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 Ziemsvētku labdarības tirdziņš ienesis 1128 eiro un 41 centu. 
 Paldies visiem darītājiem un labas sirds cilvēkiem!  

 
ŅEMT - ir cilvēka dabā. 

DOT - ir Dieva dabā. 
Jo vairāk vēlies atdot, jo tuvāk esi Dievam. /Sofistu gudrība/ 

 
 
Pārdomām… 

Man bija seši, bet brālim četri gadi, kad mūs 
pie sevis paņēma vecākā māsa. 

Mamma dzēra, mēs ar brāli bieži palikām 
mājās vieni, dzīvojām badā. 

Māsa Nataša ir vecāka par mani par 
četrpadsmit gadiem, vēl ir vecākais brālis, kuram ir 
divdesmit pieci, viņš aizgāja no mājām, kad viņam 
bija tikko palikuši četrpadsmit, kopš tā laika viņš reti 
par sevi deva kādu ziņu. Laikam viņš pat nezināja par 
to, ka viņam ir vēl brālis un māsa. 

Tajā dienā, kad Nataša mūs paņēma, 
mamma atkal piedzērās un gulēja uz dīvāna. Atnāca 
māsa, bet mēs ar brāli sēžam un graužam sausu 
maizi. Nataša sapurināja mammu. 
-Mamm, es Vaļu un Serjožu ņemu pie sevis un 
rūpēšos par viņiem,-teica māsa mammai, kura ar 
grūtībām vēra vaļā acis. 
– Nem arī, aizvainoti noteica mamma, atkal atkrita 
dīvānā un aizmiga. 

Tā mēs sākām dzīvot kopā ar māšu. Serjožu 
viņa iekārtoja bērnu dārzā, bet mani skolā. 

Kad es jau mācījos otrajā klasē, es pamanīju, 
ka viņa bieži ir domīga un visu laiku smaida. 
-Nataša, kāpēc tu smaidi? – jautāju es. 
– Ai, Vaļa, es drīz precēšos, iedomājies, – priecīgi 
teica māsa. 
-Precēsies? Tas ir labi,- teicu es. 

Taču priecāties es nevarēju, es sapratu, ka 
māsas vīrs mūs ar brāli var padzīt. Taču es velti 
pārdzīvoju. Griša, māsas vīrs izrādījās labsirdīgs, 
atsaucīgs un strādīgs puisis. 

Pēc kāda laika Natašai viens pēc otra 
piedzima bērni, divi puikas. 

 

Tagad Natašai bija jau četri bērni. Es – 
deviņgadniece, septiņgadīgais brālis un divi mazie, 
kas dzimuši ik pēc gada. 

Kā divdesmit četrus gadus vecā meitene ar 
visu tika galā, es nezinu, bet Nataša vienmēr bija 
jautra un dzīvespriecīga. 

Tiesa, mēs ar brāli centāmies palīdzēt, kā 
spējām. Es mājās centos, darīju ko varēju- tīrīju māju, 
gatavoju ēst. Brālis Serjoža darīja blēņas skolā, slikti 
mācījās. 

Reiz, pēc kārtējā izsaukuma uz skolu, ar viņu 
parunāja Griša. 
– Serjoža, tu saproti, kas būtu noticis, ja Nataša 
nebūtu jūs paņēmusi? – jautāja Griša. 
– Nezinu, droši vien, ka dzīvotu ar mammu, – 
paraustīja plecus brālis. 
– Braucam!, – teica Griša un viņi kaut kur aizbrauca. 

Viņi atbrauca pēc divām stundām, Serjoža 
bija ļoti domīgs. 
– Griša, uz kurieni jūs braucāt?- jautāju es. 
– Uz bērnu namu,- atbildēja Griša. 

Pēc šīs sarunas Serjoža vairs blēņas nedarīja 
un sāka labi mācīties. Nataša tik brīnījās, kas ar brāli 
noticis. 

Nesen māsa uzzināja, ka divi mūsu vecākā 
brāļa bērni nonākuši bērnu nama, ģimenes padome 
ilgi nedomāja. 
– Protams, paņemsim, – teica Griša. 
– Paldies, apraudājās Nataša,- bet kā mēs audzināsim 
sešus bērnus. 
– Kur četri, tur arī sešus pavilksim,- nopietni teica 
Griša. 
– Šodien visa mūsu lielā ģimene brauc pakaļ uz bērnu 
namu pēc brāļa bērniem. 

