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  JĒZUS
DRAUDZES

Mīlestība nekad nebeidzas. /1Kor 13:8/

piemin ļaunu. Tā nepriecājas 
par netaisnību, bet priecājas 
par patiesību. Tā apklāj visu, 
tā tic visu, tā cer visu, tā 
panes visu.” (1Kor 13:4-8) Šī 
mīlestības izpausme rīcībā ir 
mēraukla, pēc kuras varam 
spriest, vai esam mīlestībā vai 
nē. Varam nojaust arī to, kā ir 
ar mīlestību mūsu brāļos un 
māsās.

Mēs visi ilgojamies pēc tā, 
lai daudzi cilvēki draudzē un 
caur draudzi tiktu izglābti. Mēs 
ilgojamies pēc īstas kristīgas 
atmodas. Ticu, ka atmoda 
iesāksies tad, kad mēs ne tikai 
runāsim par Dieva mīlestību, 
bet katrs tajā arī atradīsimies. 
Nelīdzēs, ja raudzīsimies 
uz citiem, gaidot, lai viņi 
sāk. Mums jāskatās tikai uz 
sevi, lūdzot: „Kristu, izveido 
mani par Tavas mīlestības 
liecinieku!” 

Sirsnībā, 

mācītājs Erberts Bikše

Mīlestība... Vai varam iz-
skaidrot, kas ir mīlestība? To 
būs grūti izdarīt. Tomēr no 
pieredzes zinām, ka spējam 
diezgan labi nojaust, kas tā ir. 
Bībele saka, ka mīlestība 
ir pati svarīgākā labo un 
pozitīvo vērtību sarakstā. 
Bībelē lasām, ka varam būt 
cilvēki ar izcilākajiem ta-
lantiem, ar spēju ziedot ļoti 
daudz citu labā, bet, ja mums 
nav mīlestības, viss pārējais 
pēcgalā nenozīmēs neko. Par 
mīlestību, gluži tāpat kā par 
Dieva Vārdu, ir sacīts, ka tā 
nekad nebeidzas. Kādu dienu 
visam, kas mums šķita tik 
svarīgs, vairs nebūs nekādas 
īpašas vērtības. 

Arī mēs, kristieši, nereti  
lepojamies ar savām 
spējām, sasniegumiem, bet 
svarīgākais jautājums ir: vai 
esam mīlestībā, vai rīkojamies 

mīlestības vadīti? 
Apustulis Pāvils par mūsu 

kristīgās kalpošanas mērķi 
saka: „Bet sludināšanas mērķis 
ir mīlestība...” (1Tim 1: 5)  
Tas ir tik pašsaprotami: jo 
ātrāk šis mērķis tiek aiz-
sniegts, jo ātrāk Dieva  
pestīšanas plāns var īstenoties 
draudzē un caur draudzi 
pasaulē. Ja mūsos nav 
mīlestības, tad esam līdzīgi 
automašīnai, kuras bākā nav 
degvielas. Viss ir vislabākajā 
kārtībā, un tomēr nekas īsti 
nedarbojas.

Domāju, ka būtu ļoti 
palīdzoši katru dienu iesākt 
ar lūgšanu: „Dievs, mīlestība 
uz Tevi un līdzcilvēkiem ir pati 
lielākā un dārgākā vērtība. 
Palīdzi man šodien atrasties 
un rīkoties Tavā mīlestībā!” 

Mīlestība, uz kādu mūs 
aicina Bībele, nav tikai 

emocionāla maiguma iz-
pausme. Mīlestībai, par kuru 
Bībelē runāts visvairāk, ir dots 
vārds „agape”. „Agape” nozīmē 
mīlestību, kas uzupurējas, 
kas ir nesavtīga un kurai 
nav nosacījumu. Izcilākais 
šādas mīlestības paraugs ir 
Jēzus. Un mēs esam aicināti 
mācīties no Viņa. „No tā mēs 
esam nopratuši mīlestību, ka  
Kristus Savu dzīvību par 
mums ir atdevis; tad arī mums 
pienākas atdot savas dzīvības 
par brāļiem.” (1Jņ 3: 16)

Agapes mīlestība ir pilna  
patiesas sirsnības, un tā 
izpaužas praktiskā rīcībā. 
Apustulis Pāvils to ļoti precīzi 
paskai-dro: „Mīlestība ir 
lēnprātīga, mīlestība ir laipna, 
tā neskauž, mīlestība nelielās, 
tā nav uzpūtīga. Tā neizturas 
piedauzīgi, tā nemeklē savu 
labumu, tā neskaistas, tā ne-

Mīlestības mēraukla



Kā jau bija rakstīts iepriekšējā mēneša 
izdevumā, ar decembrī notikušās Sinodes 
lēmumu ir mainīta kārtība, kas nosaka  
draudzes veicamos maksājumus LELB 
vajadzībām. No 2011. gada katra draudze 
nodod LELB rīcībā desmito tiesu no 
vispārējiem ieņēmumiem. Vispārējos ieņē- 
mumus sastāda kolekte, draudzes locekļu  
ikgadējie ziedojumi, kazuālijas (kristības,  
laulības), citi vispārēja izlietojuma ziedo- 
jumi, bet šajā kopumā neietilpst ziedojumi  
konkrētiem mērķiem. Mūsu draudzes 
gadījumā nozīmīga ikgadējo ieņēmumu daļa 
saistās ar vasaras nometnes norisi – gan 
ziedojumi nometnei, gan dalības maksas – 
arī tās neietilpst vispārējos ieņēmumos.

Izvērtējot 2010. gada ieņēmumus un 
2011. gada janvārī draudzes saņemtos 
ziedojumu un kolektes apmērus, draudzes  
valde ir lēmusi ik mēnesi pārskaitīt LELB 
400 latus, kopējo aprēķinu koriģējot 
gada beigās atkarībā no saņemto līdzekļu  
summas.

Līdz ar mainīto draudzes iemaksu 
noteikšanas kārtību vairs nav skaidra 
kritērija, cik lielam vajadzētu būt draudzes  
locekļa ikgadējam ziedojumam. LELB 
Satversmē ir ietvertas norādes uz ikgadēju 
ziedojumu – gan saistībā ar piederību 
konkrētai draudzei, gan saistībā ar 
balsstiesībām draudzes sapulcē. Tādēļ 
draudzes locekļi ir aicināti tāpat kā līdz šim 
veikt ikgadējos ziedojumus kancelejā vai ar 

bankas starpniecību pēc savām iespējām. 
Tas palīdzēs precīzi uzskaitīt pilngadīgo 
draudzes locekļu skaitu, kā arī izvairīties no 
pārpratumiem ar balsstiesībām draudzes  
sapulcēs, kurās jautājumi lemjami,  
draudzes locekļiem balsojot.

