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Būt blakus šodien Jēzum 
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Reiz kāds valdnieks sacīja savam 

pārvaldniekam, lai tas atmin trīs jautājumus. Ja 

atminēs, tad saņems bagātīgas dāvanas, ja ne, 

tad nocirtīs galvu. Jautājumi bija tādi: 

– Kurš ir svarīgākais laiks? 

– Kurš ir svarīgākais cilvēks? 

– Kāds ir svarīgākais uzdevums? 

Valdnieks deva pārvaldniekam trīs dienas. 

Pārvaldnieks gāja saskumis, jo galvas bija 

žēl. Pārdomu pilns viņš devās garām laukam, uz 

kura ganiņš ganīja savu ganāmpulku. Viņš 

priecīgi darīja savu darbu un redzot saskumušo 

pārvaldnieku, vaicāja, kādēļ viņš tāds noskumis. 

Kad pārvaldnieks izstāstīja savu bēdu, ganiņš 

sacīja: 

– tas taču ir tik vienkārši. Svarīgākais laiks 

ir tagad. Jo pagātne ir aiztecējusi, bet nākotne vēl 

nav pienākusi. Svarīgākais cilvēks ir tas, kurš 

atrodas tev blakus. Jo viņš var aiziet un tu viņu vari nekad vairs nesatikt. Un svarīgākais 

uzdevums ir tas, kuru tu vari izdarīt tagad cilvēkam, kas tev ir blakus. 

Stāsts pirmajā acumirklī man šķita vienkāršs. Varbūt pat naivs. Tomēr tajā ir tik daudz 
patiesības. Un nav jābrīnās, ka ganiņam šis uzdevums likās vienkāršs, jo tieši ganiem Eņģelis 
pavēstīja lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, par to, ka Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas 
ir Kristus. (Lk 2:10–11) Gani bija uzticami mazās lietās un Dievs viņiem uzticēja lielu. 

Kurš ir svarīgākais laiks? Apustulis Pāvils saka: pamudiniet viens otru ik dienas, kamēr vien 
var teikt: šodien. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena. (2.Kor 
6:2) Jēzus saka: Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies (Mt 6:34) Būt 
šodien. 

Kurš ir svarīgākais cilvēks? Atceros Jēzus stāstu par žēlsirdīgo samārieti. Viņam svarīgākais 
cilvēks bija tas, kurš bija klāt tad, kad ar viņu notika nelaime. Tātad šeit un tagad. 
Paralizētajam svarīgākie cilvēki bija tie četri, kuri caur jumtu nolaida viņu pie Jēzus kājām. 
Būt blakus šodien tev. 

Varētu teikt, ka šis ir stāsts par mīlestības bausli: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! Tomēr te 
kaut kas iztrūkst. Jo mīlēt savu tuvāko mani aicina arī laicīgā valdība, mani aicināja turēties 
pie šīm morāles un ētikas normām arī Savienība, kurā dzimu un Savienība, kurā dzīvoju. Bet 
tas nedarbojās un nedarbojas, jo pietrūka un pietrūkst Dieva! Mīli Kungu, savu Dievu, no 
visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu. 



2016.gada decembris Nr.5(2) 
 

2 
 

Kāds ir svarīgākais uzdevums? Jēzus tam sacīja: “Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani 
paradīzē. (Lk 23:43) Būt blakus šodien Jēzum. Jā, arī pie krusta, nāvē un ciešanas, lai būtu 
kopā arī augšāmcelšanā! 

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! 

Valdniek Kungs Jēzu Kristu, mans Dievs, Savas neizteicamās cilvēkumīlestības 

dēļ Tu laiku beigās esi miesā ietērpies no Mūžamjaunavas Marijas; būdams Tavs kalps, 

es godinu Tavu pestījošo gādību par mani; es teicu Tevi dziesmās, jo Tevis dēļ esmu 

iepazinis Tēvu; es slavēju Tevi, jo Tevis dēļ arī Svētais Gars nāca pasaulē; es paklanos 

Tavai Visšķīstajai Mātei, no Kuras Tu esi tērpies miesā, – kādam bijājamam 

noslēpumam Viņa kalpojusi! Es cildinu Tavas Eņģeļu kārtas, Tava diženuma 

kalpotājus un dziesmās teicējus; Kungs, es svētīgu teicu Tavu Kristītāju Priekšteci 

Jāni; godinu arī par Tevi vēstījušos praviešus, slavinu Tavus svētos apustuļus un jo 

svinīgi pieminu mocekļus; Tavus priesterus slavinu, Taviem sirdsskaidrajiem paklanos 

un visus Tavus taisnos uzlūkoju. Šo, tik kuplo un neizteicamo Dievišķo Pulku es, Tavs 

kalps, aicinu pielūgt Tevi, dāsni visžēlīgo Dievu un tādēļ es lūdzu – piedod man manus 

grēkus un dāvā man to visu Tavu svēto dēļ, it īpaši Tavas svētās žēlsirdības dēļ, jo 

Tu esi slavēts mūžīgi mūžos! Āmen! 

