
Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums,  
un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta.   /Kol 2:14/ Nr. 111/03. 2013 

Grūtības, smaga slimība, 
nojausma par nāves tuvumu. 
Ļaudis jautā: kā saglabāt 
dvēseles mieru, drosmi, ticību? 
Dzīvot ar skatu uz Mērķi. Un 
mūsu Mērķis ir brīnišķīga ne-
beidzama Dieva Valstība, kurā 
asaru, sāpju un ciešanu vairs 
nav.

Vai tas nav kaut kas tāls, 
netverams? Kā to savienot ar 
bieži vien tik „rūgto” ikdienu?

Jēzus tā dzīvoja - ar pie-
vērstību Mērķim. Mums no Viņa 
jāmācās. 

Jēzus zināja, kādas sāpes un 
ciešanas Viņu sagaida. Bet Viņš 
vienmēr redzēja arī Mērķi -  
spožo uzvaru, kas sekos cieša-
nām un sāpēm.

Pirms viss notika, Jēzus jau 
zināja: „... būs daudz jācieš no 
vecajiem, virspriesteriem un 
rakstu mācītājiem un ka Viņam 
jātiek nonāvētam un pēc trim 

dienām augšāmceltam”  
(Mt 16:21).

Mīļie draugi, tā ir arī ar  
mums. Ja nav Mērķa skatī-
šanas, uzticoties Dieva 
apsolījumiem, dzīve patiesi var 
kļūt nepanesami smaga. Nav 
jābrīnās, ja kādi pat pieņem 
lēmumu no tās „izstāties”.

Jautājums: kā Godības 
Mērķi - dzīvu, iedvesmojošu - 
saglabāt sirdī, jo īpaši tad, kad 
dziļas ciešanas ir ikdiena? Te 
mums atkal jāskatās uz Jēzu. 
Par Jēzu evaņģēlijos bieži 
sacīts: Viņš aizgāja nošķirtībā 
Dievu lūgt. Tā tas ir - sarunā 
ar Tēvu debesīs vienmēr sirdī 
atjaunojas Dieva Godības 
perspektīvas apziņa. Atjauno-
jas tā, ka redzi ne tikai pelēko, 
sarežģījumu pieblīvēto dzīves 
realitāti, bet redzi arī Mērķi, 
kurš stāsta par svētlaimi, 
mieru un prieku, kas nebeig-

sies nekad.
Tas notiek - Mērķa redzē-

šana ticībā atnes stiprinājumu, 
iedrošinājumu tavā dzīvē jau 
šeit un tagad.

Mēs drīkstam rēķināties ar 
to, ka tad, kad ir vissmagāk, 
Dievs sūta Savu īpašo palīdzī-
bu. Viņš sūtīja to savam 
Dēlam, Viņš sūta to arī mums. 
Vari par to būt drošs.

Atceries - pirms Kristus 
ciešanām un krusta nāves bija 
Apskaidrošanas kalna noti-
kums. Nāca Mozus un Elija, lai 
sastaptos ar Jēzu. Mērķis? Viņi 
runāja ar Jēzu par ciešanām, 
kas Viņu sagaida, bet arī par 
Godības uzvaru, kas nemaz 
vairs nav tālu.

Mozus un Elija paši jau bija 
kā Godības vēsts, jo viņi taču 
bija dzīvi.

Un Getzemenes dārzā, kur 
Jēzus ir dziļā satriektībā un 

bailēs, nāk eņģelis no Dieva 
un Viņu stiprina: „Tad Viņam 
parādījās eņģelis no debesīm 
un Viņu stiprināja” (Lk 22:43).

Mēs drīkstam to zināt - brī-
žos, kad ir tik grūti, ka, šķiet,  
visi mani spēki nu galā, Dievs 
nāk ar Savu īpašo stiprinājumu, 
iedrošinājumu.

Tas var notikt caur Dieva  
sūtītiem cilvēkiem vai eņģe-
ļiem, bet tas notiek.

Bet mums, mums dzīvē tikai 
jāiet ar šo sirds pievērstību 
Mērķim - Godības Mērķim.

Un tad pieredzēsim  pavisam 
noteikti, ka pat smagākās 
sāpes un bēdas kļūst panesa-
mas, jo tu pazīsti  patiesību, 
kuru kāds reiz izteicis šādiem 
vārdiem: „Bēdas ilgst tikai 
mazu brīdi, bet mūžīga reiz 
svētlaimība.”

Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše



Trešdien, 6. martā, plkst. 19.00 sākas 
Alfa kursa jaunā sezona. Pieteikšanās: 
http://www.jezusdraudze.lv/nozares/al-
fakurss.

Sestdien, 9. martā, plkst. 10.00-
14.30 notiks seminārs par Bībeles lasīšanu 
(kā lasīt Bībeli ne tikai ar prātu, bet arī ar 
savu sirdi un dzīvi). Semināru vadīs Liepājas 
Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs Jānis 
Bitāns. 

Nepieciešama iepriekšēja pierakstīšanās 
draudzes kancelejā, lai varam plānot 
pusdienotāju skaitu.

Un, plkst. 19.00 neParastais koncerts 
"Vai Tu esi Kristus?". Visi mīļi gaidīti!

Svētdien, 17. martā, uzreiz pēc diev-
kalpojuma visi draudzes locekļi ielūgti uz 
ikgadējo draudzes pilnsapulci! Atskatīsimies 
un pateiksimies Dievam par pagājušo gadu!

Lieldienu laika pasākumi
Svētdien, 24. martā, plkst. 10.00 – 

Pūpolsvētdienas dievkalpojums.
Ceturtdien, 28. martā, plkst. 18.00 – 

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
Piektdien, 29. martā, plkst. 18.00 – 

Lielās Piektdienas dievkalpojums.
Sestdien, 30. martā, plkst. 21.00 – 

Lieldienu sagaidīšanas nakts jauniešiem.
Svētdien, 31. martā, plkst. 6.30 -  

Agrais Lieldienu dievkalpojums (bez  
Sv. Vakarēdiena) un plkst. 10.00 – Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

P.S. Neaizmirstiet, ka Lieldienu naktī 
(naktī no sestdienas uz svētdienu)  
pulkstenis jāpagriež par 1 stundu uz 
priekšu!
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P O T C P S Sv
Apustulis Jānis raksta: “Jo tik ļoti Dievs 

pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu  
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas  
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžī- 
go dzīvību.” (Jņ 3:16) Es pieļauju, ka šis  
ir viens no tiem Bībeles pantiem, kuru no 
galvas zina gandrīz vai katrs kristietis.  
Un tiešām, šajā pantā ir izteikts tik daudz,  
ka to pat mēdz saukt par “mazo” 
evaņģēliju, jo šeit ir atklāts Dieva mīles- 
tības mērķis - mūsu izglābšana mūžīgai  
dzīvībai. Un atklāts arī, ka, lai to piepil-
dītu, vienīgā iespēja Dievam bija sūtīt 
Savu Dēlu. Savukārt, pirms šī panta ir  
stāstīts, kā tad praktiski šī Dieva mīles- 
tība jeb Viņa Dēla došana notika. Jēzus  
saka: “Un, kā Mozus čūsku ir paaugsti- 
nājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinā-
tam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas 
viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība.” (Jņ 
3:14,15) Šeit mēs redzam, ka Jēzus 
savu krustā sišanu salīdzina ar Israēlam 
tik labi zināmo notikumu tuksnesī, kad 
Israēla tauta sacēlās pret Dievu un sāka 
kurnēt pret Viņu. Šīs nepaklausības un 
kurnēšanas dēļ Dievs uzsūtīja čūskas, 
bet, lai sakostie varētu izglābties, Dievs 
Mozum pavēlēja izgatavot vara čūsku un  
pienaglot staba galā, lai ikviens, kas to 
uzlūko, izglābtos no nāves. Jēzus Kristus 
līdzīgi kā vara čūska tika pienaglots pie  
krusta, un ikviens, kas Viņu ticībā uzlū-
ko, izglābjas ne vairs no laicīgās, bet gan 
no mūžīgās nāves, kas draud ikvienam, 
jo ikviens ir iedzimtā grēka sadzelts.

