
 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvērtas sirdis 

Atvērts prāts 

Atvērtas durvis 

Ziņnesis  Nr.20

2017 

Skatlogs 
Dieva iedvesmotu cilvēku - dzeja,  
dziesma un atziņas   ... 2lpp 
 
Psalmi dvēselei un garam  ...3lpp 

Mazajām sirsniņām   ...4lpp 

 Mācītājas Kristīnes Rozefeldes svētruna: 

“Kāda ir Ziemassvētku nozīme!”   

      ...5lpp 

Māra Ināra Taube   ...7lpp 

Ja mums nav uguns mēs nevaram 
iededzināt svecīti, lai to izdarītu mums 
ir kādam tā jāpalūdz. Un pietiek tikai ar 
vienu mazu liesmu, lai radītu daudzas.. 
Līdzīgi ir arī  ticības dzīvē. Lai kāds 
ticībā  aizdegtos ir nepieciešams 
vērsties ar lūgumu pie Dieva jeb 
lūgšana, jo tikai Dievs var mūsos iedegt 
ticības liesmu un nav vajadzīgi daudzi 
lai ticētu viens ir vajadzīgs viens lai 
ticētu daudzi.. un šis viens ir vienīgais 
ceļš caur kuru tiek iedegta ticības 
liesma daudzos Dievam par godu. Un 
šis viens ir Kungs Jēzus. 
Un gluži kā mēs svecītes liesmu liekam 
kur gribam : logā, pie gultas vai uz 
galda, tā pat arī  Dievs mūs kā savas 
gaismas liesmu, katru pēc Viņa patikas, 
ir novietojis savā vietā, dažādos 
apstākļos, lai mēs Dievam par godu un 
tuvākajiem par svētību mirdzētu ticības 
dzīvē un ar Dieva dāvāto ticību attīstītu 
sevī paļāvību uz Viņu, lai mēs kļūtu par 
gaismu līdzīgi Viņam, jo Viņš ir patiesā 
gaisma.. 
Novēlu jums visiem saskatīt to, ka 
Dievs nav kļūdijies un jūs esat īstajā 
vietā, lai pieņemot sevi kā orģinālu jūs 
spētu ar savu dzīvi palīdzēt daudziem.. 
 

~ Laura Sudāre 

LAMB Cēsu draudzes 
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Līna Kempe 
 
Mums jābūt atstarotājam; 
Tas rodams pie rokas, pie kājas, 
Pie somas – visur, visur atstarotājs. 
Kā gan ir ar dvēseli – arī tā kā atstarotājs, 
Rāda, kas ir sirdī tavā; 
Tur tad tumsas tiešām daudz, 
Ja tev sirdī mīlas zieds, 
Tad būs gaišs tavs skats 
Un iepriecu tu sniegsi citiem. 
Jo no laimīgas sirds nāk mīļi vārdi 
Un smaids no vaiga nezudīs! 
Esi laimīgs un esi kā gaismas avots, 
Lai katrs tevi ieraugot, 
Arī grib par gaismu kļūt; 
Ja tavs vaigs ir drūms un ļauns 
Tumsa gaismu apslāpēs! 
Bet, ja tevī gaisma staro, 
Skaidrs tas no skata vien 
-Esi tu ar Dievu draugos 
Un Viņa gaisma tevī mirdz! 
 

Una Berga. Dzīvais Dievs. 
 
  Ik katrs solis uz priekšu, 
Ved taisni tur, kur esi Tu, 
Pēc Tevis, Kungs, es slāpstu, Ooo, 
Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. 

Ik katrs mirklis, ko es pavadu, 
Ved skaidri domas tur, kur esi Tu, 
Pēc Tevis, Kungs, es slāpstu, Ooo, 
Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. 

Tavas žēlastības pilns es staigāju, 
Tavas mīlestības pilns es spīdu, 
Vien Tavās rokās, Tēvs, es skrienu, Ooo, 
Tev sevi visu, Kungs, es atdodu. 

Jo Tu esi gaiss, ko elpoju, 
Tev vienam viss gods, mana dzīvība Tu, 
Nekad nespēšu es aizmirst to, 
Šo derību uz mūžu visskaistāko. 
 

