
Kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā 
gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz  
apslēptībā, tevi atalgos.  /Mt.6:17,18/ Nr. 110/02. 2013 

Mīļie draugi, kad runājam 
par gavēni un visiem labajiem 
darbiem, kurus darām, man 
gribas jautāt: kāds ir Dieva 
nodoms, ko Viņš sagaida no 
mums?

Vispilnīgāk to, kāds ir Dieva 
prāts, Viņa domas, mums pa-
vēsta Bībele.

Jau Vecajā Derībā lasām 
šādus vārdus: „ Vai drīzāk tā 
nav gavēšana, kāda Man patīk, 
proti: kad atraisa jūga važas, 
kad tos, kam pāri nodarīts, 
atlaiž svabadībā un noņem no 
viņu pleciem ikkatru jūgu? Vai 
ne tā? Kad tu savu maizi lauz 
izsalkušam un nabagus, kas 
bez pajumtes, uzņem savā 
namā; kad tu redzi kailus un 
tos apģērb un neatraujies no 
sava tuvāka, tad tava gaisma 

atmirdzēs kā rīta blāzma...”  
(Jes 58:6-8)

Šajos vārdos ieraugām 
to, kas Dieva skatījumā ir 
pats svarīgākais – tā ir mūsu 
mīlestība uz Viņu un mīlestība 
uz līdzcilvēkiem, kas gatava 
kalpot.

Kas mums šo brīvprātības 
pilno mīlestību var iedot? 

Vienīgi Jēzus, kurš mūs 
dara par bērniem Dievam. Un 
izveidošana par Dieva bērniem 
notiek tikai vienā veidā – caur  
ticību. „Cik Viņu (Jēzu) uzņē-
ma, tiem Viņš deva varu kļūt 
par Dieva bērniem, tiem, kas 
TIC Viņa Vārdam.” (Jņ 1:12)

Mēs pildām baušļus un da-
rām labus darbus, bet ne tādēļ, 
ka ceram ar to iegūt Dieva lab- 
vēlību. Dieva pārbagātā labvē-

lība mums jau ir dota ar Kristu 
un Viņa sagādāto pestīšanu.

Mūsu gavēšana, baušļu 
pildīšana un labie darbi ir vien 
dziļas pateicības pilna atbilde 
uz to, ko Dievs mūsu labā jau 
ir darījis. Neko, neko ar to, ko 
mēs darām, nevaram pievie-
not vēl klāt Dieva pestīšanas 
dāvanai, dotai ar Jēzu. Tā jau 
ir nevainojami pilnīga.

Mārtiņš Luters reiz sacījis: 
„Tātad tam, kurš gavē, dara 
labos darbus, valkā mūka vai 
priestera drānas, vai arī ievēro 
sava ordeņa noteikumus, visas 
šīs lietas ir jāuzlūko tāpat kā  
ēšana un dzeršana – viņš 
nekļūst dievbijīgāks, šīs lietas 
darīdams, nedz arī negants, 
tās nedarīdams. Viņam ir 
jāzina, ka dievbijīgs var kļūt 

tikai caur ticību.”
Ne tas, ko darām vai neda-

rām, dara mūs dievbijīgākus 
vai mazāk dievbijīgus.

Dievbijīgus, izglābtus mūžī-
bai dara mūs vienīgi Kristus, 
kad ticībā Viņam pieķeramies.

Darbi, kurus darām, - mūsu 
dzīves augļi ir vien kā zīmes, 
kas liecina par to, vai esam 
patiesi dievbijīgi vai arī ne.

Ja gavējam, tad darīsim to 
ar mērķi – mūsu uzmanību,  
laiku vairāk veltīt tuvībai 
ar Kristu, ieklausoties Viņa 
Vārdos. Lai tad, paklausot  
Viņam, paliktu nomodā par  
mūsu un citu cilvēku nemirstī-
gajām dvēselēm, cik vien 
iespējams mīlestībā kalpojot 
citiem viņu vajadzībās.

Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše



Svētdien, 24. februārī, plkst. 10.00 –  
televīzijas dievkalpojums.

Ceturtdien, 28. februārī, plkst. 19.30 
sākas kurss "Brīvība Kristū". Tiem, kas 
vēlas piedalīties, jāpiesakās iepriekš uz 
e-pastu: bk@jezusdraudze.lv. Sīkāka 
informācija - Ronalds Akmentiņš,  
mob.tel. 26211000.
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P O T C P S Sv
Šogad 13. februārī ar Pelnu dienu jeb 

Lielo lūdzamo dienu mūsu Baznīcas gadā 
sākas gavēņa laiks. Tas ir laiks, kad mēs 
gatavojamies Kristus augšāmcelšanās 
svētkiem – Lieldienām. Domājot par šo 
gatavošanos Lieldienām, varam domāt 
arī par to, kā mēs katrs gatavojamies 
sastapties ar savu augšāmcelto Kungu 
dievkalpojumā. 

Ja ielūkojamies “Mazajā Katehismā”, 
tad saistībā ar gatavošanos dievkalpoju-
mam mēs atrodam Mārtiņa Lutera dotās 
norādes par to, kā gatavoties dievkal-
pojuma centrālajam notikumam – Svētā 
Vakarēdiena saņemšanai. Viņš jautā: 
“Kas cienīgi bauda Svēto Vakarēdienu?” 
un tūdaļ arī atbild: “Gavēšana un 
miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja 
disciplīna, bet īsti cienīgs un labi sagata-
vojies ir tas, kas tic šiem vārdiem: “par  
jums dota” un “izlietas grēku piedoša-
nai”. Turpretī, kas šiem vārdiem netic vai 
šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sa- 
gatavojies, jo vārdi “par jums” prasa 
ticīgas sirdis.”  Tātad kā būtiskāko 
Luters izceļ personisku ticību tam, ka 
Vakarēdienā mēs saņemam Kristus nesto 
upuri – Viņa paša miesu un asinis mūsu 
grēku piedošanai. Pirmkārt, tiek prasīta 
pareiza Vakarēdiena izpratne, kas tiek 
mācīta arī iesvētes mācībās un ko ir labi 
atkārtot, pārlasot “Mazo Katehismu”. 
Otrkārt, lai labi sagatavotos sadaļai “par 
jums” vai arī vēl personiskāk – “par 
mani” –, ir nepieciešams izmeklēt savu 
sirdsapziņu, jo ar izmeklētu sirdsapziņu 
mūsu vispārējā grēksūdzes lūgšana kļūst  
ļoti personīga un īsta. Tad vārdi “es, 
nabaga grēcinieks,” vairs nav teorētiska 
ideja, bet praktiska realitāte. Un ar iz- 
meklētu sirdsapziņu vārdi “esmu grēkojis  
domās, vārdos un darbos” vairs nenorā-
da uz kādām vispārējām domām, vār- 
diem un darbiem, bet norāda uz ļoti 
konkrētām manām domām, vārdiem un 
darbiem, ar ko esmu pārkāpis Dieva gri-

bu. Un patiesi ieraugot savu grēcīgumu, 
var patiesi ieraudzīt arī to lielo dāvanu, 
kuru pats Dievs ir nolicis uz altāra.

