Pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.

„..pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi..”
(Flp 2:3)
Izņemiet tikai vienu zobratiņu no pulksteņa mehānisma,
un pulkstenis vairs nefunkcionēs,
lai cik skaists vai dārgs tas arī
nebūtu. Kāds no mazajiem zobratiņiem, iespējams, kādreiz
domā: „Kādēļ es neesmu kā tas
lielais? Viņš ir tik ievērojams,
redzams.” Tev nav jābūt kādam
citam. Tev jābūt tam, kas tu
esi, vienalga, vai esi lielāks vai
mazāks, ievērojamāks vai ne
tik ievērojams. Tu esi svarīgs.
Bez tevis veselums, kopums
nebūtu pilnīgs un spējīgs funkcionēt tā, kā Dievs to iecerējis.
Viņš nekļūdās, ja viņš kādu ielūdz pasaulē, dāvājot dzīvību.
Domājot par pazemību, man
tā saistās ar spēju būt pateicīgam, apmierinātam ar to, kas
esam, ar vietu, kurā drīkstam
būt. Vienkārši pateikt Dievam
„paldies” par visu, ko Viņš dod.
Lai šādu „paldies” Dievam teik-

/Flp 2:3/

tu, ir vajadzīga pazemība. Tad,
saskarsmē ar cilvēkiem esot,
vairs nav jādomā: „Ak, kādēļ
es neesmu tāds veiksminieks
kā viņš, kādēļ man nav tas, kas
pieder viņam?” Tad tu vari sacīt: „Paldies, ka viņš ir viņš un
es esmu es – savā vietā, savā
aicinājumā.”
Cīņa ar savu ego, protams,
nav viegla. Mēs mācāmies gūt
uzvaru pār savu egoismu. Kristus žēlastības vadīti, noteikti
esam jau guvuši arī uzvaras.
Un notiek tā: jo vairāk mūsu
egoisms tiek izbīdīts ārā,
jo vairāk kļūst redzama
pazemība. Vienkārša, īsta,
godīga pazemība. Un vienmēr
ir tā: ja kādā cilvēkā pieaug
pazemība, pie viņa var pamanīt
to, ka viņš augstu vērtē
citus cilvēkus, lai kādi arī viņi
nebūtu. Viņā var pamanīt arī
prieku darīt labu citiem. Viņš
sāk priecāties par pārējiem
„zobratiņiem” Dieva lielajā
„mehānismā”, ar kuriem ir
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savienots.
„..neraudzīdamies katrs
uz savām, bet arī uz citu
vajadzībām.” (Flp 2:4) Tā
skan turpinājums vārdiem
„pazemībā cits citu uzskatīdami
augstāku par sevi”. Zobratiņi
pulksteņa mehānismā nespēj
neko īpašu darīt citu zobratiņu
labā, tiem vienkārši jābūt savā
vietā. Ar mums, cilvēkiem, ir
gluži citādi. Esam apveltīti ar
spējām, talantiem tik bagātīgi,
lai atbalstītu citus, lai paveiktu
kaut ko vērtīgu citu labā.
Iespēju netrūkst, mums tikai
jābūt vērīgiem un uzmanīgiem.
Bet vai man būs kāds
ieguvums, ja būšu pazemīgs?
Pati pazemība jau ir ieguvums! Pazemīgam cilvēkam
atveras tāda pieredze, kādu
bez pazemības viņš nekad
neiegūtu. Pazemīgam cilvēkam
ir dots apsolījums, ka viņš
tuvību ar Dievu spēs pieredzēt
daudz intensīvāk nekā tad,
ja tāds nebūs. Šis Dieva

