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Pārdomas par svētkiem -  „...mums pienākas citam citu mīlēt!” 

Nr. 10 2012. gada oktobris 

Tieši TEV 
Viss bija  sagatavots 
Kristus piedzimšanai 
– eņģeļi, īpaši diev-
bijīgs vīrs Jāzeps, 
kurš drosmīgi izturē-
ja Dieva uzsūtīto 
pārbaudījumu. Jā-
zeps pacēla žēlastī-
bu un mīlestību aug-
stāk par likumu, jo 
viņam vajadzēja 
Mariju nodot taisnai 
tiesai, proti, nomētāt 
ar akmeņiem. Bū-
dams pielūdzējs – 
kā jau no Dāvida 

cilts.... Jāzeps Dievu pazina ne tikai kā bargu tiesnesi. 
Marija bija dievbijīga sieviete, kura apliecināja savu piekrišanu 
pakļauties tik trakai fantāzijai – dzemdēt bērnu no Svetā Gara.... 
pie tam tas nebija joks! Par šo joku varēja nogalināt. Ja tu atdod 
savu dzīvi Dievam, bieži nākas iet cauri dažādām bīstamām situ-
ācijām, kuras Dievs iepriekš sagatavojis un visu uzmanīgi saplā-
nojis, Viņš ir ar mums un Viņš visur ir blakus.. 
Jesaja pravietoja Jēzus atnākšanu 700 gadus pirms notikuma ar 
Mariju, varbūt daudzām dievbijīgām meitenēm tika piedāvāts 
šāds scenārijs, bet viņas to uzņēma kā murgainu sapni – jo kā  
tad Dievs varētu piedāvāt pārkāpt likumu un kļūt grūtai pirms 
kāzām? Kurš gan labāk zina kā šo likumu apiet, ja ne tā autors 
un tiesnesis. Un kurš ir gatavs būt Viņa komandā? Dievs mīl 
drosmīgos... Marija tik ļoti mīlēja Dievu, ka bija gatava Viņa dēļ 
mirt kā netikle, un tā bija paklausība līdz nāvei. Tikai tāda sievie-
te varēja dzemdēt dēlu, kurš būs paklausīgs līdz nāvei un gatavs 
piepildīt Tēva gribu. 
Jēzus dzimšanas laiks ir tik neizdevīgs – visas viesnīcas un arī 
traktieri ir pārpildīti. Kurš gribēs izmitināt dzemdētāju – tas nozī-
mē, ka būs pirmsdzemdību un vel dzemdību sāpes... Ar to var 
beigties šis bizness ... 
Jēzus vienmēr nāk priekš pasaules nelaikā – kad pavi-
sam citas lietas ir mūsu prioritātes un mums nav laika 
ieklausīties Patiesībā. Jēzus dzimst maziņš un nevarīgs 
bet viņa dzīves mērķis ir pilnībā mainīt šo pasauli – 
darīt to gaišāku un iemācīt cilvēkiem mīlēt vienam otru. 
 
Jēzus 
Dievam nācās izdzīt pirmos cilvēkus no savas pilnīgas 
valdīšanas vietas – Debesu valstības, jo viņi baudīja 
laba un ļauna atzīšanas koka augļus un kopš tā laika 
cilvēki viens otrā meklē slikto, lai nosodītu un tādā vei-
dā paceltu savu pašapziņu. 
Dievs iatstūma cilvēkus no sava tuvuma, un nolika sar-
gus pie dzīvības koka – abpus liesmojošu zobenu un 
ķerubus.... Bet Dievs nekad nepadodas, Viņš ir mērķtie-
cīgs un neatlaidīgs – Viņš nolēma novest līdz galam 
savu sākotnējo nodomu – būt sadraudzībā ar cilvēku 
mūžībā. Tas nozīmē, ka jāatņem velnam vara pārvaldīt 
zemi un jāatdod atpakaļ cilvēkiem. Šo  svarīgo un grūto 
uzdevumu Viņš uzticēja savam vienīgajam Dēlam. 
Dievs bija gatavs ziedot savu vienīgo Dēlu Jēzu tāpat 
kā savā laikā Ābrahāms bija gatavs upurēt savu vienīgo 
ticībā sagaidīto dēlu Īzaku. Iespējams, ka šis solis Die-
vu sajūsminājis un iedvesmojis, jo pēc daudziem ga-
diem arī Dievs upurēja savu vienīgo dēlu, lai visi, kuri 
Viņam ticēs, iegūtu mūžīgo dzīvību. 