Vēl, domājot par Vakarēdiena saņem- 
šanu, mēs redzam, ka Jēzus ļoti skaidri 
norāda uz to, ka pirms dievkalpojuma  
ir jāizlīgst ar savu tuvāko, jo īpaši ar  
brāļiem un māsām Kristū (Mt 5:23–24),  
tāpēc arī dievkalpojumā ir miera svei-
ciens. No vienas puses, tas ir tūdaļ pēc 
Vakarēdiena iestādīšanas, jo patiesa 
izlīgšana nāk no Dieva un, tikai patei-
coties izlīgumam ar Viņu, ir iespējams 
patiess miers starp cilvēkiem. No 
otras puses, miera sveiciens ir pirms 
Vakarēdiena baudīšanas; tas norāda, ka 
mums ir jāvēlas izlīdzināties ar saviem 
tuvākajiem, jo tas, kā mēs piedodam 
saviem līdzcilvēkiem, ir tieši saistīts ar 
to, kā mēs saņemam Dieva piedošanu. 
Tas mums ik reizi tiek atgādināts, kad 
lūdzam “Mūsu Tēvs” lūgšanu (Mt 6:12).

Savukārt vārdi “gavēšana un miesīga  
gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna”  
norāda, ka arī mūsu miesīgā sagatavoša-
nās dievkalpojumam ir laba. Tas var būt 
īss gavēnis, respektīvi, atturēšanās no 
ēdiena pirms paša dievkalpojuma, tā  
apstiprinot to, ka “cilvēks nedzīvo no 
maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas  
iziet no Dieva mutes” (Mt 4:4). Tomēr 
nevajadzētu izvēlēties gavēni, ja tas 
rada risku veselībai. Vēl pie ārējas saga-
tavošanās pieder svinīgāka saģērbšanās, 
tā izceļot to, ka dievkalpojums man ir 
svētki. Iespējams, ir vēl kādas lietas, ko  
mēs darām, lai ārēji sagatavotos diev-
kalpojumam, bet, kā Luters norāda 
“Mazajā Katehismā”, svarīgākais ir ticība. 
Tāpēc vispirms izmeklēsim sirdsapziņu, 
izlīgsim ar tuvāko, un tad jau varam sākt 
domāt par gavēni, svinīgu saģērbšanos 
vai vēl kādu citu ārēju disciplīnu, lai 
labāk sagatavotos mūsu augšāmceltā 
Kunga Jēzus Kristus klātbūtnes svinē-
šanai draudzes dievkalpojumā.

Kā Tu gatavojies dievkalpojumam?

Kārlis Irbe

IZKRĀSO 
zīmējumu:

G - tumši zils
A - gaiši zils
I - balts
S - dzeltens
M - oranžs
A - gaiši zils

Ir pagājuši Pļaujas svētki. Laukos 
ir beigusies labības pļauja, augļu koki 
vairs nelīkst zem augļu svara, bet lapas 
ir mainījušas nokrāsu. Šķiet, cik sen 
bija pavasaris, vasara, kad visa daba 
bija tērpusies krāšņā ziedu rotā, bet 
arī rudens ir tik skaists ar zeltaino lapu 
rotām! Tā, katru gadu mainoties gada-
laikiem, Dievs mūs vienmēr iepriecina ar 
Savu roku darbu. Tas Kungs mums arī 
piešķir dienišķo maizi, apģērbu, kā arī 
dāvā mums mūsu dzīves gadus. Vai mēs 
protam par to visu Dievam pateikties? 

Par nožēlu jāatzīst, ka mēs, cilvēki, 
bieži vien tikai žēlojamies, nevis pateica-
mies tam Kungam.

Ar katru aizejošo dienu mēs paliekam  
vecāki. Tā arī mums, senioriem, šķiet, 
ka vēl pavisam nesen bijām jaunības 
plaukumā, bet nu jau mūžs tuvojas 
dzīves nobeigumam. Un tomēr mēs, 
cilvēki, – ne gados vecākie, ne arī 
jaunākie – neviens nezinām, kad Pļaujas 
Kungs arī no mums gribēs ievākt ražu. 

Ikvienam jābūt gatavam jebkurā 
brīdī!

Ja arī, gadiem ejot, pazūd mūsu 
fiziskie spēki, mums jālūdz tam Kungam, 
lai mēs iekšēji pieaugtu ticībā un censtos 
staigāt Dievam patīkamus ceļus. Tad, kā 
ir teikts Ps. 92:15, „vēl vecumā viņi nes 
augļus, ir sulīgi un zaļi.”

Mīļais Kungs, palīdzi, lai es, lai mēs 
ikviens, kas esam Tavi bērni, dzīvotu Tev 
patīkamu dzīvi, un par visu, ko Tu mums 
sniedz, spētu no sirds Tev pateikties.

Nobeigumā no Ps. 92:2–3: „Laba lieta 
ir tam Kungam pateikties un dziedāt Ta-
vam vārdam, Tu Visuaugstākais, paust  
rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu 
uzticību.”

Vēstule redkolēģijai REIZ RUDENĪ...
Slava Dievam par VIŅA darbiem!

Zelma Mežviete
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Par gavēni sākotnēji dzirdēju no 
savas draudzes mācītāja J. Bitāna, un 
īpaši spilgts laiks saistībā ar gavēni bija 
mācības Sv. Gregora kristīgās misijas  
centrā. Par gavēni ļoti daudz esmu do-
mājusi, bet bieži līdz praktiskai darīša- 
nai neesmu nonākusi. Gavēt esmu 
mēģinājusi dažādi – kopā ar draugiem 
noteiktu laiku saistībā ar konkrētu jautā- 
jumu, tikai vienu dienu utt. Lielākoties 
gavēju Adventa laikā un pirms 
Lieldienām. Protams, liela nozīme ir 
tam, ka to dara regulāri, arī ilgtermiņa 
regularitātei ir. Tas audzina un veido 
garīgo briedumu un raksturu. Tā kā labi 
zinām savas miesas vājības un lielās 
iegribas, ir vairāk nekā vēlams tās 
ierobežot, neļaut tām būt noteicējām pār 
mūsu ikdienu. 

Gavēšanas laikā man paliek vairāk 
laika un vietas Dievam – gan fiziski, gan  
garīgi. Šajā laikā Bībeles lasīšanai un 
lūgšanai ir pilnīgi cita kvalitāte, tās ir  
daudz skaidrākas un pilnīgākas. Ir 
lielāka spēja koncentrēties un vērst do-
mas uz Dievu, visa uzmanība pārsvarā 
ir vērsta uz Viņu. Gavēnis nav gavēnis, 
ja nav izcīnīts laiks Dievam. Citādi visa 
sevis ierobežošana laika izmantošanas 
un ēdiena ziņā ir saucama par diētu. 
Gavēnis bez Dieva Vārda, lūgšanas un 
žēlsirdības darbiem nav gavēnis. Gandrīz 
kā likums ir tas, ka saradīsies daudz 
darāmā, steidzīgi rīti vai pārāk vēli 
vakari un izteikts spēka trūkums. Laiks 
pats neradīsies, tas ir jāizcīna! 