Savukārt draudzes locekļiem un 
atbalstītājiem, kuriem ir tādas iespējas un 
Dievs ir sirdī licis vēlmi ziedot draudzes  
darbam regulāri vai kādā reizē ziedot 
lielākas summas, ir ieteicams skaidri 
norādīt, vai ziedojums ir domāts vispārējām 
vajadzībām vai konkrētam mērķim.  
Ziedojumi konkrētiem mērķiem var būt, 
piemēram, ziedojumi baznīcas remontam,  
apkurei, diakonijas darbam, vasaras  
nometnei, Svētdienas skolai, jauniešu  
darbam, „Alfa” kursam, misijas darbam 
vai kādam citam konkrētam pasākumam 
vai draudzes aktivitātei. Ja ziedotājs plāno 
uzrādīt veiktos ziedojumus ienākuma 
nodokļa deklarācijā, lai izmantotu iespēju 
samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu, 
vēlams ziedojuma mērķi formulēt tā, lai 
tas atbilstu draudzes saņemtā sabiedriskā 
labuma organizācijas statusa jomām – 
labdarība, kultūras atbalstīšana vai izglītības 
atbalstīšana.

Paldies katram, kas ziedo Dieva valstības 
darbam un draudzes aktivitātēm. „Ikviens  
lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne 
smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu 
devēju Dievs mīl.” (2Kor 9:7) 

 Svētdien, 9. janvārī, Rāmavas 
muižā septiņpadsmit māmiņas no abām 
māmiņu grupām tikās jautrā Ziemassvētku 
pasākumā. Dziesmas, dzeju, esejas, spēles, 
atrakcijas, kafiju, našķus un dāvanu loteriju 
šogad papildināja dalībnieču neordinārās 
galvas rotas – no elegantām un romantiskām 
līdz kariķētām un amizantām.
 Sākot ar 23. janvāri, turpmāk 
dienu pirms svētdienas dievkalpojuma 
draudzes mājas lapā sadaļā „Ziņas”, kā arī  
draudzes nozaru apakšsadaļā „Dievkalpo- 
jumi” iespējams atrast informāciju par 
nākamā dievkalpojuma lasījumiem, sprediķa 
Rakstu vietu un tēmu. Ikviens tiek aicināts 
iepriekš izlasīt un pārdomāt attiecīgās Rakstu  
vietas, lai tādējādi sagatavotos dievkalpo-
jumam. 
 Svētdien, 23. janvārī, viesnīcā 
„Islande Hotel” notika „Alfa” kursa komandas  
tikšanās. „Tās laikā noskaidrojām, kā katrs  
no mums piedalīsies kalpošanā,” pastāstīja 
Kristīne Homatova, „uzklausījām stiprinošus  
vārdus, sadalījām pienākumus un ar  
smiekliem pavadījām svētdienas pēcpusdie-
nu.” Jaunajā „Alfa” kursa sezonā kā grupiņu 
vadītāji, palīgi, mūziķi, ēst gatavotāji un 
tehniķi kalpos 36 draudzes locekļi. „Prieks, 
ka komandai pievienojušies arī jauni 
dalībnieki no iepriekšējā kursa beidzējiem 
jeb absolventiem,” norāda Kristīne. „Alfa” 
kursa nodarbībās tika uzsāktas trešdien, 2. 
februārī, un tās kā ierasts notiek trešdienu 
vakaros plkst. 19.00. 
 Svētdien, 27. februārī, mūsu 
draudzē notiks televīzijas dievkalpojums. 
 Sākot ar 13. janvāri, nedēļas 
dievkalpojumos, kas notiek ceturtdienās 
plkst. 18.00, mūsu draudzes mācītāji savos 
sprediķos ir pievērsušies tēmai „10 baušļi”. 
Ik reizi, izņemot mēneša pēdējo ceturtdie-
nu, kad ir Lūgšanu dievkalpojums, tiek 
aplūkots viens no baušļiem. Ceturtdien,  
3. februārī, sprediķis tika veltīts pārdomām 
par otro bausli „Tev nebūs Tā Kunga, sava 
Dieva, Vārdu nepareizi lietot, jo Tas Kungs 
neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nepareizi  
lieto”. Turpmākajās februāra mēneša ceturt-
dienās – 10. un 17. februārī – tie būs attiecīgi 
trešais un ceturtais bauslis: „Tev būs svēto 
dienu svētīt” un „Tev būs savu tēvu un māti 
godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā 
zemē”. 
 Vairākās svētdienās februārī, 
martā un aprīlī notiks semināru cikls 
draudzes nozaru vadītājiem, padomes 
locekļiem un Svētdienas skolas skolotājiem. 
To vadīs Kristīne Ēce no organizācijas 
„Jaunatne ar misiju”. Seminārā plānots 
pievērsties tādiem tematiem kā „Kas ir 
vadība?”, „Vadīšana kā kalpošana”, „Vadītāja 
raksturs un kvalifikācijas” un „Kā iepazīt 
cilvēkus?”. 

īsziņas
Kādēļ nepieciešama privātā grēk-

sūdze?
Ja ir kādi grēki un vainas apziņa, kas mūs 

ilgāku laiku nomoka un no kuriem neesam 
varējuši iegūt atbrīvošanu, tad ir īstais 
brīdis doties uz privāto grēksūdzi. Līdzīgi kā  
nopietnas slimības gadījumā – jums jādodas 
pie ārsta uz rūpīgu, vispārēju izmeklēšanu. 
Vai jums tas patīk? Diez vai. Bet, izprotot 
slimības nopietnību, jūs tomēr ceļaties un 
ejat. Ja gribam iegūt dziedināšanu, mums 
nākas uzmeklēt dvēseļkopēju. Gudrs ir 
cilvēks, kas to dara. 

Privātai grēksūdzei ir īpaša svētība, arī 
apsolījums. Mēs vispirms nosaucam vārdā 
visus grēkus, kas mūs ir nospieduši un 
vajājuši. Bībelē teikts, ka visu, kas tiek 
gaismā celts, apspīd gaisma. Mēs vairs 
neslēpjam savu grēku, bet gan atzīstam 
to. Tas, protams, nav viegli – ir liels kauns 
nosaukt mūsu grēkus kāda priekšā. Bet, ja 
gribam saņemt dziedināšanu, mums nākas 
saņemt sevi rokās un to darīt.

Lūgšanā kopā ar dvēseļkopēju mēs 
varam atdot visus izsūdzētos grēkus  
Kristum. Mēs varēsim dzirdēt, kā 
dvēseļkopējs pasludina, ka visi izsūdzētie, 
nožēlotie grēki mums ir piedoti. Un tas 

nozīmē dzirdēt, ka mums ir dota pilnīga 
atbrīvošana no visa šausminošā smaguma,  
ar kuru esam dzīvojuši. Tādējādi mēs 
ticībā būsim ieguvuši drošu apsolījumu no  
Kristus, ka atzītie grēki ir izdzēsti. Un, 
pamatojoties uz grēku piedošanas 
pasludinājumu, varam droši sacīt: „Man nav 
jāšaubās ne mirkli, jo es zinu, ka man šie 
grēki ir piedoti un man vairs nav jāklausās 
velna iedvestās apsūdzībās.”

Kādēļ uz privāto grēksūdzi parasti 
iet pie mācītāja?

Pirmkārt, mācītāji tāpat kā ārsti, saņemot 
ordināciju, ir devuši solījumu neizpaust  
bikts jeb grēksūdzes noslēpumu. Grēki,  
kurus Kristus ir izdzēsis, nedrīkst tikt vazāti 
riņķī cilvēku tenkās, citādi tie tikai vairojas. 