Notikumi draudzes dzīvē 2016.gadā  
7.februārī dievkalpojumā piedalījās arhibīskaps Jānis 
Vanags, pasniedzot mācītājam amata krustu. 

21.februārī pēc dievkalpojuma draudzes padomes 
un revīzijas komisijas, kā arī draudzes priekšnieka 
vēlēšanas.  

28.februāris- kora „ Balsis” koncerts 

24.-26.martā notika Nepārtrauktā lūgšana 

Saņemts VKKF finansējums sakristejas griestu izpētei 
un restaurācijai. Notiek sakristejas griestu 
konservācija un restaurācija. 

22.,23.aprīlī rekolekcijas „Dievs dziedina, jo pestī. 
Dievs pestī, bet ne vienmēr dziedina” 

7.maijā talka Pukšu ābeļdārzā. Gada laikā arī 
vairākas malkas talkas. 

21.maijā Muzeju nakts ar Muzikālo kafejnīcu pie 
draudzes nama  

10.jūnijs Baznīcu nakts. Ērģeļu koncerts – spēlē 
ērģelnieks Māris Grīnbergs Koncerts „Koklē Dieva 
godam” muzicē priesteris Rodions Doļa. Tezē 
lūgšana 

18,19.jūnijs.Draudzes ekskursija uz Lietuvu  

Pateicoties Limbažu fonda atbalstam baznīcā 
uzstādīta trešā infoplāksne. Paldies Ivaram Cišam 
par maketu! 

12.augustā draudzes vakars ar bildēm no Vācijas, 
Somijas un draudzes brauciena uz Lietuvu 

26.-29.augusts- draudzes grupa viesojas Oslo 

21.septembrī tikšanās ar mācītāju Magnusu Olsonu 
un viņa zviedru kolēģiem 

28.oktobrī-2.novembrī draudzes grupa viesojas 
Osnabrikā, Vācijā 

2.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums. Pēc tā 
sadraudzības pusdienas un bildes no Oslo un 
Gotlandes. 

25.,26.novembrī rekolekcijas ”Ikona. No Abrahama 
viesmīlības sižeta līdz Andreja Rubļova Svētās 
Trīsvienības ikonai.” 

3.decembrī Draudzes ekskursija uz Tartu 

Programmā "Leader” apstiprināts projekts par altāra 
rekonstrukciju. 

Pabeigta baznīcas logu restaurācijas otrā kārta 

27.decembrī – brauciens uz pansionātiem 
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Publicējam Romana Kurpnieka rakstu no 
2015.gada jūnija numura 

 

Par apustuli Jāni  

Mācītājs Romans Kurpnieks  

Mūsu mīļā Limbažu baznīca ir iesvētīta kā 
apustuļa Jāņa baznīca un ir svarīgi, ka mēs, kas 
pulcējamies šajā namā, pazīstam to, kuru sauc par 
Mīlestības apustuli, lai, viņu godinot, varētu, 
atdarināt viņa ticību, tikt stiprinātiem un 
pateikties Dievam par Viņa mīlestību. 

Svētais apustulis un evaņģēlists Jānis bija otrais 
dēls vecāku Zebedeja un Salomijas ģimenē, 
jaunākais brālis apustulim Jēkabam. Brāļi bija 
zvejnieki, zvejnieka dēli pie Galilejas ezera. Jānis 