Tādēļ arī dievnamu torņu smailēs ir  
krusti un mūsu altāros krucifiksi, lai 
mums būtu pastāvīgs atgādinājums, 
ka Dievs mani tiešām mīl. Jo, kad mūs 
nospiež grēks un vajā kārdinājumi, tad,  
paceļot acis uz krustā sisto, mēs varam 
redzēt, ka viss ir piepildīts - mūsu grēki 
ir pienesti pie krusta un Jēzus tur ir svinē- 
jis uzvaru pār grēku, velnu un pasauli.  
Savukārt, kad mūs nospiež pārbaudījumu  
un ciešanu smagums un kādreiz šķiet, ka 
Dievs mūs ir atstājis, tad, paceļot acis uz 
krustā sisto, mēs varam redzēt, ka Jēzus 

pie krusta ir ar mums, jo Viņš nes mūsu 
sērgas.  Dievs mūs mīl it visur, arī mūsu 
ciešanās un nāvē, ne tikai mūs mierinot 
tajās, bet vēl vairāk - Viņš pats uzņēmās 
mūsu ciešanas un nāvi un nomira mūsu 
vietā. Tādēļ arī ir saprotams, kādēļ 
Mārtiņš Luters, Mazajā katehismā mācot 
rīta un vakara lūgšanas, pamāca tās 
iesākt ar sevis apzīmēšanu ar krusta 
zīmi, jo krusta zīme kalpo gan kā atgā-
dinājums mums pašiem, gan arī kā 
liecība, ka esam Kristus atpirkti un pie-
deram Viņam. Un šī ir liecība gan līdzās 
esošajiem cilvēkiem, gan arī “ļaunajiem 
gariem pasaules telpā” (Ef 6:12).

Un, protams, krustā sistais Jēzus  
Kristus ir atbilde mūsu centieniem 
sakārtot attiecības ar Dievu jeb salabot 
to, kas ir zaudēts, pirmajiem cilvēkiem 
krītot grēkā. Mūsu situācija Dieva priek-
šā ir tik bezcerīga, ka Dieva Dēlam bija 
jāiemiesojas, jācieš un jāmirst, lai mēs 
tiktu izglābti. Līdz ar to ikreiz, kad mēs 
gribam lielīties un domāt, ka esam kaut 
ko sasnieguši Dieva priekšā un varbūt 
pat sevi izglābuši, tad krusts mums 
atgādina, ka mēs sevi izglābt nevaram, 
bet mēs tiekam izglābti ticībā uz krustā 
sisto Jēzu Kristu. Krusts mums neļauj 
nākt Dieva priekšā ar saviem “labajiem”  
darbiem, pašizdomātām ticības shēmām 
un citām lietām, bet liek mums grēkno-
žēlā atgriezties. Ne velti apustulis Pāvils  
Korintas draudzei raksta: “Es jūsu star-
pā negribēju neko citu zināt kā vien 
Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.” 
(1Kor 2:2) Un, visbeidzot, krusts mums 
atgādina Jēzus aicinājumu visai mūsu 
dzīvei: “Ja kāds grib Man sekot, tad 
tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz 
sevi savu krustu un staigā Man pakaļ.” 
(Lk 9:23) Un tādēļ arī krusts ir baznīcu 
torņos un krucifikss uz mūsu altāriem, jo 
tajā mēs redzam, cik “ļoti Dievs pasau- 
li mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimu- 
šo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepa- 
zustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”  
(Jņ 3:16)

Kādēļ krusts, ja Kristus ir augšāmcēlies?

Kārlis Irbe

Marka evaņģēlija 9. nodaļā Kristus saviem 
divpadsmit mācekļiem saka: „Ja kāds grib 
būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais 
un visu kalps” (Mk 9:35).

Izklausās tik vienkārši un katram izpil- 
dāmi. Patiesi – Dieva gribas pildīšana taču 
arī ir mūsu dzīves jēga. Tikai dari to, ko 
Dievs grib, jo, pildot Dieva gribu, mēs ie-
mantojam Debesu valstību. Ar lūgšanām, 
darbu un uzupurēšanos. Lūgšana, kas nāk 
no sirds, mūs saista ar Dieva Garu. 

„Ja kāds grib būt pirmais...” saka Jēzus.  
Protams, mēs katrs gribam būt pirmais, lai  
ieietu Debesu valstībā, bet, izrādās, to ir  
tik ļoti grūti īstenot. Apsveicami būtu, ja  
mēs vēlētos būt pirmie arī sportā un 
zinību apguvē, ne tikai nepelnītu zemes 
labumu iegūšanā, taču, atverot laik-

Raksta lasītāji...

rakstus, lasām, ka cilvēki dažādiem 
paņēmieniem raušus raujas, lai būtu 
pirmie diemžēl šeit, zemes dzīvē. Tāpat 
mēs, pensionāri, varētu daudz darīt sava 
tuvākā labā. Kaut vai pakalpojot citam 
dažādos vienkāršos sadzīves jautājumos, 
kas neprasa ne daudz laika, ne pūļu, ne 
materiālo līdzekļu. Bet arī to mēs bieži  
nedarām savas neiejūtības un vienaldzības 
dēļ un tādējādi neīstenojam Kristus mīles- 
tību ne sirdī, ne dzīvē. Tā ir nespēja mīlēt. 

To visu pārdomājot, konstatēju, cik 
gan bieži pati esmu rūpējusies tikai par 
sevi, neatvēlot laiku tuvākajam. Bet 
kristieša mīlestība taču ir darbībā! „Ja 

kas vienu no šiem bērniem uzņem Manā 
Vārdā...” saka Jēzus. Ticība bez darbiem 
ir nepilnīga! Kristus vēlas, lai mēs darbo- 
tos! Mīlestība ir tas, ko tu dari, nevis 
jaukas emocijas. Mīlestība ir jāizsaka 
darbībā. Mt 25 ir rakstīts: „Patiesi es 
jums saku: visu, ko jūs esat darījuši 
vienam no šiem maniem vismazākajiem 
brāļiem, jūs esat man darījuši” (Mt 25:40).

Kristus mums tieši atgādina: ko mēs  
esam darījuši; tas ir, kā mēs esam parā-
dījuši mīlestību pret Kristu, kalpojot citiem. 
Kungs, palīdzi dzīvot tā, lai Tavas gribas 
pildīšana mums būtu vissvarīgākā dzīvē!