Ik katrs skatiens uz augšu, 
Pret debesīm es rokas paceļu, 
Uz Tevi, Kungs, es saucu, Ooo, 
Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. 

Ik katru dienu, ko es dzīvoju, 
Vien skaidri zinu - mans Glābējs Tu! 
Dzīvi Tev es atdodu, Ooo, 
Tu Dzīvais Dievs uz mūžu. 

Tavas žēlastības pilns es staigāju, 
Tavas mīlestības pilns es spīdu, 
Vien Tavās rokās, Tēvs, es skrienu, Ooo, 
Tev sevi visu, Kungs, es atdodu. 

Jo Tu esi gaiss, ko elpoju, 
Tev vienam viss gods, mana dzīvība Tu, 
Nekad nespēšu es aizmirst to, 
Šo derību uz mūžu visskaistāko. 

Un sirds pilna pazemības, mans Tēvs, 
Tik vienu es lūdzos, 
Ļauj man palikt Tavā namā uz mūžu. 

Labi vārdi var būt īsi un viegli izrunājami, bet to atbalss ir patiesi bezgalīga ~ Māte Terēze 

 Godprāts parādās tad, ja tu rīkojies godīgi, kad neviens uz tevi neskatās! ~ S.Omaršana 

Ar netīriem līdzekļiem nevar panākt tīru mērķi: mērķis pats top netīrs. Kad netīru ūdeni tīrā 
traukā lej, tad ar trauks top netīrs ~ Rainis 

Brīvība ir kad cilvēks izvēlas darīt to, ko nebūs jānožēlo mūžībā ~ Dž. Paipers  

 

Klausies arī youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=sRsDZqlHoZs 

 

 

 

Lūgšanā labāk ir ielikt 
sirdi bez vārdiem 
nekā vārdus bez sirds  
 

~ J.Bonyan 

x2 

X4 

Laipnība ir valoda, 
kuru pat aklie redz un 
kurlie dzird! 
~ L.J.Harvey 
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32. Grēku piedošanas svētība 
1
 Dāvida psalms. 

Svētīts, kam piedoti noziegumi, 

Kura grēki ir nolīdzināti, 
2
 Svētīts, kam Kungs nepielīdzina vainu, 

Kura gars ir bez viltus! 
3
 Kamēr es neatzinos nīka mani kauli 

-es brēcu cauru dienu! 
4
 Smagi gūlās tava roka pār mani, 

Mans spēks zuda vasaras tveicē! 
5
 Es atzinos savā grēkā 

Un neslēpu savu vainu, 

Es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos! 

Tad tu man piedevi mana grēka vainu. 
6
 Tādēļ lai tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā 

-kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs! 
7
 Tu mani patversi, no spaidiem pasargāsi 

-glābiņa gavilēm mani apjozīsi! 
8 

Es tevi pamācīšu un rādīšu tev ceļu, 

Es došu padomu – mana acs ir pār tevi! 
9
 Neesiet kā zirgi, kā zirgēzeļi, 

Kuriem trūkst saprašanas, 

Kas ar laužņiem un iemauktiem jāsavalda 

-tie tevi neklausīs! 
10

 Ļaundarim sāpju gana- 
Kas paļaujas uz Kungu, to apjož žēlastība. 
11

 Priecājieties Kungā un līksmojiet, taisnie, 
Un gavilējiet visi, kam skaidra sirds! 

 

67. Lai Dievu slavē visas tautas 
1
 Korvedim. Stīgu pavadījumam. 

Psalms. Dziesma. 
2
 Dievs lai mūs žēlo un svētī, 

Lai liek savam vaigam mirdzēt pār mums! 
3
 Lai zina visa zeme tavu ceļu 

Un visas tautas tavu pestīšanu! 
4
 Tautas lai slavē tevi, Dievs, 

Lai tevi slavē visas tautas! 
5
 lai līksmo un gavilē ciltis- 

Vienlīdzībā tu tiesā tautas 

Un vadi ciltis virs zemes! 
6
 tautas lai slavē tevi, Dievs, 

Lai tevi slavē visas tautas! 
7
 Zeme ir devusi savu ražu, 

Dievs ir mūs svētijis, mūsu Dievs, 
8
 Dievs ir mūs svētijis – 

Lai bijā viņu visas zemes malas! 