Dažkārt esmu gavēšanai pretojusies,  
meklējusi dažādus attaisnojumus un 
aizbildinājumus, lai tikai tas nebūtu 
jādara. Sākumā gavēšana šķita kā pilnīgi 
pašizdomāta sevis mērdēšana badā, 
mākslīga klusuma ievērošana, skaļu 
pasākumu neapmeklēšana un citāda 
sevis ierobežošana. Bet vēlāk nonācu 
pie jautājuma – kur palikusi mana 
paklausība? Nedomāju, ka ikgadējā 
Baznīcas pieredze gavēšanā būtu kaut 
kas mākslīgs un noliedzams. Arī Jēzus 
gavēja un sacīja saviem mācekļiem, ka 

tā suga citādi neiziet kā ar lūgšanu un 
gavēšanu. 

Esmu par paklausību un uz garīgām 
disciplīnām skatos visnotaļ pozitīvi, taču 
tiklīdz savai miesai jāatsaka laiks, ēdiens 
vai kas cits, sākas izaicinājumu un 
pārbaudījumu pilns laiks. Mans lielākais 
izaicinājums ir izsalkuma sajūta gavēņa 
laikā, jo mājīguma un drošības sajūtu 
bieži saistīju ar to, ka ir kārtība, siltums 
un ēdiens. Bieži es arī atmetu ar roku. 
Tā ir lieta, ko ielāgot, – nepadodies! 
Celies, izlūdzies piedošanu un turpini! Ir 
svarīgi iesākto izturēt līdz galam. Neva-
jag uzņemties arī pārāk stingru režīmu 
un pārspīlēt, ir jāapzinās savas iespējas, 
jo priecīgu devēju Dievs mīl.  

Gavēnis ļauj arī vairāk iepazīt pašam 
sevi, ieraudzīt savu grēcīgo dabu un 
atkarību no Dieva žēlastības. Tas ļauj 
novērtēt to, cik daudz mums ir dots, un 
no sirds iestāties par tiem, kam nav ne 
kripatiņas no mūsu ērtībām, ēdiena u. c. 
Gavēņa laikā nav arī iespējas paslēpties 
no Dieva, jo savus sirds caurumus nevar 
aizbāzt ar filmām, internetu, ēdienu vai 
ko citu. Tā ir iespēja būt pilnīgi atklā- 
tam un atsegtam savā un Dieva priekšā.

Es to nosauktu par “garīgo sirds 
inventarizāciju”, kurā skaidri atklājas, 
kur ir tava bīstamā zona, kas tevi kal-
pina vai pret ko esi vājš. Gavēnis skaidri 
parāda, no kā mēs esam atkarīgi. Bieži 
izkristalizējas, kas tad īsti ir manas 
prioritātes un kas ir mans kungs – miesa 
vai Dievs.

Gavēnī arīdzan vairāk izjūtu Dieva 
tuvumu. To nevar paskaidrot, tas ir 
jāizdzīvo pašam. Gavēnis ir laiks, kad 
ir iespēja padziļināt attiecības ar Dievu. 
Tas ir laiks, kad apzinos savu grēcīgumu 
un to, kas esmu. Dievs ir Radītājs un 
Valdnieks, bet es esmu radība, kuru 
Dievs tik ļoti mīlējis, ka atdevis savu 
Dēlu. Ir viena laba lūgšana: “Dievs, 
parādi man manu grēcīgumu un parādi 
arī savu mīlestību.” Cilvēki bieži gavē, lai 
saņemtu atbildi uz kādu jautājumu vai 
iegūtu skaidrību, kādu lēmumu pieņemt 
noteiktā situācijā. Es gavēju ar mērķi 
tuvoties Dievam, lai Viņš tuvotos man. 
Gavēņa laikā manī rodas izteikta grēku 
nožēla un vēlme sakārtot attiecības ar 
Dievu. 

Tas ir laiks, kad vari sevi ieraudzīt 
patiesības gaismā, saprast, ka esi pa-
tiess grēcinieks, bet Dievs par tieši tādu 
ir apžēlojies un devis iespēju atgriezties. 

Ar Baibu Gulbi sarunājās Alise Pīrāga

Cilvēks: Dievs, vai varu tev uzdot 
jautājumu?
Dievs: Protams, Mans bērns!
Cilvēks: Apsoli, ka nedusmosies?
Dievs: Es apsolu.
Cilvēks: Kāpēc Tu ļāvi tam visam šodien ar 
mani notikt?
Dievs: Ko tu ar to domā?
Cilvēks: Nu... Es aizgulējos.
Dievs: Jā.
Cilvēks: Es nevarēju iedarbināt savu mašīnu.
Dievs: Labi.
Cilvēks: Pusdienās man pagatavoja neparei-
zo sviestmaizi, un man bija jāgaida, kamēr 
uztaisīs citu.
Dievs: Hmm
Cilvēks: Mājupceļā man izlādējās telefons 
tieši tajā brīdī, kad es atbildēju uz zvanu.
Dievs: Labi.
Cilvēks: Un turklāt, kad es beidzot biju 
mājās, es vienkārši gribēju izmēģināt savu 
jauno pēdu masētāju un relaksēties. Bet 
tas nestrādāja!!! Nekas šodien nenotika, kā 
vajadzētu! Kāpēc Tu to pieļāvi?
Dievs: Tātad. Nāves eņģelis šorīt stāvēja 
pie tavas gultas, un Es sūtīju vienu no  
Saviem eņģeļiem, lai to uzveiktu. Es ļāvu 
tev tikmēr gulēt.
- Es neļāvu tavai mašīnai iedarbināties 
tāpēc, ka uz ceļa bija piedzēries šoferis, 
kurš ietriektos tavā mašīnā, ja tu būtu 
braucis.  
- Cilvēks, kurš pusdienās pagatavoja 
tavu pirmo sviestmaizi, bija slims, un Es 
negribēju, lai tu saķer to slimību tāpēc, ka 
Es zināju, ka tu nevari atļauties neiet uz 
darbu.
- Tavs telefons izlādējās, jo cilvēks, kurš 
tev zvanīja, gribēja izmantot šo sarunu, lai 
vēlāk nepatiesi pret tevi liecinātu. Es pat 
neļāvu tev runāt ar šo personu, lai tu būtu 
pasargāts.
Cilvēks: Es saprotu, Dievs.
Dievs: Ak, jā, un tas pēdu masētājs. 
Tam bija īssavienojums, un, ja tu to būtu 
ieslēdzis, visā mājā pazustu elektrība. Es 
domāju, ka tu negribēsi palikt tumsā.
Cilvēks: Dievs, piedod!
Dievs: Neatvainojies, vienkārši mācies Man 
uzticēties! Visās lietās, - labās un tādās, kas 
liekas sliktas.
Cilvēks: Es uzticēšos Tev!
Dievs: Un nešaubies, bērns, ka Mans plāns 
tavai dienai ir vienmēr labāks par tavu paša 
plānu.
Cilvēks: Es nešaubīšos, Dievs. Un ļauj man 
tev pateikt: paldies par visu šodien!
Dievs: Lūdzu, bērns! Tā bija vēl viena 
diena, esot Tavam Dievam, un Man patīk 
pieskatīt Savus bērnus.
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Uz sarunu par attiecībām, Dievu, 
bērniem un ģimeni aicinājām Jēzus 
draudzes palīgmācītāju Kārli Irbi un 
viņa sievu Vinetu.