apsolījums skan: „Es dzīvoju
augšā un svētnīcā un pie tiem,
kam sagrauzts un pazemīgs
gars..” (Jes 57:15).
Pazemīgs cilvēks izdzīvo
intensīvāk ne tikai attiecības
ar Dievu; arī attiecības ar
cilvēkiem viņš izdzīvo daudz
kvalitatīvāk un pilnīgāk, jo ir
apmierināts ar Dievu, ar sevi
un augstu vērtē citus cilvēkus.
Pazemīgs cilvēks attiecībās
ar citiem parasti pļauj prieku
un svētību pat tad, ja citi
nav labvēlīgi vai draudzīgi
noskaņoti. Pašā pazemībā jau ir
svētība un prieks.
Kā tas īsti ir – būt
pazemīgam? Izskaidrot ir
diezgan grūti. To sākam
saprast tad, kad paši nonākam
pazemībā. Vienu zinu pēc
savas pieredzes – vienmēr,
kad esi pazemībā, sirdī ir īpašs
gaišums, miers un prieks.
No sirds novēlot visiem baudīt
patiesas pazemības svētību,
mācītājs Erberts Bikše
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Trešdien, 18. februārī, plkst. 18.00 –
Pelnu dienas dievkalpojums.
Svētdien, 22. februārī, uzreiz pēc
dievkalpojuma – sadraudzība. Visi laipni
aicināti! Lūdzu, paņemiet līdzi kādu
kārumu kopējam galdam!
Katru februāra trešdienu – videoseminārs „Elīša – stāsts par absurdu
ticību” TIEM, KAS KALPO Jēzus draudzē.
Trešdiena, 4. februāris, plkst. 18.00 –
„ABSURDA apņemšanās”.
Trešdiena, 11. februāris, plkst. 18.00 –
„ABSURDA ticība”.
Trešdiena, 25. februāris, plkst. 18.00 –
„ABSURDA gādāšana”.
Trešdiena, 4. marts, plkst. 18.00 –
„ABSURDA atgūšanās”.

tu

Mīlestībai – es nāku

tu sevī kādu noslēpumu nes
es nezinu kur tavi ceļi vijas
vai tavas domas sapņu pļavās brien
vai palsos novakaros mēmi klusē
pie kādas cerības tu savu sirdi sien
kad pārgurusī diena sabrūk vakarpusē

Dzīve un mīlestība,
kā laiks pats ielicis, –
turi kā patiesību.

pār tevi liecas manu domu spārni
gan satraukti gan klusa prieka pilni
dzied ielu troksnī brīnumaini zvani
es nezinu vai tu tos kādreiz dzirdi

Nāc pie Manis –
es nāku, draugs.
Cerība man sānis –
tā kļūst vecs augs.

es nezinu kas ir šī trauslā stīga
pa kuru mana dvēsele pie tavas iet
pa kuru visa gaismas bezgalība
no mākoņiem un pelēcības raisās
vēl sapnis mans zem sniega vientuļš zied
es ticu ka mēs satiksimies gaismā
(1980)

Mīlestība gaida –
kad tu atkausēsi ziemu?
Nāc pie Manis –
Es dvēselei došu mieru.

Māra Zviedre

Mēs visi reiz atvērsim acis
Un pārtrauksim melīgo miegu,
Lai sietu kopā dienas un naktis
Ar mīlestību, ne diegu.
Man tik ļoti nebija salis
Kā tad, kad par savu dzīvi atklāju maldus.
Jo šķita, ka stāvu uz rudzu kraujas malas,
Baudot dzīvi, bet kritu lejā uz galvas.
Es biju miris kā Lācars kapā,
Bet mani Kāds atdzīvināja –
Tas, kurš no miesas par Pestītāju tapa,
Aicinot slīkstošos uz mūžības klāja.
Es vairs negribu piedzīvot dienu,
Kad pamodīšos viens, bez Dieva.
Varu iemantot slavu, naudu un cieņu,
Bet, ja nebūs Dieva, tad nebūs arī dienas.
Edgars Gertners

Tu skrien neatpalicis,
bet skriet neviens nav licis.

Ak, Kungs, kā zeme, kā smilts –
kāpēc mana sirds
ir tik pilna un tai ir silts?
Nāc aiz Manis,
un Es iešu aiz tevis –
Es būšu tevi ērti
mīlestībā tērpis.