Otrkārt, mācītāji ir studējuši Dieva 
Vārdu. Un būtu tikai saprotami, ka, pazīstot 
Dieva Vārdu, viņi būs labi un uzticami 
padomdevēji. Sarunai, kurā tiek izteikts un 
uzklausīts padoms, privātajā grēksūdzē ir 
ļoti liela vērtība.

No pieredzes varu teikt, ka ļoti daudzi 
pēc privātās grēksūdzes ir atraduši mieru, 
kā arī atbrīvojušies no nastām, kas viņus 
gadiem bija nospiedušas.

Atbild macitajs
i i i

Māc. Erberts Bikše

Draudzes valde informē:
Par draudzes iemaksām LELB un draudzes locekļu ziedojumiem



kāda gan te vēl mīklainība? Un tomēr tā 
pastāv. Šajā brīdī, protams, var vērsties 
pēc palīdzības pie Bībeles komentāriem un 
visai ātri atrast vairākus skaidrojumus šim  
pantam, taču tas lai paliek citai reizei un 
citam rakstam. Iespējams, šeit runa ir 
par lielo atšķirību starp mīlestību un „M” 
vārdu. Par laimi tūlīt pēc mīklainā 12. panta  
nāk kaut nedaudz skaidrību ienesošais 
13. pants. To lielais vairums kristiešu zina 
no galvas: „Tā nu paliek ticība, cerība un 
mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir 
mīlestība.” Tur ir teikta viena vienīga lieta  
par mīlestību un tās iedabu – tā paliek.  
Pie kam, tā paliek kā lielākā no trim 
kopā minētām lietām. Ļoti iespējams, ka 
mīlestību pretstatā „M” vārdam definē tieši 
būšana kopā ar šīm divām pārējām lietām. 
Pasaulslavenais šveiciešu literāts Frīdrihs 
Dirrenmats komentāros pēc savas lugas  
„Meteors” raksta kādu interesantu 
novērojumu: „Kristietība tic, ka pastarā tiesa 
nesīs cilvēkam augšāmcelšanos, jautājums 
ir tikai – ciktāl kristietība tam mūsdienās 
vēl patiešām tic. […] Mūsdienās kristietība 
skaišas, ka nekristīgie augšāmcelšanos 
uztver kā muļķību: mūsdienu kristietība ir 
kļuvusi par nepatikšanām pati sev. Šādā 
perspektīvā augšāmcēlies, kas netic, ka 
piedzīvojis augšāmcelšanos, ir tēls, kas 
simbolizē mūsdienu kristietību. Ja mēs paši 
sevi pie tās pieskaitām, tad mēs smejamies 
un dusmojamies par sevi, izsvilpjam paši 
sevi.”1 

Šeit, droši vien, uzreiz var iebilst, ka 
cienījamais autors „met” visus kristiešus 
pār vienu kārti, kas nebūt nav korekti. 
Var sacīt, ka autoram ir tāda ārpusē esoša 
nomināla kristieša vīzdegunīgs redzējums, 
kas arī, iespējams, būtu tiesa. Var sacīt vēl 
šo to, tomēr nevar sacīt, ka Dirrenmats  
nav kaut ko interesantu pamanījis. Proti,  
to, ka mēs, kristieši, nereti tā īsti nemaz 
nenoticam tam, kam mums būtu jātic 
nesatricināmi. Tad mēs kļūstam par 
tādiem kā paradoksiem: „Augšāmcēlies, 
kas netic, ka piedzīvojis augšāmcelšanos,  
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ir paradokss.”2 

Turpinot šo domu, var sacīt, ka tāds, kas 
īsti netic, ka viņam pieder augšāmcelšanās, 
nevar arī īsti mīlēt, jo viņu pārāk nodar-
bina paša neticība, jautājumi un šaubas. 
Varbūt šāds cilvēks it veiksmīgi prot 
lietot un pielietot „M” vārdu, bet tālāk par 
to īsti netiek. Tāds cilvēks, Dirrenmata  
vārdiem runājot, ir kļuvis pats sev par 
nepatikšanām. Iespējams, tieši tāpēc  
apustulis Pāvils, runājot par mīlestību, to  
tik cieši saista ar ticību. Varbūt tas darīts, lai 
novērstu Dirrenmata pamanīto paradoksu  
un iedotu mīlestībai tādu kā pamatu, uz 
kura atsperties un nostāvēt. Patiesībā vēl 
viena Rakstu vieta, kas var tikt uzlūkota 
šajā kontekstā ir Romiešu vēstule 14:23, 
kur apustulis saka sekojošo: „Bet viss, kas 
nenāk no ticības, ir grēks.” Tas, diemžēl, 
attiecas arī uz „M” vārdu. Ne vairāk un ne 
mazāk. Varbūt šī ir smaga atziņa, bet tieši 
tādai tai ir jābūt. Ne ticība, ne īsta mīlestība 
nav vieglas lietas, ko par sīknaudu nopērk 
ēstuvē uz ielas stūra. Var tikai piekrist  
lielajam dāņu luterāņu domātājam Sērenam 
Kirkegoram, kurš ir sacījis: „Bet nevienam 
cilvēkam nav ļauts iestāstīt citiem, ka ticība 
ir kāda niecīga vai viegla lieta, kurpretī tā ir 
pati dižākā un lielākā.”3 

Labā ziņa tomēr ir tā, ka savā veidā 
katram no mums ir dota zināma izvēles 
brīvība: atsperoties uz ticības pamata,  
tiekties piedzīvot, kas ir īsta mīlestība, 
vai arī apmierināties ar košam sintētiskās  
sviestmaizes ietinamajam papīram līdzīgo 
„M” vārdu un nepatikšanām, kas esam 
paši sev. Lai noietu garo un grūto ceļu no 
ietinamā papīra un pamuļķīgās frāzītes  
„I’m Lovin’ It”  līdz paradīzes vārtiem, ticība 
ir absolūti nepieciešama. Ticība mīlestībai 
nodrošina palikšanu, īstumu un patiesumu. 
Papīrs ir tas, ko aizsviež – mīlestība ir tā, 
kas paliek. 

Dr. Gatis Līdums
1 Frīdrihs Dirrenmats „Lugas.” Rīga: Vaga, 1995, 
258. lpp.
2 Turpat, 259. lpp.
3 Sērens Kirkegors „Bailes un trīsas.” Rīga: Ad 
Verbum, 2010, 74. lpp.

Par mīlestību rakstīt ir neiedomājami 
grūti vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc 
ka mīlestības lietās vairāk vai mazāk visi 
uzskata sevi par ekspertiem, un rakstīt 
ekspertu auditorijai ir ļoti liels izaicinājums. 
Otrkārt, tāpēc ka nav īsti skaidrs, kas ir īstas 
mīlestības objekts. Ja agrāk parastajam  
latvietim bija skaidrs, ka mīlestības  
objekti ir Dievs, daba, darbs un, lai arī reizēm 
ar zināmu piespiešanos, arī otrs cilvēks, tad 
mūsdienās viss nav tik vienkārši. 