Psalmi 
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Svētdiensskola 

 
 

 

 

 

Uzzini pa kuru ceļu katrs atnāca  

 

 

Palīdzi atrast 

gudrajiem ceļu 

pie Jēzus 

Savieno cipariņus pareizā 

secībā un uzzini ar ko 

pārvietojās gudrie no 

austrumiem 

Izkrāso 

Savieno ciparus 
pareizā secībā 

un uzzini, 
kas te 
notiek. 
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“Kāda ir Ziemassvētku nozīme?!” 
 

Izlasīsim - Lūkas ev. 2:8-10 

 KĀPĒC IR TĀ, KA VĒL ŠODIEN ZIEMASSVĒTKI, 

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI – VISĀ PLAŠĀ 

PASAULĒ RADA – LABDARĪBU KONCERTUS, 

AKCIJAS, ĢIMENES TIKŠANĀS, VISI KĻŪST 

MĪĻĀKI, LAIPNĀKI? Kāpēc Ziemassvētki ir tik īpaši? 

Kristus dzimšana ir tik nozīmīga visai pasaulei, ka tā 

maina katru. Mēs varam sevi padarīt tik aizņemtus 

Ziemassvētku sezonā, ka varam palaist garām pašu 

nozīmīgāko – to kādēļ mēs svinam Kristus dzimšanas 

svētkus! Citi domā, ka Ziemassvētku nozīme ir – Kristus 

dzimšanas svētki!; laiks, kad saņemam dāvanas! ; 

vislabākais izpādrošanu laiks!; Kad visi sanāk kopā –

Svētki. Atvaļinājums. Dāvanas.  

Bet ko Bībele saka  kas ir Kristus dzimšanas svētki – 

Ziemassvētki! Kad eņģeļi parādās ganiem, tad viņu 

teiktajā arī atklājas Kristus dzimšanas 3 nozīmes:      
Lūkas 2:8-12

  
1)Kristus dzimšanas svētki – SVINĪBAS  

Pirmais svētku mērķis ir SVINĒT LABO VĒSTI! KAS 

IR LABĀ VĒSTS? Kad Dievs sūtīja mums Jēzu – viņš 

mums teica trīs lietas pirmā lieta ir, ka DIEVS TEVI 

MĪL! 
Jāņa 3:16

 Un tas, ko Ziemassvētkos Dievs vēlas teikt 

tev ir: ES MĪLU TEVI! Viņš mīl tieši tevi. Bībele mums 

māca, ka DIEVS ir MĪLESTĪBA! Nevis, ka Viņam ir 

mīlestība, bet, ka Viņš ir MĪLESTĪBA!Un vēl Bībele 

mums māca, ka Viņš ir radījis TEVI un MANI – LAI 

MĪLĒTU! Viņš mīl mūs vienmēr – kad mēs to jūtam un 

nejūtam. Viņš mīl mūs, kad mums liekas, ka esam to 

pelnījuši un kad liekas, ka neesam. JO DIEVA 

MĪLESTĪBA NAV BALSTĪTA UZ TO, KO TU DARI! VIŅA MĪLESTĪBA IR 

BALSTĪTA UZ TO – KAS VIŅŠ IR! UN  DIEVS IR MĪLESTĪBA!Ziniet tas 

interesantais ir tas, ka mēs nekad līdz galam neizpratīsim – cik liela ir Dieva 

mīlestība. Gluži kā mēs nekad neizprotam, cik liels un plašs ir internets un kas 

tajā ir iekšā. Mūsu smadzenes nemaz nespēj uzņemt to daudzumu – cik ļoti 

Dievs mūs mīl. Bet mēs to varam salīdzināt ar dažām lietām dzīvē. Un man ir 

kāds stāsts:  

Reiz mazs zēns ienāca virtuvē, kad māte gatavoja vakariņas, un pasniedza 

viņai papīru, uz kura bija kaut kas rakstīts. Pēc tam, kad māte noslaucīja savas 

rokas priekšautā, viņa šo papīru izlasīja. Lūk, kas tajā bija rakstīts:  