                                                        /interneta materiāli/

 
Būt laimīgam  nenozīmē vienmēr dabūt to, ko tu vēlies. 

Būt laimīgam - nozīmē priecāties par to, kas tev ir. 

 



Kāpēc “Klusa nakts, svēta nakts” ir Ziemassvētku himna? 

 
 

Dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts” mēdz dēvēt par Ziemassvētku himnu tās popularitātes dēļ. Uzrakstīta 
tieši pirms 200 gadiem, tā joprojām tiek dziedāta visā pasaulē. Šī dziesma tulkota vairāk nekā 140 valodās. 2011 
gadā UNESCO to iekļāva nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.  

Dziesma, kas stāta ar Jēzus Kristus dzimšanu, uzrakstīta 1818.gada 24.decembrī un tajā pašā dienā – 
pusnakts misē Svētā Nikolasa baznīcā Oberndorfā pie Zalcburgas, Austrijā – to atskaņoja abi tās autori: mācītājs 
Jozefs Mors un mūzikas skolotājs Francs Ksavers Grūbers. Viņiem piebalsoja koris, kas atkārtoja vārdus “Jēzus 
silītē dus,” pēc tam , kad tos bija nodziedājuši autori. 

Jozefs Mors pasaulslavenās dziesmas vārdus uzrakstīja 1816.gadā, bet tikai pēc diviem gadiem savam 
draugam palūdza uzrakstīt melodiju. Tā tika sakomponēta ģitārai un pirmoreiz, svinot Kristus piedzimšanas 
svētkus, dievnamā izskanēja tieši ģitāras pavadījumā. Ģitāra, uz kuras tā sakomponēta, apskatāma Franca 
Grūbera muzejā Haleinā Austrijā. 

Dziesmas autori nevarēja iedomāties, ka “Klusa nakts, svēta nakts” kļūs tik populāra. Patiesībā viņi paši 
to nemaz nepopularizēja. Divām dziedošajām ģimenēm dziesmas vārdus un notis iedeva ērģeļu meistars Karls 
Maurehers, kurš tās atrada uz ērģelēm, kad laboja instrumentu. Straseru ģimene šo dziesmu pirmoreiz 
nodziedāja 1932.gada decembrī Leipcigā. Savukārt Reineru ģimene 1939.gadā to “aizveda” uz Ņujorku Amerikā. 

Kad dziesma kļuva populāra Eiropā, tās vārdu autors Jozefs Mors jau bija miris, bet mūzikas autora vārdu 
neviens nezināja. Francs Grūbers uzrakstīja mūzikas profesionāļiem Berlīnē vēstuli, kurā izstāstīja patiesību, bet 
viņam neticēja. Tolaik uzskatīja, ka melodijas autors ir Haidns, Bēthovens vai Mocarts. Tikai 1994.gadā tika 
atrastas ar Jozefa Mora roku pierakstītas notis un vārdi, nošu lapas malā bija minēts arī mūzikas autors. 

Lai nu kā, Jozefa Mora un Franča Grūbera devums Ziemassvētku mūzikas attīstībā ir nenovērtējams. 
1818.gada Ziemassvētku vakarā komponētais korālis kļuvis par universālāko no dziesmām - to dzied visā pasaulē 
un tas tulkots neskaitāmās valodās. Dažreiz vismazākās draudzes ir devušas vislielāko ieguldījumu Dieva 
Valstības labā. Arī necilā Sv.Nikolaja draudze Oberndorfā pasaulei devusi vislieliskāko Kristus dzimšanas dienas 
dāvanu - brīnišķīgo dziesmu „Klusa nakts, svēta nakts”. 

Vietā, kur kādreiz atradās Sv.Nikolaja baznīca, šodien uzcelta neliela kapela, kur ik gadu 24.decembra 
vakarā daudzu simtu svētceļnieku klātbūtnē korāli “Klusa nakts, svēta nakts” atskaņo tā pirmatnējā, oriģinālā 
skanējumā. 