Gan krieviskās, gan angliskās 
domāšanas ietekmē arī mēs šodien esam 
spējīgi vienkārši paziņot, ka mīlam seriālu, 
zināma zīmola drēbes, kādu lielveikalu  
ķēdi vai konkrētu ātrās ēdināšanas 
sviestmaižu šķirni. Zīmīgi, ka vieni no 
pasaules lielākajiem gatavo sviestmaižu 
ražotājiem par savu reklāmsaukli ir 
izvēlējušies frāzi „I’m Lovin’ It” (no angļu 
valodas – „Es to mīlu”). Jā, jūs uzminējāt –  
runa ir par ēstuvēm, kuras var atpazīt 
pēc lielajiem dzeltenajiem arkveida „M” 
burtiem. Tāpēc, runājot par mīlestību tās 
visplašākajā izpratnē mūsdienu kultūrvidē, 
man piemēroti liekas sacīt – „M” vārds. Tas 
ir vārds, ar ko var mētāties pa labi un pa  
kreisi bez īstas piedomāšanas. Palietot 
un tad aizsviest kā sviestmaižu ietinamo 
papīru. Mīlestība pa īstam ir kas tāds, ko 
gribas pietaupīt nopietnākam gadījumam, 
īpašam cilvēkam, īpašai reizei. Un tad 
var pajautāt, ar ko atšķiras „M” vārds no 
mīlestības. 

Ja runā par mīlestību tās kristīgā 
izpratnē, saprotams, ka jebkurš sevi cienošs 
kristietis tās aprakstu un izskaidrojumu 
meklēs Svētajos Rakstos. Tur par mīlestību 
ir runāts daudzviet. Taču visspilgtākais 
no Jaunās Derības un varbūt pat visas 
Bībeles mīlestības tekstiem ir 1. Korintiešu 
vēstules 13. nodaļa. Lai nu kur, bet tur ir 
ļoti skaidri pasacīts, kāda ir īsta mīlestība 
un kā pa īstam ir jāmīl. Taču, turpat nodaļas 
beigās apustulis raksta, ka „mēs tagad visu 
redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu 
vaigā…” (1Kor 13:12) Ja jau viss ir skaidrs, 
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Pārkāpjot Bikšu ģimenes 
mājokļa slieksni kādā sestdienas 
priekšpusdienā, vispirms pārsteidz 
šī nama mierpilnais klusums. Četri 
mācītāja Erberta un viņa sievas Rutes 
bērni ir lieli un pamazām sāk veidot 
savu dzīvi – tas varētu būt viens no 
šī klusuma iemesliem. Taču tā vien 
liekas, ka daudz svarīgāks iemesls 
ir kāds cits. Tā ir spēja novērtēt  
klusumu kā vērtību, kā laiku 
attiecībām ar Dievu. Kā vietu, kur 
saprasties no viena acu skatiena.  
Mēs malkojam kafiju ar Rutes 
ceptām brīnumgaršīgām maizītēm 
un meklējam atbildi uz jautājumu, 
kas ir mīlestība. Tikmēr, kā sakot 
priekšā, aiz loga Kāds liek snigt 
lielām sniegpārslām, lēnām un 
nepārtraukti. Un, kaut arī sniegs 
jau apklājis visu, liekas - tas nekad  
nebeigsies...

Erbertu un Ruti Bikšes intervēja 

Lelde un Ivars Kupči

Kā jūsu ģimenē ir sācies jaunais 
gads?

Erberts: Man tas ir sācies ar priecīgu 
noskaņu - es īpaši šajā laikā no jauna atkal 
piezīvoju nepieciešamību meklēt dziļāk un 
izteiktāk laiku attiecībām ar Dievu, vairāk 
tādu kluso laiku. Domāju, kā varētu labāk 
un jaukāk veidot attiecības ar cilvēkiem. 
Bijušas pārdomas arī par nākotni, par manu 
vietu, kur Dievs gribētu mani redzēt, kā 
Viņš gribētu mani lietot šajā laikā, gadā.

Rute: Iezīmējas, ka būs dažādas 
pārmaiņas, izaicinājumi. Un kad tu stāvi 
nezināmā priekšā, tad notiek vēršanās 
pie Dieva un uzticēšanās - kur ir tas, kas 
jāsatver, kas ir jāierauga šajā gadā.

Kas varētu būt tās pārmaiņas?
E: Mūsu bērni pieaug, mēs jūtam, kā viņi 

palēnām nobriest savai dzīvei, un kādu brīdi 
izies savā dzīvē. Īsti jau nezinām, kurš tas 
brīdis būs katram no viņiem, bet tas liek 
domāt par iespējamām pārmaiņām.

Pie jums mājas valda apbrīnojams 
klusums - vai izjūtat to kā priekšrocību?

E: Nav jau visu laiku tā. Ļoti priecājamies, 
kad atbrauc meita Estere un Markus ar 
mazbērniem, kad varam visi būt kopā. Bet 
es arī novērtēju, kad ir klusie  brīži, kur var 
norimt un meklēt Dieva prātu gan savai, 

gan ģimenes, gan draudzes dzīvei. Ļoti 
cenšos rītos kādu stundu būt Dieva Vārda 
lasīšanā, lūgšanā. Tas man ļoti palīdz. Ja 
šāds laiks nav bijis, es tiešām izjūtu, ka 
kaut kas pietrūkst tajā dienā. 

R: Katram laikam, kurā dzīvojam, ir savi 
izaicinājumi un uzdevumi. Kad bērni bija 
mazi, tādu laiku atrast bija tik grūti - bet 
tagad to varam piedzīvot.

Vai varat teikt, ka jūsu dzīvē ir 
piepildījies kāds no jūsu agrākajiem 
sapņiem – piemēram par ģimeni, 
bērniem?

E: Bērnībā dzīvojām diezgan saspiesti 
mūsu dzīvoklī, tad es dažreiz domāju - 
cik labi, ja būtu sava māja... Vairāk tādā 
izpratnē kā tēva mājas vai ģimenes māja, 
kur visi var būt kopā. Šo es kā sapni kādreiz 
ieliku Dieva rokās, un cik brīnišķīgi, ka tas 
ir piepildījies. Lai gan māja tādā burtiskā 
nozīmē nav galvenais.

Jaunībā mēs sapņojam par dzīvesdraugu, 
par savu dzīvi, un esmu ļoti pateicīgs, ka 
Dievs arī šajā ziņā mani ir svētījis - ka esmu 
sastapis Ruti, ka mēs varam būt laimīgi 
laulībā. Es jebkuram jaunietim novēlētu par 
to domāt un par to lūgt.

R: Man bērnībā ļoti patika slidot - ar 
māsām pat likām atzīmes, vajadzēja 

visādus trikus mācīties. Nekas gan vairāk 
no tās slidošanas nesanāca... Bet es un  
Erberts, mēs esam priviliģēti, ka varam 
daudz arī ikdienā būt kopā, darīt lietas 
kopā. Un te ir atbilde uz maniem klusajiem 
sapņiem. Jo kādam ir jābūt tam, kurš iet 
otram līdzi, nevis izvirza savus sapņus.

E: Es varu būt tikai ļoti pateicīgs un  
katram mācītājam novēlēt blakus sievu, 
kura ir gatava atbalstīt visā tajā, ko nozīmē 
būt mācītājam.

Pirms jūs satikāties – kādu 
jūs iedomājāties savu nākamo 
dzīvesbiedru?

R: Es par to vispār nedomāju - Erberts 
man uzkrita kā sniegs uz galvas. Es satiku 
savu dzīvesdraugu, pirms biju sākusi par 
viņu domāt. 

