
 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvērtas sirdis 

Atvērts prāts 

Atvērtas durvis 

Ziņnesis  Nr.19

2017 

Skatlogs.. 

Dieva iedvesmotu clvēku - dzeja,         

dziesma un atziņas ...            2 

lpp 

Ilzes Magones personīgā liecība..    3 lpp 

Svētdiensskola..           4 lpp 

 Mācītājas Kristīnes Rozefeldes 

svētruna: “TICI un UZTICIES Dievam, 

vienalga kā jūties!”..           5 lpp 

Ziņojumi..             7 lpp 

Mīļais lasītāj! Man ir 
patiess prieks, ka mūsu 
draudzes avīzīte ir 
atgriezusies.. Šī nav no 
tām avīzēm, kas 
domātas tikai prātam. 
Es pat gribētu teikt, ka 
tā ir viens no veidiem  

kā mēs varam celt cits citu ticībā..  
Es esmu pateicīga Dievam par ikvienu no 
jums.. Par tik brīnišķīgu komandu avīzītes 
veidošanā. Tiem, kas nav vēl piedalijušies 
svētīgajā avīzītes tapšanā vēlos teik, lai 
nebēdā.. šī nebūt nebija pēdējā iespēja 
piedalīties tās veidošanā.  

 ~ Ziņneša redaktore Laura Sudāre 

LAMB Cēsu draudzes 
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Ausma Gudriķe 
 
Tavs Vārds ir manā dzīvē 
Visam cauri vīts. 
Es tikai daru darbu 
Kā mazais zirneklīts. 
 
Un Tavās siltās plaukstās, 
Pie Tavas karstās sirds 
Nekad man nebūs auksti, 
Jo ļauj Sev pieglausties. 
 
Tu neliec pārveidoties 
Līdz Savam lielumam, 
Bet ļauj pie Tevis doties, 
Kāds vien es spēju būt. 
 
Pie žēlastības troņa 
Bez bailēm piekļūt ļauj, 
No ienaidnieka ķetnām 
Ar spēku ārā rauj. 
 
Es tikai daru darbu, 
Kas šeit uz zemes dots. 
Par visu, ko es veicu, 
Tev vienam lai ir gods! 
 

Valdis Indrišonoks. Piedots. 
 
Tajā  naktī, kad viņš tapa nodots 

Un kā  ļaundars tika sagūstīts 
Un starp  slepkavām, kad karājās pie  krusta  
viņa  lūpas izdvesa - viss piepildīts 
 
Zināja viņš to, kas viņu  gaida, 
Zināja par nāvi mokpilno 
Algu  Tavu saņēma pie  krusta, 
Lai caur viņu būtu izglābts tu 
 
Piedots  tev būs viss, kas ir  noticis,  
Bijis  ļauns un tavu sirdi  žņaudz 
Viņa  asinīs būsi  nomazgāts 
Piedots būs kaut  visa bijis daudz   
 
Nebēga viņš prom no vajātājiem 

Un kā  jērs viņš nāvei padevās, 
Jo viņš  Tevi redzēja starp  simtiem  
Tavu  grēku nastu uzņēmās 
 
Jo Piedots  tev būs viss, kas ir  noticis,  
Bijis  ļauns un tavu sirdi  žņaudz 
Viņa  asinīs būsi  nomazgāts 
Piedots būs kaut  visa bijis daudz 
   
Viņa acis lūkojas no krusta 
Gaida viņš to kāds būs lēmums tavs 
Zini pats, ka cita ceļa nav vairs 
Nožēlo, kas greizi nodzīvots 
 
Piedots  tev ir viss, kas ir  noticis,  
Bijis  ļauns un tavu sirdi  žņaudz 
Viņa  asinīs esi  nomazgāts 
Piedots tev kaut  visa bijis daudz   
 
Piedots tev kaut  visa bijis daudz  (x3) 
 
 