2012. gada 23. septembrī
Vizma Ozolniece
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Atceros, kad biju maziņa, es ļoti 
vēlējos tikties ar tēti, bet tētis no 
tikšanās ar mani izvairījās vai arī, kad 
satikāmies, nebija priecīgs un ātri no-
zuda. Es biju gaidīts bērniņš mammai, 
bet tētis vēlējās puiku. Kad man bija 
pieci gadi, vecāki izšķīrās. 

Cik vien sevi atceros, man nekad 
nebija prieka dzīvot. Pat bērnībā “kāds” 
nemitīgi piespēlēja domas, ka vajag 
ielēkt dīķī vai pamēģināt, vai ar žileti 
tiešām var pārgriezt vēnas, vai ar virvi 
tiešām kokā var pakārties. Vienmēr jutos 
kā nederīga un nevajadzīga; nesapratu, 
kādēļ dzīvoju. Skolā mācījos ļoti labi aiz 
vēlmes izveidot sev vērtību. Pusaudzes 
gados piedzīvoju seksuālu vardarbību, 
drīz pēc tam saslimu ar anoreksiju un 
bulīmiju. Manī izveidojās dziļš naids pret 
vīriešiem. Biju ļoti nelaimīga. 

Par Dievu zināju jau no bērnības, 
jo vecmāmiņa mani veda uz baznīcu, 
taču pazinu Dievu tikai kā baisu ties-
nesi. Par piedošanu, žēlastību nebiju 
dzirdējusi. Savās sāpēs lūdzu Dievu, 
bet likās, ka atbildes nav. Pabeigusi 
vidusskolu, aizgāju studēt medicīnu. 
Vēlējos strādāt ar bērniem invalīdiem, 
jo zināju, ka viņi mani nesāpinās. No 
visas pasaules man bija bail. Veicot 
darbu, man bija grūti strādāt ar zēniem 
un runāt ar bērnu tētiem – pagātne 
darīja mani neadekvātu. Diemžēl sirdī 
dzima atriebības plāns: vēlējos darīt 
pāri vīriešiem, veidoju daudz nepareizu 
attiecību, lai manipulētu, sāpinātu. Beigu 
beigās pati biju sāpināta, samīdīta, 
grimu dziļā depresijā. Sāku meklēt 
atbildes un lasīt ezotēriskas grāmatas. 
Tas gan nebija ilgi, jo Dievs dzirdami 
pateica, ka man jādodas uz baznīcu. 
Dievs visu kārtoja tā, ka nokļuvu Jēzus 
draudzē. 

Visus četrus gadus, kopš apzināti 
atdevu sevi Jēzum, esmu piedzīvojusi tik 
daudz žēlastības un mīlestības! Ticu un 
zinu, ka Dievs mani bija iecerējis un ka 
Dievs gaidīja manu piedzimšanu tad, kad 
tētis to nedarīja. Zinu, ka Dievs mani 
pasargāja visās tajās reizēs, kad domāju 
par pašnāvību. 

Ir cilvēki, kas, pieņemot Jēzu, no 
pagātnes ievainojumiem top dziedināti 
uzreiz; man pagāja vairāk par trim 
gadiem. Nu jau būs gads, kopš tiešām 
varu teikt, ka Dievs mani ir pilnīgi atjau-
nojis, dziedinājis no naida, ļāvis piedot 
tētim, dziedinājis no anoreksijas. Katra 
diena ir Dieva dāvāts brīnums, no sirds 
priecājos par katru mirkli. Tikai 32 gadu 

vecumā es beidzot piedzīvoju, ko nozīmē 
priecāties par dzīvi. 

Ticības ceļš ir ejams visu mūžu. Sākot 
ceļu ar Dievu, es it nemaz nevēlējos visu 
atdot Viņam – darīju, kā pašai patika vai 
bija ērti. Kad atcerējos, lasīju Bībeli, bet 
turpināju dzīvot kā tumsas, ne gaismas 
bērns. Labi, ka Dievs nesamierinās, līdz 
neiemanto mūs pilnīgi. Es piedzīvoju 
slimību, kas mani tuvināja Dievam daudz 
dziļāk. Man tika izoperēts audzējs tik 
neticami veiksmīgi, ka ārsti paši nespēja 
nopriecāties. Dievs izaudzēja man vietā 
izgriezto orgānu, kas ir brīnums. Dievs ir 
brīnumu Dievs!

Diemžēl, kad gāja labāk, individuālais 
laiks ar Dievu atkal vairs nebija 
prioritāte, kaut arī iesaistījos daudzās 
kalpošanās. Periodiski saasinājās arī 
anoreksija; aizpagājušā gada vasarā 
nolēmu vairs vispār neēst, teicu sev, 
ka gavēju, ka viss ir labi. Atkal ieslīgu 
depresijā. Gribējās jautāt: „Kā tā –  Jēzu 
pieņēmu, bet esmu tikpat nelaimīga?” 
Šajā tumsā es piedzīvoju spēcīgu Dieva 
pieskārienu un sapratu, ka daudz ko es 
gaidu no cilvēkiem, bet patiesi palīdzēt 
saprast, kas es esmu un kādēļ dzīvoju, 
var tikai Dievs. Es ieliku Dievu savas 
dzīves centrā, katru dienu apzināti sāku 
pavadīt aizvien vairāk laika kopā ar  
Viņu – lūgšanās, slavēšanā, Vārda 
lasīšanā. Dieva Vārds uzrunāja: lika 
gan atstāt seksuālās atkarības, gan 
izlīdzināties ar darbavietām – biju 
paņēmusi uz mājām visādas sīkas 
lietiņas, bet sapratu, ka arī sīkumi Dieva 
acīs ir zagšana. Atteicos no “ēnainiem” 
ienākumiem, sāku regulāri ziedot des-
mito tiesu un vairāk Dieva darbam, jo Sarmīte Kokina

piedzīvoju, ka visām lietām, kam tērēju, 
ir zūdoša vērtība, bet, ie-guldot Dieva 
valstībā, tā nezūd, turklāt pieaug prieks 
un vēlme to darīt. Dievs mani ļoti dziļi 
uzrunāja, ka visās dzīves jomās man ir 
jāliecina, ka esmu Viņa meita. Protams, 
ka iznāk klupt un krist, bet Dievs palīdz 
piecelties un piedod. 

Piedzīvojusi to, ka Dievs ir uzti-
cams, aizvien biežāk lūdzu, lai varu 
kalpot Dievam pēc Viņa prāta. Saņēmu 
sirdī aicinājumu pamest darbu un iet 
mācīties uz Gregorskolu. Neko daudz 
par šo vietu nezināju, bet priecājos, ka 
Dievs deva drosmi atsaukties – atstāt 
darbu, stabilitāti un ikdienišķo drošību. 
Devos mācīties. Biju domājusi, ka 
iegūšu vairāk zināšanu par Bībeli, un 
pat nebiju pamanījusi, ka tā ir misi-
jas skola. Domāju, ja būtu zinājusi, 
nebūtu turp devusies, jo gribēju kal-
pot tikai savā dzimtenē. Mācību laikā 
Dievs aizdedzināja sirdi par ārmisiju un 
ielika sirdī vēlmi doties uz Indiju. Atkal 
un atkal es piedzīvoju to, cik Dievs ir 
uzticams: ja Viņš aicina, tad Viņš arī visu 
sakārto, pat ja cilvēcīgi neredzi, kā tas 
var notikt. 