E: Vispirms es viņu iedomājos ļoti 
sievišķīgu. Mēs jau varam domāt un sapņot, 
bet kad atnāk mīlestība, īstais dzīvesdraugs, 
tad abi saprot, ka vienkārši viens bez otra 
nevar. Tad tas ir tik abpusēji, ka vairs nav 
jādomā, vai tas ir mans īstais. 

Kā jūs satikāties?
R: Starp kristiešiem. Es uzaugu Jēzus 

draudzē, kur mans papus Haralds Kalniņš 
bija mācītājs. Bijām ar Erbertu redzējušies 
jau kā bērni. Tajā laikā kristiešu nebija tik 
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R: Mums arī bērni nav traucējuši - ļoti 
daudz ko esam darījuši kopā ar viņiem. 
Bet, kad esam divatā, mums ir labi dažreiz 
vienkārši klusēt. 

E: Lai tu parādītu mīlestību, nav jāpērk 
dāvanas vai ziedi, svarīgākais ir attiecības. 
Ziedi ātri vīst, un dāvana ir dāvana.  Bet 
attiecības ir tad, kad tu ieskaties otram 
acīs, un viņš no acīm nolasa, ko tu domā. 
Dažreiz garām ejot, Rute man uzliek roku 
uz pleca - man tas ir vērtīgāk nekā kāda 
dāvana, ko man noliktu priekšā. Caur to es 
jūtu uzmanību, mīlestību. Un ļoti svarīgs ir 
kopā pavadītais laiks. Es nevaru iedomāties 
neko, kas varētu atsvērt šādu laiku, kad 
varam just viens otru. 

Kā atjaunot mūsu pirmo mīlestību 
uz Dievu?

E: Tikai caur regularitāti. Būt kopībā ar 
Viņu. Tas ir tieši tas pats, kad laulībā mēs 
sakām: viņi kļūst viena miesa. Pat ja ir 
attāluma atšķirība, mēs abi zinām, ka esam 
viena miesa, kaut kas ļoti ciešs kopā. Tā 
attiecības ar Dievu varbūt kādu brīdi nav 
emocionālas - bet tu zini, ka esi ar Viņu, 
vienalga kā šobrīd jūties. Tāpēc ir labi, ja 
pēc iespējas var ieplānot laiku attiecībām 
ar Dievu.

Mums ir viegli mīlēt tos, kuri mīl 
mūs pašus - kā lai mīlam savus ienaid-
niekus vai tos, kuri dara mums pāri?

E: Mācīties ieraudzīt to, ka jebkuru 
cilvēku Dievs kādreiz ir mīlestībā radījis 
priekš mīlestības. Absolūti vienalga, kāds 
viņš ir, par ko viņš ir kļuvis. Man tas ļoti 
palīdz, bet arī es to tikai mācos. 

Sv. Akvīnas Toms teicis, ka mīlestība 
ir patiesa laba vēlēšana otram. Arī to 
laikam jāmācās visas dzīves garumā...

E: Es to saistītu ar mūsu ego. Bībelē ir 
skaidri rakstīts – uzlūko otru augstāk par 
sevi. Autoritātei jābūt nevis kādai super-
zvaigznei, bet jebkuram cilvēkam mums 
apkārt. No katra tu vari kaut ko mācīties. 
Dievs tev saka - uzlūkot viņu augstāk, 
liec viņa intereses augstāk kā savējās. To  
aizsniegt ir ļoti grūti - tikai ar Dieva 
žēlastību. 

Pazemība un lēnprātība ir rakstura  
īpašības, kas ne katram piemīt.  
Bet tās ir pirmās, kas nāk prātā, 
iedomājoties jūs abus. Kā jums  
izdodas tādiem būt?

E: Arī ja šīs īpašības parādās uz āru, 
jautājums ir - vai tiešām sirdī tas ir pa 
īstam?  Kā lai izmēra to lēnprātību un 
pazemību? Pa īstam tas ir tad, kad tev ir 
īstā motivācija, kad Dievs tavu sirdi maina 
un pārveido.

Kas mīlestība ir vairāk - kāda 
parādība, ko piedzīvojam, vai darbība, 

Foto no personīgā arhīva

daudz, un tie, kas bija aktīvāki, visi cits citu 
pazina. 

E: Līdz 10 gadu vecumam visa ģimene 
bijām Krusta draudzē, tur esmu kristīts. Bet 
tad pārgājām uz Jēzus draudzi, kur mēs ar 
māsu iesvētījāmies. Tuvāk iepazināmies ar 
Ruti kā jaunieši kaut kur braucot, dodoties, 
dziedājām abi korī. Tad Rutei bija 16 gadi, 
pēc diviem gadiem apprecējāmies.

Ko savā dzīvē darījāt, pirms Erberts 
kļuva par mācītāju?

E: Es beidzu Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolu, biju domājis pēc tam stāties 
Mākslas akadēmijā. Vidusskolas direktors  
man skaidri pateica, lai pat neceru, ja 
nepametīšu teoloģijas studijas - paralēli 
mācībām lietišķajos es biju sācis mācīties 
Teoloģijas seminārā.  Pēc 3 dienu pārdo-
mām es sapratu, ka teoloģijas studijas 
nepametīšu - tā būtu piekāpšanās. Tajā laikā 
to neizvērtēju īpaši racionāli - sirds sajūta 
bija tāda, ka teicu: nē, es palieku seminārā. 
Pēc Lietišķās mākslas vidusskolas 2 gadus 
pavadīju armijā, tad kādu laiku strādāju 
ar koka māksliniecisko apstrādi. Paralēli 
pabeidzu studijas Teoloģijas seminārā. 
Jāsaka, mani vecāki bija ļoti konsekventi 
ticības lietās - es nestājos ne oktobrēnos, 
ne pionieros. 

R: Man ar māsām un brāli gāja līdzīgi. 
Tā kā tētis bija mācītājs, mūs tajā laikā 
neņēma ne mākslas, ne mūzikas skolā.  
Tādēļ gājām pie privātskolotājiem.

Vai jums pašlaik ir kāds tuvāks vai 
tālāks sapnis?

R: Man šad un tad ir sapņi, bet kā savu 
aicinājumu esmu sajutusi to, ka mans 
piepildījums nav manu sapņu realizēšanā. 
Esmu tas, kas atbalsta citus viņu izvēlēs un 
darbos. Lai es pilnā mērā varētu piepildīt 
savus sapņus, viss cits būtu jānoliek malā, 
es vairs nevarētu tā atbalstīt citus. Bet 
sapņi, protams, ir. 

E: Es labprāt gribētu pamēģināt gleznot. 
Vēl es gribētu iemācīties angļu valodu. 
Ja par lielākiem sapņiem, tad ļoti gribētu 
piedzīvot vienu īstu atmodu mūsu draudzē, 
Baznīcā. Un protams, es noteikti gribētu 
redzēt savus bērnus laimīgus viņu dzīvē. 

Attiecībās, laulībā ik pa brīdim  
iezogas rutīna - tad ir labi ko pasākt 
kopīgi divatā, atjaunot sākotnējo 
mīlestību. Vai arī jūs to piedzīvojat?