Paradums, ja tam nepretojas, ātri kļūst par nepieciešamību ~ Svētais Augustīns 

Ja tu neceri uz panākumiem, tu tos arī negūsi. Jums notiks pēc jūsu ticības ~ Osvalds Dž. Smits 

Rūpes – labākais mīlestības pierādījums ~ Ļ. Tolstojs 

Kļūstiet par draugu, kad jums vajadzīgi draugi. Dāvājiet cerību, kad pašiem to vajag ~ Niks Vuičičs 

Ne jau skaistums izraisa mīlestību, bet mīlestība liek mums ieraudzīt skaisto ~ Ļ. Tolstojs  

 

X3 

Klausies arī youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jf8KN2CIVkA&list=RDjf8KN2CIVkA&t=1 

 

 

 

Kur beidzas saprāts - 

sākas ticība! 

~ Svētais Augustīns 
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Viņš vienmēr ir līdzās.. 

 

 

 

 

 

 

-Ilze, kā tu nokļuvi pie mums? 

-Kā es nokļuvu Metodistu draudzē? 

-Jā. 

-Vārds “Metodisti” man nebija svešs, jo biju redzējusi filmu par Džonu Vesliju. Zināju, 

ka Cēsīs ir Metodistu draudze. Tad kādā reizē ar vienu sievieti nolēmām atnākt. Un tā 

ir sanācis, ka esmu šeit arī palikusi. 

-vai vari mums pastāstīt kāpēc tu lasi Bībeli? 

-Es lasu Bībeli, jo tā palīdz man tuvāk iepazīt Dievu un saprast, kas ir jādara, lai 

dzīvotu Viņam patīkamu dzīvi. Caur Bībeli Dievs runā uz mani, pamāca, norāj, 

uzmundrina, mierina. Bībele man palīdz sakārtot dzīves vērtības pareizajā secībā! 

-Paldies tev, ka veltīji mums savu laiku un atgādināji cik tuvu patiesībā atrodas mums 

Dievs.. 

 

Mēs ar draudzeni mēdzām bieži pastaigāties, priecāties 

par dabu, slavejot Dievu un lūdzoties. Vienā tādā reizē 

mūs pārsteidza pērkona negaiss. Kad tas beidzās, mēs 

aiz muguras turpat ieraudzījām varavīksni. Ne kaut kur 

tālumā, bet turpat! Tas bija tik brīnumaini un neparasti! 

Dievs caur to mums it kā teica: “Es esmu tepat”. Jā, 

Viņš vienmēr ir ar mums. Ja vien mēs vēlamies būt ar 

Viņu!        

  Ar savu liecību dalījās ~ Ilze Magone 

 

“Tā Kunga acis pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro 
sirdi pie Viņa turas.”(2.Laiku 16:9) 

“Tāpēc iepriecinait cits citu, kā jūs to jau tagad darāt!”(1.Tes.5:11) “Neviens lai 
nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, 

mīlestībā, ticībā un šķīstībā.”(1.Tim.4:12) 

Psalms 16.  

Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi! Es saku uz To Kungu: “Tu esi mans Kungs, bez Tevis 

man nevaid nekā cita laba.” Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku: “Uz jums man ir labs prāts!” 

daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus; es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos 

upurus un ar savām lūpām nepienesīšu viņu vārdus! Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu 

esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu.  Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir 

mans mantojums. Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir 

paklausībā modra.  Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es 

nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, jo 

Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji 

man zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un jaukas svētības pilnas 

dāvanas pie Tavas labās rokas ir mužīgi. 
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Svētdiensskola 

 

Jau pašā pirmajā 

stundiņā cītīgi mēs 

strādājām.. visi kopā 

domājām noteikumus 

skoliņai.. 

 

Pirms katras 

stundiņas bērni tiek 

aicināti draudzes 

priekšā uz kopīgu 

lūgšanu.. 

