vai Tev patīk fotogrāfēt, zīmēt, 
varbūt esi datordizaineris vai arhitekts, 
programmētājs, iespējams, Tev ir Dieva 
dāvāts talants, varbūt Tava dāvana ir 
organizēt pasākumus, dziedāt vai vadīt 
rokgrupu! Vismaz piezvani vai pienāc un 

padalies ar savu redzējumu, savu stāstu! 
MĒS TEVI GAIDĀM!

Dievkalpojumu nozare – Inese 
Laubenbaha – Altāra sakopšana, 
dekorēšana, sveces, dievkalpojumu 
lapiņu sagatavošana, noformēšana, 
dievkalpojumu norise. 

Diakonija – Zanda Rutkovska – drēbju 
kamera, pārtikas paku sagatavošana, 
dežūras Tīrkalnos, tikšanās ar ģimenēm, 
senioriem, palīdzība tiem, kam tā 
nepieciešama – finansiāla, garīga. 

Svētdienas skola – Inga Sondore – 
svētdienas skoliņas darbība, skolotāju 
kolektīva organizešana un vadība, 
jauniešu grupa. 

Muzikālā nozare – Dace Akmentiņa – 
iknedēļas dievkapojumu dziesmu izvēle, 
koncerti, viesmākslinieki, koris. 

Garīgās misijas grupa – Sandra Tauriņa 
– grāmatu galds, iesvētes grupas, 
sadraudzību organizēšana. 

Lietvedības nozare – Rota Skuja – visa 
draudzes lietvedības organizēšana, 
dokumentu un apliecību apstrāde un 
reģistrēšana, sapulču protokoli, draudzes 
biedru uzskaite. 

Finanšu nozare – Normunds Plešs 
– draudzes grāmatvedība, finanšu 
plānošana, attīstība. 

Juridiskā nozare – Artūrs Veispāls – 
Baltezera un Carnikavas īpašumu juridiskā 
apsaimniekošana, visi juridiskie jautājumi. 

Saimniecības nozare – Juris Baumanis 
un Aleksandrs Hudobkins – baznīcu 
uzkopšana, apkārtnes un piederošo 
īpašumu apsaimniekošana, saimniecības 
preču vadība. 

Informatīvā nozare – Simona Čaupala – 
mājas lapa un sociālie tīkli, informācijas 
apstrāde un izsūtīšana, avīze un pasākumu 
organizēšana. 

Jo tik ļoti Dievs pasauli mījējis, ka Viņš 
devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai tieši 
Tu, kas viņam tici, nepazustu, bet iegūtu 
mūžīgo dzīvību.. 

Nāc, piesakies, atrodi savu vietu, kas ir Tava 
dāvana, kā tieši TU vari kalpot Dievam! 

Simona Čaupala 

B A Z N Ī C U  N A K T S 
B A LT E Z E R A 
D I E V N A M Ā
Šogad jau trešo gadu Baznīcu naktī savas 
durvis apmeklētājiem vēra Baltezera 
baznīca. Draudze pieņēma izaicinājumu 
šajā kultūras pasākumā vērt durvis abās 
draudzei piederošās baznīcās, un arī 
Carnikavas baznīca tika iekļauta atvērto 
baznīcu sarakstā. 
Baznīcu nakts programmai Baltezerā 
tika izvēlēta vienojošā tēma ar daudzām 
citām Latvijas baznīcām – “Ģimene”. 
Šī tēma caurvija visu vakaru, sākot 
ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
mākslas nodaļas audzēkņu darbiem pie 
sienas un mūzikas nodaļas audzēkņu 
fantastisko koncertu. Ģimenes tēma 
lieliski turpinājās radošajā ģimenes 
aktivitātē “Izlej savu sveci”, kur radošo 