 "Klusa nakts, svēta nakts" ir viena no pašām skaistākajām un sirsnīgākajām Ziemassvētku dziesmām. 
Neskaitāmas cilvēku paaudzes ar šo melodiju saista savu Ziemassvētku izjūtu, patiesībā šodien bez šīs dziesmas 
Ziemassvētki nemaz nav iedomājami.  Tā ir skaista sakritība, ka tieši Latvijas 100-gades gadā arī “Klusa nakts, 
svēta nakts” svin savu 200-gadi.  



Pirmo Adventes vainagu 1833. gadā, 
izpušķojot koka krustu ar egļu zariem un iededzot 
23 sveces, pasaulei dāvināja Hamburgas bērnu 
patversmes bāreņi. Adventes laiks ir divdesmit trīs 
dienu ilgs. 

Raibās sveces ar laiku aizvietoja ar četrām 
baltām un 19 sarkanām svecēm. Baltās sveces bija 
domātas svētdienām - prieka un augšāmcelšanās 
dienām. Tāpat pamazām pušķoto koka krustu 
aizvietoja ar zaļu egļu zaru vītu vainagu, ko rotāja 
četras sveces - katrai Adventes svētdienai pa vienai. 
Apaļais Adventes vainags, kas tradicionāli ir zaļā 
krāsā, simbolizē dzīvību visos tās aspektos - 
dzimšanu, aiziešanu no šīs pasaules un mūžīgo dzīvi. 

Šī simboliskā tradīcija jau gandrīz divus 
gadsimtus pastāv Eiropas un aizjūru zemēs. Un tā ir 
iepatikusies dažādu reliģisko pārliecību cilvēkiem.  
Līdz ar Adventes laiku sākas Ziemassvētku gaidīšana. 

Ziemassvētkus un baznīcas gadu ievada 
četru nedēļu ilgais gaidīšanas laiks. Sveces vainagā 
neatgādina tikai četras nedēļas, tās stāsta arī par 
Izraēla tautas 40 gadu ilgo maldīšanos tuksnesī. 40 
gadus šī tauta bija ceļā, līdz tā drīkstēja ieiet 
apsolītajā zemē. Tas bija ceļojums, kas ilga toreiz 
cilvēka mūža garumā. Bībelē lasām, ka šis Izraēla 
tautas ceļojums bija šaubu, sacelšanās un 
neveiksmju pilns. Apsolītā zeme kā maza gaismiņa 
tālumā uzturēja tautu pie dzīvības, līdz tā drīkstēja 
kļūt par tās īpašnieci. 

Bet mācītājs Vicherns, kurš par 
Ziemassvētkiem stāstīja minētajiem Hamburgas 
bāreņiem, bija uzsvēris arī to, ka Adventes laiks ir 
pārdomu brīdis katram un ģimenēm. Un gaidot 
Ziemassvētku brīnumu, var piedzīvot daudz 
mīlestības un savstarpējas uzticības. 




Mīlestību nevar uzglabāt 
Nekrājiet savu mīlestību, necentieties to saskaitīt, neesiet skopi. Jūs visu pazaudēsiet! Ļaujiet savai 

mīlestībai plaukt un ziedēt, dalieties ar to, lai tā vairojas. 

Kādam karalim bija trīs dēli un viņam bija 
jāizvēlas troņmantinieku. Tas bija ļoti grūti, jo viņi 
bija trīņi, visi – gudri, drosmīgi. Gandrīz neiespējami 
izvēlēties. Karalis devās pie kāda Gudrā, kas iedeva 
viņam ideju. 

Karalis atgriezās mājās un uzaicināja visus 
dēlus pie sevis, paskaidrojot, ka viņam jādodas 
svētceļojumā, tāpēc, pirms doties ceļā, viņš atstās 
tiem katram glabāšanā maisiņu ar puķu sēklām. 
— Es būšu prom vairākus gadus – vienu, divus, trīs, 
varbūt vairāk. Un šis ir pārbaudījums katram no 
jums. Šīs sēklas jūs man atdosiet, kad atgriezīšos. Un 
tas, kurš tās būs vislabāk saglabājis, kļūs par 
troņmantinieku.  Un karalis devās svētceļojumā. 

Pirmais dēls skatījās uz sēklām un domāja: 
“Ko man ar tām darīt?” Viņš paņēma tās un ieslēdza 
dzelzs seifā – “kad tēvs atgriezīsies, tās būs tādas 
pašas, kā bija”: viņš nodomāja. 