Intervēja: Edgars Gertners

Baznīcai un sabiedrībai Kārlis ir  
mācītājs. Kā tu, esot baznīcā, raug- 
ies uz viņu – kā vīru vai garīdznieku?

Vineta: Baznīcā viņš man ir mācītājs. 
Tas, kurš nes Kristus smaržu (2Kor 2:14) 

Bet godīgi – es  iesmejos, kad Kārlis 
iešļupst mikrofonā, dzirdu tehniskās 
nianses. Bērniem stāstu, ka, baznīcā 
kalpojot, tētis ir mācītājs. 

Mājās mācītāja amats paliek aiz 
durvīm?

V: Ir teiciens, ka sievai galva nesāp, 
jo viņas galva ir vīrs. Savukārt vīram 
galva nesāp, jo viņa galva ir Jēzus, un 
arī Jēzum galva nesāp, jo Viņa galva ir 
Dievs. Esmu piedzīvojusi to, ka vīram 
vienmēr ir taisnība, pat ja man sākumā 
tā nešķiet. Bet mājās Kārlis ir vīrs un 
arī mācītājs. Piemēram, reiz, kad gulēju 
ļoti slima, viņš man pieņēma grēksūdzi, 
svaidīja ar eļļu, aizlūdza un palīdzēja 
ieraudzīt Kristu.

Kā tu atceries pirmo tikšanos ar 
Vinetu?

Kārlis: Izkāpa viena meitene no vilcie-
na ar ģitāru uz muguras.

Tā bija mīlestība no pirmā acu 
skatiena?

K: Nē. Mūsu pirmās tikšanās iemesls 
bija ļoti lietišķs – uz pirmajām trim Alfa 
kursa nodarbībām Dubultu draudzē mūsu 
vietējais slavētājs netika, un meklēju 
aizvietotāju. Sākumā runāju ar citu mei- 
teni no Vinetas draudzes, bet viņa at-
teica, jo netika darba dēļ. Tomēr viņa ie-
deva Vinetas telefona numuru un ieteica 
kā ļoti labu slavētāju, taču vienlaikus arī 
brīdināja, ka visdrīzāk viņa man atteiks.

Tā arī notika?
K: Jā, Vineta atteica. (Smaida)
Kāpēc tāds princips?
V: Biju spēlējusi dažādu konfesiju 

pasākumos. Bieži dzirdēju sakām, ka 
pie luterāņiem ir tikai vecas tantes un 
miroņi, nav ticības. Ko es tur darot, man 
esot liels talants un jāejot spēlēt citur, 
kur to novērtē. Es domāju – tā nevar! 
Savā baznīcā saņemu Vakarēdienu, 
tur man pieņem grēksūdzi, kāpēc jāiet 
prom? Viss ir īsts. Negribēju to vairs 
dzirdēt un vadīju slavēšanas stundu 

tikai Rīgas Sv. Jāņa draudzē un vasaras 
nometnēs. Kādu dienu atkal kāds svešs 
zvana un aicina slavēt Alfa kursā Dubul-
tos. Uzreiz principiāli atteicu – nē.

Tad kāpēc beigās piekriti Kārļa 
aicinājumam?

V: Nebiju Dievam prasījusi, atteicu, 
jo tāds bija mans prāts. Sirdsapziņa 
neatlaidās. Lūgšanas laikā sirdī ienāca 
pamudinājums divos vārdos: “Viena 
miesa.” Nu labi, es nodomāju, LELB 
esam viena miesa, nav iemesla atrunām. 
Zvanīju Kārlim, atvainojos, ka biju at-
teikusi, un piekritu slavēt, ja tas vēl ir 
vajadzīgs. 

Kā tu saprati, ka Vineta ir īstā?
K: Es tolaik dzīvoju pēc principa “uz 

meitenēm neskatīties”. Patika viena, 
patika otra, un dzīvoju neziņā – veidot  
attiecības vai neveidot? Biju no tā nogu-
ris, tāpēc teicu Dievam: “Es uzticos Tev, 
ka pievedīsi man īsto”. Vēl neilgi pirms 
mūsu pirmā randiņa abi ar Vinetu bijām 
rekolekcijās Saldū, kur slavēšanas laikā 
man parādījās vīzija. Es gan neesmu 
no tiem, kam Dievs rāda vīzijas, bet 
toreiz man acu priekšā bija skaidra 
vīzija – Vineta ar bērniem. Nodomāju – 
viņa būs forša mamma. Vēlāk, kad Alfa 
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kurss Dubultos beidzās, es sapratu, ka 
Vinetu, visticamāk, vairs nesatikšu, bet 
sirdī jutu, ka gribu viņu vēl satikt, tāpēc, 
kad kopīgi devāmies uz dievkalpojumu, 
izstāstīju Vinetai par redzēto vīziju. Un 
tad arī skaļi pateicu: “Dievs laikam grib, 
ka kļūsti man par sievu.” Tas notika 
strauji un, es pat teiktu, tas nenāca no 
manis. Pēc šī paziņojuma satraukumā 
aizgājām uz dievkalpojumu katrs pa 
savu pusi.

V: Mulsinošās situācijas dēļ es gribēju 
aizlaisties...

K: Jā, es arī... Taču dievkalpojumā 
slavas dziesmas vārdi „Savu sirdi esmu 
tev atdevis” mani pārliecināja, ka es šo 
jautājumu Dievam reiz esmu uzticējis 
un ka tieši Viņš man Vinetu ir pievedis. 
Pēc dievkalpojuma mēs pirmoreiz divatā 
aizgājām uz kafejnīcu.

V: Dievkalpojuma laikā saņēmu no 
Kārļa īsziņu: “1. Moz. 2:23”. Tas bija 
22. decembris, trīs mēnešus pēc mūsu 
pirmās tikšanās. Mūsu gadījumā tas 
bija vērtīgi – nepalikt divatā, kamēr 
attiecības nav nopietnas.

Kā divvientulība traucē?
V: Tad nāk virsū maskas, jo vēlies būt 

labāks, nekā esi. Bet tad, kad apkārt ir 
cilvēki, tu esi, kāds esi.

Jā, bet 20 gados gaidīt īsto un 
paļauties ir vieglāk nekā 30 gados...

K: Jebkurā gadījumā primārā lieta ir 
uzticība Dievam, ka Viņš iedod labāko 
īstajā laikā. Tālāk ir Dieva darbs, kā Viņš 
to katram atklāj.

Ko darīt tiem, kuri nenociešas un 
ļaujas prātam, nevis Dievam?