procesu vadīja māksliniece un Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas skolotāja 
Aija Ausēja-Rudzīte. Paralēli darbnīcai, 
baznīcas bēniņos Aleksandrs Hudobkins 
izklaidēja lielos un mazos apmeklētājus 
ar sportiskām un atjautības aktivitātēm. 
Baroka mūzikas koncerts “Sirds 
lūgšana” Baltezerā skanēja kā centrālais 
koncerts. Skaisto un romantisko mūziku 
klausītājiem dāvāja trīs mākslinieces – 
Ilona Birģele (ērģeles), Danuta Ločmele 
(baroka čells) un Ilze Grēvele (soprāns). 
Koncertam sekoja klusuma pārdomas 
un sirds lūgšana pilnīgā klusumā. Pl. 
21:00 visās baznīcās, kas ņēma dalību 
šajā kultūras pasākumā, tika atskaņota 
Lūcijas Garūtas lūgšana “Mūsu Tēvs 
debesīs”. Lūgšanai sekoja tēja un sarunas 
ar mācītāju I. Jēkabsonu ”Parunāsim 
par...“ Šajā sarunā bija iespēja piedalīties 
un iesaistīties katram klātesošajam, 
uzdodot jautājumus par attiecībām, 
ģimeni, ticību. Pēc kopīgās vakarēšanas 

ar mācītāju draudzes koris/ansamblis 
“Zari” un ērģelniece Dace Akmentiņa 
turpināja Baznīcu nakts programmu ar 
meditatīvajiem Tezē dziedājumiem un 
Rakstu lasījumiem, kas noslēdzās kopīgā 
lūgšanā un aizlūgumos par ģimenēm. 
Pašā Baznīcu nakts izskaņā tika vēlreiz 
atvēlēts laiks klusuma pārdomām 
un personiskām sarunām ar Kungu, 
kas noslēdzas pateicības lūgšanā un 
mācītāja I. Jēkabsona svētības vārdos.  
Baznīcu nakts ir brīnišķīga iespēja 
draudzei atvērt savu sirdi un savu mājas 
vietu plašāk, mīlestībā kalpot savam 
Kungam un līdzcilvēkiem.  
 
Pateicība Dievam par katru, kas bija 
klātesošs šajā Baznīcu nakts pasākumā 
– darba grupai, mācītājam, mūziķiem, 
māksliniekiem, agapes grupai, katram 
viesim vai draudzes loceklim, kas rada 
iespēju un vēlmi iegriezties Baltezera 
baznīcā. 

Fotogrāfijas: Marta Romanova-Jēkabsone
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G AU J A S  S V Ē T K I  2017
Š.g. 27. maijā Ādažu evaņģēliski luteriskā 
draudze pirmo reizi piedalījās Gaujas 
svētkos. Tradicionāli Gaujas svētki notiek 
kādā no maija sestdienām un ādažnieki 
uzskata, ka šie svētki ir grandiozākais, 
spilgtākais, krāšņākais un arī gaidītākais 
gada notikums Ādažu novadā kopš 
2010. gada.
Draudze šogad nolēma “iziet ielās” jeb 
uz vienu dienu pārcelties uz Ādažu 
centru un kļūt vairāk pamanītai, tādēļ 
pieteicāmies Gaujas ielas gājienam, kā 
arī uzslējām prezentācijas telti. Šajā teltī 
bija iespēja iepazīties ar draudzes vēsturi, 
tās kalpošanas nozarēm, draudzes 
aktivitātēm, kā arī bija iespēja satikt 

draudzes locekļus un iedzert tēju ar 
mācītāju Ivaru Jēkabsonu. Bija sagatavoti 
dažādi info un prezentācijas materiāli un 
aktivitātes. Arī svētdienas skolas skolēni 
un skolotāji bija īpaši parūpējušies 
gan par telts noformējumu, gan par 
skaistiem garšvielu podiņiem, kurus 
varēja iegadāties pret ziedojumiem.
Gatavojoties Gaujas svētku gājienam, 
tika pasūtīts draudzes karogs un 
kā delegācijas vienojošie elementi 
T-krekli ar uzdruku. Uzdrukai tika 
izvēlēts moto: “Kur upe, tur dzīvība. 
Kur Jēzus, tur brīvība”, pamatojoties 
uz Ecehiēla grāmatas 47. nodaļas 9. 
pantu un Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 36. 
pantu. Savukārt, karogā tika izvēlēts 
attēlot Baltezera baznīcā atpazīstamu 
autentisku ornamentu – vītni un ziedu 