E: Tas ir kā ar maziem bērniem - kad viņš 
tev kādu dienu pienāk klāt un pieglaužas, ko 
tas nozīmē?  Viņam vajag vairāk uzmanības 
un mīlestības. Līdzīgi ir attiecībās, kad tu 
jūti, ka vienam vai otram ir nepieciešamība 
būt vairāk kopā, piedzīvot vienam otru - 
tad mēs kaut kur aizbraucam, vai vienkārši 
ejam pastaigāties.

kas jāveic mums pašiem?
E: Man ir pretjautājums - kas tad ir 

mīlestība? Parasti ir apmulsums pēc šāda 
jautājuma. Mīlestību iepazīt var tikai rīcībā, 
attiecībās, darbībā. Citādi tā paliek tikai 
vārds. Arī laulībā, ja es tikai sacītu katru 
mīļu brīdi: es tevi mīlu, bet nepalaistu Ruti 
pa priekšu, ejot pa durvīm, vai nepalīdzētu 
nomazgāt traukus, tad nekā īpaša no tās 
mīlestības nebūtu. 

R: Šorīt ar Erbertu runājām, ka šī diena,  
kad tik skaisti snieg, ir ļoti atbilstoša  
izdevuma tēmai. Sniegs snieg un snieg, 
un liekas, ka nekad nebeigsies. Mīlestība 
ir kaut kas līdzīgs - tā nāk, ir, apsedz, 
piepilda. Mēs gan no mīlestības varētu  
tikai nelielu šķautnīti, kripatiņu attēlot, cik 
tā ir neizmērojama. Tāpat kā Dievs - ne 
velti sakām, Dievs ir mīlestība. Viņš ir tās 
avots, kurš nekad nebeidzas. 

Kā varam zināt, ka Dievs tiešām mīl 
katru no mums, bez izņēmuma?

E: Iedomājies savu dzīvi, kurā nav 
mīlestības. Vispār. Vai tu to vari? Un ja tā īsti 
un godīgi neviens cilvēks nevar tādu dzīvi 
iedomāties, tas nozīmē, ka tevī šī mīlestība 
ir ielikta, vismaz ilgas pēc mīlestības. Kas 
to ir ielicis? Ir skaidrs, ka to ir ielicis Dievs. 
Šādi jebkurš cilvēk var ieraudzīt, ka viņš 
ir Dieva mīlēts, ka Dievs viņu mīlestībā ir 
radījis un veidojis, lai arī viņš citus mīlētu. 
Tā ir jēga dzīvot. Kam mūžībā būs vislielākā 
vērtība? Mīlestībai. Mīlestības attiecībām ar 
Dievu, cilvēkiem. Ja kādam pajautātu, kas ir 
gaišākie brīži jūsu dzīvē - esmu pārliecināts, 
tie būs brīži, kad cilvēks izteiktā veidā 
piedzīvojis mīlestības pieskārienu.
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No 4. – 12. janvārim mūsu draudzes 
koris devās uz Īriju, lai muzikāli kuplinātu 
mācītāja Uģa Brūklenes trīs gadu misijas  
Īrijā noslēguma dievkalpojumus. Šī bija 
pirmā reize, kad jauniešu kora brauciens 
tika organizēts sadarbībā ar kādu citu 
kolektīvu – Mateja draudzes kamerkora 
grupu diriģenta Māra Dravnieka vadībā. 
Kalpošanā devāmies 28 dziedātāji un abu 
kolektīvu diriģenti. 

Lai turp nokļūtu finansiāli izdevīgāk, 
devāmies caur Stokholmu. Turpceļā 
nakšņojām pasakainā pilsētā Nikopingā – 
visapkārt dziļš sniegs un stindzinošs miers. 

Tomēr četriem dziedātājiem, tajā skaitā arī 
kora diriģentam Aigaram, nezināmu iemeslu  
dēļ tika atceltas biļetes no Londonas uz 
Dublinu, tāpēc turpmākais ceļš no Londonas 
uz Dublinu bija sarežģītāks nekā pārējiem – 
ar četriem nakts vilcieniem, metro un kuģi. 
Tas bija kā „skrējiens pēc miljona”. Liels 
paldies jāsaka Līgai Amatai, kura mūs ļoti 
veiksmīgi vadīja. 

Dublinā visi dziedātāji dzīvoja latviešu 
ģimenēs. Mūsu pirmā uzstāšanās bija 6. 
janvārī draudzes namā Dublinā. Pasākumā 
piedalījās LELB bīskaps Pāvils Brūvers 
ar kundzi Ritu, Latvijas vēstnieks Īrijā 
Pēteris Kārlis Elferts ar kundzi Antu, 
Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdis Jānis 
Kargins, vācu draudzes pārstāvji, kā arī 
latviešu luterāņu draudzes cilvēki. Mācītājs 
Uģis Brūklene sniedza pārskatu par viņa 
kalpošanas laikā Īrijā paveikto.

Nākamajā dienā devāmies uz Breju, 
brīnišķīgu vietu, kur tika celta pirmā kristīgā 
baznīca šajā zemē. Kāpām stāvā klinšu 
kalnā, kura pašā galā slējās liels krusts. 
No turienes pavērās brīnišķīgs skats uz 
apkārtējo ainavu un Īrijas jūru. Nākamajā 

dienā pirms uzstāšanās Navanā mēs 
devāmies uz Hofta pussalu, kur mums bija 
brīnišķīga iespēja redzēt roņus un baudīt 
skarbo Īrijas ainavu. Pēcpusdienā latviešu 
ģimeņu sarūpētā transportā devāmies 
uz Navanu. Dziedājām vietējā luterāņu 
baznīcā. Mūsu trešā uzstāšanās bija svētdien 
Dublinā. Dziedājām Ziemsvētku dziesmas,  
kā arī Cerības festivāla repertuāru. 
Jāpiemin, ka Elīzas Godiņas dziedātā  
U. Marhilēviča dziesma „Lūgums” aiz-
kustināja daudzu cilvēku, jo īpaši Uģa 
sievas Harinas sirdi. Laikam vēlme dzīvot 
dzimtenē tomēr ir ļoti dziļa. 

Paldies sakām Mateja draudzes kamer-
korim un diriģentam Mārim Dravniekam par 
sadarbību šī projekta īstenošanā! Tāpat liels 
paldies visiem dziedātājiem par pacietību un 
atsaucību brauciena laikā! Milzīgu pateicību 
esam parāda arī latviešu ģimenēm Īrijā, 
kas mūs uzņēma savās mājās, pabaroja 
un sasildīja ar savu sirsnību un patiesumu.  
Un visbeidzot paldies Uģim un Harinai 
Brūklenēm par aicinājumu šādā veidā kalpot  
mūsu Baznīcai nozīmīgos brīžos!
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2. janvārī notika 
ikgadējs mūsu drau- 
dzes pasākums – tā  
sauktā „Draudzes  
eglīte”. Man un, 
es domāju, arī 
daudziem citiem  

šis vakars bija patīkama satikšanās ar 
mūsu Pestītāju caur mākslas darbiem. 
Es no sirds priecājos, ka mūsu draudzē ir 
Austra Avotiņa, kurai ir plašas zināšanas 
par mākslu un tās vēsturi un kura spēj 
saprotamā valodā izskaidrot, ko autors ir 

vēlējies pateikt savā darbā un kas katram 
gleznošanas laikmetam bijis raksturīgs.

