ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts;
viņš ieies un izies un atradīs ganības. /Jņ 10:9/

Dzīvē ir iets caur tūkstošiem
durvju. Vairākas virinātas, daudz
nedomājot, jo tās ir tik pierastas. Pie kādām stāvējām lielā
satraukumā, jo zinājām, ka aiz
tām gaida svarīga saruna. Pie
citām stāvējām ar strauji pukstošu sirdi, jo cerējām, ka pieklauvējot tajās parādīsies cilvēks,
kuru ļoti mīlam. Bija durvis,
ko aizejot aizvērām ar domu:
šeit es nekad vairs negribētu
atgriezties! Un bija durvis, kas,
mums atgriežoties pēc ilgākas
prombūtnes, likās tik mīļas –
mūsu māju durvis.
Durvis – tik daudzas, tik
dažādas. Un pēkšņi dzirdam
Jēzu sakām: „Es esmu durvis...”
Ko gan šie vārdi nozīmē? Man
tie tagad nozīmē ļoti daudz.
Daudz vairāk nekā uz mūžu
notiesātam katordzniekam
vēsts, ka viņš nu ir brīvs, ka
vārti uz brīvību ir atvērti. Dievs

man ir devis iespēju caur Glābēju Jēzu kā caur durvīm ieiet
Dieva mūžīgās dzīvības Valstībā. Un tas ir nesalīdzināmi
vairāk nekā fiziskā brīvība vien,
pasaulē esot. Tagad es līdz ar
daudziem citiem spēju drosmīgi apliecināt, ka Jēzus Kristus
ir vienīgās durvis, kas ieved
mūžīgajā, dievišķajā brīvībā.
Tagad ar prieku lasu apustuļa
Pāvila vārdus, jo tas, ko viņš
raksta, ir arī mana pieredze:
„Mēs pateicamies Tēvam, kas
mūs izrāva no tumsas varas
un ieveda sava mīļotā Dēla
valstībā – viņa dēļ Dievs mūs
ir atbrīvojis un mūsu grēkus
piedevis..” (Kol 1:13,14).
Tik zīmīgi skan Jēzus sacītie
vārdi: „..ieies un izies, un ganības atradīs.” Runa ir par dzīvīgumu, kustību, iešanu. Es to
redzu kā tādu dubultu iešanu.
Vispirms caur ticību Jēzum ie-
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ejam Kristū izglābto dzīvē, jau
šeit pasaulē esot. Bet tad kādu
dienu mēs ieiesim arī Viņa mūžīgajā Valstībā. Nespēju to vēl
īsti iztēloties, taču zinu, ka tas
būs vairāk nekā brīnišķīgi.
Bet, kamēr vēl esam pasaulē,
mums ir dots liels aicinājums
un uzdevums – virzīt cilvēkus
to durvju virzienā, aiz kurām ir
izglābšana. Cik labi, ka tagad
zinām, ko ļaudīm sacīt: „Tu
meklē glābšanu, palīdzību? Ej
pie Kristus, izej caur Viņu, un
tu to atradīsi.”
Tik daudz ir to, kuri mūžīgo
izglābšanu vēl nepazīst. Kā
viņus aizsniegt? Ir laba vēsts:
Jēzus ir ne tikai durvis, Viņš ir
arī tas, kurš atver durvis uz
cilvēku sirdīm, atver durvis
evaņģelizācijai. Par šo pieredzi
raksta apustulis Pāvils: „Lūdziet
Dievu arī par mums, lai Dievs
mums atdara durvis vārdam,

ka spējam izteikt Kristus
noslēpumu..” (Kol 4:3).
Lūgšanas nekad nav veltas –
durvis arī atvērās. „Jo ir plaši
atvērušies vārti manam darbam, bet arī pretinieku ir daudz,”
raksta Pāvils (1Kor 16:9).
Mīļie draugi, durvis caur
Glābēju Jēzu ir plaši atvērtas
gan mūsu pašu pestīšanai, gan
citu glābšanai. Bezgala liels
paldies Dievam par to! Izmantosim šo iespēju maksimāli!
Bet vienlaikus nezaudēsim
modrību, zinot, ka Evaņģēlija
pasludināšanai ir gana daudz
pretinieku arī šajā laikā.
Lai mūs vienmēr iedrošina
uzvaras apsolījums: „Tiem,
kas Kristū Jēzū, vairs nav
pazudināšanas..” (Rm 8:1).
Pateicībā par vienīgajām
durvīm, kas ved uz dzīvību,
mācītājs Erberts Bikše
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MISIJA, KO JĒZUS DRAUDZE
VEIC LELB IEKŠIENĒ, JEB
„IEKŠMISIJA”

Trešdien, 5. martā, plkst. 18.00
Pelnu dienas dievkalpojums.
Trešdien, 5. martā, plkst. 19.00
Alfa kursa jaunās sezonas pirmā nodarbība.
Svētdien, 9. martā, dievkalpojuma
beigās misijas darba un LEAF kalpošanas
nozares prezentācija.
Svētdien, 16. martā, dievkalpojuma
beigās Baznīcu nakts projekta prezentācija.
Svētdien, 30. martā, dievkalpojuma
beigās mūzikas kalpošanas nozares prezentācija.

Ņemot vērā to, ka 2013. gada LELB
Sinodē tika nolemts būtiski samazināt
līdzekļus mācītāju atalgojuma fondā,
un zinot smago finansiālo situāciju
lauku draudzēs, Jēzus draudzes padome nolēma, ka būtu nepieciešams
atbalstīt kādu no LELB lauku draudzēm.
Izvēlējāmies ik mēnesi sniegt finansiālu
atbalstu draudzes mācītāja uzturēšanai
divām mūsu māsu draudzēm – Blīdenes
un Lubānas draudzei –, ar kurām mēs
sadarbojamies jau sen. Tika nolemts
2014. gadā pārskaitīt šīm draudzēm
150 eiro mēnesī mācītāju Kārļa Rozentāla un Gunta Želvja papildu algošanai.
Ar šo atbalstu minētajās draudzēs un
to apkārtnē varēs turpināties regulāra
mācītāja kalpošana.

„Jēzus Draudzes Dzīves” marta numurā atkal pievēršamies kādai no kalpošanas jomām mūsu draudzē. Šoreiz tā ir
MISIJA: „ārmisija”, kad ejam uz āru, un
„iekšmisija”, kad „esam misijā” LELB iekšienē. Eksotiskas un mazāk eksotiskas
valstis, LEAF un Baznīcu nakts – tā ir
daļa no mūsu draudzes misijas.
Jēzus draudzes atbalstītas, ārvalstīs
kalpo dažas draudzes māsas. Šī numura
vidējā atvērumā lasiet interviju ar Santu
Cileviču un viņas vīru Kevinu Rīsu par
misiju Tanzānijā. Zane Leja kalpo latviešu
draudzē Īrijā, un to, kā viņai iet šajā
misijā, varējām dzirdēt 2. februāra dievkalpojuma beigās.
Savukārt Kristīna Ēce darbojas organizācijā „Jaunatne ar Misiju”. Viņa stāsta:
„Dievs man ir devis brīnišķīgu iespēju
kalpot „Jaunatnē ar Misiju” jau kopš
1993. gada. Esmu ļoti pateicīga arī draudzei, ka tā ir atbalstījusi šo kalpošanu
gan ar lūgšanām, gan finansēm. Mana
galvenā kalpošana ir saistīta ar apmācību palīdzu kristiešiem kalpot efektīvāk. Manas mīļākās lekciju tēmas ir Dieva vārda
studēšana, misijas darbs un tā bibliskais
pamats, kā arī sapratne par pasaules
uzskatiem. Veicu arī evaņģelizāciju un
žēlsirdības kalpošanu. Galvenokārt kalpoju Latvijā, bet Dievs man ir devis arī
iespējas īsāku vai garāku laika sprīdi
kalpot 20 valstīs Eiropā, Āfrikā, Āzijā un
Ziemeļamerikā.
Kalpošanas sākumā vissarežģītāk bija
cilvēkiem izstāstīt, ka misijas darbs ir
nozīmīgs un ka misionāri ir nepieciešami
visā pasaulē – ne tikai šeit, Latvijā. Ļoti