Cilvēks ir radīts, lai ticētu Dievam—savam Radītājam. Tie, kas to 
nav vēl izdarījuši – staigā ar bailēm un nemieru sirdī. Bībele saka, 
ka bezdievim nav miera, bet tie, kuri regulāri satiekas ar Dievu 
saņem Viņa mīlestību un mieru. „ Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā 
mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav 
sasniedzis pilnību mīlestībā...” 
Ziemassvētkos mēs izgreznojam egli – ziemā un vasarā zaļojošu 
koku, ko greznojam ar gaismiņām un spožumiem.  Šis koks katru 
gadu tiek ienests mājās kā atgādinājums cilvēkiem, ka Dievs caur 
ticību uz Kristu  dod iespēju katram atgūt mūžīgo dzīvību un attie-
cības ar savu Radītāju.  Mēs varētu šo eglīti nosaukt Emanuels, 
t.i. Dievs ar mums. 
Ziemassvētki  katru gadu atgādina cilvēcei, ka arī mums ir iespēja 
būt vienmēr dzīviem Jēzū Kristū, brīviem no bailēm, ar dāsnu un 
mīlestības pilnu sirdi mīlēt  Tēvu un rūpēties citam par citu. Tāpēc 
cilvēki  apdāvina viens otru, jo arī Dievs mums ir dāvājis jaunu 
dzīvi un mēs to nevaram nopirkt. Mums katru gadu jāpilnveidojas, 
lai ar pilnīgu mīlestību spētu mīlēt viens otru, t.i. nevis gaidīt mīles-
tību no citiem, nevis apvainoties vai nosodīt par sliktu attieksmi, 
bet būt gataviem atdot sevi par citiem. 
Jēzus ir Dieva dēls, kurš atnāca pie cilvēkiem kā cilvēks, lai 
atgādinātu, ka cilvēki ir radīti pilnīgai  mīlestībai. Pilnīga mīlestība 
aizdzen bailes un spēj atdot sevi citu labā. 
Dievs mums ir atklājis savu pilnīgo mīlestībā atdodot par mums 
savu vienīgo dēlu.  
1.Jāņa 4:15-19 „Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek 
Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas 
Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas 
paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi 
pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, 
tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā 
mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sa-
sniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlē-
jis. “ 
Mīlēt nozīmē atdot, dāvāt,  nevis gaidīt dāvanas.... Tas ir tikai 
bērnībā, bet pieaugušie atdod sevi citu labā 
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“… negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, 

lai jūs nekļūtu pašgudri…” 

2. lpp. 

2014.gada 7. novembrī Rīgā Latvijas Mākslas akadēmijas aktu 
zālē norisinājās 9.Latvijas valsts lūgšanu brokastis. Šī gada lūgša-
nu brokastu ar moto no 1.Mozus grāmatas:  „... un Dievs radīja”.  
Brokastis noritēja jaukā atmosfērā, uzaicināto goda viesu vidū bija 
arī lūgšanu brokastu dibinātājs no ASV. Viesus uzrunāja  Latvijas 
lūgšanu brokastu  rīcības komitejas vadītāja Inese Šlesere, vēs-
turniece Dagmāra le Galla (dzim. Zagorska , bijusī Ventspilniece) 
un daudzi citi. 
Pasākuma viens no patīkamākajiem pārsteigumiem bija teologa 
un vēsturnieka Dr,hist. Gundara Ceipes uzstāšanās - savas tikko 
uzrakstītās grāmatas „DIEVA TAUTAS DZIMŠANA. LATVIEŠI” 
prezentācija, kura tika uzdāvināta katram brokastu dalībniekam, 
par ko visi bijām ļoti pateicīgi. Tā ir patiesība par mūsu tautas vēs-
turisko ceļu Dieva veikto reformāciju rezultātā, par ticības un dzīvā 
Dieva Jēzus Kristus veiktajām neaprakstāmajām morāles izmai-
ņām tautas apziņā. Tā ir zelta vērta informācija par tautas un 

valsts dzimšanu, iziešanu no 
verdzības un pagrimuma, par 
dzīvas ticības reāliem rezultā-
tiem, kuri ir aprakstīti mūsu 
tautas vēsturiskajā hronikā, 
bet kurus visi ir aizmirsuši.... 
„Tas ir stāsts par Dieva Dēla 
sastapšanos ar latviešu tautu 
un par to, kā Dieva svētība ir 
tautā nākusi.” 
Turpmākajos informatīvajos 
bukletos būs pakāpeniska  šīs 
grāmatas publikācija.  
 