vainagā. Šis ornaments vēsturiski rotāja 
baznīcas sienas, un pēc atjaunošanas 
šis motīvs ir saglabāts kā saikne ar 
vēsturisko baznīcas interjeru. 
Draudzes piedalīšanās Gaujas svētkos ir 
vērtējams kā visnotaļ izdevies pasākums, 
kuru ceram iedzīvināt mūsu draudzē kā 
obligātu draudzes aktivitāti. Brīnišķīgā 
iespēja būt tuvāk tautai, parādīt, ka 
mēs esam dzīva, aktīva un draudzīga 
draudze, deva prieku un gandarījumu 
katram, kas piedalījās Gaujas svētkos. 
Lai gan šogad draudze nebija ļoti kupli 
pārstāvēta, liekam cerības, ka draudzes 
locekļu aktivitāte nākamajos Gaujas 
svētkos būs lielāka. 
P.s. Īpašu pateicību draudze izsaka Ādaži 
Velo biedrībai par prezentācijas telti.

Inese Laubenbaha

B A Z N Ī C U  N A K T S 
CARNIKAVAS BAZNĪCĀ
2.jūnijā rekonstrukcijas procesā 
esošajā Carnikavas baznīcā pirmo reizi 
aizvadījām kultūras notikumu Baznīcu 
nakts. 
Iepriekšējos divus gadus Baznīcu nakts 
pasākumus organizējām Baltezera 
baznīcā, un šogad radās doma šajā 
vakarā atvērt arī Carnikavas dievnama 
durvis. Ja sākotnēji doma tiešām 
bija tikai par durvju atvēršanu, tad 
ar laiku, pateicoties daudzu cilvēku 
ieinteresētībai un atsaucībai, arī 
Carnikavas baznīcā 2.jūnija vakarā 
varējām piedāvāt interesantu un 
bagātīgu vakara programmu. 
Vakara ievadā mūs uzrunāja teoloģijas 
students Jānis Kopštāls, kurš vadīja arī 
kopīgo „Mūsu Tēvs..” lūgšanu deviņos 
un noslēguma lūgšanu neilgi pirms 
pusnakts. Tālāk sekoja ļoti interesants 
vēsturnieces Elitas Pētersones stāstījums 
par baznīcas vēsturi, sagatavotajā 
prezentācijā varējām arī apskatīt vairākas 
unikālas vēsturiskas fotogrāfijas. 

Vakarā astoņos svētbrīdis kopā ar 
mācītāju Ivaru Jēkabsonu, un pēc tā – 
skaists un sirsnīgs koncerts “Ceļiniek, 
apstājies!” kopā ar Zani Gudro un Aivaru 
Gudro.
Par to, kas līdz šim izdarīts baznīcas 
rekonstrukcijas projektā un kādi ir 
turpmākie darbu plāni, pastāstīja 
Carnikavas baznīcas rekonstrukcijas 
projekta vadītājs Artūrs Veispāls. Vakara 
gaitā bija iespējams arī apskatīt un 
apspriest interjera dizaineres Katrīnes 
Pētersones sagatavotās jaunā interjera 
vizualizācijas. 
Pasākumu starplaikos sarunājāmies pie 
sadraudzības galda, bērni visu vakaru 
varēja radoši darboties, bija iespējams arī 
atstāt savas pateicības un aizlūgumus, 
kas vakara beigās noslēguma lūgšanas 
laikā tika nesti Dieva priekšā, kopīgi 
aizlūdzot par katru no tiem.
Bija iespēja arī doties Lūgšanu ceļā 
apkārt baznīcai, lai nodotos apcerei un 
pārdomām, un apskatīt, kā aug viens no 
Simtgades ozoliem, kas pie Carnikavas 
baznīcas tika iestādīts 4.maijā.
Prieks un pateicība par katru, kurš 
šajā vakarā apciemoja senāko koka 
dievnamu Vidzemes jūrmalā. Bija 