K: Ja pirms laulībām ir dalīta gulta,  
tad tas ir grēksūdzes jautājums, lai tiktu  
piedots un attiecības tiktu šķīstītas. 
Netiklības gadījumā grēksūdze ir vienī-
gais veids, kā tikt vaļā no problēmām 
attiecībās. Diemžēl daudzi cilvēki nezina,  
ka bieži vien attiecībās mokās strīdos un  
šaubās tieši tāpēc, ka nav nožēlojuši 
grēkus, kas saistīti ar laulības pārkāp-
šanu.

Jūs runājat tā, it kā jums 
problēmu nebūtu.

K: Nē, nē, nē. (Smejas) Mana 
problēma ir patmīlība – bieži gribas 
koncentrēties tikai uz sevi. Izeja ir 
attiecības ar Dievu. Esmu novērojis, ka 
tas, ko cenšos darīt savā spēkā, nenes 
prieku, rezultātu un svētību. Man kā 
vīrietim bieži ir grūti ielikt vadības grožus 
Dieva rokās, jo tik ļoti gribas pašam 
valdīt pār situāciju. 

Vineta, vai tu atšķir, kad caur vīru 
runā cilvēka un kad Dieva prāts?

V: Kopš Dievs mani pieveda Kārlim, 
es sirdī lūdzu: “Dievs,  veido Kārli tādu, 

kādu Tu viņu vēlies redzēt.” Reizēm ar 
prieku brīnos, ka esam vīrs un sieva, jo 
grūti noticēt, kādus briesmīgus rakstu-
rus Dievs ir salicis kopā un ļauj tik ļoti 
iepriecināt vienam otru ar lietām, ko es 
pēc savas pieredzes nebūtu izvēlējusies. 
Redzu, kā Jēzus mani mīl caur Kārli, 
un es varu mīlēt Jēzu, esot paklausīga 
savam vīram. Kārlim es uzticos. Vai 
vienmēr tas ir viegli? Nē. Esot laulībā, 
ir grūti būt pašai, jo gribas būt labākai. 
Esmu radusi būt izsitēja, bet te pēkšņi 
drīkstu būt ievainojama, jo ir vīrietis, 
kurš mani mīl tāpēc, ka Dievs mani ir 
radījis kā sievieti. Nevis acu krāsas, 
talantu vai citu iemeslu dēļ. 

Vai mācītāja alba uzliek papildu 
pienākumus?

K: Jā, kā ikvienai publiskai personai.  
Ir situācijas, kurās prezentācija ir lielāka 
nekā es pats. Tomēr mans galvenais 
pienākums ir būt uzticamam Kristum.  
Cenšoties būt uzticamam visur, nav 
tik grūti būt uzticamam arī kā amata 
nesējam. Kaut gan reizēm esmu aizdo-
mājies – ja Dievs man nebūtu devis šo 
aicinājumu, iespējams, baznīcā manis 
vairs nebūtu.  Jo tagad saņemtais amats 
kādos kārdinājumos ir nostrādājis kā 
papildu atbalsts, lai es nostāvētu.

Tu ikdienā nodarbojies ar prog-
rammēšanu. Darbā strādā ar datoru, 
baznīcā – ar cilvēku dvēselēm. Kā 
kolēģi raugās uz tevi?

K: Daži cilvēki zina, ka esmu mācī-
tājs, daži nezina, bet visi zina, ka esmu 
kristietis. Mūsu attiecības ir lietišķas, jo  
mēs sēžam katrs pie sava datora un 
kopā sanākam, lai atrisinātu kādu 
konkrētu problēmu. Nejūtu, ka mācītāja 
amata dēļ darbā kas būtu mainījies. 
Drīzāk jūtu, ka arvien vairāk un vairāk 
vēlos būt kalpošanā draudzē, mazāk – 
sava laicīgā darba vidē. 

Kā tu jūties kā mācītāja sieva?
V: Laimīga. Es teiktu – ja Dievs ved, 

tad iemaukti nelauž. Jautājums – vai 
gribu lauzties? Jā, reizēm gribu. Kad 
mēs apprecējāmies, Kārlis bija tik patiesi 
laimīgs LA students savā aicinājumā. 
Dievs audzē mūs abus kopā arī viņa 
aicinājumā. Pēc bērnu piedzimšanas nav 
daudz laika domāt, kā jūtos, vienkārši tā 
ir. Priecājos.

Kas dzīvē izmainās, kad piedzimst 
bērni? Esmu dzirdējis sakām –  
pirmais posms ir vienkārši jāpārdzī-
vo. Kā brauciens cauri Polijai. 

K: Poliju var šķērsot caur Varšavu, bet 
var arī pa ziemeļu pusi, kur ir ļoti skaisti.

Protams, dienas lielākā daļa paiet, 
darot lietas citu labā, un tas turpinās arī 
mājās. Taču es nevēlētos mainīt nevienu 

dienu, ko esmu pavadījis kopā ar ģimeni. 
Tas ir milzīgs prieks. Katrs bērns ir vēl 
viens cilvēks, ko varu mīlēt un kas mīl 
mani.

Vai līdzīgi kā, lūdzot Dieva palī-
dzību īstā partnera meklējumos, 
būtu jālūdz arī atļauja ieņemt 
bērniņu?

K: Ir svarīgi, ka tam nobriest un to 
arī izlūdzas, jo tad bērns jau no pirmā 
brīža jūt, ka ģimenē ir gribēts un gaidīts. 
Manuprāt, ir divas galējības: vai nu par 
bērniem nedomā vispār, vai arī tā plāno, 
ka nekad nesaņemas, lai viņi būtu. Bet 
piekrītu, ka ir arī tādi apstākļi, kad vajag 
piebremzēt. Kad piedzima Sāra, Dievs 
drīz vien deva arī nākamo bērniņu, taču 
oktobrī trešā bērniņa sirds apstājās – 
viņš priekšlaicīgi piedzima, bet diemžēl 
nedzīvs. Un ārsti tagad ieteica pagaidīt. 
Paklausām, bet, protams, esam atvērti, 
ka Dievs var iedot arī pirms ārstu ieteik-
tā laika, jo Viņš ir tas, kurš dod, un tas, 
kurš ņem.

V: Daudzi draugi teica, ka pirms 
bērnu radīšanas vajag izbaudīt laulību 
divatā. Bet, laulību dievkalpojumā sakot 
“jā”, mēs sakām “jā” nevis saviem  
plāniem, bet Dieva gribai mūsu laulībā, 
tai skaitā arī Dieva gribai attiecībā uz 
bērniem. Anniņa ir mūsu medusmēneša 
bērns, par ko esmu Dievam ļoti pateicī-
ga, jo viņas agrā ienākšana atklāja tādu 
mūsu vīra un sievas attiecību dziļumu, 
par kuru Vēstulē efeziešiem runā arī 
apustulis Pāvils.

Februāra avīzes tēma ir gavēnis. 
Ar ko tas atšķiras no diētas?