Grāmatas ievads: 
“Šī grāmata būs stāsts par 
mīlestību. Par to, kā mīlestībā 
dzimst skaistums un svētums. 
Par latviešiem. 
Senos laikos Dievs ienāca 
šajā tautā un tautu ietērpa 
neticamā mērķtiecībā, spēkā 
un izkoptas dvēseles dailē. 
Dzima nācija, un dzima naci-
onāla valsts. 
Nu šie seno laiku svētuma ceļi 
sen aizmirsti un vardarbīgi 
nojaukti. Lai arī sākums ir aiz-
mirsts, uz latviešiem tomēr vēl 
dus senču iemantotā Dieva 
svētība, kuru mums patīk 
saukt visādos vārdos, tikai ne 
īstajā. 

lūgšana 

Vasriš pamazam un klus 
Lēnem līž uz rudens pus 
A atvasariņ sveicot mūs. 

Un ka vēlak aukstaks kļūs 
Jadzīve vien tālak būs. 

Tas viss mīļa Dieva ziņā 
Mums ir jaieklausas Viņā. 

Šodien, otre novembre 
Visem satikšanes te 

Atvērto durvju Svētviete. 
Svētdiens rīt uz lūgšan steigt 

Un te mīļo Dievu sveikt. 
Paldies, ko man esi devis 
Es Tev pateicos no sevis 

Ar sirsnīgu lūgšanu 
Ar dziesmu dziedāšanu 
Mēs varam Dievu slavēt 
Visas grūtības pārvarēt. 

Mums nav labāk viet 
Kur katr svētdien iet 

Te Dievam pateicībā dzied. 
Viņš garīgu spēku tev dod 
Un dvēselē sev mieru rod. 

Atvērtās durvis vaļā ver 
Uz Dieva palīdzību cer. 
Katrs savas bēdas sūdz 
Un Dieva žēlastību lūdz. 

Ar lūgšanām un Dievpalīg 
Tas i katram dikti svarīg 
Cilvēks atbrīvojas garīg. 

Dieva spēks tā i lics 
Viens no narkotikām vaļā tics 
Cits pīpēšanu ardievs teics. 

Dievs te lāb dārb i veics. 
Ja acim redz un ausim dzirdi 

Atver Dievam tu sav sird. 
Vēl visiem labāk paveiksies 

Ja par visiem Dievam pateik-
sies. 

Ar Dievvārdiem sev spēcin 
garig 

Nāc, ej, vis dār a Dievpalīg! 
 
Paldies Dievam, ka es pats 
Var redzet vel a vien paš ac! 
Ventiņ mēlē šitos pērš pants 

rīmē Vece Kociņ Ane. 

02.11.2014 

Šajā grāmatā „senaizmirstos dārgumus” nosauksim vārdā, proti, 
skatīsim ceļus, cilvēkus un veidu, kādā pie latviešiem nāca dzīvī-
bas spēks, svētība, jeb kā tie piedzima „no augšienes” un ieman-
toja Dieva svētību. 
Jēzus Kristus Dieva valstību salīdzina ar koku. Debesu valstība ir 
līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēj savā laukā. Tā 
gan ir pati mazākā no sēklām, bet, kad izaug, ir lielāka par citiem 
stādiem un kļūst par koku, tā ka pat debesu putni ligzdo tā zaros 
(Mateja ev. 13:31-32). 
Grāmatas vēstījums strukturēts saskaņā ar šo līdzību, pieņemot, 
ka svētības koks ir mūsu Dzimtene, tā zaļoksnā vainagā mēs ro-
sāmies, esam, „ligzdojam: , dzīvojam savus noliktos gadus. Turp-
mākajās lappusēs apskatīsim un noskaidrosim lietas, kuras nepie-
ciešamas, lai koks dzimtu, augtu un attīstītos – kāda ir augsne, kā 
tā gatavojama, kas ir sēkla un no kurienes tā nāk, kāds ir stumbrs, 
un kādu vainagu koks veido. 
Šis stāsts būs uzskatāms piemērs, kā Dievs no tā, ko pasaule 
uzskata par „neko”, tikai par vergu darbaspēku, uzmodina nāciju 
un valsti. Pie tam tās izveide nav bijusi šīs pasaules vareno impē-
riju plānos. Arī par ļaunumu runāsim, kā tas nenogurstoši rupji un 
viltīgi ārda Dieva svētības ceļus pie cilvēku dvēselēm un tautas 
kopumā. 
Tātad stāsts ir par Dieva Dēla sastapšanos ar latviešu tautu un 
par to, kā Dieva svētība ir tautā nākusi.” 