bieži dzirdēju jautājumu: „Kāpēc jādodas
kaut kur citur, ja šeit pat ir tik daudz darba?”
Jā, protams, Latvijā joprojām ir pietiekami daudz cilvēku, kas nav dzirdējuši par
Jēzu un Viņam neseko, bet, manuprāt,
svarīgi ir tas, ka mēs ikviens esam aicināti
iet un darīt citus par mācekļiem (Mt 28:19).
Dažiem tas nozīmē iet pie sava kaimiņa,
dažiem – doties uz citu pilsētu, un vēl dažiem – doties uz citu zemi. Mēs varam
teikt, ka visa Baznīca (Kristus miesa) ir
aicināta nest visu Evaņģēliju (Labo Vēsti
par Jēzu) visai pasaulei.
Neaizmirstams piedzīvojums man un
manai ģimenei (vīram un diviem dēliem)
bija misijas brauciens uz Londonas Olimpiskajām spēlēm 2012. gadā. Katru dienu
mums bija iespēja kalpot bērnu nometnē,
kur lielākā daļa apmeklētāju bija no nekristīgām un pat musulmaņu ģimenēm.
Katru dienu mums bija iespēja Viktorijas
parkā stāstīt par Jēzu dažādu tautību
cilvēkiem – gan vietējiem, gan olimpiādes
ciemiņiem. Mūsu bērni rādīja evaņģelizācijas uzvedumus un dejas. Cilvēku uzmanības piesaistīšanai izmantojām arī molbertus – ļāvām cilvēkiem zīmēt, ja viņi to
vēlējās. Tā izraisījās daudzas labas sarunas, un cilvēki bija ļoti atvērti.
Dažkārt mēs, latvieši, domājam – nu
kā es tā kādam sākšu stāstīt par Jēzu?
Bet bieži vien izrādās, ka Dievs pats ir
sagatavojis kādu cilvēku un pieved mums
klāt; mums tikai ir jābūt gataviem atsaukties Dieva aicinājumam un būt traukam,
ko Viņš var lietot. Pļaujamā ir daudz, bet
pļāvēju maz, tāpēc mums ir jālūdz pēc
jauniem darbiniekiem misijas laukā un
arī jābūt gataviem atsaukties šim
aicinājumam.”
Alise Pīrāga
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Māris Pētersons
Jēzus draudzes priekšnieks

Sekojot Nikodēma piemēram.
Pirmā Baznīcu nakts Latvijā
Šī gada 6. jūnijā Rīgā pirmo reizi notiks pasākums „Baznīcu nakts”, un tajā piedalīsies arī
mūsu Jēzus ev. lut. draudze. Pasākums notiks
no plkst. 18.00 līdz 24.00 – laikā, kad daudzi
mūsdienu cilvēki jūtas droši iepazīt to, kas viņiem vēl nav pazīstams. Līdzīgi bija Nikodēmam Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā. Farizejs Nikodēms nāca pie Jēzus uzdot jautājumus tieši
naktī, jo viņš nejutās drošs darīt to dienā.
Baznīcu naktī Rīgā būs krietni gaišāks nekā
Palestīnā. Gan tāpēc, gan zinot citu valstu
pieredzi, ir lielas cerības, ka daudzi cilvēki, sekojot Nikodēma piemēram un Baznīcu nakts
rīkotāju aicinājumam, dosies apskatīt Rīgas
dievnamus. Katras draudzes pārstāvji savā dievnamā veidos vienkāršus un sirsnīgus pasākumus, kas ļaus cilvēkiem vairāk uzzināt par
dievnama arhitektūras un mākslas vērtību
nozīmi, kā arī par dievnama un draudzes vēsturi. Dievnamos notiks klasiskās un slavēšanas
mūzikas koncerti, vairākās draudzēs būs arī
atsevišķas nodarbes bērniem. Draudzes būs
aicinātas ļaut cilvēkiem piedzīvot tuvākā mīlestību un liecību par Trīsvienīgo Dievu sarunās,
klusumā un kristīgās mākslas mantojumā.
Baznīcu nakts ieceri atbalsta Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju vadītāji. Šī pasākuma
sagatavošanu vada starpkonfesionāla brīvprātīgu cilvēku darba grupa, bet komandas nozīmīgāko daļu veido un veidos tieši brīvprātīgie
katrā iesaistītajā draudzē. Tieši viņi kopā ar
palīgiem no draudzes rīkos un vadīs Baznīcu
nakts norisi savā dievnamā. Līdz šim dalībai
Baznīcu naktī ir pieteikušās jau 30 Rīgas baznīcu draudzes. Martā notiks draudžu pārstāvjiem paredzēti semināri par Baznīcu nakts
sagatavošanu un norisi. Baznīcu nakts būs
kristīga satura notikums Rīgas kā Eiropas
Kultūras galvaspilsētas pasākumu ritējumā.
Patlaban mūsu draudzē Baznīcu nakts
kalpošanas vadītāja amats vēl ir brīvs. Es
aicinu kādu no mūsu draudzes brāļiem
vai māsām uzņemties šo kalpošanu! Tas
nav tik grūti, un es palīdzēšu ar padomiem.
Baznīcu nakts komanda ir pateicīga Dievam
par vadību un svētību. Ikviens ir aicināts šo
pasākumu pieminēt lūgšanās. Vairāk par pasākumu, kā arī par iespējām atbalstīt tā norisi
ar ziedojumu var uzzināt Baznīcu nakts pagaidu vietnē www.baznicunakts.blogspot.com.
Drīz sāks darboties Baznīcu nakts tīmekļa
vietne www.baznicu-nakts.lv. Pasākuma
darba grupa būs pateicīga par ierosinājumiem
un idejām saistībā ar Baznīcu nakts norisi.
Lūdzam sūtīt tos uz adresi:
baznicu.nakts@gmail.com.
Jurģis Klotiņš

Baznīcu nakts centrālās darba grupas vadītājs

Kas tas ir, un „ko tas ziemā ēd”?
Ko nozīmē „LEAF”?
Kā šī kalpošana izpaužas?

ROLANDS KALNIŅŠ:
„Nosaukums „LEAF” ir četru burtu salikums. Pirms 16 gadiem, kad, sākot šo
kalpošanu, pirmoreiz sanāca kopā domubiedru grupa, bija doma to veidot kā
Latvijas Evaņģelizācijas atbalsta fondu.
No tā arī šie četri burti. Domas mainījās,
fonds netika reģistrēts, bet nosaukums
palika. Esam priecīgi to izmantot vēl
šodien.
Dievs mūs ir aicinājis un uzticējis
mums svarīgu kalpošanas jomu – Dieva
vārda nešanu bērniem. Mūsu uzdevums
ir palīdzēt izveidot Svētdienas skolu tajās
Latvijas draudzēs, kur tās vēl nav.
Jēzus saka: „Tāpēc eita un darait par
mācekļiem visas tautas, tās kristīdami
Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28:19–20)
Šo Rakstu vietu esam izvēlējušies par
savu moto. Un patiešām, atskatoties uz
nostrādāto laiku, varam teikt – Viņš ir
bijis ar mums ik dienas. Viņš ir vadījis un
sargājis, un licis visam, ko darām, labi
un brīnišķi izdoties.”
Kas šajā kalpošanas jomā darbojas, un kas ir tās vadītājs?