Biju patīkami pārsteigts par to, cik  
daudzveidīga ir mākslinieku izpratne 
un domu gājiens par to, kā Jēzus ienāk 
pasaulē. Nezinu, vai šie mākslinieki 
ticēja Jēzum vai nē, bet es pārliecinājos, 
ka Jēzus neatstāj vienaldzīgu nevienu,  
arī gleznotājus. Daudzi darbi ir ar dziļu  
domu, ko no pirmā acu skatiena  
nemaz nepamani, un tu dažkārt pat  
nenojaut, ko autors ir vēlējies pateikt.  
Un tomēr katrs mākslinieks ir pievērsis 

uzmanību kādai īpašai detaļai, kas tieši 
viņam ir likusies svarīga. Man īpaši patika  
tās gleznas, kurās savienojās vairāki  
motīvi – Jēzus dzimšana, sasistas flīzes, 
kas raksturoja vecā laikmeta bojā eju,  
ziedi, kas simbolizēja svarīgākos Jēzus 
dzīves notikumus.  

Šis vakars man lika saprast, ka Dievs  
caur šiem autoriem evaņģelizē, nesot prieka 
vēsti mākslas pasaules cilvēkiem, lai arī viņi 
saņemtu pestīšanu Jēzū Kristū.

Jānis Upītis

Satikšanās ar Pestītāju caur mākslas darbiem

Zvaigznes diena Īrijā

Aigars Āboliņš 
Foto: Zvaigznes dienas vakars draudzes namā Dublinā

Vai atpazīsti Jēzus draudzes kinozvaigznes?
1. Rīza Viterspūna, dzim. Līga Amata 

(Ella filmā „Gudrā blondīne”)

2. Natālija Varleja, dzim. Santa Cileviča 

(Ņina filmā „Kaukāza gūstekne”) 

3. Robins Viljams, dzim. Ģirts Prāmnieks 

(mācītājs Frenks filmā „Tiesības laulāties”)

4. Hjū Džekmens, dzim. Elmārs Pavlovičs 

(Volverins filmā „X-cilvēki”) 

5. Odrija Hepberna, dzim. Līga Dolace 

(Hollija fimā „Brokastis pie Tifānijas”) 
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Ināra Meldere, 
pensionāre

Zaiga Ceple,  
pensionāre

Aivars Krekovskis, 
namdaris, restaurators, sargs
 Dieva mīlestību es piedzīvoju 
katru dienu. Zinu, ka Dievs ir ap mani un 
vada manu dzīvi. Viņš ir devis man manu 
talantu apstādāt koku. Man bija iespēja 
strādāt mūsu baznīcā pie fasādes, durvju 
un kolonnu restaurācijas. Ne katram ir 
iespēja darīt to, kas vislabāk padodas  
un patīk. Arī ar kolēģiem Didzi un  
Raimondu bija viegli sastrādāsies. Kad 
valstī sākās grūtie laiki, kas skāra arī 
baznīcas finansiālo pusi un tik vērienīgu 
restaurācijas darbi turpināties nevarēja, 
zināju, ka kolonnas ir mans pēdējais 
objekts. Dievs izrādīja acīmredzamu 
mīlestību un rūpes, jo uzreiz dabūju 
brīvdienu sarga vietu Mārupes vidus-
skolā. Esmu pateicīgs Dievam par Viņa 
mīlestību un rūpēm par mani. Dieva  
mīlestība ir neizmērojama arī mūsu  
ikdienas dzīvē, visā, ko darām un kas ar 
mums notiek. 

Gvido Gūtmanis,
ceļotājs 
 Grūti atbildēt uz šo 
jautājumu vienkāršā teikumā, 
jo šis jēdziens, ka Dievs mūs 
mīl, ir ļoti plašs, jo Dieva 
mīlestība pati par sevi mums 
nav aptverama! Kad sāku 
domāt, kā es esmu piedzīvojis 
Dieva mīlestību, man galvā 
sāk skanēt vārdi no dziesmas 
„Svētīts, lai top Tavs vārds” –  
Tu dod un arī ņem...
 Dievs mums ir devis tik 
daudz, vislielāko mīlestību es 
sajūtu caur Jēzu Kristu, mūsu 
Kungu, visas pārējās lietas 
šajā dzīvē, ko Dievs caur Savu 
mīlestību mums dod, ir kā papil-
dus „bonusi”. Es uztveru Dieva 
vadību kā Viņa mīlestību, Viņš 
manā dzīvē tik ļoti daudz tagad 
maina un darbojas, ka gribētos 
to visu rakstīt ar lielajiem burt-
iem! Dieva mīlestība ir visapkārt 
un vienmēr - Viņš dod un arī 
ņem!

 Tas, ka es Dieva žēlastībā kļuvu 
par Viņa mīļo meitu, kuru Viņš žēlo, 
maina un vada. Es nespēju izprast, kā, 
tik daudzus gadus pazīstot Dievu, es 
varēju dzīvot, neatdodot sevi Viņam. 
Dzīve kopā ar Dievu ir tik neaprakstāmi 
skaista – grūta, bet Dieva klātbūtne visas 
grūtības izmaina tikai svētīgos ieguvu-
mos. Dievs man ir dāvājis Sevi – mīlošu, 
gādīgu Tēvu, kāda man nekad nav bijis, 
kā visuzticamāko draugu, kurš vienmēr 
ir blakus un mīl mani pat tad, ja pieviļu. 
Tas, ka es esmu, ir Dieva mīlestība, ko 
patiesi novērtēju katru dienu. Lai mūžīga 
slava Dievam par to, ka mēs – tu, tu un 
arī tu, esi to izredzēto skaitā, kas var 
pazīt Dievu Viņa patiesībā!
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Sanita Vanaga,

 Esmu pateicīga Dievam, 
ka Viņš mani caurs Svēto Garu ir 
uzrunājis un piepulcinājis Saviem  
bērniem. Ikdienas steigā es 
reizēm piedzīvoju atskārsmi par 
to, kā Dievs caur Svēto Garu 
mani vada un palīdz atrisināt 
kādu jautājumu vai iedod kādu 
ideju vai domu. Pateicība Dievam 
par Viņa mīlestību un vadību!

valsts ierēdne, Blīdenes ev.-lut. 
draudzes priekšniece

 Dieva mīlestību es piedzīvoju 
katru dienu. Savā mīlestībā Tas Kungs 
mani vadījis cauri dzīves līkločiem. Šajā 
vasarā es piedzīvoju īpašu dāvanu, proti, 
Debesu Tēvs saaicināja manus piecus 
mazbērnus vienkopus draudzes nometnē. 
Tu, Kungs, sniedz Savu mīlestību katram, 
kas vien to vēlas!