Bērnu brīvā laika pavadīšanas klubs “Pētnieki” 

Klubs darbojas Ventspilī un Kuldīgā  jau vairākus gadus  pro-
jekta “Vislielākā dāvana” ietvaros. 
“Pētnieku” kluba mērķis ir iepazīstināt bērnus vecumā no 5 
līdz 14 gadiem ar kristīgo pasaules skatījumu tiem interesan-
tā un saprotamā veidā, izmantojot krāsainus mācību līdzek-
ļus, dziedot  dziesmas, dejojot un spēlējot spēles. Nodarbību 
ilgums 1-1,5 stundas. 

KULDĪGĀ 

Nodarbības notiek  katru otro 
sestdienu, pl. 11:30 , 

 Liepājas ielā 14 , 2. stāvā 
(virs veikala Eiroskor).  

Sīkāka informācija 29914923. 

VENTSPILĪ 

Nodarbības notiek  katru 
otro svētdienu, pl. 10:30 , 
 Loču ielā 8 (bijušajā zivju 

kombināta klubā). 
Sīkāka informācija 

29673164. 
DIEVA TAUTAS 

DZIMŠANA.LATVIEŠI”, 2014  

Latvijas valsts lūgšanu brokastis, logo 
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3. lpp. 

Zupas virtuve Ostgalā, 

Loču ielā 8, ventspils 

500 ml biezzupas uz vietas 

vai līdzņemšanai 

EUR 0.80 vai EUR 0.50*  

*trūcīgiem, maznodrošinātiem, 

pensionāriem, 

 studentiem, invalīdiem 

 

Cena (EUR)  

uzrādot trūcīgā, maznodrošinātā 

izziņu, studenta, pensionāra,  

invalīda apliecību 
Cena (EUR) 

Cikls līdz 5 kg* Cikls 5 līdz 7 kg* 
Veļas mazgātuves pakal-

pojumi 
Cikls līdz 5 kg* Cikls 5 līdz 7 kg* 

1,42 1.99 Mazgāšana 1,50 2,10 

2.13 2.99 Mazgāšana+žāvēšana 2,00 2,80 

3.56 4.98 
Mazgāšāna+žāvēšana 

+gludināšana 
3,00 4,20 

* Segām, paklājiem u.c. šāda veida izstrādājumiem cena var atšķirties! 

Pieaugušajiem Bērniem (3-18 g.) Pieaugušajiem Bērniem (3-18 g.) Duša 

(30 min.)  1.14 0,43 1,00 0,50 

Higiēnas punkts Ostgals Loču iela 8, Ventspils 

Pārtikas izdales pasākums Ventspilī 

Pārtikas paku izdales 

projekts „Gaisma 

pasaulei” sadarbībā ar 

nodibinājumu „Kraukļa 

fonds” 

Biedrība Integrācijas centrs 

„Atvērtās durvis” 

(www.atvertasdurvis.lv) sadarbībā ar 

nodibinājumu “Kraukļa fonds” 

(www.krauklafonds.lv) un Evaņģēlisko 

kristiešu baznīcas “Jaunā paaudze” 

Ventspils draudzi (www.ngventspils.lv) 

kopš 2010. gada Ventspilī un Kuldīgā, 

Talsos kopš 2012. gada rīko labdarī-

bas projektu, kura mērķis ir palīdzēt 

ekonomiskās grūtībās nonākušajām 

ģimenēm ar bērniem un nepilnām ģi-

menēm, sniedzot morālu un garīgu 

atbalstu, kā arī regulāri apgādājot ģi-

menes ar pārtikas pakām un mazlieto-

tiem apģērbiem.  