ELĪNA TAURIŅA:
„Komandas sastāvs ir mainīgs – daži
ir aizgājuši, daži pievienojušies, bet ir,
protams, daži, kas šajā kalpošanas jomā
darbojas jau kopš LEAF pirmsākumiem.
Ir prieks par katru, kas darbojies LEAF
grupā.
Pašlaik mūsu komandā ir 16 cilvēku
un visi aktīvisti ir no Jēzus draudzes.

LEAF grupas dibinātājs ir Rolands Kalniņš,
un visu šo laiku, izņemot divus gadus,
viņš ir bijis arī tās vadītājs.
Mēs būtu priecīgi, ja mūsu komandai
pievienotos vēl kāds, kam sirdī ir aicinājums nodot Labo Vēsti bērniem. Pēc manas pieredzes, svarīgākais, pievienojoties LEAF grupai, ir prieks un vēlme kalpot, nevis izcilas zināšanas par Bībeles
stāstiem un ilggadēja pieredze.
Es LEAF komandai pievienojos drīz
pēc ienākšanas draudzē. Pati daudz ko
vēl nezināju, nebiju gājusi Svētdienas
skolā un nekad nebiju vadījusi šādas
nodarbības, bet man sirdī bija vēlme, lai
pēc iespējas vairāk bērnu dzirdētu par
Dievu jau mazotnē. Protams, spēja labi
orientēties Bībelē un pieredze nav nekas
slikts, gluži otrādi – tās šajā kalpošanā
ļoti noder. Tomēr nevajag nobīties, ja
iepriekš nekas tāds nav darīts, – vajag
nākt un izmēģināt!”
Kas šai kalpošanai ir nepieciešams visvairāk?

daudz mācījās un auga.”
Kurās draudzēs šajā mācību gadā
notiek LEAF kalpošana?

EDGARS JĒGERS:
„Šajā mācību gadā mēs kalpojam divās
draudzēs – Garkalnē, kas ir netālu no
Ādažiem, un Lestenē, kas atrodas aptuveni 70 km no Rīgas Liepājas virzienā.
Garkalnē nodarbības vadām katru
sestdienu. Lestenē regulāri kalpojām
pagājušajā mācību gadā. Parasti divus
gadus vienā draudzē nepaliekam, bet
Lestene ir izņēmums. Šogad viņiem gan
ir pašiem sava Svētdienas skolas skolotāja no vietējās draudzes; mūsu uzdevums ir atbalstīt ar idejām un padomu.
Braucam uz turieni katru otro sestdienu
un piedalāmies nodarbībās.”
Kā jums veicas šajā kalpošanā?

AUSTRA OŠLEJA:
„Pēc divu gadu aktīvas braukšanas uz
Svētdienas skolu Liepupē un pēc tam
Lestenē zinu, ka man kā dalībniecei
visvairāk palīdzēja LEAF Bībeles grupiņa.
LEAF komandai droši vien nekad
nevarētu būt par daudz cilvēku, jo darbiņu, kas prasa laiku un disciplīnu, netrūkst.
Šogad mācību dēļ vairs nevaru braukt
vadīt nodarbības, bet atceros, ka ir grūti
saņemties, lai sestdienā pieceltos un
vēlāk rakstītu atskaites. Te ir ļoti vajadzīgas lūgšanas – ne tikai par komandu,
bet arī par mums pašiem. Reiz ziemā,
dodoties uz Lesteni, mašīnu sanesa tā,
ka iestigām grāvī pamatīgā kupenā!
Likās – nu viss… sestdiena, lauku ceļš,
kā tagad tiksim ārā, noteikti kavēsim
utt. Bet nepagāja ne piecas minūtes, kad
ciema policijas auto mūs jau bija izvilcis!
Lūk, lūgšanu spēks un paļāvība, ka Dievs
parūpēsies par mūsu kalpošanu! Kalpojot LEAF grupā, ir piedzīvotas vairākas
šādas situācijas, bet, tās atceroties,
ir nevis baiļu vai šaubu sajūta, bet
piedzīvojuma garša.
Protams, ka visvairāk LEAF darbā ir
nepieciešami bērni, pie kuriem braukt!
Zinu, ka otrai komandai visu gadu bija
jāsamierinās ar situāciju, ka ierodas
viens bērns vai pat neviens. Tas bija pārbaudījums, bet, manuprāt, komanda tā

ZANE SULUTAURA:
„Paldies Dievam – labi! Tā kā pati neesmu gājusi Svētdienas skolā, biju ļoti
nobijusies par šo kalpošanu, bet, kad
pirmo reizi aizbraucām uz Lesteni un
redzēju, ar kādu prieku bērni apmeklē
Svētdienas skolu, visas bailes un šaubas
pārgāja. Sapratu, ka tas, cik interesanta
vai radoša būs nodarbība, cik bērnu to
apmeklēs un vai tā viņus uzrunās, ir atkarīgs nevis no manis, bet tikai no Dieva.
Lestenē ir diezgan liela grupa – 15–
20 bērnu. Katru reizi mēs vadām gan
praktisko, gan aktīvo nodarbību. Šogad
Ziemassvētkos atvedām Lestenes bērnus
ciemos pie mums uz Jēzus draudzi, un
tas viņiem bija liels piedzīvojums. Protams, ir tādi, kuri uzmanīgi klausās
Dieva vārdu, un tādi, kuri krēslā nevar
mierīgi nosēdēt, bet var redzēt, ka Dievs
uzrunā katru no viņiem. Es ļoti ceru un
ticu, ka tā vēsts, kas pie viņiem ir nonākusi, darbojas viņu sirdīs. Mēs arī ceram,
ka būs jauna vieta, kur nākamgad šo
kalpošanu varētu turpināt.”
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Šogad draudzes avīzē aplūkojam dažādas profesijas. Santa Cileviča un Kevins Rīss ir misionāri –
arī tā savā ziņā ir profesija, taču, lai draudze
šajā intervijā jūs labāk iepazītu, pastāstiet,
lūdzu, par sevi un to, kas jūs esat pēc profesijas. Arī Bībelē varam lasīt, ka, piemēram, Pāvils, būdams apustulis un misionārs, vienlaikus bija telšu taisītājs.
Sarunājās
Līga Amata