Lūkas 2:8-12 Un gani 

bija ap to pašu vietu 

laukā, tie, nomodā 

būdami, sargāja naktī 

savus lopus, un Tā 

Kunga eņģelis pie tiem 

piestājās, un Tā Kunga 

spožums tos apspīdēja, 

un tie bijās ļoti. Bet 

eņģelis uz tiem 

sacīja:"Nebīstieties, jo 

redzi, es jums pasludinu 

lielu prieku, kas visiem 

ļaudīm notiks:jo jums 

šodien Pestītājs dzimis, 

Dāvida pilsētā, kas ir 

Kristus, Tas Kungs. Un 

to ņemieties par zīmi: 

jūs atradīsit bērnu 

autos ietītu un silē 

gulošu." 

 

Jāņa 3:16 Jo tik ļoti 

Dievs pasauli mīlējis, 

ka Viņš devis savu 

Vienpiedzimušo Dēlu, 

lai ikviens, kas Viņam 

tic nepazustu, bet 

dabūtu mūžīgo 

dzīvību!!! 



6 
 

Par to, ka sakārtoju savu istabu šajā nedēļā – 2.00 €  

Par iešanu uz veikalu tavā vietā – 0.50 € 

Mazā brāļa pieskatīšana, kamēr tu biji veikalā – 1.25 €  

Miskates iznešana – 1.00 € 

Kopā parādā:4.75 € 

Māte skatījās uz viņu, stāvot virtuvē, un zēns varēja 

redzēt, kā atmiņas ceļo viņas prātā. Viņa paņēma 

pildspalvu, apgrieza papīru otrādi un, lūk, ko uzrakstīja:  

Par deviņiem mēnešiem, kuros tevi iznēsāju, kamēr augi 

manā vēderā: – Nav Jāmaksā;  

Par visām naktīm, ko pavadīju nomodā ar tevi: – Nav 

Jāmaksā;  

Par visām grūtībām un asarām, ko esi izraisījis šajos 

gados: – Nav jāmaksā;  

Par rotaļlietām, drēbēm un pat par deguna noslaucīšanu: – 

Nav jāmaksā;  

Dēls, to visu saskaitot kopā, par manu mīlestību: – Nav 

jāmaksā. Kad dēls izlasīja visu, kas bija rakstīts uz papīra, 

lielas asaras parādījās viņa acīs, un viņš paskatījās taisni 

mātei acīs un teica: „Mammu, es nudien tevi mīlu.” Un 

tad viņš paņēma pildspalvu un uzrakstīja lieliem burtiem: 

„SAMAKSĀTS PILNĪBĀ.”  

Tu nekad nesapratīsi to, cik patiesi vērti ir tavi vecāki, 

kamēr pats nekļūsi par tādu. Esi devējs, nevis prasītājs, it 

īpaši ar saviem vecākiem. Dzīvē ir daudz ko dot bez 

naudas. Un tā ir MĪLESTĪBA, kurai nav cenu birkas. Tik 

ļoti mūs mīl Dievs. Tik ļoti, katrs, kas ir iepazinis Dieva 

mīlestību arī vēlas darboties, kalpot un strādāt baznīciņā – 

un nejūt nogurumu vai panīkumu – jo sirdī nes vienmēr 

MĪLESTĪBU UZ JĒZU, UZ MŪSU KUNGU!Un tā mīļie 

nav nekas, kas mūs spētu šķirt no Jēzus Kristus 

mīlestības. Varbūt mēs paši sevi kādreiz šķiram nost no 

Viņa mīlestības, bet Viņš nekad mūs nepārtrauc mīlēt un 

nešķir mūs no Sevis. 
Rom. 8:35-39

 LŪK ŠĪ IR LABĀ 

VĒSTS! Otrs iemesls kāpēc mēs svinam Kristus 

dzimšanas svētkus: 2) Ne tikai Dievs mūs mīl, bet Viņš 

ir ar Tevi! 
Psalms 139:7-10

 Tu varbūt nejūti Dieva klātbūtni, 

bet Dievs tomēr ir ar tevi. Tam nav nekāda sakara ar to, 

ko jūti. Bet ar to, kam tici – pat ja neredzi un nejūti. 