 

 

 

Es ar Annu vairāk nedraudzējos, bet 
kad draudzējos visa mugura nosāpēja.. 
~ Sniedze 

 
Es nevaru sameklēt otru kabatu 
otrā kabatā                  
~ Kristiāns 

 
Tad, kad tu brauksi tik ātri kā bērni 
skrien, tad es saldēšu kakliņu 
~Kristiāns 

 
Vislabākā krāsa ir krāsainā..    
~ Mārcis 

HUMORAM 

 Kas ir kalorijas? Tie ir mazi 

zvēriņi, kas atnāk pa naktīm un 

samazina drēbes.. 

 

   Paldies Dievam par mazajām sirsniņām, kuras 

pat lietainās dienās spēj atrast saules stariņu! 
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“TICI un UZTICIES Dievam, vienalga kā jūties!” 
 

Izlasīsim - Jāņa ev. 2:11 

Vai esam dzirdējuši vārdus vai paši teikuši – ai, nē, tagad negribu, jo nejūtos tā, 

ka to gribu darīt!? Ko mēs darām, kad mūsu dzīvē visas lietas 

neiet tik gludi kā gribētos? Ko mēs darām, kad notiek, kas 

negaidīts un ne tas, ko gribētos savā dzīvē? Kad sastopamies 

ar grūtībām, problēmām un šķēršļiem? Pasaule ieslīgst vēl 

lielākā bezcerībā un depresijā. Tā mēģina problēmas 

noslīcināt pudelē, laimi meklē naudā, varā un ārišķībās! Bet 

ko mēs – kristieši darām, kad sastopamies ar grūtībām? Mēs 

mācamies uzticēties un paļauties uz Dievu! 

Šī ir brīnišķīga rakstu vieta. Bet ļaujiet man jums atgādināt, 

ka Jāņa evaņģēlijs tika sarakstīts apmēram 70 gadus pēc Jēzus nāves un 

augšāmcelšanās. Un šis evaņģēlijs atšķiras no pirmajiem evaņģēlijiem.  Marka, 

Mateja un Lūkas evaņģēliji tika uzrakstīt agrāk un Bībelē tos savietoja tādā 

secībā, lai augošā veidā stāstītu notikumus par un ap Jēzu. Jānis ir vienīgais 

evaņģēlija autors, kurš vislielāko uzsvaru liek uz to, ka iesākumā bija Vārds un 

Vārds bija pie Dieva un Vārds bija Dievs. Un, ka Jēzus jau bija pirms viss tika 

radīts (Jāņa 1:2). Un caur šo evaņģēliju jau no paša sākuma atklājās, ka pats 

Dievs izvēlas nākt un dzīvot starp cilvēkiem, nomirt par mūsu grēkiem un nest 

mūžīgu uzvaru pār ļaunumu. 2.nodaļā ir divas lieliskas lietas. PIRMĀ lieta ir 

kāzas Galilejas Kānā. Interesanti ir tas, ka Jānis savā evaņģēlijā uzsāk stāstīt par 

Jēzus kalpošanu tieši kāzu svinībās. Kāna atradās netālu no Nācaretes, bet tas 

bija ļoti mazs ciemats – tomēr šodien visi kristieši zina to mazo vietu, kur Jēzus 

aizsāka savu darbu.  

OTRĀ lieta, kas atklājās 2.nodaļā ir, ka Jēzus izdzen 

tirgotājus no tempļa. Jānis aizsāk savu liecību par Jēzu 

ar to, kā Jēzus cīnījās par tīrību un patiesām vērtībām 

jau no paša sākuma. Aplūkosim arī Jāņa ev. 20:30-31. 

Tātad Jānis aizsāk liecību par Jēzus kalpošanu kāzās. 

11.pantā – Jānis saka, ka Jēzus darīja zīmes – nevis 

brīnumus. Ir atšķirība starp brīnumu un zīmēm. Zīmes 

jeb parādība, kas par kaut ko liecina. Šie Jēzus darbi 

liecināja par Viņa spēku un par to, ka Viņš nav tāds 

pats kā visi citi cilvēki. Jēzus laikā kāzas nesvinēja tikai 

vienu dienu. Jēzus laikā kāzas svinēja pat veselu nedēļu. Mielasts pēc mielasta, 

dejas pēc dejām, jaunais pāris nekur nenozuda, bet visu laiku bija ar viesiem. 