Kevins: Esmu tipisks misionārs tādā
nozīmē, ka algotu darbu nestrādāju
un esmu atkarīgs no savas draudzes
un citu cilvēku atbalsta. Lai būtu „telšu
taisītājs” Tanzānijā, nepieciešama citāda
vīza, nekā man ir pašlaik. (Smejas)
Misionāra kalpošana iet roku rokā ar
manu iepriekšējo nodarbošanos – biju
sociālais darbinieks. Daudzējādā ziņā
mana profesija saskan ar misiju un to,
ko daru Tanzānijā. Esmu kristīgs sociālais
darbinieks,
sabiedrības
attīstītājs,
misionārs, taču tas viss ir centrēts uz
Evaņģēliju un kalpošanu sabiedrībai.
Santa: Agrāk es domāju, ka tipisks
misionārs ir teologs vai mācītājs – cilvēks
ar labu teoloģisko izglītību –, taču tagad
arvien vairāk saprotu, ka ikviens cilvēks
var būt daļa no Dieva lielā misijas
uzdevuma, tātad – būt misionārs. Tomēr
mums šī ir apzināta izvēle darīt to, uz ko
aicina Dievs. Tas nosaka arī dzīvesveidu;
šajā gadījumā – būt atkarīgiem no Dieva
un citu cilvēku atbalsta. Mana kvalifikācija
ir saistīta ar valodām un pedagoģiju, pēc
profesijas esmu svešvalodu skolotāja.
Esmu strādājusi arī Baznīcā. Baznīcas
vidē esmu bijusi ilgu laiku, un tas mani
ir ļoti iedvesmojis būt atkarīgai no tā,
kurp mani vada Dievs. Iespēju apvienot
misijas kalpošanu ar saviem talantiem,
zināšanām un pieredzi es redzu kā lielu
ieguvumu.
Pastāstiet, lūdzu, sīkāk, kā jūs
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nonācāt līdz domai kalpot Tanzānijā?
Kevin, pastāsti arī par savu izcelsmi –
no kurienes tu nāc?
K.: Esmu dzimis un audzis Barbadosā.
Vēlāk pārcēlos uz Ņujorku, kur nodzīvoju
12 gadus. Biju sociālais darbinieks. Jau
sen jutu aicinājumu doties misijā. Reiz
draudzes mācītājs man vaicāja, vai es
gribētu ar komandu doties uz Tanzāniju,
lai redzētu, kāds darbs tur tiek veikts. Tā
2011. gada martā es nonācu Tanzānijā.
Jutu, ka tieši to es gribu darīt – kalpot
Dievam kā misionārs. Atgriezies Ņujorkā,
izrunājos ar mācītāju un sāku gatavoties
braukšanai atpakaļ uz Tanzāniju, kur
atgriezos 2011. gada jūlijā. Pirms tam biju
domājis doties uz Hondurasu, lai kalpotu
kā sociālais darbinieks bērnunamā,
tātad bija skaidrs, ka mana misija būs
saistīta ar sociālo darbu. Pašlaik, kalpojot
Tanzānijā, uzmanības centrā ir ciltis,
kas vēl nav saņēmušas Evaņģēlija vēsti.
Liela daļa no tām ir musulmaņi, pārējās
piekopj animismu, t. i., cilvēki tic, ka
visiem dabiskas izcelsmes objektiem
ir dvēsele. Tas nozīmē, ka viņi pielūdz
lietas, piemēram, kokus, vai arī viņi
pielūdz senčus.
Mēs īstenojam sabiedrības attīstības
projektus, kas palīdz būvēt attiecības jeb
„tiltus”. Mēs apmācām vietējos misionārus, lai viņi labāk spētu uzrunāt savus
cilvēkus, lai viņi paši varētu doties
pie dažādām ciltīm un nest tām Dieva

mīlestības vēsti. Ar šiem projektiem
cenšamies piepildīt konkrētu cilšu vai
kopienu vajadzības. Veidojot attiecības,
ir cerība, ka pavērsies durvis arī, lai
sludinātu Labo Vēsti. Tas nav īstermiņa
darbs, jo noturīgas attiecības nevar
nodibināt dažās nedēļās vai mēnešos; tas
var ilgt gadiem, tāpēc šāda misija prasa
ilgtermiņa nodošanos. Viens projekts ir
angļu valodas mācīšana. Citā projektā
plānojam palīdzēt jauniem vīriešiem, kas
cieš no narkotiku atkarības: nodrošināsim
viņiem aprūpi un mājvietu, kā arī
piedāvāsim iegūt prasmes un zināšanas,
lai viņi varētu nostāties uz savām kājām
un vairs nelietotu narkotikas. Vēl viens
projekts ir klīnika sievietēm, jo parasti
sievietēm Āfrikā ir daudz bērnu, bet
veselības aprūpe ir ļoti zemā līmenī, ļoti
daudz bērnu vēl arvien mirst zīdaiņa
vecumā.
S.: Man ir cits stāsts, kas sākās pirms
15–20 gadiem. Doma par Āfriku manā
sirdī bijusi jau sen. Kāpēc? To es droši
vien sapratīšu tikai tad, kad nonākšu
debesīs un Dievs man to pateiks.
(Smejas) Pirmo reizi uz Tanzāniju devos
kā brīvprātīgā darbiniece. Domāju, ka tas
būs uz noteiktu laiku, pēc tam atgriezīšos
mājās un turpināšu ierasto dzīvi. Bet
Dievs bija lēmis citādi, jo Tanzānijā – tur,
kur vismazāk to gaidīju, – satiku savu
dzīvesdraugu Kevinu. Bija skaidrs, ka, ja
mēs veidojam ģimeni, tad vienīgā iespēja

Santa un Kevins laulību dienā pirms vairāk nekā gada

ir kopā atgriezties Tanzānijā. Ticu, ka
mūs abus tur ir aizvedis Dievs un Viņam
ir plāns, kā lietot mums dotos talantus.
Iespējas jau ir parādījušās. Mani
vienmēr ir interesējusi izglītības joma,
un pašlaik esmu iesaistījusies Tanzānijas
luteriskās Baznīcas Valodas skolā, kur
mācu angļu valodu. Palīdzu ar angļu
valodas mācīšanu Svētdienas skolas
skolotāju un bērnudārza audzinātāju
apmācības programmā. Paralēli esmu
iesaistījusies darbā ar bērniem, kam ir
speciālas vajadzības. Uzturam un cenšamies veidot attiecības ar konkrētām
ģimenēm. Es redzu, ka Dievs jau ir
pavēris daudzas durvis, tomēr viss prasa
laiku, turklāt jānokārtojas daudzām
praktiskām lietām. Bet viss notiek Dieva
pakļautībā un paļāvībā uz Viņu.
Kas ir misija jūsu skatījumā? Vai
misijā var tā vienkārši doties vai arī
ir kaut kā īpaši jāsagatavojas? Vai
iepriekš apguvāt Tanzānijas kultūru?
K.: Bez iepriekš minētā es Tanzānijā,
vietējā baznīcā, mācu mācītājiem par
misiju. Baznīca Tanzānijā vēl arvien
dzīvo uzskatos, ka misija nozīmē to, ka
pie viņiem kāds atbrauc un „veic misiju”.
Kad skatāmies Rakstos, mēs kā misijas
definīciju minam Jēzus lielo aicinājumu
(Mt 28:18–20), taču jau 1. Mozus grāmatā
Dievs noslēdz derību ar Ābrahāmu,
sacīdams, ka viņš būs par svētību tautām.
Lasot Bībeli, mēs redzam, kā Dievs lietoja
Ābrahāma pēcnācējus, lai pasludinātu
Dieva varenību apkārtesošajām tautām.
Dievs stratēģiski aicināja Ābrahāmu,
lai caur viņa pēcnācējiem svētītu visas
tautas. Un tā līdz pat Atklāsmes grāmatai,
kur stāstīts, kā ļaudis no visām tautām
stāv Dieva troņa priekšā un Viņu slavē.
Tā kā Bībele māca, ka ticībā arī mēs esam
Ābrahāma pēcnācēji, tad aicinājums
būt par svētību tautām attiecas arī uz
mums. Tātad visi kristieši ir aicināti būt
par svētību, stāstīt par Kristus mīlestību
un būt par Dieva lieciniekiem. Protams,
ne visiem ir aicinājums doties uz tālām
zemēm, bet misijā ir aicināts ikviens.
Pirms došanās uz Tanzāniju man bija
jāapgūst tās kultūra, jo iepriekš man
par to nebija nekādas nojausmas. Bija
jāmācās valoda. Taču labākā skola ir
bijusi atrašanās kultūrā iekšā. Pirms
misijas Tanzānijā es izgāju kursu, kas
māca četrus skatījumus uz misiju –
biblisko, vēsturisko (kas ir noticis, kopš
Jēzus deva lielo misijas pavēli), kultūras (kā būt par liecinieku attiecīgajā
kultūrā) un stratēģisko.
S.: Mums ir dots lielais misijas
uzdevums. Man to allaž ir bijis grūti
aptvert – kā es tagad iešu un darīšu
par mācekļiem visas tautas? Kuras
tautas? Kādā veidā? Ko nozīmē „darīt