Ebrejiem 13:5 Dievs saka - Es tevi neatstāšu un tevi 

nepametīšu! Varbūt tevi ir atstājuši cilvēki dzīvē un 

pievīluši. Bet Dievs tevi nekad nav atstājis. Dievam 

Rom. 8:35-39 Kas mūs 

šķirs no Kristus 

mīlestības? Vai 

ciešanas, izbailes, 

vajāšanas, bads, 

plikums, briesmas vai 

zobens?  Gluži, kā ir 

rakstīts: Tevis dēļ mēs 

ciešam nāvi augu dienu, 

mēs tiekam turēti līdzīgi 

kaujamām avīm. Nē, 

visās šinīs lietās mēs 

pārpārim paliekam 

uzvarētāji Tā spēkā, kas 

mūs mīlējis. Tāpēc es 

esmu pārliecināts, ka ne 

nāve, ne dzīvība, ne 

eņģeļi, ne varas, ne 

lietas esošās, ne 

nākamās, ne spēki, ne 

augstumi, ne dziļumi, ne 

cita kāda radīta lieta 

mūs nevarēs šķirt no 

Dieva mīlestības, kas 

atklājusies Kristū Jēzū, 

mūsu Kungā! 

Psalms 139:7-10 

Kurp lai es aizeju no 

Tava Gara, un kurp lai 

es bēgu no Tava 

vaiga? Ja es kāptu 

debesīs, Tu tur esi, ja es 

nokāptu ellē, Tu esi arī 

tur. Ja man būtu 

rītausmas spārni un es 

nolaistos jūras malā, 

tad arī tur mani vadītu 

Tava roka un Tava labā 

roka mani turētu. 
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nepatīk vientulība – kad viņš radīja cilvēku, Viņš teica, ka cilvēkam nav labi būt 

vienam.  

Tas nozīmē tev vajag cilvēkus dzīvē. Tev vajag citus kristiešu – kristīgo ģimeni. 

Bet vēl vairāk tev vajag Dievu. Tātad Dievs saka, ne tikai, ka Viņš tevi mīl, bet 

Viņš solās būt ar Tevi. Tas nozīmē, ka arī visas lietas savā dzīvē tev nav jādara 

vienam. Tu vari izvēlēties iet un darīt lietas savā dzīvē savā gudrībā un viens – 

bet tev tas nav jādara vienam. Tu vari Dievu ņemt līdzi – Viņš tevi nekad 

nepametīs. Tāds ir Viņa apsolījums! 

Dievs Tevi ir radījis īpašam plānam. Viņš vēlas, lai tu zini, ka neesi viens. Viņš 

vēlas svētīt un vadīt Tavu dzīvi, ja vien tu ļausi Viņam atklāt – kam tu esi 

domāts šeit uz zemes. Tad arī tu iegūsi patiesu jēgu savā dzīvē un patiesu prieku 

un laimi. 

Reiz kāds vīrs atrada ērgļa olu un ielika to vistas ligzdā. Mazais ērglēns tika 

perēts kopā ar vistas mazuļiem un uzauga kopā ar tiem. Visu savu dzīvi ērglis, 

domādams, ka ir vista, darīja visu to, ko pārējās vistas. Viņš kasīja zemi, lai 

sameklētu sēklas un insektus barībai. Viņš klukstēja un kladzināja. Un viņš sita 

spārnus un lidinājās ne augstāk par pēdu no zemes. Galu galā tā lidoja visas 

vistas. Pagāja gadi. Ērglis palika ļoti vecs. Reiz kādu dienu viņš ieraudzīja 

majestātisku putnu lidojam augstu debesīs virs viņa galvas. Majestātiski peldot 

pa spēcīgām vēja straumēm, tas planēja debesīs. „Cik skaists putns!” teica 

ērglis. „Kas tas ir?” „Tas ir ērglis. Visu putnu putns,” kāda vista ieklukstējās. 