Un Marija nāk pie sava dēla Jēzus un saka – viņiem ir beidzies vīns. Mēs 

nezinām kāpēc Marija pēkšņi citu kāzās sāka uzvesties kā mājsaimniece.  BET 

vienu gan mēs redzam: VIŅA NĀCA PIE JĒZUS UN PASTĀSTĪJA VIŅAM PAR ŠO 

NEPIECIEŠAMĪBU! Un Jēzus atbildēja, ka Viņa darbošanās laiks vēl nav 

MĒS 

MĀCAMIES 

UZTICĒTIES  

UN 

PAĻAUTIES 

UZ DIEVU!!! 

 

Viss evaņģēlijs ir 

uzrakstīts, lai mēs 

ticētu, ka Jēzus 

Kristus ir Dieva 

Dēls – un ticot 

mums būtu īsta 

dzīvība. 
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pienācis. Interesanti, ka Marija gluži kā daudzas sievietes, ņem grožus savās 

rokās un saka – dariet visu, ko Viņš jums liks.  Rakstu vieta mums neko 

neatklāj par to, kurš tad ir līgavainis, kas ir līgava, kas pa ciemiņiem ir atnākuši 

– BET ZINĀM TO, KA TUR BIJA 6 AKMENS TRAUKI PAREDZĒTI ŪDENIM. Tajā 

laikā šo ūdeni lietoja, lai nomazgātos/šķīstītos no visa netīrā, kur esi bijis – 

staigājis pasaulē. Tu pārnāci mājās un mazgājies, lai attīrītos no visa netīrā un 

putekļos sastaigātām kājām.. Un Jēzus saka tieši šo tīro/šķīstīšanās ūdeni ņemiet 

un iepildiet traukos. Tātad ūdens ir tas, kas tevi dara tīru no ārpuses, BET, kas ir 

nepieciešams, lai tu taptu tīrs un atjaunots no iekšienes?  

Jau VECAJĀ DERĪBĀ vīns – simbolizē žēlastību, piedošanu un šķīstību.  

Vai nav interesanti, ka Jēzus pirmā zīme ir arī Viņa pēdējā zīme, kuru Viņš 

atstāj pasaulei?! Vīns, kas simbolizē Jēzus šķīstās asinis – noskalo un attīra mūs 

garīgi no iekšienes. Atcerēsimies 3 lietas: 1.Ūdens pārvēršana vīnā ir pirmā 

publiskā zīme, ko Jēzus tolaik paveica. Viņš to darīja publiski. Kāpēc? Lai 

zinātu atbildi uz šo jautājumu, tas noved mūs pie otrā punkta: 2.Jēzus atklāja 

Savu godību (11.pants) Kāpēc Jēzum vajag atklāt, kas Viņš ir? 3.Lai mēs ticētu 

un savu uzticību liktu uz Viņu. Jēzus lielākā vērtība ir cilvēks – tu un es. Viņš 

uzsāka savu misiju – kalpošanu, lai glābtu mani un tevi! 9. un 10. pantā atklājas 

arī veids, kā Jēzus darbojas. Parasti bija tā, ka sliktāks vīns tika nests viesiem, 

kad visi jau bija ieskurbuši. Bet šoreiz šis vīns bija vislabākais, jo Jēzus 

pārvērta ūdeni – vīnā. KAD JĒZUS ĶERAS PIE DARBA, TAD VISS TIEK DARĪTS 

PILNĪGI UN LĪDZ GALAM!!! Jēzum ir spēks mūs attīrīt un pārveidot no tā, kas 

esam pašreiz uz KAUT KO CĒLU, TĪRU UN SKAISTU – KO PASAULE REDZĒS KĀ 

VISLABĀKO!!! Brīnumi un zīmes arī šodien notiek un var notikt, ja vien 

JĒZUS IR TUR!!! Marija teica šos vārdus – dariet, ko vien Jēzus jums liek 

darīt. Ziniet arī šodien, ja tu sāksi darīt to, ko Jēzus tev saka – tad piedzīvosi 