K: Ar mērķi. Diētas mērķis ir veselība, 
bet gavēņa mērķis ir parādīt paklausību 
Dievam. Jau Ēdenes dārzā pirmā Dieva 
prasītā paklausība bija saistīta ar ēšanu: 
“No visiem dārza kokiem ēzdams ēd, 
bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev 
nebūs ēst” (1Moz 2:16, 17). Dievs bija 
nolicis cilvēkam, ko ēst, un bija noli-
cis, ko neēst. Diemžēl Ieva ar Ādamu 
nepaklausīja, ēda to, ko nedrīkst, un 
tā krita grēkā. Savukārt Ēsavs savu 
pirmdzimtību pār-deva par lēcu virumu, 
un arī apustulis Pāvils par Dievam 
nepaklausīgajiem runā kā par tādiem, 
kam vēders ir dievs (Flp 3:19). Līdz ar to 
gavējot es aplie-cinu Dievam, ka Viņš ir 
mans Kungs, nevis mans vēders. Un tieši 
Dievam es to apliecinu, nevis cilvēkiem. 
Uz to, runādams par gavēņa praksi, 
norāda arī Jēzus (Mt 6:16–18).

Praktiski tā ir atteikšanās no dažām 
ēdienu grupām. Ēdienu ierobežo, 
tiecoties uz Ēdenes dārza ēdienkarti, 
tātad ēdienkarte kļūst veģetāra. 
Protams, ir jāizvērtē savas spējas un 
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Dieva žēlastība manā dzīvē ir bijusi 
pastāvīga un nemainīga. Tā ir tuvinājusi 
manas attiecības ar Viņu pašu un 
cilvēkiem man apkārt. 

Lasot Bībeli, redzēju gan gavēņa lomu 
Jēzus dzīvē, gan vēlāk Viņa norādījumus 
par to mācekļiem. Gavēnis ir viens no 
lūgšanas veidiem, viena no svarīgākajām 
garīgajām disciplīnām. Tā nav diēta, bet 
gan Dieva prāta meklēšana un iekšējā 
cilvēka stiprināšana caur lūgšanām 
un Dieva Vārda lasīšanu. Es sajutu 
aicinājumu meklēt Dieva atbildi uz kādu 
man svarīgu jautājumu caur gavēni. 

Pirmo reizi gavēju pirms daudziem 
gadiem. Tas deva man neatsveramu 
pieredzi un vēlmi darīt to regulāri. Tad es 
mācījos universitātē un domāju, ka būs 
grūti izturēt studiju slodzi bez ēšanas. 
Toreiz es gavēju, atsakoties no ēdiena 
četras dienas, un tad, kad gribēju ieēst, 
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lūdzos un lasīju Bībeli. Pirmā diena bija 
visgrūtākā, bet tad piedzīvoju patiesību, 
kas rakstīta Bībelē: „Cilvēks nedzīvo 
no maizes vien, bet no ikkatra vārda, 
kas iziet no Dieva mutes” (Mt 4:4). 
Uzmācīgā doma, ka jāēd, norima, un 
tās vietā daudz skaidrāk sāku ieraudzīt 
lietas ap sevi. Dieva atbildi saņēmu jau 
otrajā gavēņa dienā, tikai nespēju tai līdz 
galam noticēt, tāpēc turpināju lūgties 
vēl divas dienas. Dievs runāja uz mani 
vēl tiešāk. Lietas un cilvēki ap mani 
šajā laikā kļuva skaidrāki, Dieva balss 
– izteiktāka. Dieva žēlastībā ieraudzīju 
arī savus grēkus, kas veda pie patiesas 
grēku nožēlas. 

Man gavēnis parasti iekrīt pirms 
Lieldienām, tā sauktajā gavēņa laikā, bet 
esmu gavējusi arī citā laikā, lai uzzinātu 
Dieva nodomu pirms svarīgu lēmumu 
pieņemšanas. 

Gavēnim manā dzīvē ir nozīmīga vie-
ta, jo tās sekas, ko Ieva Ēdenes dārzā, 
neatturoties no aizliegtā augļa ēšanas, 
ienesa realitātē, ir arī manā dzīvē. Lai 
gan simboliski, ar neēšanu apliecinu, ka 
kaislības un grēki var tikt ierobežoti un 
pakļauti, meklējot spēku Dievā, tomēr 
miesas disciplinēšana ir arī tiešs manas 
gribas akts. Gavēnis ir nevis miesas 
apvaldīšana, bet, galvenokārt, dvēselisko 
kaislību savaldīšana, lai varētu pamosties 
un darboties gars.

Gavēnis ir tikums, kas praktiski 
palīdz cīņā ar grēku – ar cilvēka da-
bas patoloģijas izpausmēm, īpaši 
patmīlību jeb izdabāšanu sev, kas 
izpaužas nesaprātīgā un neapzinātā 
miesas lutināšanā, izdabāšanā sajūtām, 
vēderam un vispārējam mieram. Šo 
sarakstu var turpināt ar pastāvīgu 
pārēšanos, gardēdību (vienkārša ēdiena 
noniecināšanu), ēšanu kā nepārejošu 
dzīves stāvokli (garšas bauda kā 
atkarība un pašmērķis), pārmērīgu alko-
hola u. c. apreibinošo vielu lietošanu, 
kāri pēc dzīrošanas un svētkiem, patiku 
noreibt, tieksmi pēc skurbuma radītās 
līksmības un jautrības. Šo grēku sekas 
ir atkarība, baudkāre, dzīvošana un 
darbošanās atkarībā no fiziskajām un 
emocionālajām sajūtām, slinkums, 
kūtrums, nolaidība garīgajā dzīvē, 
līdzcietības un žēlastības trūkums, ego-
isms, vēlme un gaidas, lai citi par mani 
rūpētos. 

Baznīca jau izsenis ir devusi cilvēkam 
gavēni kā praktisku palīgu, kas šo 
patoloģisko atkarību vietā veicina ti-
kumu. Ievērojot gavēņa disciplīnu, mēs 
nevis izdabājam miesas iegribām, bet 
pakļaujam miesu savas gribas kontrolei. 
Papildus tam caur lūgšanām un Dieva 
Vārda lasīšanu Dievs spēcina mūsu 
iekšējo cilvēku, kas tiek pabarots vairāk 
nekā miesa. 

iespējas, jo miesīgā atturība gavēņa 
laikā nedrīkst negatīvi ietekmēt veselību 
un spēju izpildīt savus pienākumus. 
Piemēram, grūtniecēm un zīdītājām 
gavēņa laikā vispār nevajadzētu ēdiena 
ziņā sevi ierobežot, jo šajos gadījumos 
runa ir ne tikai par viņas, bet arī par 
bērniņa veselību. Atturība izpaužas 
arī atturībā no izklaides. Toties vairāk 
laika nekā ikdienā gavēņa laikā veltāms 
Dieva Vārda studēšanai, lūgšanām un 
žēlsirdības darbiem. Un arī pastiprinātai 
sirdsapziņas izmeklēšanai. 

Vai atceries, kā gāja pirmajā 
gavēnī? Kādas bija kļūdas?

K: Savā pirmajā gavēnī izturēju tikai 
dažas dienas, jo toreiz pārpratuma pēc 
ar gavēni sapratu tikai un vienīgi mie-
sisko atturību. Nesapratu, ka ir svarīgi 
padziļināt arī lūgšanu dzīvi un sevis 
izmeklēšanu. Līdz ar to vienkārši atmetu 
tam ar roku. Tikai vēlāk sapratu, ka ļoti 
svarīgi – arī kļūdoties – ir to neatmest, 
bet turpināt. 