Ticu, ka Dievs katram dāvā labāko. 
Viņš neliek nest vairāk, nekā spējam, 
un neliek darīt to, ko ar Viņa palīdzību 
nespētu paveikt. Šobrīd dzīvoju pilnīgā 
neziņā par rītdienu, bet paļāvībā uz 
Dievu. Aizvien piedzīvoju pārbaudījumus 
un kārdinājumus. Ceļš ar Dievu nav 
viegls un vienkāršs, bet tas dzīvi padara 
mērķtiecīgu, jo zinām, ka esam tikai 
instrumenti Dieva rokās, ka paši no sevis 
neko nespējam, bet Dievs var lietot arī 
mūsu nespēku. 

foto no personīgā arhīva
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Kristieši tic, ka Dievs katram no 
mums ir paredzējis unikālu dzīves 
plānu. Raugoties pagātnē, kāds līdz 
šim ir bijis tavs ceļš?

U: Grūtību dzīvē bijis gana daudz, bet 
bērnības un jaunības kontekstā – mazāk. 
Tā kā Baznīcā esmu no bērna kājas, tad 
jau no agras jaunības tur esmu saņēmis 
garīgu stiprinājumu. Taču personīgās 
dzīves kontekstā esmu aplauzies diezgan 
smagi.

Kas šajos grūtajos brīžos tevi 
atturēja pagriezt Dievam muguru?

U: Paldies Dievam, nekad neesmu 
pagriezis Dievam muguru, bet ir bijuši 
brīži, kad esmu bijis no Viņa attālinājies. 
Un tikai caur ciešanām atkal esmu 
Viņam tuvojies. Acīmredzot mierīgos 
apstākļos Dievu tik ļoti nemeklēju. Un 
vēl tagad atzīstu, ka man ir vairāki 
kāpēc, uz kuriem man nav atbildes. 

Kas ir tavi neatbildētie jautājumi?
U: Agrā jaunībā, būdams apzinīgs 

kristietis, pie sevis nolēmu, ka līdz piln-
gadībai nekādās nopietnās attiecībās ar 
meitenēm neielaidīšos, taču jau no  
16 gadu vecuma Dievam lūdzu, ka vēlos 
vienu sievu visam mūžam. Tomēr dzīves 
īstenība ir tāda, ka esmu divas reizes 
šķīries.

Vērtējot notikumus ar laika dis-
tanci – Dievs neuzklausīja lūgšanu?

U: Gan pirmajā, gan otrajā laulībā 
stājos ar apziņu, ka tās ir Dieva gribētas, 
tomēr nemācēju tās nosargāt. Viena lie-
ta ir laulību saņemt, cita – to uzturēt un 
kopt. Otrajā laulībā mana lielākā kļūda 
bija tā, ka nelūdzu par savu sievu. Biju 

iedomājies, ka tāpēc, ka viņa ir kristiete, 
man par viņu nav jālūdz. Tā bija milzīga 
kļūda. Mums par savu dzīvesdraugu 
vienmēr ir jālūdz Dievs. 

Šī atziņa atnāca pēc šķiršanās?
U: Jā, lai cik tas neliktos paradoksāli, 

tikai pēc tam. Šī atziņa man atnāca 
caur 1Moz 25:21a, ko pirms tam nebiju 
ievērojis. Laulībā ir ļoti svarīgi, ka divus 
cilvēkus saista ne tikai fiziska, bet arī 
garīga vienotība, kuras ar otro sievu man 
diemžēl nebija. 

Tomēr pēc šķiršanās bijušie 
laulātie bieži atrod kopīgu valodu. 
Vai esat spējuši viens otram piedot?

U: Pirmā laulība izjuka, jo es zaudēju 
cīņu. Biju sakrājis uz sievu milzīgu rūg-
tumu, kā dēļ tīri subjektīvi vairs nespēju 
viņā ieraudzīt ko labu. Mūsu laulībā viss 
bija vērsts uz vieniem vārtiem, proti, 
mans uzdevums bija apmierināt sievas 
gribu un vajadzības, jo manējās jau 
nebija svarīgas. Sākumā šai „pozīcijai” 
piekritu, taču tā bija bumba ar laika 
degli. Ar laiku skaidri apzinājos, ka arī 
es esmu cilvēks un ka arī man ir savas 
vēlmes un vajadzības. Zināmā mērā 
mēs apprecējāmies tāpēc, ka mums jau 
pirms laulībām bija bijušas seksuālas 
attiecības. Tajā pašā laikā es sievu tie-
šām mīlēju. Tomēr mūsu visnotaļ īsās 
laulības beigās biju nonācis situācijā, ka 
savu nākotni spēju ieraudzīt tikai divos 
variantos – vai nu palieku par kājslauķi, 
vai eju prom –, un es izšķīros par otro. 
Sieva no manis to nebija gaidījusi.
Viņa domāja, ka pēc pāris dienām 
būšu  atpakaļ. Kādus četrus mēnešus 

mums nebija kontaktu, un pēc tam jau 
sākās šķiršanās process. No sievas es 
aizgāju ne tādēļ, ka gribētu šķirties, 
bet tādēļ, lai mēs abi padomātu, vai 
tiešām ir jādzīvo tā, kā dzīvojām? Kad 
bijām jau izšķīrušies, devu vaļu tam 
rūgtumam, kas manī bija sakrājies, un 
kādus divus gadus staigāju apkārt kā 
rūgumpods, līdz patiesā un ilgā lūgšanu 
cīņā piedzīvoju to, ka sievai visu esmu 
piedevis un ka ar tīru sirdi varu par viņu 
aizlūgt un domās viņu svētīt. 

Ņemot vērā rūgto pieredzi 
pirmajā laulībā, otrajai teorētiski 
taču vajadzēja izdoties, vai ne?

U: Sākotnējās sajūtas, salīdzinot ar 
pirmo laulību, bija kā diena pret nakti –  
mūsu attiecību sākums bija ļoti krāšņs. 
Līdz mūsu pirmajam randiņam pazinu 
sievu jau kādus trīs gadus, taču mūsu 
reālais draudzības ilgums, t. i., kopš 
pirmā randiņa līdz kāzām, bija visai īss –  
nepilni pieci mēneši. Mums katram jau 
bija bijusi sava pieredze, un likās, ka 
viss ir skaidrs, ka visi punkti uz „i” ir 
salikti. Tagad atskatoties jādomā, ka tā 
laikam bija kļūda. Domstarpības mums  
radās jau drīz vien pēc dēla piedzimšanas.  
Faktiski mūsu laulība nefunkcionēja 
normāli. Un pirms divarpus gadiem 
sieva no manis aizgāja, jo bija sākusi 
attiecības ar citu vīrieti. No vienas puses, 
varētu sacīt – ko sēsi, to pļausi, t. i., ja 
pirmajā laulībā es aizgāju no sievas, tad 
otrajā – sieva no manis. Tomēr iemesli 
bija atšķirīgi, un arī otro laulību es 
negribēju šķirt. 

Kāpēc dēls palika pie tevis?

BŪT MĪLĒTAM un PAŠAM 
SPĒT MĪLĒT

Marta intervijas galveno varoni – teologu, skolotāju, tulku un Jēzus draudzes locekli vienā personā – Uldi Alpi 
aicinājām uz sarunu par ciešanām, piedošanu un atgriešanos. Ulda dzīves pieredzi var salīdzināt ar neiejātu ērzeli, 
kurš neskaitāmas reizes izsviedis saimnieku no sedliem. Tomēr, par spīti iedragātam pašlepnumam, rūgtumam un 
smeldzīgiem puniem, Uldis vienmēr ir rāpies atpakaļ savas dzīves mugurā.