„Bet nedomā par to daudz. Tu nekad nevarētu būt kā viņš.” Un tā ērglis, 

domādams, ka viņš ir tikai parasta vista, kas nevar planēt tik augstu debesīs, 

pavadīja savu dzīvi, turoties zemu pie zemes un nekad neizbaudot lidošanas 

prieku un majestātiskumu, kas viņam piederēja jau kopš 

dzimšanas. Mīļais Dieva bērns! Tev jau no dzimšanas 

pieder  Dieva bērna tituls. Tu neesi vienkāršs 

zvērs/dzīvnieks virs zemes – tu esi radīts cilvēks, kas 

apzinoties savas intelektuālās un garīgās spējas – top 

savā dzīvē par garīgu sievieti/vīrieti – kas ir Dieva svētīts 

un vadīts šeit uz zemes. Kad Dievs ir tuvumā – tad arī tu 

zaudē savas bailes un uztraukumu. Kad Dievs ir tavā 

dzīvē – tad tu proti lidot kā ērglis pāri visām savām 

dzīves vētrām un raizēm. Trešais iemesls – kāpēc svinam 

Kristus dzimšanas svētkus: 

3)Bībele mums māca, ka Jēzus/līdz ar to arī Dievs ir PAR MUMS! 

Viņš NAV pret tevi. Viņš NAV nācis, lai iedzītu tevi strupceļā, vai lai peltu. 

Viņš patiesībā ir tavā pusē un tavs komandas biedrs šeit uz zemes. Viņš vēlas, 

lai tev ir panākumi un svētības šajā dzīvē. 
Jāņa ev. 3:17

 Vai tu to sadzirdēji? Tik 

daudzi cilvēki baidās no Dieva, no baznīcas. Tik daudzi cilvēki, kļūst nervozi 

tiklīdz runa ir par Dievu vai baznīcu. Vai ziniet kāpēc? 

Jāņa ev. 3:17 

Jo Dievs Savu Dēlu 

nav sūtījis pasaulē, 

lai Tas pasauli 

tiesātu, bet lai 

pasaule caur Viņu 

tiktu glābta. 
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Visticamāk – vainas apziņa. Jo, ja vien tuvošos Dievam – Viņš mani sāks pērt 

un bārt, Viņš mani tiesās. Bet Labā Vēsts, ko svinam šajos svētkos ir, ka Kristus 

nav nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasaule ( tu un es ) caur Viņu tiktu glābti. Ja 

vien mēs pieņemama šo Viņa mīlestības dāvanu – ja vien pieņemam Dieva 

mīlestību un atsaucamies tai un vairojam šo mīlestību uz zemes, kā Viņa 

sekotāji, jo caur Jēzu esam glābti! Un manuprāt – tieši tādēļ, ka daudzi kristieši 

ir burta kalpi, izvelk Bībeles tekstu no konteksta, pieķeras draudiem un 

briesmām, kas Bībelē ir aprakstītas un aizmirst pasludināt Labo Vēsti – tādēļ vēl 

daudzi tiek iebiedēti un atbaidīti no Dieva. Ir jāiepazīst Vēstures patiesais 

konteksts, nevis tas, ko mēs šodien akli un pliki redzam Svētajos Rakstos – jo, 

ja iedziļinamies visas Bībeles galvenajā stāstā – tad tur parādās Dieva mīlestība 

un žēlsirdīgais cilvēces glābšanas plāns. Dievs saka: Ne tikai es tevi MĪLU, Ne 

tikai es esmu AR TEVI, Bet es esmu PAR TEVI Romiešiem 8:31 JA DIEVS IR 

PAR MUMS, KAS BŪS PRET MUMS?! Padomāsim par to – Dievs, kurš radīja 

šo pasauli, visu universu. Dievs, kurš ielika mūsu zemeslodi galaktikā un ir 

precīzi to izveidojis tā, ka tā negāžas un mēs no tās nekrītam nost. Dievs, kurš 

zina katru zvaigzni universā – tas ir mūs Radītājs, kurš saka – ES TEVI MĪLU! 