par mācekļiem”? Tomēr arvien vairāk
saprotu, ka, ja tev ir attiecības ar Dievu
un tu paklausi Viņam, Dievs var tevi lietot
jebkurā vietā, jebkurā laikā – gan Latvijā,
uzrunājot kaimiņu vai draugu, gan citā
valstī. Tu nevari aizsniegt cilvēkus savā
spēkā – tas būs tikai no Dieva, vienīgi
Dieva griba un Viņa prāts –, bet tu vari būt
instruments. Pašlaik es studēju Esteres
grāmatu, un mani spēcīgi uzrunā jaunās
meitenes Esteres dzīvesstāsts. Viņa dzīvo
citā valstī, nevis savā dzimtenē, un Dievs
viņu šajā valstī lieto. Viņa atsaucas, un
Dievs viņu lieto tajā brīdī un vietā, kur
viņa ir. Mēs tagad esam Tanzānijā un
jūtam to kā vietu, uz kuru Dievs mūs ir
aicinājis.
Runājot par kultūru – kad pirmo reizi
devos uz Tanzāniju, piedalījos sagatavošanās semināros Vācijā. Tie man
palīdzēja labāk saprast, ka kultūras mēdz
būt dažādas. Tomēr kultūru no semināriem vai grāmatām iemācīties nevar. Tikai
tad, kad tu tiešām sastopies ar cilvēkiem,
pats piedzīvo dažādas situācijas, esi tajā
vidē un atšķirības izbaudi uz savas ādas,
tikai tad rodas patiesā izpratne.
Kas šajā darbā ir bijis vislielākais
izaicinājums, un kas tajā ir vislabākais?
S.:
Lielākais
izaicinājums
man
vienlaikus ir izrādījies labākais ieguvums.
Nevaru tos nošķirt vienu no otra.
Aizbraucot uz Tanzāniju, es nonācu tādā
kā nulles punktā, jo nebija neviena no
tiem balstiem, kas man agrāk bija bijuši –
darbs, draugi, ģimene, aktivitātes... Un tā
es biju spiesta mācīties pilnībā pakļauties
Dieva vadībai un paļauties uz Viņu.
Ticēt, ka tas ir Viņa plāns, ka esmu tur,
un ka Viņš dos visu nepieciešamo īstajā
laikā. Tas māca pacietību, lēnprātību un
pazemību. Man vienmēr ir paticis visu
zināt uz priekšu, plānot, paredzēt rezerves
variantus. Bet, esot misijā tālā valstī,
rezerves variantu nav. Tu katru dienu esi
spiests mācīties būt atkarīgs no Dieva.
No vienas puses, tas ir izaicinājums, jo
tas lauž tevi, tavus priekšstatus, pieredzi
un paradumus; bet, no otras puses, tas ir
milzīgs ieguvums, jo es mācos atbrīvoties
no tā, kas mani ir turējis važās, un ļaut
Dievam darboties. Ar saviem plāniem
mēs paši sevi dažkārt ierobežojam, bet
Dievam robežu nav.
K.: Mans izaicinājums ir būt kultūrā,
kas ir tik ļoti atšķirīga, un izdomāt,
kā efektīvāk kalpot. Labākais ir būt
paklausīgam tam, uz ko Dievs mani ir
aicinājis. Un, protams, vislabākais ir
mīloša sieva, kas vienmēr mani atbalsta.
Lūdzu, pastāstiet kādu interesantu
atgadījumu, kas ar jums ir noticis,
kopš Tanzānijā esat kopā!
S.: Viens stāsts, kas manā skatījumā

iegūst arvien simboliskāku nozīmi, ir
saistīts ar mūsu uzturēšanās atļaujām.
Manas atļaujas atjaunošanas procesā
radās sarežģījumi – gan ierēdņu novilcināšanās dēļ, gan tāpēc, ka viņiem
bija dažādi iebildumi, ko var un ko
nevar darīt. Rezultātā mums sacīja, ka
vienīgā iespēja ir pievienot mani Kevina
uzturēšanās atļaujā kā dzīvesbiedri, bet
tas maksās 600 ASV dolārus. Tādu naudu
nevarējām atļauties. Viss sarežģījās,
likās, ka termiņi jau tiktāl nokavēti, ka
citas iespējas nav. Tas radīja milzīgu
stresu un neziņu, taču turpinājām par
to lūgt. Zinājām: ja Dievs mūs turp ir
aicinājis, tad kādam risinājumam ir jābūt.
Tad mums ieteica doties uz citu pilsētu un
jautāt tur, un, ja Kevina atļauja vēl nebūs
nodrukāta, tad mani varēs pievienot kā
ģimenes locekli par 50 dolāriem. Bija
pagājis tik ilgs laiks, ka Kevina atļaujai
jau bija jābūt nodrukātai, bet izrādījās,
ka tas vēl nav noticis, un tā pēkšņi viss
nokārtojās. Kad Kevins gāja iesniegt
dokumentus, ierēdnis viņam sacīja: „Jūsu
Dievs ir bijis ar jums!” Turklāt šis cilvēks
bija musulmanis. Tas spēcīgi apliecināja,
ka to, kas šķiet neiespējams, Dievs var
atrisināt vienā mirklī. Tāda sadzīviska
lieta, bet tas man bija stiprinājums.
K.: Vai tas bija tas, ko vēlējies dzirdēt?
Varbūt tu gribēji kādu stāstu par dēmonu
apsēstajiem? (Smejas)
Visbeidzot – jūsu novēlējums
avīzes lasītājiem!
K.: Mans novēlējums vienlaikus ir
izaicinājums: Dievs mūs ir aicinājis
darīt kaut ko vairāk nekā vienkārši
būt svētītiem. Dievs mūs ir aicinājis
būt par svētību tautām, cilvēkiem, kas
ir ap mums. Bieži mēs esam tik ļoti
koncentrējušies uz sevi, ka nākam pie
Dieva tādēļ, lai Viņš mūs dziedinātu un
dotu mums labas lietas, lai mēs justos
labi un būtu laimīgi. Šīm lietām nav
nekādas vainas, taču Dievs mūs svētī,
lai mēs savukārt varētu būt par svētību
citiem. Reizēm mēs kādas svētības nemaz
nepamanām vai nepriecājamies par tām,
jo neredzam sev apkārt cilvēkus, kam tās
būtu nepieciešamas. Mums, kristiešiem,
vienmēr jāskatās, kas atrodas mums
apkārt, kam ir vajadzīga svētība: kuru
mēs kā Dieva svētību nesēji varam
pievest Debesu valstībai.
S.: Dievs ir neizmērojams. Kad tu veido
attiecības ar Dievu un dzīvo paklausībā
Viņam, Viņš var darīt tik brīnumainas
lietas un dot tādas iespējas, ka saproti – ir
grēks nedzīvot pakļautībā Dievam. Vēlme
nodrošināties pašam ir cilvēcīga, taču
tad saproti, cik brīnišķīgs ir ceļš, ja ej to
kopā ar Dievu. Novēlu jums uzdrīkstēties
uzticēt savus plānus Dievam!
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Februārī visiem, kas aktīvi kalpo Jēzus
draudzē, bija iespēja piedalīties apmācībās,
kuru nosaukums un virstēma bija „Kļūsti
tāds, kā Dievs saka”. Tas bija četrdaļīgs
videoseminārs angļu valodā ar subtitriem
latviešu valodā. Četras trešdienas pēc
kārtas tas rosināja dalībniekus aizdomāties par šādām tēmām:
1) neatbilstības sajūta,
2) tieksme kontrolēt,
3) tieksme apvainoties,
4) dzīšanās pēc citu apstiprinājuma.
Šī videosemināra pamatā ir amerikāņu mācītāja Kreiga Grešela (Craig
Groeschel) grāmata „Altārego” (Altar
ego). Kopš 1996. gada Kreigs Grešels
ir draudzes Lifechurch.tv mācītājs. Viņš
ir bijis arī lektors Vispasaules Vadības
samitā (Global Leadership Summit).
Kāds varbūt iebildīs, ka pareizi jāraksta
„alter ego”, bet šoreiz ir jābūt tieši tā –
„altārego”. Gadsimtiem ilgi altāris ir bijusi
vieta, kur ticīgie kaut ko nozīmīgu upurē
Dievam vai noliek Dieva priekšā. Ego ir
tas, par ko sevi uzskatām, kas mēs pēc
savām domām esam. Diemžēl daži no
mums ir pārāk augstās domās par sevi,
daži – pārāk zemās. Šī videosemināra
mērķis ir pienest savu ego, savus uzskatus
par sevi uz Dieva altāra, lai mēs nebūtu
tādi, par kādiem sevi uzskatām, vai tādi,
kādi mūsuprāt esam citu acīs, bet lai mēs
kļūtu tādi, kā Dievs saka.