Intervēja Edgars Gertners
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U: Manai otrajai sievai pūrā jau bija 
meita, un es viņai skaidri teicu, ka dēlu 
viņai neatdošu. Kad pagājušogad mūsu 
laulība tika šķirta oficiāli, viņa jau bija 
cita vīrieša bērna gaidībās. Es dēlu ļoti 
mīlu, un viņš man ir palīdzējis pārciest 
daudzas dzīves grūtības. Tajā pašā laikā 
viņš visnotaļ bieži ir arī pie savas mam-
mas, jo bērnam jau ir nepieciešami abi 
vecāki. 

Rūgtumu pret pirmo sievu tev 
izdevās pārvarēt. Vai esi piedevis arī 
otrajai sievai?

U: Patiesi gribu domāt, ka briesmīgā-
kais jau ir aiz muguras, bet teikt, ka 
otrajai sievai visu būtu piedevis, diemžēl 
nevaru. Apzinos, ka agrāk vai vēlāk man 
līdz tam būs jānonāk, tomēr cilvēcīgi to 
nespēju. Galvenokārt tas ir saistīts ar 
to, ka mana otrā sieva vairākus gadus 
centās mani psiholoģiski sagraut, un 
ar savu aiziešanu pie cita vīrieša viņa 
manam dabiskajam cilvēka lepnumam 
uzkāpa virsū par visiem 100%. Un, tā 
kā līdzīgi citiem cilvēkiem arī es esmu 
egoists, es nudien nespēju tam viegli tikt 
pāri. Pirmajā gadā pēc sievas aiziešanas 
es piedzīvoju arī milzīgu velna uzbruku-
mu, kas kārdināja mani uz to, lai es dotu 
vaļu savam aizkaitinātajam egoismam 
un lepnumam. Un šai sakarā varu aplie- 
cināt tikai vienu: tā ir liela Dieva žēlas-
tība, ka esmu Viņa bērns. 

Kā baznīca, draudze reaģēja uz 
tavām personīgās dzīves cīņām?

U: Es nezinu. Mūsu draudzē daudzi 
droši vien nemaz nezina, ka esmu div-
reiz šķīries. Abos gadījumos laulība bija 
aizgājusi greizi, es gribēju to glābt, bet 
nezināju kā. Arī ticības ziņā, iespējams, 
nebiju tik stiprs, lai laulību saglabātu. 
Draudzes atbalsts man būtu bijis svarīgs, 
kamēr vēl bija ko glābt, taču es šo atbal- 
stu draudzē nemeklēju. Tagad, kad 
laulība ir šķirta, vien pašam jānes šīs 
pieredzes rūgtie augļi, un tos es izbaudu  
neatkarīgi no draudzes atbalsta vai noso-
dījuma. Te gan gribu piebilst, ka drau-
dzes nosodījumu neesmu piedzīvojis. 

Kas ir tās sekas, ar kurām 
jāsadzīvo ikdienā?

U: Vilšanās sievietēs, vilšanās sevī 
pašā. Tās ir pārdomas par to, vai vispār 
spēju būt tādās attiecībās, kā vīram ar 
sievu jābūt. Vai vispār esmu spējīgs 
mīlēt cilvēku laulības kontekstā. Tas man  
pat dabiski uzliek bremzes mesties 
jaunās attiecībās. Tam visam klāt var 
pielikt vientulības brīžus. Es lūdzu par to, 
taču skaidru atbildi vēl neesmu saņēmis. 

Tavas saites ar Jēzus draudzi 
bijušas dažādas. Iespējams, 
daudziem aktuāls ir jautājums – 
palikt vai nepalikt draudzē? Kāds ir 

tavs stāsts?
U: Ar baznīcu esmu bijis saistīts visu 

mūžu. Jēzus draudzē esmu kopš 1978. ga- 
da. Agrā jaunībā Dievs mani uzrunāja ar 
dziesmas vārdiem (Ps 27:4): „Ir viena 
lieta, ko, Dievs, Tev lūdzu, ka varu palikt 
Tavā namā visu mūžu.” Vienmēr esmu 
bijis dedzīgs kristietis – esmu gribējis, lai 
draudzes locekļi patiesi cits citu mīlētu 
kā brāļus un māsas. Septiņpadsmit 
gadu vecumā tepat, Jēzus draudzē, es 
sapratu, ka nemīlu cilvēkus. Man bira 
asaras, un es lūdzu Dievam, kaut es 
spētu mīlēt, un lielā mērā mana lūgšana 
tika uzklausīta. Es varbūt to neizrādu 
ar vārdiem vai īpašiem žestiem, bet 
iekšā man ir šī sajūta! Kādreiz dziedāju 
jauniešu korī, un reizēm mums bija 
domstarpības, bet, tiklīdz sākām dziedāt, 
radās apbrīnojama vienprātība. Taču 
man gribējās, lai mēs būtu vienoti ne 
tikai dziesmās, bet arī dzīvē. 

Kaut arī Jēzus draudzē faktiski uz- 
augu, 2002. gadā es no tās aizgāju. 
Pārgāju uz Konfesionāli luterisko baznīcu,  
kur tiku aicināts mācītāja amatā. Tā sa-
kot, vēlējos būt īsts luterānis. Pirmos trīs 
gadus pēc aiziešanas es centos pat netu-
voties Jēzus baznīcai, jo nevēlējos lieki 
uzplēst rētas. Toreiz biju pārliecināts, ka 
nekad šeit neatgriezīšos, taču 2008. ga-
dā Dievs mani atveda atpakaļ uz Jēzus 
draudzi.

Kā tas notika?
U: Dzīvē man ir bijuši vairāki pamatīgi 

triecieni, un viens no tiem ir saistīts ar 
manu pieredzi Konfesionāli luteriskajā 
baznīcā. Atgriešanās Jēzus draudzē 
primāri ir saistīta ar to, ka Dievs mani 
burtiski „izpurināja laukā” no tās baznī- 
cas, kurā atrados. Lieta tāda, ka KLB 
vadība bija nolēmusi tikt vaļā no manis  
un vēl diviem mācītājiem, kuri tikām 
ordinēti 2002. gadā, jo Amerika krīzes  
dēļ samazināja finansiālo atbalstu  
Latvijai. Tā kā juridiski to nebija iespē-
jams izdarīt, KLB vadība savu mērķu 
īstenošanai baznīcā sāka mūs apmelot 
un ķengāt, lai draudžu locekļu acīs tiktu  
sagrauta mūsu reputācija. Tas viss bei- 
dzās ar to, ka pats atteicos no mācītāja 
amata. Iestājoties no jauna Jēzus drau-
dzē, es mūsu mācītājam KLB nostāju 
definēju vienā teikumā: „Mēs esam pāri 
visiem un ne ar vienu.” Šajā sakarā es 
arī visus sešus gadus, ko tur pavadīju, 
uzlūkoju kā tādu garīgu tuksnesi, kurā 
atrados, bet kas man droši vien arī bija 
nepieciešams. 

Vai Jēzus draudze bija kā gādīgais 
tēvs, kas gaida dēlu atgriežamies 
mājās?