Nodibinājums „Kraukļa Fonds” tika 

dibināts 2009. gada 27. februārī ar 

mērķi  palīdzēt ģimenēm ar bērniem.  

Darba laiks:  

Pirmdiena, trešdiena, 

piektdiena 

12:00—13:00 

Pateicamies par atbalstu 

un sadarbību! 

Iegūts līdzfinansējums zupas virtuves darbības uzlabošanai 

2014.gada novembrī biedrība Integrācijas centrs “Atvērtās durvis” parakstīja līgumu ar Vents-

pils pilētas domi par  projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pieejamības uzlaboša-

na Ostgala un Pārventas mazaiszsargāto iedzīvotāju grupām”. Projekts tika atbalstīts ar daļēju 

finansējumu 320 EUR apjomā. Tas paredzēts jauna ledusskapja iegādei, ar mērķi uzlabot 

zupas virtuves darbību un efektivitāti, aizstājot  ziedoto sadzīves iekārtu, kas ir gan fiziski , gan 

mōrāli novecojusi. 

Valda Mora 

Bērna lūgšana. 

Es gribu pacelt acis 

Un klusu pateikties, 

Par jauno, skaisto dienu, 

Ko dāvājis man Dievs. 

 

Un solījumu siltu 

Es viņam gribu dot, 

Ar tīru, skaistu sirdi 

Šo dienu nodzivot. 

Ziemassvētku stāsts Lūkas evaņģēlijā 

Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bēt-
lemi... Lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. 
Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. 
Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija 
vietas tai mājoklī.  
Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un Tā Kun-
ga 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." Un piepeši tur pie eņģeļa 
bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja:  
„Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."   
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4. lpp. 

Konts ziedojumiem: 
 

AS Swedbank  
LV92HABA0551010690865 

 
AS DNB  

LV73RIKO0002013098088 

Internetā  

atvertasdurvis@gmail.com 

www.atvertasdurvis.lv 

 
Tel. 26717841 

Adrese 

Ventspils, Loču iela 8,  

filiāle Kuldīgā—Liepājas iela 14, 

2.stāvā 

Biedrība Integrācijas centrs 

 “Atvērtās durvis”,  

Reģ.Nr.40008084237 

Biskvīts svētku tortei 

Gan produkti, kas tiek izmantoti mīklas pagatavošanai, gan arī cepamai formai ir jābūt vienādā tempe-
ratūrā. Vislabāk, ja tie visi ir auksti. Olu baltumus atdala no dzeltenumiem.  Dzeltenumus sakuļ ar cu-
kuru, bet baltumus ar sāli.  

Pārējās sastāvdaļas iemaisa sakultajos olu dzeltenumos ar cukuru un nekādā ziņā ne otrādi. Lai mīkla 
nezaudētu gaisīgumu, to maisīt tikai vienā virzienā. Sakulto olu baltumu masu pievieno pēdējo, to da-
rot pakāpeniski pa 3-4 karotēm. 

Biskvītu nepieciešams ievietot tikai iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī. Ja mīkla pastāvēs nedaudz minū-
tes, tad biskvīts nebūs vairs gaisīgs. Biskvīta cepamajai formai jābūt iepriekš sasmērētai ar sviestu un 
tajā jāieklāj cepamais papīrs, kurš arī ir iesmērēts ar sviestu.  

Biskvīta cepšanas pirmajās minūtēs nekādā gadījumā neatvērt cepeškrāsns durvis, citādi biskvīts no 
gaisīga pārvērtīsies par plānu plāceni. Biskvīts no formas jāizņem kamēr karsts. Lai to izdarītu, formu 
ar gatavu biskvītu uz 5 min. jāieliek mitrā dvielī.  

Pirms piesūcināt biskvītu ar sīrupu vai smērēt krēmu, tam jāļauj pastāvēt 7-8 stundas. Ja esat nolēmu-
ši pagatavot biskvīta ruleti, tad tā pildījums jāliek uz karsta pildījuma un uzreiz jāsatin. 

5 olas; 
200g cukurs; 
¾ glāzes miltu 
¼ glāzes kartupeļu milti 
Šķipsna sāls 

Labas biskvītu mīklas galvenais 
noteikums ir ievērot izejvielu 
pareizas proporcijas. Vidējai liela 
biskvīta pagatavošanai nepiecie-
šams: 
 

Loču iela 8, Ventspils 