jau agri jaunībā bija Dieva aicināts nošķirties no pasaulīgās dzīves. Viņš bija viens no Jāņa Kristītāja 
mācekļiem un sekotājiem. Reiz apustulis Jānis jautāja Jēzum: “Rabi, kur tu mājo?” Un saņēmis 
Jēzus aicinājumu, aizgāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. (Jņ 1:39) Jānis 
iemīlēja Jēzu. Pēc brīnumaini lielā zivju loma nekas vairs nevarēja Jāni atturēt un pametis visu, viņš 
sekoja Kungam. (Lk 5:11) Jēzus Jānim un viņa brālim Jēkabam deva vārdu Boanergi, tas ir, pērkona 
dēli. (Mk 3:17) Jānim šis vārds - Pērkona dēls - ir ne tikai viņa dedzīgās mīlestības dēļ, bet arī 
mācības par Kristu augstuma un spēka dēļ. Tas ir iemesls, kādēļ Austrumu Baznīcā viņu dēvē par 
Jāni Teologu par tādu, kas saprotamā valodā spēj runāt par dievišķām lietām, atklājot pieeju 
Dievam caur piederību Jēzum.  

Sava dedzīguma dēļ, Jānis izpelnās būt par Jēzus mīļoto 
mācekli un klāt visos svarīgākajos notikumos. Kad Jēzus 
augšāmceļ mirušos, Jānis ir klāt. (Lk 8:49-55) Kad Kungs tiek 
apskaidrots Jānis ir liecinieks Viņa Dievišķajai slavai. (Mt 17:1–
13; Lk 9:28–36; Mk 9:2) Kad tiek sagatavots pēdējais Mielasts, 
tad Jēzus sūta Jāni to sagādāt. (Lk 22:8-13) Un tieši šī pēdējā 
mielasta laikā Jēzus ļāva māceklim, kuru Viņš mīlēja, atgulties 
cieši blakus pie krūts un tikai viņam atklāja, kurš būs Pestītāja 
nodevējs. (Jņ 13:23-26) Visbeidzot Jānis ir tas, kurš ir līdzās 
Jēzum Getzemenes dārzā. (Mk 14:32-42)  

Lai arī apustuļu Jāņa mīlestība bija bezgalīga pret Skolotāju, 
tomēr tā bija greizsirdīga. Neskatoties uz dvēseles tīrību un 
sirds maigumu, Jēzus redzēja, ka mācekļa sirdij un dvēselei vēl 
bija vajadzīga atmaigšana, atbrīvošana, audzināšana un 
attīrīšana. Tā kādā reizē, kad Jānis ieraudzījis svešu cilvēku 
dēmonus izdzenam Jēzus vārdā, aizliedza to viņām darīt, bet 
Jēzus Jānim aizrādīja un sacīja: “Neliedz! Kas nav pret jums, 
tas ir ar jums.” (Lk 9:49-50) Ar šiem vārdiem Jēzus gribēja parādīt, ka greizsirdībā slēpjas skaudība. 

Atzīmējot evaņģēlista Jāņa dienu, 
27.decembrī plkst.18.00 svinēsim 
dievkalpojumu. 

Dievkalpojums būs ar eļļas svaidīšanu, 
ko šajā reizē – īpašā dievkalpojumā 
reizi gadā -varēs saņemt ikviens. 
Vēstulē Jēkabam 5: 14-15 rakstīts  
 Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš 
ataicina draudzes vecajus, un tie lai 
lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar 
eļļu Tā Kunga Vārdā. 
Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas 
Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus 
būtu darījis, viņam tiks piedots. 
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Kādā citā reizē Jānis bija sašutis par kāda samāriešu ciema ļaudīm, kas neuzņēma Jēzu un mācekļus 
un sacīja: “Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunij nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja?” 
Jēzus pagriezies tos apsauca. (Lk 9:54-55) Jēzus sacīja: “Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? 
Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt” Šeit Jānis saņem jaunu mācību no 
Jēzus, ka Evaņģēlija Gars ir Mīlestības Gars. Tā Pats Kungs parādīja savu mīlestību Jānim, pamācot 
un audzinot.  

Un kad pienāca Jēzus Kristus ciešanu laiks, Jāņa mīlestība parādījās visā pilnībā. Visi mācekļi 
pamuka un noliedza Kungu. Tikai mīļotais māceklis Jānis bija klātesošs Kunga ciešanās, kad Viņu 
apvainoja un pazemoja. Tā parādīdams un apliecinādams savu dziļo mīlestību, kas palika nemainīga 
un Kungs Jāņa mīlestību atalgoja uzticot viņu Savai mātei sacīdams: “Sieviete, redzi, tavs dēls!” Pēc 
tam viņš sacīja māceklim: “Redzi, tava māte!” Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. (Jņ 19:26-
27)  

Pēc Jēzus Kristus augšāmcelšanās mācekļi satika Kungu un Pēteris vaicāja Viņam par Jāni: “Kungs, 
bet kā ar šo?” Jēzus sacīja: “Ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man! 
(Jņ 21:22) Tādēļ mācekļi nodomāja, ka Jānis nemirs.  