Otrais dēls nodomāja: “Ja es sēklas glabāšu 
tāpat, kā brālis – dzelzs seifā, tās aizies bojā. Un 
beigtas sēklas nav nekādas sēklas.” Viņš devās uz 
veikalu, pārdeva sēklas, saņēma naudu un 
padomāja: “Kad tēvs atgriezīsies, es aiziešu uz 
veikalu un nopirkšu jaunas sēklas, atdošu labākas, 
kā tās bija sākumā.”. 

Trešais dēls daudz nedomāja, viņš paņēma 
sēklas un devās uz dārzu un izsēja tās visur, kur vien 
bija vieta. 

Pēc trīs gadiem karalis atgriezās. Pirmais 
dēls atvēra seifu. Sēklas bija sapuvušas. Tēvs teica: 
— Kas tas? Vai tad šādas sēklas es Tev devu? Tām 
bija jābūt spējīgām uzdīgt un dot skaistus ziedus – 
bet šīs sēklas smird! Tās nav manas dotās! 

Dēls strīdējās, ka tās ir tās pašas sēklas, bet tēvs 
teica: 
— Tu esi materiālists. 

Otrs dēls metās uz veikalu pirkt sēklas. 
Atgriezies mājās, devās pie tēva ar sēklu maisiņu. 
Tēvs teica: 
— Nē, tās nav tās sēklas, ko es Tev iedevu. Tava 
doma ir labāka kā brālim, taču tā nav tā īpašība, 
kuru es vēlētos redzēt savam troņmantiniekam. Tu 
esi psihologs. 

Karalis devās pie trešā dēla – ar nelielām 
bailēm un cerību vienlaicīgi: “Ko gan viņš būs 
izdarījis?” 

Trešais dēls atveda tēvu dārzā, kur ziedēja 
miljoniem skaistu, smaržīgu ziedu un teica: 
— Šīs ir sēklas, ko Tu man iedevi. Kā tikko tās 
nogatavosies, es tās savākšu un Tev atdošu. 
Tēvs teica: 
— Tu esi mans mantinieks. Tieši tā ar sēklām ir 
jārīkojas! 

Krājējs nesaprot dzīvi, prāts, kurš vienmēr 
skaita, arī to pazaudēs. Tikai radošs prāts spēj to 
saprast. Ziedu skaistums ir tajā, ka tie nevar tikt 
sakrāti. Tie sevī iemieso Dievu – arī Dievu nevar 
sakrāt. Tie simbolizē mīlestību un mīlestību nevar 
uzglabāt. 

Tas nav nejauši, ka ziedi ir mīlestības simboli 
– visos laikos, visās zemēs, visām tautām. Mīlestība 
ir kā zieds – ja tas uzplaucis Tevī, Tev ar to jādalās, 
jāatdod tā. Un jo vairāk to atdosi, jo spēcīgāk tā Tevī 
plauks. Ja Tu turpināsi to atdot, tad pienāks diena, 
kad Tu kļūsi par bezgalīgu mīlestības avotu. 

Autors: OŠO



Vēstule draudzenei 
Šodien dzīves ritms ir kā nemitīgas sacensības. Cilvēki dzenas pēc prestiža darba, ideālas ārienes, skrien 

uz izpārdošanām. Un šajā neprātā neatliek laika apstāties, padomāt, ieelpot pilnu krūti, atvērt acis un beidzot 
ieraudzīt, cik pasaule ir skaista. Harmonija ar sevi un apkārtējo pasauli ir reta parādība un labi, ja kāds vispār to 
sasniedz, kaut arī 83 gados. Šo vēstuli raksta 83 gadīga sieviete savai draudzenei. 