ES ESMU AR TEVI! UN ES ESMU PAR TEVI! Tas, ka Dievs ir par mums, 

tas mums dod ļoti lielu drosmi un pārliecību. Ak, JĀ!– JA TU ESI JĒZUS 

SEKOTĀJS, TAD ARĪ TEV NAV NEDZ TIESĪBAS, NEDZ 

NEPIECIEŠAMĪBA NOTIESĀT PASAULI UN CILVĒKUS SEV 

APKĀRT! Mums ir jābūt kā Jēzum – mums ir jārāda cilvēkiem ceļš uz 

gaismu uz Dieva valstību un Dieva mīlestību! Jēzus nāca, lai mūs glābtu, 

nevis lai mūs biedētu! Tas man liek aizdomāties, kā sākas Eņģeļu vārdi: 

“Nebīstieties!....” Ne tikai tādēļ, ka fiziski tas gan jau, ka bija baisi, redzēt šo 

majestātiskumu debesīs – toreiz. Bet ko šie vārdi mums šodien, kas neredzam 

šos eņģeļus nozīmē? NEBAIDIES – Dievs tevi nenotiesā, bet caur Jēzu glābj! 

Visā Bībelē bieži Dievs uzrunājot cilvēci lieto vārdu – NEBĪSTIES! Kopā 

Bībelē šis vārds ir lietots 365 reizes. Cik interesanti– Nebīsties, no Dieva tev 

tiek pateikts katru dienu -  vienā gadā! Dievs vēlas tev vēstīt – TEV NAV 

JĀBĪSTAS! Labā Vēsts Ziemassvētkos – lai iegūtu šo patieso prieku un 

izprastu Dieva mīlestību – pasaulei nav JĀBĪSTAS NO VIŅA! Vienalga kāda ir 

bijusi tava pagātne, vienalga ko esi darījis, vienalga ko tu jūti vai domā par sevi 

– LABĀ VĒSTS IR: NEBĪSTIES! Jo Dievs tevi MĪL! Dievs ir AR TEVI! Un 

Dievs ir PAR TEVI! Jēzus nāca, lai cilvēcei ne tikai atgādinātu par ciešo 

mīlestības saikni, kas var būt ar Dievu, bet arī rādīja piemēru un beigu beigās arī 

mira – mūsu kļūdu, grēku un nepilnības dēļ! LAI NESTU UZVARU PĀR 

TUMSU, GRĒKU UN NĀVI! Un Viņš uzvarēja! Jēzum pieder uzvara! Un 

Ziemassvētku LABĀ VĒSTS ir pasaulei vēl šodien nepieciešama. Tādēļ es 

novēlu katram – šo LABO VĒSTI SATVERT SEVĪ – TICĒT UN SEKOT TAI. 

LAI DIEVA MĪLESTĪBA DARA JŪS BRĪVUS UN SVĒTĪTUS! Āmen! 

 

Ticot un lūdzot jūsu mācītāja ~ Kristīne Rozefelde 
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    āra Ināra Taube dzimusi Ruskule, nāca pasaulē kara laikā 1943.gada 25.aprīlī Cēsīs. Viņa bija 

vienīgais bērns ģimenē – mammai Leonorai Ruskulei un tētim Jāzepam Ruskulim. Zīmīgi ir tas, ka 

Māra piedzima tā gada tieši Lieldienās un savukārt šogad – aizgāja mūžībā tieši Ziemassvētkos. 

Bet, tā kā Māra piedzima Lieldienās - tam par godu vecāki viņas šūpili bija izdekorējuši ar 

vizbulītēm. Tajā laikā bija grūts laiks Latvijai, Cēsīs bija diezgan mierīgi, kara laikā, bet mammas 

tētis strādāja Vācu organizācijā par kara laika šoferi. Līdz ar to Padomju varai visa ģimene bija 

nelojāla. Visa dzimta bija iekļauta sarakstos uz Sibīrīju. Un no ģimenes izsūtīja Māras tēva māsu 

un mammu. Sarakstos iekļauti bija arī Māras un viņas mammas Leonoras vārdi. Viņām Cēsīs  

nācās slēpties un dzīvot pa pagrabiem un tikai Dieva žēlastības vadītas izglābās. Neko neuzskatīja 

par vienkāršu sakritību – padomju varā strādāja cilvēks ar to pašu uzvārdu un viņš domājot, ka tās 

varētu būt kādas viņa radinieces - izstrīpoja viņas no saraksta. Māra ar savu mammu izglābās, bet 

tomēr neskatoties uz to, ka vietas bija uz kuģa ceļā uz Vāciju – tomēr izlēma palikt Latvijā. 