Apustuļa Jāņa dzīvē un darbos, saskaņā ar Baznīcas mantojumu, nebija svarīgākais kristīgo draudžu 
dibināšana, nedz arī kopienu vadīšana, bet gan nemitīga ceļošana, ticības apliecināšana, tiekoties 
ar dvēselēm, kas spēj cerēt un būt pestītas.  

Saskaņā ar Baznīcas tradīciju, apustulis Jānis ilgu laiku darbojās Efezas pilsētā. Tur, sasniedzis sirmu 
vecumu, nomira imperatora Trajāna valdīšanas laikā. 4.gadsimtā imperators Justiniāns viņa godam 
lika uzbūvēt lielu baziliku, par kuru joprojām atgādina varenu drupu paliekas. Apustulis Jānis tika 
un joprojām tiek visvairāk godināts tieši Austrumos. Bizantiešu ikonogrāfijā viņš bieži tiek attēlots 
sirmā vecumā, kad viņam bija vairāk kā simts gadu. Saskaņā ar tradīciju, viņš nomira 72.gadā pēc 
Jēzus Kristus krusta nāves un augšāmcelšanās. Jānis esot licis saviem mācekļiem izrakt bedri krusta 
formā, kurā pats arī iegūlās. Viņš vēlreiz sacīja: “Bērniņi mīliet viens otru!” Šos vārdus Jānis bija 
sacījis nemitīgi un uz jautājumu, kādēļ tik bieži šos vārdus atkārto, Jānis sacīja: “Tā ir pavēlējis 
Kungs. Un ja būtu tikai viens bauslis, tad ar to pietiktu, lai izglābtos.” Apustulis Jānis noskūpstīja 
savus mācekļus un stipri lūdzās. Viņa sejā bija lasāms aicinājums uz klusumu.  

Lai Kungs mums palīdz sekot Viņam un kļūt par patiesiem mācekļiem! Lai apustulis Jānis būtu 
piemērs no kā mācīties mīlestības mācību, zināt laiku klusumam. Lai mēs justos Kristus mīlēti un lai 
mēs spētu pavadīt savu dzīvi, liecinot par Viņu. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

Gatavojoties svētkiem izrotāts tapa 
draudzes nams un baznīcas egle, 

gatavotas tapa apsveikuma kartiņas, 
ceptas piparkūkas 
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Iepazīsimies! Draudzes priekšnieks Aldis Bērziņš! 

Stāsta Ieva Bērziņa 

Aldis ir dzimis un audzis Viļķenes pusē. Ģimenē viņi bija trīs bērni, vecākais brālis 

Aivars, māsa Aija un Aldis. Tomēr sagadījās tā ,ka vecāki izšķīrās un brālis palika dzīvot pie 

tēva. Šāds likteņa pavērsiens lika mātei iepazīt citu vīrieti un Aldim ar māsu tik viegli viss 

neklājās. Patēvam piederēja daudz lopu un Aldim, esot vēl mazam zēnam, nācās darīt 

smagos lauku darbus. Kā viņš pats stāsta, jau sešu gadu vecumā nesis lopiem ūdeni, ganījis 

aitas un vedis uz ganiem buļļus, kuri galīgi nav klausījuši savu mazo ganiņu, taču bailes no 

patēva likušas tam varonīgi cīnīties ar lielajiem lopiem. Bet katram draudīgajam mākonim ir 

sava zelta maliņa, tā, laukos dzīvodams,  Aldis 

iemīlēja traktorus un tehniku, kas ir viņa 

aizraušanās uz mūžu. Iestājās Ozolu 

lauksaimniecības skolā un to pabeidzis, tūliņ 

nostājies uz savām kājām, sācis strādāt turpat 

Viļķenē un bijis labs palīgs kaimiņiem, gan 

zemes darbos, gan tehnikas labošanā. Jāpiebilst, 

ka to viņš dara vēl arvien, bieži iegriežas savā 

dzimtajā pusē un kādam izpalīdz traktoru 

labošanā, kartupeļu talkā vai kā citādi. 

No pirmās laulības Aldim ir divas jaukas 

meitas. Vecākā meita Sandra ir ļoti talantīga un 

ļoti skaisti zīmē, bet jaunākā meita Inga mācās 

medicīnu un vienlaikus jau strādā Limbažu 

neatliekamās palīdzības punktā. 