Vai tev šķiet, ka tev nav nepieciešamo
spēju?
Vai tev šķiet, ka citiem viss izdodas,
bet tev ne?
Vai tev reizēm pietrūkst pašpārliecinātības?
Vai tev šķiet, ka neesi pietiekami labs?
Tas ir pārsteidzoši, cik ātri mūs var
pārņemt neatbilstības sajūta. Tā var notikt, ja salīdzinām savus ienākumus,
dzīves stilu, izskatu u.tml. ar to, kādi
tie ir citiem cilvēkiem. Reizēm jūtamies
arī garīgi neatbilstoši, jo īpaši tad, ja
līdzās ir superkristietis, kas šķietami zina
no galvas visu Bībeli un saka lieliskas
lūgšanas.
Kāpēc mēs jūtamies neatbilstoši?
Mācītājs K. Grešels nosauc trīs iemeslus.
Pirmkārt, mēs saņemam netaisnīgu
kritiku. Iekšēji mūsu ego cietajā diskā
ir ierakstīti ļoti daudzi negatīvi apgalvojumi un citu cilvēku izteiktas (pamatotas
un nepamatotas) kritiskas piezīmes.
Ikreiz, kad vēlamies darīt ko nozīmīgu,
mēs atkal un atkal dzirdam vecos ierakstus un esam pārliecināti par savu neatbilstību. Otrkārt, mēs saņemam nepatiesus
komplimentus. „Tu esi pats labākais!
Neviens nav tik labs kā tu!” Bet varbūt
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cilvēks, kam to sakām, iekšēji nemaz
nejūtas tik labi. Tāpēc tagad ir izaugusi
paaudze, kuru ir paralizējušas bailes no
neveiksmes. „Es nevēlos pat pamēģināt,
jo, ja mēģināšu, var atklāties, ka neesmu
pietiekami labs.” Trešais iemesls ir nesaprātīgi salīdzinājumi. Mēs palūkojamies
uz cilvēkiem sev apkārt un sakām: „Es
neesmu tāds kā viņi. Es neesmu tik
pievilcīgs. Es neesmu tik gudrs. Manī nav
tādu Gara augļu kā citos kristiešos.” Ir
izpētīts, ka mūsdienās viens no lielākajiem neatbilstības sajūtas radītājiem
ir sociālie plašsaziņas līdzekļi. Mācītājs
Stīvens Fērtiks (Steven Furtick) ir teicis:
„Mēs salīdzinām citu cilvēku svarīgāko
dzīves notikumu apkopojumu ar savu
aizkulišu dzīvi.” Mēs skatāmies filmas,
kurās ir apkopoti citu cilvēku sasniegumi,
bet vienlaikus domājam par savu aizkulišu dzīvi. Rezultātā mūsu ego cenšas
mums norādīt uz to, kā mums nav, savukārt Dievs vēlas parādīt, kas mēs esam.
Mēs varam paturēt prātā trīs ļoti
svarīgas lietas.
Pirmā: kad tavs iekšējais „es” atskaņo
ierakstus par nedrošību un neatbilstību,
noteikti atceries, ka Dievs tevi redz
pavisam citādi, nekā tev šķiet. To var
lasīt Vēstulē efeziešiem 2:10. Vecajā
Derībā ir atrodami spilgti piemēri tam, ka
Dievs cilvēkus redz citādi nekā pārējie.
Piemēram, Rāhābā cilvēki redzēja tikai
ielasmeitu. Ko redzēja Dievs? Sievieti,
kuras sirds kādu dienu piederēs Viņam,
kura apprecēs dievbijīgu vīru, vārdā
Salmons, kura dzemdēs bērnus un
kuras atvase pēc daudzām paaudzēm
būs Jēzus. Otrā lieta: Dievs tev ir devis
daudz vairāk, nekā tev šķiet. Tev ir dots
viss nepieciešamais, lai tu darītu to, ko
Dievs aicina darīt. Pētera 2. vēstulē
1:3 ir rakstīts par to, ka Dievs tev ir
devis visu, kas nepieciešams, lai tu darītu
to, ko Dievs tevi aicina darīt!
Trešā lieta: tu neesi visa centrā! Kad
Dievs tevi aicina kaut ko darīt, svarīgākā
ir Dieva klātbūtne, nevis tavas spējas.
Svarīgākais ir Dieva spēks, nevis tavs
spēks.

Vai, tavuprāt, tu zini, kā ir labāk?
Vai krīti panikā, ja kaut kas nenotiek
tā, kā biji iecerējis?
Vai pieķer sevi vēlmē labot citu paveikto?
Vai jūti tieksmi kontrolēt?
Mēs visi cenšamies kontrolēt kādu
savas dzīves jomu. Ir jomas, ko mēs
gribam kontrolēt par katru cenu, un ir
jomas, kur to nedarām. Piemēram, daži
no mums ir ļoti kontrolējoši darbavietā,
savukārt mājās pārāk neiespringst. Mēs
cenšamies kontrolēt citus cilvēkus un

manipulēt ar viņu uzvedību, jo tiešām
ticam, ka zinām, kas viņiem ir labākais.
Vēl mēs cenšamies kontrolēt apstākļus,
piemēram, sava laika sadalījumu un
nākotni, mīļoto cilvēku laika sadalījumu,
citu cilvēku domas par mums. Kāpēc
mēs gribam kontrolēt? Jo patiesībā mūsu
ego neko nekontrolē. Jo mēs tiešām ticam, ka zinām, kā būtu labāk. Mēs ticam,
ka esam kā Dievs attiecībā uz citu cilvēku
dzīvi un apstākļiem. Kima Blanšarda
(Kim Blanchard) apgalvo, ka „ego” jeb
„e-g-o” ir atšifrējams kā edging God out
jeb "Dieva atstumšana". Interesanti, ka jo
vairāk mēs cenšamies kaut ko kontrolēt,
jo vairāk baidāmies kontroli zaudēt. Jo
vairāk mēs baidāmies kontroli zaudēt,
jo vairāk cenšamies to saglabāt. Pēkšņi
mēs nonākam nebeidzamā baiļu aplī.
Bībelē ir atrodami vairāki neveiksmīgas kontrolēšanas apraksti. Vecajā
Derībā lasām par Ābrāmu un Sāraju,
kam Dievs apsolīja, ka viņus svētīs un
viņi kļūs par daudzu tautu vecākiem –
viņiem būs vairāk pēcnācēju nekā smilšu
jūras krastā, nekā zvaigžņu debesīs.
Tā kā Dievs uzreiz neizdarīja to, ko bija
solījis, laikam ritot, Ābrāms un Sāraja
centās pārņemt kontroli pār savu likteni
un apgāja Dieva solījumu. Šis stāsts ir
aprakstīts 1. Mozus grāmatā 16:1–4.
Kad Ābrāms un Sāraja atstūma Dievu,
viņu dzīvē radās neaprakstāms haoss,
kura sekas vēl šodien jūtam Ābrahāma
dēlu Īzaka un Ismaēla pēcnācēju – ebreju un palestīniešu – naidīgajās attiecībās.
Šāda kontroles pārņemšana un Dieva
atstumšana notiek arī mūsdienās, kad,
piemēram, jauna kristiete ielaižas kompromisā un sāk attiecības ar vīrieti, kas
nav kristietis, kad draudzes loceklis nemaksā desmito tiesu, kad uzņemamies
parādsaistības, lai iegādātos ko tādu,
kas mums nemaz nav vajadzīgs. Tāpēc
pajautā sev un atbildi godīgi: ko tu centies kontrolēt? Kad jūti, ka pārmērīgi
centies kaut ko kontrolēt, tad atkal un
atkal uzdod sev trīs šādus jautājumus.
Vai man tiešām par to jāuztraucas?
Vai tiešām ir tik svarīgi salocīt dvieļus
noteiktā veidā? Vai tiešām bērna izvēlētā
frizūra skolas laikā ietekmēs viņa nākotnes izredzes augstskolā?
Vai man ir tiesības to kontrolēt?
Dažreiz atbilde ir „jā” – tev ir tiesības to
kontrolēt. Citreiz atbilde ir „nē”, bet atteikties no kontroles nav tas pats, kas
atteikties no atbildības. Jēkaba vēstulē
4:13–14 ir ļoti skaidri pateikts, ka ir lietas, pār kurām mums nav teikšanas:
„Tad nu, redzi, jūs, kas sakāt: šodien vai
rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu,
pavadīsim tur gadu, tirgosimies un
gūsim peļņu; to sakāt jūs, kas nezināt,