U: Jā, un tas mani ļoti pārsteidza. 
Pirms aizgāju, biju Jēzus draudzes 

padomē un uzrakstīju pat oficiālu atlū-
gumu. Pēc sešiem prombūtnes gadiem, 
kad 2008. gada septembrī atnācu, pie- 
dzīvoju mīlestību. Bez nosodījuma vai 
rādīšanas ar pirkstu. Pamudinājumu 
atgriezties Jēzus draudzē es ieguvu caur 
vienu bukletiņu. Bolderājā agrāk dzīvoja 
Jēzus draudzes loceklis Jānis Saukums 
jeb Mikimauss. Nejauši satikāmies, un 
viņš man iedeva programmu, kur bija 
aprakstīti pasākumi, kas nedēļas garumā 
notiks par godu Jēzus draudzes 370 ga-
du jubilejai. Es atnācu (smaida).

Vai dzīvē esi sastapis sātanu?
U: Visi pārbaudījumi ir bijuši no Dieva,  

bez Viņa ziņas dzīvē nekas nenotiek. 
Mierinu sevi ar atziņu: ko Dievs mīl, to 
Viņš pārmāca. Dievs nebaidās no pletnes 
savam bērnam, tikai Viņš nekad nenosit, 
bet dziedē. Velns vēlas sist un nosist. 
Dievs mani dzīvē ir ļoti žēlojis, un esmu 
ļoti priecīgs, ka nu jau piekto gadu esmu 
atgriezies Jēzus draudzē.

Deviņus gadus tu esi kristīgās 
mācības skolotājs. Vai mūsdienu 
bērni ir izsalkuši pēc garīguma?

U: Diemžēl nodarbības ir tikai bērniem 
no pirmās līdz trešajai klasei. Reizēm 
pietrūkst komunikācijas ar citiem ticības 
mācības skolotājiem, jo pieredze ir 
dažāda. Man lielākais izaicinājums ir tas,  
ka 90% bērnu klasē nav saistīti ar baz- 
nīcu. Esmu novērojis, ka kristīgo mācību  
vairāk izvēlas tie vecāki, kam ir tā dēvē-
tie grūtie bērni. Vecāki cer, ka kristīgā 
mācība šiem bērniem palīdzēs.

Tavs dēls mācās trešajā klasē. Vai 
audzini viņu kā kristieti?

U: Neapšaubāmi. Bet aug gadiņi, aug  
radziņi. Ar šīm lietām viņš tiek iepazīs-
tināts visos iespējamos veidos, bet arī 
viņā dažkārt jau redzu pretestību. Tā 
cīņa ir garīga! Jo vairāk viņš apzinās šo 
pasauli, jo lielāka disonanse rodas. Viņš 
salīdzina to, ko viņš grib, ar to, ko māca 
baznīca, un ne vienmēr tas iet kopā. 
Doma, ka visas cīņas ir uzvarētas, iemi-
dzina. Jā, velns ir uzvarēts, taču mums, 
kas esam miesā, cīņa ar velnu, pasauli 
un savām kārībām ir aktuāla. Es ļauju 
dēlam iegūt informāciju, bet galvenais, 
lai viņa sirds atvērtos. Un tās ir katra 
cilvēka personīgās attiecības ar Dievu. 

Ko tu sagaidi no nākotnes?
U: Esmu pateicīgs par dēlu, par drau-

dzi un iespējām kalpot, strādāt un pelnīt 
iztiku, taču nākotne ir liels jautājums. 
Dzīvoju šodienā, pieņemu katru dienu 
kā Dieva dāvanu, bet lielā mērogā par 
nākotni nedomāju. Es lūdzu, lai Dievs 
man to atklāj. Arī man ir vajadzīga 
mīlestība – būt mīlētam un pašam spēt  
mīlēt. Tas ir tas, ko es sagaidu no nā-
kotnes. 
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Vita Rudzīte 

Sasist celi.

2013. gada 20. janvārī mūsu 
draudzei bija iespēja apmeklēt Rīgas 
Lutera draudzes mācītāja Induļa Paiča 
lekciju par grēksūdzi. Īpaši aktuāla šī 
tēma šķiet, gatavojoties gavēnim un tā 
laikā, taču tā ir arī pastāvīgi nozīmīga 
ikviena kristieša dzīvē.

Lekcijas sākumā mācītājs I. Paičs 
aplūkoja grēksūdzes vēsturiskos aspek- 
tus un vērsa klausītāju uzmanību uz to,  
ka tieši grēksūdzes tēma bija pamats 
Reformācijas aizsākumam. 

Grēks nav atsevišķi nodarījumi, bet  
dvēseles stāvoklis, proti, nevis fundamen- 
tāli viss ir kārtībā ar dažiem defektiem,  
bet ir fundamentāli defekti, kas dažkārt  
neparādās. Grēksūdzes uzdevums ir 

stiprināt mūsos, kristiešos, Dieva žēlastības 
apziņu. 

I. Paičs minēja trīs gadījumus, kad grēk-
sūdze ir nepieciešama. Pirmkārt, kad ir 
nasta, ar kuru nevar samierināties (proti, 
Dievs mums ir piedevis, bet mēs paši neva- 
ram sev piedot); otrkārt, kad ir grēks, kas 
sistemātiski atkārtojas; treškārt, kad ir 
nepieciešama dzīves sakārtošana (proti, 
ir nomāktības sajūta, bet īsti nav zināms, 
kāds ir tās iemesls).

Privātā grēksūdze ir izmantojama kā 
dievkalpojumā izteiktās grēku nožēlas papil- 
dinājums, taču I. Paičs brīdināja, ka reizēm  
var rasties cilvēcisks kārdinājums to izman- 
tot kā psiholoģisku manipulāciju: no grēku  
nožēlotāja puses – uzgrūst citam (mācītā-
jam) lēmumu, kas būtu jāpieņem pašam, 
savukārt no mācītāja (grēksūdzes uzklau-
sītāja) puses – savā cilvēciskajā egoismā šo 
lomu arī uzņemties. Ja grēksūdze ir jāuzklau- 
sa kristietim, kurš nav mācītāja amatā,  
I. Paičs ieteica vienkāršu shēmu: uzklausīt, 
saprast un pasludināt Dieva žēlastību, bet 
padomus sniegt vien tad, ja cilvēks vēlas 
sarunu turpināt.

Mācītājs I. Paičs uzsvēra, ka Evaņģēlija 
uzdevums ir „siet vaļā” jeb atraisīt grēcinie-
kus, cik vien iespējams mudinot mūs vis- 
pirms nonākt līdz ticībai un tad darīt labus 
darbus (gandarīt), jo grēku atlaišanas pama- 
tā ir Dieva žēlastība. Tika pārrunāta līdzība 
par pazudušo dēlu, kura atspoguļo visu 
kristietības būtību un parāda gan mūsu 
attiecības ar Dievu, gan to, ka nekas nespēj 

Pierakstījusi Līga Amata

mūs šķirt no Dieva mīlestības.
Tiklīdz ir vēlēšanās attiecības ar Dievu 

atjaunot, tas var notikt, jo no Dieva puses 
viss jau ir piepildīts un piedots. Nekas nav 
atkarīgs no mums, ja runājam par Dieva 
piedošanu. Viss ir atkarīgs no mums, ja 
runājam par to, vai vēlamies šo piedošanu 
saņemt. Mūsu garīgā dzīve uzplaukst no 
Dieva žēlastības pieredzes.