daudz vērtīgu sarunu, savstarpējas 
bagātināšanās, sirsnības un mīlestības. 
Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma 
organizēšanā, paldies mācītājam Ivaram 
Jēkabsonam, draudzes priekšniecei 
Inesei Laubenbahai, mūziķiem Zanei 
Gudrajai un Aivaram Gudrajam par 
skaisto koncertu, vēsturniecei Elitai 
Pētersonei un rekonstrukcijas projekta 
vadītājam Artūram Veispālam par 
prezentācijām, Kopštālu ģimenei par klāt 
būšanu visa vakara laikā, par Lūgšanu 
ceļu un aktivitātēm bērniem, kā arī 
draudzes locekļiem Zandai Rutkovskai, 
Rotai Skujai, Aleksandram Hudobkinam, 
Elmāram Olšteinam u.c.
Pateicība Dievam par mums doto 
iespēju atjaunot senāko koka dievnamu 
Vidzemes jūrmalā. Arī Tu vari iesaistīties, 
atbalstot baznīcas atjaunošanu ar 
ziedojumu. Konts ziedojumiem ar norādi 
„Carnikavas baznīcas atjaunošanai”: 
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, 
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 
2164, Reģ. Nr. 90000345040, Konta nr: 
LV39UNLA0002000701636
ATJAUNOSIM CARNIKAVAS BAZNĪCU 
KOPĀ!

Fotogrāfijas: Elmārs Olšteins
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ASS E N I O R U  T I K Š A N Ā S
Šī gada 20.maijā Baltezera baznīcā uz ikgadējo tikšanos aicinājām draudzes seniorus. Tikšanās sākās plkst.10:00 ar svētbrīdi 
mācītāja Ivara Jēkabsona vadībā. Pēc svētbrīža klausījāmies ļoti sirsnīgu un aizkustinošu mūziķa Jāņa Kurševa koncertu. Tad 
kopīgā fotografēšanās un sarunas pie svētku galda. 
No sirds priecājamies un esam pateicīgi par visiem mūsu draudzes senioriem. Dalīšanās atmiņās par draudzes vēsturi, liecības 
par dažādiem notikumiem un viedokļi par draudzes aktualitātēm bagātina ne tikai pasākuma dalībniekus, bet visus, kas iesaistās 
organizēšanā. 
Par to, ka tikšanās varēja notikt, paldies mācītājam Ivaram, ērģelniecei Dacei, mūziķim Jānim Kurševam, kā arī draudzes locekļiem 
Aleksandram, Dainavītei, Rotai, Sandrai, Zandai un visiem, kas atbalstīja pasākuma norisi. 

Draudzes diakonija

Kopbilde - dalībnieki un organizatori

Jāņa Kurševa koncerts aizkustināja visus klātesošos Sarunas pie sadraudzības galda

S V Ē T D I E N A S 
S KO L A S  N O S L Ē G U M S 
ar pārgājienu 
un pikniku pie 
Carnik avas baznīc as
Laikā no Pļaujas svētkiem līdz pat maija 
beigām draudzes bērni (no 4 – 13 
gadu vecumam) ir aicināti piedalīties 
Svētdienas skoliņā katru svētdienu 
Dievkalpojuma laikā, izņemot Ģimenes 
Dievlakojumus mēneša pēdējā 
svētdienā.  Arī šajā mācību gadā bērni 
tika dalīti divās vecuma grupās, lai 
varam lasīt Bībeles stāstus atbilstoši 
viņu vecumam, cenšamies palīdzēt 
bērniem atrast ticību un mīlestību pret 