kas notiks rīt, kāda tad būs jūsu dzīve..”
Vai tikai Dievam ir tiesības kontrolēt?
Kad cilvēki cenšas kontrolēt ko tādu,
ko viņiem nav tiesību kontrolēt, viņi jūt
satraukumu. „Neesiet noraizējušies ne
par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas
Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot
Dievu ar pateicību.” (Flp 4:6) Dari zināmas savas vajadzības Dievam. Bībelē ir
rakstīts, kas notiks tad, kad savas raizes
būsi nodevis Dievam (Flp 4:7).
Kad Ābrahāms beidzot atteicās no vēlmes kontrolēt to, ko viņš tik ļoti bija vēlējies, viņš pieredzēja, ka Dievs brīnumaini
gādā. Tas ir ļoti spilgti aprakstīts stāstā
par Dieva pavēli Ābrahāmam upurēt
mīļoto dēlu Īzaku. Dievs mūs aicina sevi
visu nodot Viņam, pilnībā paļauties uz
Viņa vadību un gādību.

Vai tu pieķer sevi kritizējam citus?
Vai cilvēki bieži vien tevi kaitina?
Vai uzskati, ka tev kāds ir parādā
atvainošanos?
Vai tu ātri apvainojies?
Mums ļoti patīk apvainoties. Piemēram, kad braucam ar auto un kāds nogriež ceļu, kāds strupi atbild uz jautājumu vai pietiekami ātri neatbild uz īsziņu,
nelūdz piedošanu par nelāgu rīcību, izvēlas apmeklēt to vai citu draudzi.
Kāpēc mēs tik ātri apvainojamies? Jo
pieļaujam, ka mūsu dzīvi nosaka mūsu
ego, mūsu ļoti nedrošais ego, kas vēlas,
lai tam būtu taisnība, un vēlas uzvarēt.
Bet, lai kādam būtu taisnība, citam ir
jākļūdās. Lai mēs uzvarētu, citam ir jāzaudē. Daži no mums apzināti veido ciešu draudzību ar tādiem cilvēkiem, ar
kuriem kopīgs ir tas, ka viņus aizvaino
tās pašas lietas.
Svētajos Rakstos, Sakāmvārdu 19:11,
teikts: „Kam saprašana, tas apvalda
dusmas, cēls tas, kurš piedod pārkāpumu.” Mēs dzīvojam pasaulē, kas nekavējoties tiesā, nekavējoties pamana pārkāpumu, nekavējoties apvainojas, bet ļoti
nelabprāt pārkāpumu piedod. Piedot
pārkāpumu nenozīmē izlikties, ka tas
nav noticis. Mācītājs K. Grešels iesaka
trīs piedošanas veidus.
Pirmais: tā kā Kristus man ir dāvājis
žēlastību, es citiem došu iespēju attaisnot savu rīcību. Tā kā man ir tik daudz
piedots, es domāšu par citiem to labāko.
Tā kā man ir dāvāta žēlastība, es citiem
došu iespēju attaisnot savu rīcību. Ja
viņi ir strupi pret mani, varbūt viņiem ir
bijusi tiešām grūta diena, varbūt viņu
pusaugu bērni pieņem neticami postošus
lēmumus un viņi ir ļoti noraizējušies.
Otrais: tā kā Kristus man ir dāvājis
žēlastību, es citiem nepiekarināšu birkas.
Mēs pārāk bieži piekarinām cilvēkiem

birku, balstoties uz vienu vai diviem notikumiem no viņu dzīves (Lk 6:36–37). Tā kā
Kristus man ir dāvājis žēlastību, es nepiekarināšu citiem birkas.
Trešais: tā kā Kristus man ir dāvājis
žēlastību, es piedošu, tāpat kā man ir
piedots. Es piedošu citiem, tāpat kā
Kristus ir piedevis man. Ir viegli piedot
mazās lietās, bet kā rīkoties, ja cilvēki
izdara kādu lielu pārkāpumu, piemēram,
dara pāri man vai kādam, ko es mīlu,
vai arī viņu meli man ir dārgi maksājuši?
(Mt 6:14–15)Mums ir jāpiedod tieši
tāpat, kā mums ir piedots. Kad saprotam,
kā mums ir piedots caur Jēzus upuri,
mēs spējam saprast, ka ievainoti cilvēki
cilvēkus ie-vaino, savukārt cilvēki, kam
ir piedots, cilvēkiem piedod. Jo runa nav
par mums. Runa ir par Viņu.
Mēs varam būt pagodināti, ka Kristus
šādi ir rīkojies mūsu dēļ, un tāpēc varam
dot cilvēkiem iespēju attaisnot savu rīcību. Varam būt pagodināti nepiekarināt
citiem birkas, jo nevēlamies, lai arī
mums tādas piekarina.

Vai tu dzenies pēc citu cilvēku apstiprinājuma?
Vai ļoti ņem pie sirds kritiku?
Vai tev ir grūti pateikt „nē”?
Vai bieži uztraucies par to, ko domā citi?
Ir piecas pazīmes, kas liecina, ka
mūsu dzīvi, iespējams, nosaka dzīšanās
pēc citu cilvēku izteikta apstiprinājuma.
Pirmā: mēs uztraucamies par citu cilvēku domām. Piemēram, ja mums ir jāuzstājas cilvēku priekšā, mēs esam uztraukušies. Kāpēc tā ir? Mēs uztraucamies
par to, ko citi cilvēki par mums domās.
Otrā: bieži vien mēs esam pārāk jūtīgi.
Simts cilvēku pasaka ko labu, bet
viens – sliktu, un mēs ieciklējamies uz to
vienu slikto lietu. Trešā: mēs ielaižamies
kompromisā attiecībā uz savām vērtībām. Mēs kaut kam ticam, bet ielaižamies kompromisā, lai iegūtu citu cilvēku
apstiprinājumu. Ceturtā: mēs nelabprāt
stāstām par savu ticību. Mēs tiešām ticam, ka Jēzus ir Dieva Dēls, ka Viņš pārveido dzīvi, piedod grēkus un atjauno
mūs, bet mums ir draugs, kas to nezina.
Šis draugs varbūt cieš un ir pazudis savā
grēkā. Mēs gribam pastāstīt draugam
par Dieva labestību, bet negribam kļūt
par „reliģiozo neprāti”. Būtībā mums
vairāk rūp tas, ko citi cilvēki par mums
domā, nevis viņi paši un viņu brīvība
Kristū. Piektā: mums ir grūti pateikt „nē”.
Mēs tā rīkojamies tāpēc, ka mūsu
ego ir neticami nedrošs. Bet, ja nebūsim
uzmanīgi, mēs palaidīsim garām vienu
no nesatricināmākajām patiesībām un
mums draudēs vienas no lielākajām
briesmām, kas saistītas ar izpatikšanu