 Intervēja: Gundega Biete

Foto: no personīgajiem arhīviem

 Mani ir uzrunājis pants no 
Bībeles, kuru cenšos lasīt katru dienu. 
Tas ir no Jāņa evaņģēlija 3:16: „Jo tik ļoti 
Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību.“  Tas ir visas manas nodzīvotās 
dzīves vadmotīvs un gala mērķis, pēc 
kā tiecos jau šinī pasaulē. Jēzus Kristus  
ir manas dzīves vienīgais Glābējs un 
Pestītājs un ir mani ļoti mīlējis jau no 
pašas bērnības. Viņš man bija dāvinājis 
ticīgus vecākus, kuri man iemācīja iet 
pareizo dzīves ceļu kopā ar Jēzu. Man ir 
arī divas mīļas māsiņas, kuras arī seko 
Jēzum un divi dēli, kuri nodoti Dieva rokās 
caur kristību un iesvētību. Ar lūgšanām, 
aizlūgšanām un pielūgšanām mīlestībā 
esmu līdz šim brīnišķīgi no Dieva uzturēta 
un dziedināta kā miesīgi, tā garīgi, 
saņemot Svētā Gara stiprinājumu caur 
Jēzus draudzi, kurā piederu ar jaunākā 
dēla Viestura ģimenīti, kalpojošiem 
mācītājiem Erbertu Bikši un Haraldu  
Bieti. Pateicību izsaku visai draudzei par 
mīlestību un lūgšanām ar apustuļa Pāvila 
vārdiem no vēstules Romiešiem 8:28: 
„Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, 
visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie 
pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.“ 

ergoterapeite 
Sarmīte Kokina,



Čepmens G. Mīlestība kā dzīvesveids: Mirkļi kopā 
ar Dievu – Rīga, Atēna, 2010. g.

G. Čepmens ir sarakstījis 26 
grāmatas, vairākas no tām ir ierin-
dotas visvairāk pārdoto grāmatu 
sarakstā. Populārākā no autora 
izdevumiem ir „Piecas mīlestības 
valodas”, kurā tiek atklāti dažādie 
cilvēku mīlestības izpausmes veidi.  
Temats tiek turpināts arī šajā 
izdevumā, rosinot domāt par to, 
kā mēs varam atspoguļot Kristus 
mīlestību ikdienas dzīvē.

„Kristus ilgojas, lai viņa sekotāji 
mīl tāpat, kā mīlēja viņš. „Jaunu 
bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu 

mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu 
mīlētu.” (Jņ 13:34). Kristus ne vien paceļ mīlestības 
latiņu, bet arī piedāvā sevi kā paraugu. Mīlot tā, kā  
mīlēja Kristus, mēs citiem parādām mīlestību,” 
ievadvārdos raksta grāmatas autors. Viņš uzsver – 
mēs esam vāji, jo parasti attiecībās ar citiem cilvēkiem 
meklējam paši savu laimi, nevis to, kas ir vislabākais 
apkārtējiem. Mēs nevaram tikai saviem spēkiem darīt 
labu un mīlēt, atslēga kļūšanai par mīlošu cilvēku 
ir pie Dieva, un Viņš mums dod vairāk kā pietiekami 
mīlestības, ko dāvāt citiem. Gerijs Čepmens mīlošā 
cilvēkā saskata tādas īpašības kā laipnība, pacietība, 
piedošana, pieklājība, pazemība, dāsnums, godīgums. 
Katrai no tām veltīta atsevišķa grāmatas nodaļa. Īpašību 
raksturojumam tiek minētas Rakstu vietas, kam seko 
teksti pārdomām ar aprakstītām konkrētām ikdienas 
dzīves situācijām un īsas lūgšanas. „Visi grāmatas 
lasījumi domāti privātiem, klusiem mirkļiem kopā ar 
Dievu,” norāda autors, „lai Tu vairāk izprastu Dieva 
mīlestības nozīmi savā dzīvē, mācoties vairāk mīlēt  
citus.”

DIEVKALPOJUMI
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

LŪGŠANU STUNDA
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18

Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
                    no plkst. 19.30 līdz 21

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14 līdz 20 
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18 
piektdienās no plkst. 10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma

Bibliotēka atvērta 
svētdienās pēc dievkalpojuma        
ceturtdienās pirms dievkalpojuma   
      no plkst. 17.30 līdz 18 
Svētdienas skola bērniem, nodarbības 
pieaugušajiem un Vecāku atbalsta grupa
otrdienās plkst. 18.30,
plkst. 17.30 dziedāšanas nodarbības bērniem

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19

Jauniešu kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
ceturtdienās plkst. 19.30 
Kora vadītājs: Aigars Āboliņš

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā, 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa mēneša otrajā svētdienā,
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

DRAUDZES NAMĀ DZIRNAVU IELĀ 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17. 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676

DIAKONIJA (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien no plkst. 10 līdz 16

Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14, 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus.

Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084) katru  
piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.

Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ" 

(tālr. 67222698)

Redaktore: Santa Cileviča

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ivars Kupcis, Gundega Biete, Gatis Līdums, Jānis Upītis, 

Aigars Āboliņš, Ingūna Stranga, Kristīne Homatova              

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

Konts, kurā var ziedot un samaksāt draudzes nodevu:
DNB NORD LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga LV-1050

Tālr., fakss 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv

SIRSNĪGI SVEICAM!

Skaidrīte Strumpe 
Ārija Āboliņa 
Lilija Stūre 
Anna Pļavniece 
Natālija Priede 
Gatis Bikše 
Ausma Marija Olande
Guntis Ranka 
Malda Spodra 
Menika
Drosma Ziemele 
Māra Džuljeta Miķele
Ingūna Stranga 
Ilze Buldere 
Haralds Biete 
Agnese Kleine 
Mārtiņš Vids 
Gundega Krūmiņa 
Agita Jirgensena 

93 (18.02.)
89 (02.02.)
85 (04.02.)
83 (24.02.)
82 (14.02.)
81 (02.02.)
81 (09.02.)
80 (06.02.)
75 (13.02.)
70 (25.02.)
70 (20.02.)
55 (11.02.)
45 (20.02.)
40 (26.02.)
40 (08.02.)
40 (15.02.)
40 (16.02.)
40 (19.02.)
40 (22.02.)

              Seko savai draudzei 
              twitter.com: @jezusdraudze 

KRISTĪTI

Everts Eizenbergs
Kristiāna Bērzkalne
Rolands Liepiņš
Vita Kabecka
Irina Sedleniece
Edvards Miķelis Mežciems
Pēteris Imants Mežciems
Lilita Šolce
Jēkabs Vidzis

LAULĀTI

Artūrs Kudiņš un Ieva Deviķe

© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 1000 eks., Izdevums iespiests  SIA Dardedze hologrāfija

Sagatavoja Ingūna Stranga

INFORMĒ BIBLIOTĒKA

Draudzes bibliotekāre Ingūna Stranga informē, ka 
bibliotēkā saņemts grāmatu dāvinājums no Mineapoles 
Sv. Pāvila latviešu ev.-lut. draudzes. Tie galvenokārt ir 
latviešu teologu un mācītāju (E. Grīslis, L. Adamovičs,  
J. Urdze, K. Kundziņš u.c.) darbi, kas izdoti ASV un 
Latvijā nav plaši pieejami. Pateicība šīs draudzes 
bibliotekārei Annai Hobbs!  

INFORMĀCIJA

MŪŽĪBĀ

Aina Gordijčuka 
(13.03.1940.-14.-01.2011.)

IESVĒTES MĀCĪBA

Iesvētes mācības sākums pirmdien, 7. februārī, 
plkst. 18.30. Iesvētes mācība notiks pirmdienās  
plkst. 18.30, un to vadīs mācītājs Erberts Bikše un 
evaņģēlists Haralds Biete. 

Paldies Austrai Avotiņai 
par vērtīgo jaunākās kristīgas 
literatūras dāvinājumu bibliotēkai!

PATEICĪBA

www.jezusdraudze.lv