“Dārgā Berta, 
es sāku vairāk uzmanības sāku veltīt lasīšanai un mazāk – mājas uzkopšanai. Es priecājos par dārzu, nevis 
steidzīgi cenšos izraut sadīgušās nezāles. Es nolēmu samazināt savu darba laiku, un vairāk laika veltīt saviem 
tuvajiem cilvēkiem. Dzīve mums ir dota, lai to baudītu, nevis lai upurētu sevi. Es esmu visu pārdomājusi un 
novērtēju katru mirkli. Tagad dārgā porcelāna servīze un kristāla trauki vairs negaida īpašo gadījumu, jo katrs 
notikums manā dzīvē tagad ir īpašs. Vai tā ir uzkopšana vai ilgi gaidītā mana mīļākā istabas auga ziedēšana. 
Uz tirgu es eju savās visskaistākajās drēbēs. Skaistas un koptas sievietes tēls man vieglāk palīdz šķirties no 
naudas. Es katru dienu vēlos smaržot pēc visdārgākā parfīma, jo katrs iemesls manā dzīvē ir svarīgs. Pat gājiens 
uz banku. 
Es esmu aizmirsusi frāzi “kaut kad”. Tagad ideālā vieta un ideālais laiks man ir šeit un tagad. Visu, kas ir jāizdara, 
un ko es gribu izdarīt, es daru. 
Es nezinu, kā uzvestos citi, ja uzzinātu, ka rīt viņi mirs. Neviens nav redzējis nāvi un mums ir ērtāk dzīvot, 
nedomājot par to. Taču kaut kas man saka priekšā, ka viņi noteikti aprunātos ar saviem mīļajiem un draugiem. 
Salīgtu mieru ar tiem, kuriem sen kā sastrīdējās. Droši vien pusdienotu restorānā, pasūtot visu, ko sirds kāro. 
Tas ir tas, ko nepaguvu es. Es nožēlotu, ka visi mani tuvie un mīļie cilvēki nepaguva dzirdēt no manis jaukus un 
mīļus vārdus. Es reti kad vīram vai vecākiem teicu mīļus vārdus, un tas ir tas, kas mani satrauc visvairāk. 
Tagad es vairs neekonomēju, īpaši uz sevi. Ja tēriņi manā dzīvē atnesīs smaidu un labu garastāvokli, tad, kāpēc 
gan nē! 
Katru dienu es atceros, ka tieši šī diena ir unikāla un brīnišķīga. Kamēr vien dzīvoju un elpoju, katrs dzīves mirklis 
man ir ārkārtīgi vērtīga dāvana.” 

Lemurov.net/Tulkoja: Ginta FS 
 


Bībeles lasīšanas plāns decembrim 
49.nedēļa -  Salamana Pamācības 28.nod.; 2.un 3.Jāņa vēstule 
50.nedēļa -  Salamana Pamācības 29.nod.; 2.Korintiešiem 1-5 

51.nedēļa -  Salamana Pamācības 30.nod.; 2.Korintiešiem 6 -10 
52.nedēļa -  Salamana Pamācības 31.nod.; 2.Korintiešiem 11-13 



Dzimšanas dienu svin: 
2.12. - Aivars Mellums 

2.12. - Indra Roskoša 
4.12. - Antons Karabausks 
12.12. - Emīlija Poļikarpova 

16.12. - Lilita Baumane - 35 ! 
20.12. - Ina Lašauri 
27.12. - Lina Riaukiene 
30.12. - Ivonna Rozentāle 
30.12. - arī Mārcis Zīverts   

Cilvēks spēj iepazīt sevi tikai citu cilvēku vidū.  J. V. Gēte 



😊 Reiz norisinājās starpkonfesionālā diskusija, kuras ietvaros garīdznieki mēģināja noskaidrot kā vispareizāk lūgt 
Dievu To Kungu. 
  Baptistu mācītājs sacīja: - Vispareizāk ir nākt, apsēsties Tā Kunga priekšā [1.Lku.17:16-27] un atvērtu sirdi lūgties, 
garā tuvoties Dievam kā Tēvam. 
  Romas katoļu priesteris iebilda: - Nekas tik labi neizteic pazemību Tā Kunga priekšā, kā nomešanās ceļos [Lk.22:41] 
un galvas noliekšana. 
  Tam nepiekrita dedzīgs harizmātu sludinātājs: - Vispareizākā poza ir nometoties zemē uz vaiga [Neh.8:6] prātam 
neaptveramā Dieva priekšā un pielūgt To Kungu. 
  Te pēkšņi atskanēja kāda balss: - Atvainojiet, ka iejaucos… Esmu jumiķis Jēkabs un jūs pat nevarat iedomāties, cik 
viegli kāja slīd uz skārda jumta, kad smidzina lietus. Vienā mirklī mana kāja bija sapinusies drošības virvē, bet es pats karājos 
ar galvu uz leju 15 metrus no zemes. Nevienā citā pozā es neesmu lūdzies ar lielāku degsmi! 
 zentasvara50@inbox.lv 