Es satiku Aldi 2008.gadā ,kad viņa laulība 

bija izjukusi un viņš bija palicis ar abām 

meitenēm. Mums nebija ilgais iepazīšanās laiks. 

Ātri apjautām, ka esam uz viena viļņa, lai arī 

esam pilnīgi atšķirīgi gan domāšanā ,gan audzināšanā. Tad arī pieteicās mūsu Rūdolfs un 

mēs visi -Aldis, es, Sandra, Inga un mana meita Diāna sākām dzīvot kopā. Vēlāk Sandra, pēc 

mammas ierosinājuma ,pārgāja dzīvot pie viņas. 

Aldis lielāko daļu savas dzīves ir strādājis mežos uz izvedējtraktoru un tas ir bijis 

saistīts ar ilgstošu prombūtni no mājām, bet tas nav viņu atturējis iestāties zemessardzē un 

jau tā nedaudzās brīvdienas pavadīt zemessardzes mācībās. To viņš dara ar lielu aizrautību 
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un ja vien ir iespējams, iesaistās visās militārajās aktivitātēs. Šobrīd viņš ir atradis jaunu 

darbu un sācis strādāt ar ekskavatoru, jācer, ka to varēs apvienot ar zemessardzi. 

Lielezera ielā Aldis dzīvo jau sen un ir bijis un ir labs kaimiņš trim mūsu draudzes 

ganiem-Daigai Ummerei, Magnusam un Romanam. Bet uz baznīcu viņu kājas vedušas 

nesen. Kad piedzima Rūdolfs, mudināju vīru to nokristīt. Pati biju gan kristīta, gan iesvētīta 

un arī Diānu biju jau nokristījusi bērnībā. Tā nu sākām braukt uz Straupes draudzi pie Daigas 

uz mācībām. Un kādā skaistā vasaras dienā mums bija trīs kristības vienkopus - Aldim ,Ingai 

un Rūdolfam. Vēlāk, kad sāku apmeklēt Limbažu baznīcu, Aldis man bieži nāca līdzi un vēlāk 

jau vairs nebija skubināms, pats savu ceļu bija atradis. 

Kā nonāca līdz draudzes priekšniekam? Es pat nevaru pateikt. Romans viņu uzrunāja, 

es baidījos, jo viņš jau nav papīru cilvēks. Iedosiet traktoru, uzreiz cita lieta! Bet notika, kā 

notika, laikam jau Dievs izvēlējās viņu! 

Dievkalpojumi 2016.gada Ziemsvētku 
laikā 

24.decembris Kristus piedzimšanas 
svētvakars -12:00, 20:00 

25.decembris Pirmie Ziemsvētki - 10:00 

26.decembris Otrie Ziemsvētki - 10:00 

27.decembris Svētā Jāņa – apustuļa un 
evaņģēlista diena - 18:00 

1.janvāris Jaungads – Jēzus vārda došanas 
diena - 10:00 

6.janvāris 18:00 Zvaigznes diena – Mūsu 
Kunga Epifānija 
8.janvāris 10:00 Mūsu Kunga kristība 

26.decembrī plkst. 12.00  
( pēc dievkalpojuma plkst.10.00) 

DRAUDZES SVĒTKI 

Priecāsimies Kristus dzimšanas svētkos! 
Mācītājs Romans pastāstīs par ceļojumu uz 

Izraēlu šā gada rudenī. 
Atskatīsimies uz gada notikumiem bildēs. 

Cienāsimies ar līdzatnestajiem gardumiem. 
Lūgums paņemt līdzi cienastu. 

 

27.decembrī plkst.18.00 

EVAŅĢĒLISTA JĀŅA DIENAS 
DIEVKALPOJUMS ar eļļas 

svaidīšanu 

 

 
Limbažu evaņģēliski luteriskā draudze 

Lībiešu iela 2, Limbaži, LV 4001,Draudzes nams atrodas Dailes ielā 2 
Sekretāre Gunta Zvirbule sastopama ceturtdienās no pl.11-14.00 

 
Draudzes mācītājs Romans Kurpnieks 

Uz sarunām iespējams pieteikties pa tālr. 26362734. 
 E-pasts: romanskurpnieks@gmail.com 

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10.00 
un ceturtdienās plkst.18:00  

Bībeles stundas piektdienās 18.30 

mailto:romanskurpnieks@gmail.com
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