I. Paičs aicināja nenovērtēt par zemu 
grēksūdzi un sarunu ar Dievu, izmantot  
iespēju runāt ar mācītāju vai citiem kris- 
tiešiem par savu garīgo dzīvi, kā arī 
mēģināt paļauties uz Dieva žēlastību un 
meklēt attiecību izlīdzinājumu ar Dievu.

Lekcijas turpinājumā notika diskusija, 
kurā izkristalizējās vairākas interesantas 
domas par iedzimto grēku, grēka atziņu 
un dzīves sakārtošanu. Proti, ka iedzim-
tais grēks ļoti primitīvā veidā ir egoisms, 
savukārt grēka atziņa – tas, ka cilvēks uz 
sevi skatās kā uz radītu būtni, kas ir atka- 
rīga no Radītāja, bez kura viņš ir gatavs uz 
jebkuru grēku, lai apmierinātu savu egois-
mu. Tā kā ar egoismu neko nevar izdarīt, 
vienīgi to paplašināt, mūsu uzdevums ir 
iekļaut savā egoismā arī citus cilvēkus.

Savukārt disciplīnas trūkums dzīvē 
rodas no savas dzīves nemīlēšanas un 
mazvērtības sajūtas. Ja dzīvē ir problēmas 
vai arī dzīve ir nesakārtota, jāpajautā 
sev, kāpēc sevi vērtējam tik zemu, lai to 
nesakārtotu.

Ciešanas. Kas tas ir? Ja šo jautājumu uzdotu 
pieaugušam cilvēkam, mēs noteikti saņemtu 
plašas un izsmeļošas atbildes, kas ilustrētas ar 
piemēriem no savas dzīves.

Bet vai atbildi uz šo jautājumu zina arī paši 
mazākie? Nolēmām to noskaidrot un pajautāt, 
kas ir ciešanas, mūsu Svētdienas skolas bērniem 
vecumā no 3 līdz 9 gadiem.

Pašas mazākās grupiņas bērni (3–5 gadi) īsti 
nezināja, ko atbildēt, un jāatzīst – tas  
priecē, ka mazie ķipari var izbaudīt saulainu  
un blēņām piepildītu bērnību bez nepatīkamiem 
pārdzīvojumiem. Dažas atbildes no viņiem tomēr 
saņēmām. Katei šķita, ka ciešanas ir cietums, 
savukārt Emīls nosprieda, ka „ciešanas ir pa-
ciesties”. Roberts bija filozofiski noskaņots un 
nolēma uzdot pretjautājumu: „Dievs?”

Nākamajā grupiņā (6–7 gadi) jau saņēmām 
daudz vairāk atbilžu variantu.

Savukārt no 8 un 9 gadus veco bērnu 
lūpām atskanēja atbildes, kas liecināja, ka viņi 
jau ir ieguvuši zināšanas un uzkrājuši pieredzi 
Svētdienas skolā un arī dzīvē.

Pārskatot šīs atbildes, ir skaidri redzams, 
ka mums katram ir savs skatījums uz to, kas 
ir ciešanas, – īpaši bērnībā. Ja Tev uzdotu 
jautājumu „Kas ir ciešanas?”, kāda būtu Tava 
atbilde?

Ka nožēlo grēkus. 
(Elza)

Kad cilvēki cieš. Viņi 
ir bēdīgi. (Santa)

Kad kaut ko 
gaida. (Pauls)

Kad cieš. 
(Kārlis)

Es vispār nezinu, kas 
tas tāds ir. (Joels)

Vārds „ciešanas” nozīmē, ka kaut 
kas ir jāizcieš. (Filips)

Ciesties, kad kaut 
ko ļoti ātri grib. 

(Aleksandra)

Kad kaut kas sāp 
vai arī sasities. 
(Ričards)

Kad kaut kas ir 
sāpīgi. (Māra)

Bēdāšanās. (Elza)

Kad sāp. 
(Līva)

Jēzus piesišana 
krustā.

Sāpes.

Tuva cilvēka 
nāve.

Kara laiks.

Iegriezt pirkstā.

Jūtu 
aizskaršana.

Kad kādu apbižo, apsaukā.

Pārestība.

Nogurums.

Pēršana.
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NĀC 
UN 
DARI!

ILZE KOLMA
Viena no mūsu draudzes plašākajām 

kalpošanas nozarēm ir diakonija. Šis vārds 
ir cēlies no grieķu valodas, kur diakons 
nozīmē kalps, tātad diakonija ir kalpošana. 
Šī kalpošana no citām atšķiras ar to, ka tā 
draudzes locekļiem sniedz ne tikai garīgu, 
bet arī praktisku palīdzību. Tieši uz to mūs 
aicina Jēzus: „Ko jūs esat darījuši vienam 
no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs 
esat man darījuši” (Mt 25:40). Šī ir arī 
mūsu diakonijas devīze. 

Par diakonijas darbu un savu kalpošanu 
tajā stāsta Ilze Kolma:

„Mans darbs diakonijas un medicīnas 
jomā draudzē sākās 1995. gadā. Es lūdzu 

Dievu pēc Viņa prāta manās darba lietās un tūlīt (tiešām tūlīt) pēc šīs lūgšanas tiku 
uzaicināta vadīt mediķu kalpošanu draudzē un organizēt darbu draudzes ambulancē. 
Ambulancē ārsti un medmāsas kalpo, veltījot dažas stundas nedēļā, lai sniegtu medi-
cīnisku padomu un palīdzību tiem, kam tas ir nepieciešams. Tas ir viens no diakonijas 
darba virzieniem.

Līdz šim Dievs šo darbu ir vadījis un uzturējis, parādīdams mediķiem kalpošanas 
iespēju un cilvēkiem vietu, kur saņemt palīdzību. Gadu gaitā draudzes diakonijas  
darbs ir paplašinājies un bez toreizējām trijām aktivitātēm – ambulances, veco ļaužu  
dzīvokļa jeb pansionāta un drēbju istabas – ir radušies vēl jauni virzieni. Ir pastipri-
nājusies arī dažādo virzienu un aktivitāšu sadarbība. Ikdienā, tiekoties ar cilvēkiem, 
kas, meklēdami palīdzību, vēršas pie diakonijas darbiniekiem, mēs strādājam kā ko-
manda – diakonijas darba vadītāja, ārsti, māsiņas, pansionāta un drēbju istabas dar-
binieki. Bieži vien mums ir jāstrādā visiem kopā, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību. 
Šis vienotais darbs dod prieku un gandarījumu un pilda sirdi ar pateicību Dievam par 
to, ka Viņš vislabāk zina, kur ir mana īstā vieta un mans īstais darbs.

Domāju, ka esmu daudz ko mācījusies no katras situācijas, kurā Dievs man ir ļāvis 
būt. Arvien no jauna Viņš dāvā man mieru grūtās situācijās, spēju uzklausīt, prieku 
palīdzēt, bet pāri visam Viņš māca mīlēt cilvēkus. Ne vienmēr ar sajūsmu ķeros, pie-
mēram, pie ūdeni sen neredzējušas kājas pārsiešanas, tomēr, kad bez kurnēšanas to 
daru, Dievs piepilda sirdi ar mīlestību.