V: Rijība jeb “iekārot to, kas ir 
liegts,” ir kārdinājums, kas izpaužas 
jau Ēdenē. Ir svarīgi redzēt, ka gavēnis 
ir izaicinājums miesai, jo esam radīti 
miesā un, lai gan esam atdzimuši 

garā kā kristieši, pagaidām dzīvojam 
un cīnāmies arī miesā. Tāpēc gavēni 
ir viegli sajaukt ar diētu, kas vairāk ir 
fiziska – sakārto veselību vai uzlabo 
fizisko labsajūtu. Man, piemēram, pirmās 
apzinātās gavēšanas mērķis bija sākt 
ēst regulāri, ar pateicību Dievam, nevis 
visu laiku virināt ledusskapja durvis un 
kalpot “vēderam – ēzelim”, kā saka mans 
paziņa. Citiem regulāras ēdienreizes ir 
rutīna, bet man, stāvot pie pavarda, 
tā bija kļuvusi par regulāru cīņu. Tas 
bija mans gavēšanas sākums, pēc kura 
jau sekoja atteikšanās no atsevišķām 
produktu grupām un apzināta cīņa 
ar lūgšanos, Rakstu studēšanu un 
žēlsirdības darbiem. Atšķirībā no diētas 
tā ir cīņa starp manu padziļinātāku 
tuvošanos Dievam un ļaušanos miesai.

Vai ar labu mārketingu gavēnis 
varētu aizstāt sabiedrībā populārās 
tievēšanas kūres un garīgos mek-
lējumus Austrumu valstīs?

K: Tas nav nepieciešams.
Paraudzīsimies, kā rīkojās Kristus. 

Viņš savāca visapšaubāmāko sekotāju 
pulciņu, sēdēja pie viena galda ar 
grēciniekiem un prostitūtām, beigās Viņu 
vēl piesita krustā, BET tagad laiku mēs 

skaitām no Viņa dzimšanas. 
Tas, kā Dievs atklājas grēkā kritušajai 

pasaulei, tai  nav saprotams. Baznīcas 
mērķis nav padarīt apkārtējo kultūru par 
kristīgu, bet liecināt pasaulei par Kristu, 
jo dedzīgi kristieši, vienkārši izdzīvojot 
Evaņģēlija vēsti, padara kultūru kristīgu, 
nevis otrādi. Protams, kristīga kultūra 
kādu brīdi nes vēsti par Kristu, taču 
pamatā to dara Kristum uzticīgie cilvēki, 
ne tik daudz kultūra. 

Kāda ir tava vīzija par Jēzus 
draudzes attīstību?

K: Lai cilvēki vēl vairāk iemīlētu 
Kristu. Runājot mazliet tveramāk, lai 
mēs kā draudze, sākot ar visjaunāko 
un beidzot ar visvecāko, sākot ar 
visnenobriedušāko draudzes locekli un 
beidzot ar visnobriedušāko, uz dievkal-
pojumu sanāktu kā uz draudzes centrālo 
notikumu, kurā kopīgi nosvinam Kristus 
klātbūtni mūsu vidū. Vēl ir sapnis, lai 
Alfa izaugtu par kaut ko lielāku – lai 
tā izaugtu ārā no draudzes telpām. 
Respektīvi, lai jaunieši vai arī daļa no 
pašreizējās Alfa komandas varētu izvei-
dot Alfa kursu kaut kur ārpus draudzes –  
kādā skolā, piemēram, Celtniecības 
koledžā, un citur.
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Baiba Nevarževska

NĀC 
UN 
DARI!
VINETA KRIEVIŅA UN ZANE MANGULSONE
Viena no mūsu draudzes lielākajām evaņģelizācijas kalpošanām ir Alfa kurss, kas 

veiksmīgi noris jau daudzas sezonas. 
Šis kurss pulcina ap sevi lielu un uzņēmīgu komandu, kuras acīs mirdz vēlme ar redza- 

miem un ne tik redzamiem darbiem nest Glābšanas vēsti tālāk citu cilvēku sirdīs. Tie, kas 
viesojušies Alfa kursā, noteikti ir pamanījuši gan vakariņu galdu līdz pēdējai niansei pār- 
domāto vizuālo noformējumu, gan arī uzkodu oriģinalitāti un dažādību. Skaisti saklātie 
galdi ar ziediem un svecēm rada īpaši siltu un patīkamu atmosfēru, kas cilvēkiem no 
malas jaunajā vidē liek justies labi. Paldies Alfas ēdināšanas komandas meitenēm, kuru 
sirdīs ir ielikts aicinājums rūpēties par šo patīkamo atmosfēru! Dalīties pieredzē par 
kalpošanu Alfa kursā aicinājām Vinetu Krieviņu un Zani Mangulsoni.

Vineta: „Biju pati izgājusi Alfa kursu un, Daniēla uzaicināta, nedomājot piekritu šai 
kalpošanai. Ar patiesu prieku gāju, darīju un priecājos, ka varu pielikt savu roku tam, 
lai tie, kuri nāk uz Alfa kursu, varētu baudīt vakaru. Trešdienas jau bija pārvērtušās par 
mazām svētku dienām – tā rosība kopā ar pārējām meitenēm, pirms sanāk viesi, sagādā 
īpašu prieku. Pēc pirmās Alfas, kurā kalpoju, zināju, ka noteikti to turpināšu. Vasaras 
nometnē nāca piedāvājums kļūt par ēdinātāju komandas vadītāju. Tad lūdzu Dievu, lai  
dod man gudrību pieņemt pareizo lēmumu. Iedrošinājums no pārējām komandas meite-
nēm arī bija izšķirošais punkts tam, ka piekritu. 

Sākumā bija daudz uztraukumu un jautājumu, bet, kolīdz to visu ieliec Dieva rokās un 
uzticies, viss satraukums pazūd! Atliek tik iet un darīt.

Dievs katram ir iedalījis dāvanas, bet ne vienmēr mēs tās apjaušam. Arī es nebiju 
domājusi, ka uzkodu gatavošana ir tas, ar ko varu kalpot Dievam, bet te nu es esmu un 
patiesi priecājos, ka varu to darīt! To, ko mēs darām, mēs darām Dievam par godu un 
tātad – no sirds. Alfa kursā ir jārada atmosfēra, lai nekas netraucētu dalībniekiem satvert 
Labo Vēsti. Ar kopīgiem spēkiem mēģinām to radīt, cik labi vien protam. 

Kalpojot Alfa kursā, esmu ieguvusi ne tikai daudz jaunu draugu, bet arī garīgu izaug-
smi, prasmi paļauties, uzklausīt un pielāgoties. Redzēt Dieva lielo mīlestību, būt par lieci-
nieci tam, kā mainās cilvēku dzīve, kā Svētais Gars darbojas pie mums, ļoti personiski 
izjust Dieva atbalstu un īpašo vadību. 