Dievu un saviem tuvākajiem. Bērni 
svētdienas skolā mācās piedot, būt 
iejūtīgiem vienam pret otru, netiesāt, 
izprast mīlestības ceļu un citas kristiešu 
vērtības.
Vislielākais Paldies Dievam, ka viņs ir 
devis mums brīnišķīgus skolotājus – 
kalpotājus, kas darbojas ar bērniem, gan 
lasot stāstus, gan dziedot dziesmas, gan 
radoši darbojoties. Tas ir laiks, ko mēs 
pavadām ar draudzes bērniem, lūdzot 
Dievu, sajūtot īpašu Viņa klātesamību 
un prieku. Paldies kalpotājiem – Marikai 
Baumgartei, Daigai Grencbergai, 
Zanei Vītolai, Kristai Gustovskai, Inesei 
Jēkabsonei, Inesei Laubenbahai, 
Artis Virsim. Arī sirsnīgs Paldies Rotai 
Skujai un Anetei Laubenbahai, kuras ir 
palīdzējušas un piedalījušās nodarbībās. 
Mācību gadu noslēdzām ar lielisku 
kopābūšanu saulainā 28.maija svētdienā. 
Iepazinām Carnikavas baznīcas vēsturi, 

lasot dažādus interesantus faktus 
par baznīcu, izstaigājām Siguļu taku 
ar fotoorientēšanās uzdevumiem un 
neizpalika desiņu cepšana un kopīgs 
pikniks.
Gaidīsim jūsu bērniņus Baltezera 
baznīcas svētdienas skolā, lai mācītos 
mīlestību, vestu mūs uz gaišo un labo.
Atcerēsimies, ka mūsu nākotne ir mūsu 
bērni. „Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un 
bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.” 
Ps.127:3
Īpašs lūgums un aicinājums pievienoties 
kalpotāju grupai, jo īpaši jaunās 
māmiņas/ vecmāmiņas un ne tikai, 
tie, kas vēlas piedalīties un atbalstīt 
Svētdienas skoliņu, mēs Jūs ļoti gaidām!

KONTAKTINFORMĀCIJA:
inga.sondore@inbox.lv vai zvaniet uz 
29248905 (Inga – Svētdienas skolas 
vadītāja).



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

Draudzes diakonijas dalībnieki vēlas 
pateikties visiem, kuri atbalsta diakonijas 
darbu mūsu draudzē. 
Viens no palīdzības veidiem, ko mūsu 
draudze sniedz draudzes locekļiem 
un arī citiem Ādažu, Carnikavas un 
apkārtējos novados dzīvojošiem 
cilvēkiem, ir palīdzība ar pārtikas pakām. 
Šī gada pirmajā pusgadā, pateicoties Jūsu 
ziedojumiem, esam izdalījuši 53 pārtikas 
pakas, tādā veidā sniedzot palīdzību 
kopumā 14 ģimenēm, kas ir kādās 
grūtībās vai krīzes situācijas.
Gavēņa labdarības akcijas laikā 
saziedotās pārtikas pakas (paldies visiem 
ziedotājiem!) ir izdalītas, tāpēc draudzes 
diakonija aicina piedalīties rudens 
labdarības akcijā, kas draudzē noritēs no 
20.augusta līdz 1.oktobrim. Lūdzam Jūs 
ar ziedojumu atbalstīt maznodrošinātās 
un daudzbērnu ģimenes, kā arī visus 
citus, kam nepieciešams mūsu atbalsts 
un palīdzība!
Ziedojumu paciņā varētu būt: gan 
pārtikas produkti (piemēram: makaroni, 
rīsi, auzu pārslas, gaļas un zivju konservi, 