citiem. Proti, pārmērīga ieciklēšanās uz
to, ko cilvēki par mums domā, ir ātrākais
veids, kā aizmirst, ko par mums domā
Dievs. Sakāmvārdu 29:25 ir teikts: „Bailes no cilvēkiem ved slazdā – kas uz
Kungu paļaujas, tas pasargāts!”
Izpatikšana cilvēkiem ir elku pielūgšana: cilvēku viedoklis tiek nostādīts
augstāk par Dieva viedokli.
Kā mēs varam izārstēties no šīs kaitīgās vēlmes izpatikt? Pirmkārt, ir jākoncentrējas uz izpatikšanu Dievam, nevis
cilvēkiem. Pāvils Vēstulē galatiešiem
1:10 raksta: „Vai tad es tagad gribu
atzinību no cilvēkiem vai arī no Dieva? ..
Ja es vēl aizvien vēlētos izpatikt cilvēkiem, tad es nebūtu Kristus kalps.” Lūk,
revolucionāra doma: vai tu aptver, ka
nevari izpatikt visiem cilvēkiem? Nav
iespējams izpatikt visiem cilvēkiem, bet
var izpatikt Dievam.
Otrkārt: ir jādzīvo, balstoties uz Dieva
apstiprinājumu, nevis dzenoties pēc
cilvēku apstiprinājuma. Ja mēs esam
Jēzus sekotāji, Dievs mūs apstiprina caur
Kristu. Ikviens, kas tic Viņam un piesauc
Viņa vārdu, tiks izglābts. Ja mēs esam
Jēzus sekotāji, Dievs mūs apstiprina un
uztic mums Evaņģēlija vēsti. Ja mums
rūp citu cilvēku domas par mums, mēs
nevaram nest šo vēsti tālāk. Ja mēs
patiešām sekojam Jēzum, būs cilvēki,
kam mēs nepatiksim. Ja mēs patīkam
visiem cilvēkiem, mēs nesekojam Jēzum
ar visu sirdi.
Kristus rīcības dēļ mūsu vērtību
nenosaka citu cilvēku domas par
mums. Mūsu vērtību nosaka tas, ko
par mums saka Dievs. Otrajā vēstulē
korintiešiem 5:17 ir rakstīts: „..tas, kas
ir Kristū, ir jauns radījums..” Vēstulē
efeziešiem 1:7 lasām: „Kristū mums ir
izpirkšana caur viņa asinīm..” Vēstulē
romiešiem 8:37 ir rakstīts: „..mēs
pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties
Kristum, kas mūs ir mīlējis.” Vēstulē
efeziešiem 2:10 teikts: „Mēs paši esam
Viņa darinājums..” Mateja ev. 5:14 Jēzus
saka: „Jūs esat pasaules gaisma..” Vēstulē
romiešiem 8:11 ir rakstīts: „..jūsos mājo
tā Gars, kas Kristu augšāmcēlis no mirušajiem..” Vēstulē romiešiem 8:17 lasām,
ka mēs esam „Kristus līdzmantinieki”.
Otrajā vēstulē korintiešiem 5:20–21 ir
rakstīts, ka „Kristus dēļ mēs esam sūtņi”
un ka Viņā esam tapuši „par Dieva taisnību”. Vēstulē romiešiem 1:7 lasām, ka
jūs esat Dieva mīļotie. Nav svarīgi, ko
mēs domājam, ir svarīgi, ko saka Dievs.
Dievs saka: mēs esam aicināti. Dievs
saka: mēs esam mīlēti.
Īpaši liels paldies visiem tiem
aktīvistiem, kas darīja visu iespējamo, lai
šī vēsts nonāktu pie Dieva izraudzītajiem
kalpotājiem mūsu draudzē!
Vita Rudzīte
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„Bet par palīdzības sniegšanu svētajiem man nav vairs jums
jāraksta. Jo es zinu jūsu labprātību un slavēju jūs par to maķedoniešu priekšā, jo Ahaja jau no pērnā gada bijusi gatava, un
jūsu rūpība ir pamudinājusi daudzus citus.” Tā Pāvils raksta
korintiešiem (2Kor 9:1–2). Līdzīgi gribam rakstīt jums, mīļie
draudzes locekļi, jo pēc aicinājuma Adventes laikā sarūpēt
dāvanas draudzes senioriem mums bija ļoti liels prieks par jūsu
atsaucību, centību un mīlestību.

Ar skatu uz LIELDIENU LAIKU
aicinām jūs piedalīties diakonijas rīkotajā akcijā

DIENIŠĶĀ MAIZE
no 1. marta līdz 10. aprīlim
Pie izejas no dievnama zāles, lūdzu, paņemiet papīra maisiņu, kurā ielikt pārtikas produktus. Sarūpēto atdodiet baznīcā
kalpojošajiem, nolieciet baznīcas zālē uz pēdējā sola vai darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 nododiet diakonijā – Draudzes
namā, Dzirnavu ielā 118. Šie pārtikas produkti tiks izmantoti
Lieldienu pārtikas paku sagatavošanai.
Pāvils turpina: „Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus
palīgā, lai tie jau agrāk noietu pie jums un sagatavotu jūsu
apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un
ne skopuma liecība. .. Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi
ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu
taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram
labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.” (2Kor 9:5, 10–11) Tā lai Dievs mums bagātīgi svētī šo
laiku ar atziņu un radošumu visās lietās – gan ticības dzīvē, gan
kalpošanā –, lai, raugoties uz mūsu dzīves augļiem, Dievam
tiktu dota pateicība.
Mīlestībā,
diakonijas darbinieki

2014. GADA JANVĀRA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (diakonijai, remontam, izglītībai u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā

9128
2265
1907
1329
41
14670

Izdevumi, EUR:
Auto iegāde diakonijai (no mērķziedojumiem)
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
"Rīgas siltums"
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Remonta materiāli
Elektrība
Avīzes "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
Ziedojums "Jaunatnei ar Misiju" un Blīdenes draudzei
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Draudzes eglītes izdevumi
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
"Rīgas ūdens"
Reprezentācijas izdevumi
"Venden" ūdens
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kancelejas preces
Kopā

7000
3259
2303
1056
600
300
230
224
195
170
154
150
52
45
40
28
25
24
20
11
10
4
15900

Redaktore: Līga Amata

SIRSNĪGI SVEICAM!
Oļģerts Andermanis
Dzidra Ceriņa
Milda Šteina
Ilga Skrindževska
Mirjama Andrejsone
Aivars Krieviņš
Ludviga Ludīte Alpe
Antonija Apiņa
Ināra Dainuvīte Jirgena
Ženija Vainovska
Māra Bļinkova
Maija Elizabete Menģele
Anita Eglīte
Gunta Jansone
Antra Flache
Raimonds Kalvāns

100 (22.03.)
92 (23.03.)
91 (12.03.)
86 (01.03.)
84 (25.03.)
83 (22.03.)
83 (28.03.)
82 (28.03.)
80 (08.03.)
80 (09.03.)
75 (28.03.)
70 (16.03.)
70 (20.03.)
65 (28.03.)
45 (02.03.)
45 (23.03.)

KRISTĪTI
Jete Godiņa

MŪŽĪBĀ
Aivars Millers
(23.07.1963.-20.01.2014.)
Sarmīte Deņisova
(28.04.1948.-05.2014.)

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Alise Pīrāga, Māris Pētersons, Ingūna Stranga, Vita Rudzīte, Rolands
Kalniņš, Jurģis Klotiņš, Jolanta Cukure
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
no plkst. 19.30 līdz 21.00
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
bērnu korītis plkst. 17.30
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00
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)
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju kamera
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
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)

Konts ziedojumiem:

DNB banka, konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. Nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
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