Pašlaik diakonijas darbā mēģinām paplašināt mājapmeklējumu dienestu. Tas nav 
viegli, jo mūsu resursi nav lieli, tomēr jau tagad redzam Dieva vadību un svētību. 
Esmu laimīga un pateicīga par vietu, kur varu darboties un būt noderīga.”

Sirsnīgs paldies Ilzei par šo ilggadējo kalpošanu! Lai Dievs arī turpmāk svētī un 
vada viņas darbu draudzes diakonijā! Ikviens ir mīļi aicināts iesaistīties diakonijas 
kalpošanā – apmeklēt vecos draudzes locekļus mājās vai slimnīcā, kā arī palīdzēt 
ikdienas darbā.

Aldis Krieviņš un Kristīne Nordlunda 
par jauniešu Lieldienu nakts pavadīšanas 
tradīcijas pirmsākumiem stāsta: 
„Jauniešu darbs Jēzus baznīcā sākās 
1992. gada rudenī. Aptuveni 1994. gadā 
nolēmām Lieldienu nakti pavadīt kopā. 
Jauniešu vakari tolaik notika sestdienās, 
un mums jau bija izveidojusies tradīcija 
sagaidīt kopā Jauno gadu. Torņakalna 
baznīcā notika nakts dievkalpojums, un 
mēs, jaunieši, vakarā satikāmies mūsu 
baznīcā un tad ar vilcienu aizbraucām uz  
Torņakalna baznīcu. Dievkalpojums 
beidzās ap plkst. 1.00, un tad mēs kājām 

devāmies atpakaļ uz Jēzus baznīcu, kur 
jau gaidīja klāti galdi. 

Lieldienu nakts galdu centāmies organi-
zēt atbilstoši tradīcijām. Galdā likām attie- 
cīgu pārtiku, galdi tika klāti uz neliela 
paaugstinājuma, un mēs paši sēdējām 
uz grīdas. Reiz pirms sēšanās pie galda 
mums bija arī roku mazgāšana. Pie galda 
centāmies runāt nevis par ikdienišķām 
lietām, bet par ticības un Bībeles jautā-
jumiem. Ja kāds palūdza ko padot, skanēja 
atbilde: „Man liels prieks Tev pakalpot!” Tā 
līdz rītam pavadījām laiku gan dziesmās, 
gan sarunās, gan lūgšanās. Daži aizmiga, 
bet ap plkst. 5.30, kad sākās kora mēģi-
nājums, centāmies savākties, jo liela daļa 
no jauniešiem dziedāja arī Lieldienu rīta 
dievkalpojumā. 

Kopā pulcējāmies ar lielu prieku.
Pirmajā gadā bijām kādi 20 jaunieši, bet 
ar katru gadu pievienojās jauni un jauni. 
Katru reizi gribējās pasākumu atkār- 
tot! Turklāt jutām arī lielu draudzes 
vadības uzticēšanos, ka naktī varējām 
atbildēt par baznīcu.”

Savukārt Līga Dolace, kas ir viena 
no Lieldienu nakts organizatoriem tagad, 
stāsta: „Es pati, būdama padsmitgadīga 
jauniete, Lieldienu brīnumu piedzīvoju 
tieši jauniešu Lieldienu naktī pirms 
daudziem, daudziem gadiem. Īpašs 
mirklis man bija arī Lieldienu rīta iezva-

Alise Pīrāga

nīšana baznīcas tornī pirms agrā rīta 
dievkalpojuma. Dodoties mājās pēc rīta 
dievkalpojuma, nepameta sajūta, ka 
esmu piedalījusies kādā noslēpumā, kas 
beidzot ir kļuvis tik saprotams, lai to 
izdzīvotu arī ikdienā. 

Tas, kā es toreiz izdzīvoju Kristus 
krusta ceļu un augšāmcelšanās triumfu,  
mani pavada vēl arvien, un šo piedzīvo-
jumu vēlējos un vēlos nodot citiem.

Šajā naktī mēs varam izmeklēt savu  
sirdi, patiesi nožēlot grēkus, ieraudzīt 
Kristus upura uzvarošo spēku savā 
dzīvē, kopīgi slavēt Dievu un būt sadrau-
dzībā. 

Lieldienu nakts ir visvairāk apmeklē-
tais jauniešu organizētais pasākums, 
jo to ir grūti izskaidrot – to var tikai 
piedzīvot. Ir tāds prieks piedzīvot īstās 
Lieldienas!” 

Sirsnīgs paldies organizatoriem par 
idejām un vadīšanu, kā arī par svētību, 
ko jaunieši iegūst caur šo piedzīvojumu!

Kara laiks.



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 plkst. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

Redaktore: Līga Amata Korektores: 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

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Oļģerts Andermanis
Dzidra Ceriņa
Milda Šteina
Valentīna Valeskalne
Heinrihs Virtigs
Ilga Skrindževska
Mirjama Andrejsone
Aivars Krieviņš
Ludviga Ludīte Alpe
Antonija Apiņa
Aivars Sprincis
Zaiga Peča
Inese Bambāne
Ivars Strauts
Marika Širokova

99 (22.03.)
91 (23.03.)
90 (12.03.)
88 (11.03.)
87 (23.03.)
85 (01.03.)
83 (25.03.)
82 (22.03.)
82 (28.03.)
81 (28.03.)
80 (01.03.)
70 (02.03.)
55 (02.03.)
45 (10.03.)
45 (16.03.)

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: 
Mērķziedojumi (Alfa kursam, ambulancei, jauniešu darbam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi
Kolektes
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (10 darbinieki)
Apkure decembrī
Nodokļi
Ērģeļu restaurācijas noslēgums (no mērķziedojumiem)
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Izdevuma "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Palīdzības pabalsti (3 cilvēkiem)
Degviela
Jauniešu kalpošanas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Remonta materiāli
Pasta pakalpojumi
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju" 
Draudzes eglītes izdevumi
Sakaru pakalpojumi
"Venden" ūdens
"Rīgas ūdens"
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kancelejas preces
Bankas pakalpojumi
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

2197
1411
1359
1331

769
120

7187

1902
1367

133
885
400
156
135
124
110

80
60
50
38
35
35
30
26
19
17
15
12
10
10

7
6862

2013. GADA JANVĀRA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
DNB konts:  LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga LV-1050

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

© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests  SIA "Dardedze hologrāfija"

MŪŽĪBĀ

Irma Rjabčenko 
(27.06.1922.-24.01.2013.)
Aina Miķelsone 
(15.05.1936.-01.02.2013.)

KRISTĪTI

Abigaila Kamēlija Zariņa

Kad tu izsalkušam
 atvērsi savu sirdi un 
paēdināsi apbēdinātu

 dvēseli, tad tava 
 gaisma atmirdzēs

 kā rīta blāzma, tava
 atdzimšana notiks

 ātrāk,Tava taisnība ies
 tavā priekšā, un Tā Kunga 

godība tevi pavadīs. 
(Jes 58:7–10)

Sīkāka informācija 
Diakonijā,
Dzirnavu iela 118 
Tālr. 67220084

DIAKONIJA AICINA 
sarūpēt Lieldienu 
pārtikas paciņu, 
ar ko iepriecināsim 
visus, kuriem 
nepieciešams 
mūsu mīlestības 
atbalsts.

NO 3. marta līdz 28. martam