zīmes un brīnumus savā dzīvē. Kāzu viesiem vajadzība bija vīns. Tev šodien 

varbūt nav zināma tava nākotne – vai būs darbs, vai būs izvēlēta pareizā skola, 

vai no ārsta uzzināšu labus rezultātus? Mums jāmācās iet pie Jēzus ar savām 

vajadzībām! Un pārraugs pasludināja – šis vīns ir labākais, ko esam 

garšojuši! Evaņģēlijs ir pilns ar Dieva žēlastību – ja mēs lietojam Jēzus dāvāto 

jauno vīnu, tas mūs apžēlo un pilda ar patiesu prieku! Mūsu dzīve var 

turpināties un var tikt izmainīta, ja mūsu vajadzībās:1.atzīstam, ka īstais 

Glābējs, īstais tukšuma piepildītājs, īstais, kam uzticēt savu problēmu ir Jēzus. 

2.Kad esam pieaicinājuši Viņu palīgā, tad darām visu, ko Viņš mums liek darīt! 
JO tikai DZĪVĀ DIEVA DĒLAM, JĒZUM ir tas 

spēks, lai NEPERFEKTU PADARĪTU PAR 

PERFEKTU;  
NEĪSTU PADARĪTU PAR ĪSTU;  

SLIMU PADARĪTU PAR VESELU; NESPĒJĪGU 

PADARĪTU PAR SPĒJĪGU; VIENTUĻU 

PADARĪT PAR NEVIENTUĻU. Āmen. 

 

Ticot un lūdzot jūsu mācītāja ~ Kristīne Rozefelde 

Dievam cilvēki ir svarīgi un Jēzum ir 

spēks PILNĪGI JEBKO NETĪRU UN 

NEVĒRTĪGU PĀRVĒRST  

PAR TĪRU UN VĒRTĪGU!!! 
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..Izlozes veidā šogad LAMB draudžu kopīgā labdarība iekrita koka ēkai akas ielā 13, Rīgā.. 

Vēsturiski šī bija dzīvojamā ēka, ko 1852.gadā uzcēlis namdarmeistars J.F.Bergs un 
mūrniekmeistars Villis. Šī ēka kalpoja kā fon Volfu ģimenes nams. Šobrīd ēka ir LAMB 
īpašums, kas skumst pēc sava misijas darba. Kādreiz tas kalpoja kā Metodistu bāreņu nams, 
bet tagad tas ir kļuvis par skumju pilnu graustu. Ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras un 
dabas mantojuma vietas Nr.852 un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7442 
“Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, līdz ar to tai ir īpaši nosacījumi, veicot 
rekonstrukcijas un restaurācijas darbus, kas savukārt prasa lielus finansiālos līdzekļus. 
Ziedojumus vācam līdz ziemassvetkiem.. (~informācija par koka ēku iegūta no “Kristīgais Aizstāvis”) 
 

 

 

.. 02.12.2017. sanāksim kopā uz lielo draudzes 

talku!  Talkot sāksim pulkst. 11:00  

ikviens ir aicināts un mīļi gaidīts  

Vai zināji, ka.. 

 
Mūsu draudzē ( Vaļņu ielā 12A ~ ieeja no Rīgas ielas 17) 

 

 
Katru svētdienu: 

10:00 ........ Lūgšanu stunda 
11:00 ......... Dievkalpojums 

 
Katru ceturtdienu: 

18:00 ........ Slavēšana 
19:00 ........ Mazā grupiņa 
 
 

Ja tev ir nepieciešamas aizlūgšanas vai rodas jautājumi,  
tu vari sazināties arī ar mūsu draudzes mācītāju  

Kristīni Rozefeldi  
zvanot uz 26 585 198  

vai  
rakstot uz:  kristine.rozefelde@gmail.com 

 

mailto:kristine.rozefelde@gmail.com