Vectēvs, Māras tētis tika spīdzināts Stūra mājā un ilgus gadus pavadīja Magadanā trimdas cietumā. 

Kad Padomju varas spēks sāka mazināties – viņš atgriezās Latvijā. Taču daudz kas bija sagrauts – 

tai skaitā iespēja atjaunot ģimeni, jo tā jau bija pašķirta. 

Māras mammai, lai paglābtos nācās aprecēties un tā Māra ieguva sev audžu tēvu – Mihaelu. Māra 

visu mūžu bija viņam pateicīga par visu – ko viņš bija palīdzējis.  

Mārai bija izdevies arī sasniegt sev izglītību – pabeidza divas augstskolas – LU Vēstures fakultāti 

un Liepājā ieguva logopēda profesiju, ar ko arī visu mūžu bija saistīts maizes darbs. Vēl nesen 

Māra ieguva goda rakstu par Logopēdu Asociācijas dibināšanu Latvijā tālajā 1995.gadā. Mārai bija 

svarīgi nodibināt arī savu ģimeni. Viņas pirmā laulība bija sarežģījumiem pilna, jo viņas ģimene 

bija Padomju varai nelojāla un jaunā vīra politiskiem uzskatiem bija par traucēkli. Taču Dievs 

svētīja Māru ar otru vīru Alfrēdu, un šajā laulībā piedzima divi bērni dēls Jānis un meita Ieva. 

Savukārt Māras bērni iepriecināja Māru ar mazbērnu nākšanu pasaulē – mazdēls Edgars un Ralfs. 

Kad meita Ieva bija piedzimusi, tad Māras dzīvi skāra jau atkal jauni dzīves pārbaudījumi – 

zaudēja abus vecākus viena gada laikā. Un neilgi pēc tam traģiskā nāvē zaudēja savu mīļoto vīru - 

abu bērnu tēvu Alfrēdu. Taču neskatoties uz šīm traģēdijām Māra bija stipra, viņai tādai bija jābūt - 

viņa bija norūdīta. Un par to varam teikt paldies Dievam – jo ticību un paļāvību uz Dievu Māra 

pūrā ieguva no savas mammas Leonoras. Un viņai pašai tas bija svarīgi to nodot nākošajām 

paaudzēm.Tiklīdz pienāca atmodas laiks Latvijā – Māras lielākā degsme bija, lai Ieva nokristītos. 

Un tā arī bija, kad mazdēls Ralfs nāca pasaulē – meita Ieva kristījās un nokristīja arī dēlu. Mamma 

ir tā, kas ticību un paļāvību uz Dievu ir atstājusi Ievai pūrā. Šķiet, ka Māras ticība ir tikusi 

pārbaudīta ilgi un pamatīgi. Taču 1991.gadā Māra uzzināja, ka ir saslimusi ar vēzi. Tā bija ilga un 

ļoti smaga cīņa. Un lai gan ārsti tolaik teica, ka nebūs ilgi atlicis, tad meita Ieva šodien Dievu slavē 

un pateicās par vēl 26 gadiem, ko Dievs viņiem bija dāvājis kopā ar mammu un Ralfam un 

Edgaram ar omīti. Lai gan lielākā dzīves daļa bija nodzīvota Rīgā, tad dzīves noslēgumā debesu 

dāvana bija viņai atgriešanās viņas dzimtajās Cēsīs, kur nu atdusēsies blakus savai mammai un 

audžutēvam.  
 

Māra Ināra Taube 

25.04.1943. – 26.12.2017. 

 

M 

“ Kristus ir 
augšāmcelšanās un 

dzīvība, kas tic uz Viņu, 
tas dzīvos jebšu mirtu 
un kas dzīvo un tic uz 

Viņu, tas nemirs 
memūžam ” 

 
Jāņa ev. 11:25-26 

 