eļļa, tēja, cukurs, medus, kafija, žāvēti 
augļi, rieksti u.c.), gan arī skolēniem 
mācībās noderīgas lietas (piemēram: 
rakstāmlietas, klades, zīmēšanas 
piederumi (krāsas, otas, zīmēšanas 
papīrs), sporta apģērbs un apavi, skolas 
somas, attīstošās spēles u.c.). 
Draudzes diakonija Jūsu sarūpētās lietas 
izdalīs Ādažu un Carnikavas novada 
ģimenēm, kam tās nepieciešamas. Paciņu 
ar Jūsu ziedojumu lūdzam nolikt pirms 
vai pēc dievkalpojuma māmiņu istabā.
Ja nepieciešams atbalsts un palīdzība ar 
pārtiku vai skolas piederumiem, lūdzam 
vērsties draudzes Diakonijā. Aicinām arī 
informēt par iespējām saņemt atbalstu 
Diakonijā tos Jums pazīstamos cilvēkus, 
kuriem šāda palīdzība nepieciešama. 

Būsim pateicīgi arī par atbalstu 
diakonijas darbam ar ziedojumiem 
– pārskaitot ziedojumu uz draudzes 
kontu (Ādažu evaņģēliski luteriskā 
draudze, Reģ. Nr.90000345040, EUR 
konts: LV14UNLA0050013749088) 
ar norādi „Diakonijas darbam” vai arī 

ieliekot ziedojumu speciālās ziedojumu 
aploksnēs vai ziedojumu kastē baznīcā.

KONTAKTI:
Tel. 20207553, 
e-pasts: diakonija@baltezerabaznica.lv

AICINĀM PIEDALĪTIES BALTEZERA BAZNĪCAS PIRMAJĀ VASARAS NOMETNĒ 11.-12. AUGUSTAM 
ATPŪTAS CENTRĀ “TRUŠU KARALISTE” LĒDMANES PAGASTĀ LIELVĀRDES NOVADĀ.

Draudzes nometne ir iespēja kopā ar ģimeni pavadīt brīnišķīgas atvaļinājuma dienas sadraudzībā ar draudzes locekļiem, 
iepazīt vienam otru, kā arī kopīgi augt savā ticības pieredzē. 
Nometnes centrālā tēma ir veltīta Aicinājumam mīlēt. Līdztekus lekcijām par MĪLESTĪBU, PIEDOŠANU, PAZEMĪBU UN 
KALPOŠANU būs plašas aktivitātes iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem - ekskursija pa Trušu karalisti, baskāju takas, 
Dieva slavēšana, liecības, informācija par Baltezera baznīcas un Carnikavas baznīcas vēsturi, sadraudzība. 
Ierašanās 11. augusta pēcpusdienā. Šajā dienā paredzēta iekārtošanās kempinga mājiņās, nometnes atklāšana, lekcija, 
vakariņas, vakara sadraudzība kopā ar Aivaru Ozoliņu, slavējot Dievu, nakts sarunas un liecības.
12. augustā: rīta Dievkalpojums, lekcijas, sadraudzībā pagodinot un iepazīstot tuvāk Dievu, aktivitātes atpūtas centra 
baskāju takā, radošās nodarbības bērniem un sporta aktivitātes.

DALĪBAS MAKSA: 15€ pieaugušajiem, 10€ bērniem (dalības maksā iekļauta nakšņošana kempinga mājiņās (līdzi 
jāņem sava gultasveļa) un 4 ēdienreizes). Ja dalības maksa ir vienīgais šķērslis Tavai dalībai nometnē vai arī nepieciešams 
transports nokļūšanai uz nometni, sazinies ar Ingu, un meklēsim risinājumu (t. 29248905, inga.sondore@inbox.lv)
Aicinām tos, kas jūt sirdī aicinājumu kādā veidā kalpot nometnes organizēšanā, nākt ar savām idejām! Palieciet lūgšanās 
par nometnes ieceri un lūdziet arī par savu iespēju tajā piedalīties! Sīkāka informācija pie Ingas Sondores, t. 29248905, 
inga.sondore@inbox.lv

PIETEIKŠANĀS: līdz 30. Jūlijam, sūtot epastu uz info@baltezerabaznica.lv

“Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu.” 
/Sal. pamācības 3:27/