Lai arī šajā sezonā es Alfas komandā nebūšu, varu teikt, ka šī ir bijusi mana mīļākā 
kalpošana. Ceru, ka nākamajā sezonā atkal varēšu pievienoties, ja Dievs tā būs 
ieplānojis!”

Zane: „Mans ikdienas darbs it nemaz nav saistīts ar ēdināšanas jomu, lai gan man  
patīk gatavot (īpaši, ja ir kam), tomēr tas nav mans mīļākais vaļasprieks. Tāpēc, kad 
pēc Alfa kursa, kuru biju izgājusi, Daniēls aicināja kalpot Alfas ēdināšanas komandā, 
mana pirmā doma bija – ēdināšana nu nepavi-sam nav tas, ko es protu un ar ko varu 
kalpot citiem! Tomēr šim aicinājumam atsaucos. Ļoti palīdzēja tas, ka komandā bijām 
draudzenes, lai gan nevienai no mums ēst gatavošana nebija sirdslieta. 

Dažādu recepšu meklēšana un izmēģināšana bija liels izaicinājums. Uzkodas, ko 
iepriekš katra atsevišķi vai kopīgi gatavojām mājās vai pirms Alfas sākuma baznīcā, 
bija jāsarūpē aptuveni 50 cilvēkiem, un iepriekš tik lielam pulkam to nebijām darījušas. 
Kāda no mums pat izveidoja piezīmes „Alfas receptes”. Mēs ļoti priecāsimies, ja kāds būs 
gatavs dalīties ar viegli un ātri pagatavojamām receptēm. Man ļoti patīk arī dažādi darbi 
saistībā ar vizuālo noformēšanu, un šo Dieva doto talantu mazliet varu izmantot arī šajā 
kalpošanā. 

Ēdināšanas komanda, iespējams, ir viena no tām Alfas komandām, kurā ir vislielākā 
biedru mainība. Tas saistīts ar to, ka šī kalpošana ir diezgan laikietilpīga – pirms Alfas  
sākuma baznīcā ir jāierodas ļoti laicīgi, ko daudziem ir grūti saskaņot ar darbu. Arī 

iepriekšējais vakars bieži ir jāvelta uzkodu 
sagatavošanai. Līdz ar to gandrīz katras 
Alfas sezonas sākumā ir jāiepazīst jaunas 
meitenes un jāmācās sastrādāties. Katru 
reizi tas ir jauns izaicinājums un reizē arī 
jauks piedzīvojums.

Kalpošana Alfas komandā man sagādā 
lielu prieku, un Dievs dod spēku to turpināt 
jau septīto sezonu. Ir brīnišķīgi arī tā kal-
pot cilvēkiem un sagādāt viņiem prieku, 
kad viņi, saguruši un izsalkuši, trešdienā 
pēc aizvadītas darbadienas ierodas baznī-
cā, lai uzzinātu ko jaunu par Dievu. Turklāt 
arī man pašai šie vakari ik reizi iemāca ko 
jaunu par Dievu un vairo ticības spēku.

Manuprāt, šī kalpošana, tāpat kā ikvie-
na cita, atklāj mums kaut ko jaunu pašiem 
par sevi. Jā, arī to, ka protu gatavot. Tā 
māca būt pazemīgai, pacietīgai, ļauj iepazīt 
dažādus cilvēkus, kā arī māca uzticēties 
Dievam, jo Viņa uzdevums man kādā 
dzīves brīdī var būt pilnīgi atšķirīgs no 
tā, ko esmu iedomājusies es pati. Un es 
pateicos Dievam par šo aicinājumu. Tas 
izmainīja arī manu personīgo dzīvi, jo tieši 
Alfā es iepazinos ar savu vīru!”

Sirsnīgs paldies Zanei un Vinetai, kā 
arī pārējām meitenēm, kas kalpojušas 
Alfa kursa ēdināšanā! Alfa kursa komanda 
aicina pievienoties savam pulkam jaunas 
izpalīdzīgas rokas ēdināšanā nākamajā 
sezonā, kas sāksies 6. martā.



Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

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 14
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma 
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta 
otrdienās no 18 līdz 18.30
ceturtdienās no 17.30 līdz 18, 
svētdienās pēc dievkalpojuma        
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā, 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa ik pēc 3 nedēļām pl. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

Redaktore: Līga Amata Korektūra: Maija Frīdberga un Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Vita Rudzīte, Baiba Nevarževska, Alise Pīrāga, Kārlis un Iveta 

Liepkauli - Radiņi, Lelde Kupce, Edgars Gertners, Baiba Gulbe, Līga Dolace

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Skaidrīte Strumpe
Ārija Āboliņa
Lilija Stūre
Anna Pļavniece
Natālija Priede
Gatis Bikše
Ausma Marija Olande
Guntis Ranka
Valda Ranka
Jānis Dolacis
Vija Kalniņa
Daiga Cielava
Maija Škenderska
Inga Apine

95 (18.02.)
91 (02.02.)
87 (04.02.)
85 (24.02.)
84 (14.02.)
83 (02.02.)
83 (20.02.)
82 (06.02.)
80 (07.02.)
75 (03.02.)
75 (08.02.)
55 (26.02.)
50 (11.02.)
45 (23.02.)

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)

Ieņēmumi, Ls: 
Ziedojumi
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa kursam, remontam u.c.)
Kolektes
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Nodokļi par 2 mēnešiem
Algas (10 darbinieki)
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem (par 2 mēn.)
Apkure novembrī
Ziemassvētku kartiņas un ielūgumi (no mērķziedojumiem)
Palīdzības pabalsti (8 cilvēkiem)
Pasta pakalpojumi
Ziemassvētku uzveduma izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojums Misijas atbalstam LELB
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Izdevuma "Jēzus draudzes dzīves" izdošana
Elektrība
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Degviela
Alfa Kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
Sakaru pakalpojumi
Bankas pakalpojumi
Venden ūdens
Rīgas ūdens
Apsardzes firmas pakalpojumi
Remonta materiāli
KOPĀ 8205

3461
3297
3007

536
40
39

10380

2557
1887

800
791
372
350
249
200
180
152
151
104
102

80
47
35
30
28
22
16
15
14
12

7
4
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2012. GADA DECEMBRA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
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MŪŽĪBĀ

Uldis Gundars
(25.04.1936. - 29.12.2012.)

KRISTĪTI

Lauris Ziemanis
Kamilla Elfija Očeretnaja
Edvards Krasovskis

Daudz laimes un priecīgu prātu
Vēlēt gribu jums visiem,
Kas Kristus ceļu staigā

Un Jēzus draudzē ienāk,
Lai lūgtu un gūtu mieru.

To mieru, kas nemaksā daudz - 
Tik lūgšanā saliktas rokas

Un sirdīs glabātu Jēzu.
Lai vienmēr silti un labi,

Kad dievnama durvis verat,
Lai slavētu, lūgtu un saņemtu
Dieva Dēlu sirdīs un vārdos.

Lai piedošana un 
sirsnība vairojas

Visiem, kas dzird šīs rindas.
Lai Jēzus Jūs visus sargā
Un prieku dvēselēm dod!

VELTĪJUMS DRAUDZEI

Inese Jonova