Oskars Neilands

Brīnums rokās
Jēzus ūdeni vērš vīnā,
To caur kalpu rokām darot,
Un caur mācekļiem Viņš zina
Arī ļaužu pulkus barot.
Tautu sātināt un veldzēt
Nedod Jēzus brīnumkokam;
Guni salā, valgmi tveicē
Dod caur paklausīgām rokām.
Ticībā ja darbu dari,
Mīlošs, pazemīgs ja esi,
Cauri savām rokām arī
Tu šo Kunga valgmi nesi.
(22.12.2013.)
Ingus Macats
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MŪSDIENU MEDICĪNA UN GARĪGUMS
Mācītāja Linarda Rozentāla lekcija
Jēzus draudzē 2015. gada 18. janvārī.
Kāpēc garīgums un ticība nebūt nav
pašsaprotamas lietas, kad nonākam slimnīcā? Jo, nonākot svešā vidē, pazūd
daudz kas no tā, kas jūs esat. Slimnīcas
vide ir koncentrēta uz ķermeni, patība
nostājas otrajā plānā. Medicīnas prioritāte ir izārstēt ķermeni. Medicīna ir izcīnījusi neatkarību no garīguma.
Līdz 18. gadsimtam ārstniecība un
reliģiozitāte bija viens veselums. Šis veselums arī izskaidroja cilvēka dzīvi –
kāpēc tu esi saslimis. Bieži vien medicīna netika galā ar slimībām, tāpēc tika
sniegts garīgais mierinājums un atvieglinājums. Apgaismības laikmetā Dekarts
definēja, ka cilvēks sastāv no divām
daļām – matērijas un gara. Medicīna sāka rūpēties tikai par matēriju. Tajā brīdī
tas bija pozitīvi, jo tā dēļ mēs redzam,
ko medicīna spēj mūsdienās. Kad divas
lietas saprot, ka kopā vairs nevar funkcionēt, nākamajā posmā pēc atdalīšanās
tās atkal meklē, kā var mijiedarboties.
Gluži kā bērns, kas, būdams atkarīgs no
vecākiem, pusaudža vecumā tiecas pēc
neatkarības (bet ne vecāku pamešanas),
pieaudzis atkal iegūst attiecības jaunā –
līdztiesības – pakāpē. Kā Jēzus un viņa
mācekļi, kas tika šķirti Jēzus nāvē un
debesbraukšanā, lai atkal būtu jaunā
kopībā ar Jēzu caur Svēto Garu.
Cilvēks tiek uztverts tikai kā slimības
nēsātājs, un ar to ir jātiek galā. Cilvēks
arvien mazāk meklē cēloņus, bet tiecas
pēc risinājuma. Medicīna koncentrējas
uz ķermeni un tagadni, garīgums – uz
transcendento un pēcnāves dzīvi. Reliģijā
sāk pazust uz dzīvi orientēts garīgums.
Postmodernajā laikā medicīna un garīgums iegūst jaunu saikni – medicīna
smeļas no garīguma un otrādi. Medicīna
atkal vairs nav tikai ķermeņa ārstēšana.
Ir, piemēram, psihoterapija. Savukārt

posmā, kad medicīniski cilvēka dzīvē neko vairs nevar izdarīt, ir paliatīvā aprūpe –
labas dzīves nodrošināšana cilvēkam,
kurš aiziet. Atkal veidojas medicīnas forma, kur ķermenis un garīgums ir kopā.
Viens no veidiem, kā postmodernajā
laikā medicīna sāk skatīties uz cilvēku,
ir tas, ka cilvēkā ir kāds veselums, ko
nevar atdalīt no ķermeņa. Slimnīca ir
kļuvusi par vietu, kur cilvēku uzņem, lai
palīdzētu viņam iziet cauri slimības skartam dzīves posmam (slimnīca – hospital
(angļu val.) no vārda hospitality – viesmīlība). Galveno darbu slimnīcās veic
medicīnas personāls, bet tam līdzās ir arī
kapelāni, psihologi un citi darbinieki.
Ja aplūkojam cilvēku kā tādu, kas
sastāv no ķermeņa, prāta un psihes, tad
gars ir tas, kur visas trīs komponentes
satiekas. Ķermenis ir logs, caur kuru var
redzēt, kas notiek iekšā „mājā” – cilvēkā.
Viss, kas notiek ar ķermeni, prātu vai
emocijām, nāk no gara. Cilvēka gars ir
savienots ar Dieva garu. Tikai Dieva gars
zina, kas notiek ar cilvēka garu. Gars dod
spēku savu dzīvi redzēt kā viengabalainu
attēlu. Bijība pret cilvēku rodas no apziņas,
ka viņš ir Dieva radīta būtne. Gars cilvēkā ir dārzs, kas ir lielāks par pašu cilvēku.
Var pastāvēt cilvēks bez kādiem orgāniem vai bez prāta, taču nepastāv cilvēks
bez gara. Kad medicīna to atzīst, tai
vairs nav jābūt visvarenai un visspēcīgai,
jo pastāv vēl daudz kas vairāk.
Garīgums ir melodija, kas skan cilvēkā, avots visam, ko viņš dara. Kā garīgums, kas ir cilvēkā, var palīdzēt viņam
tikt galā ar slimību? Šo jautājumu pacientiem palīdz izdibināt kapelāns. Bieži vien
nav iespējams neko darīt, bet tas nenozīmē, ka garīgums būtu neiedarbīgs. Dažkārt tikai klātbūtne vien palīdz saprast,
kā dzīvot tālāk, – garīgums palīdz pārvarēt likteņa triecienus. Dieva gars palīdz
puzles gabaliņus – dzīves notikumus –
ielikt dzīves kopbildē. Garīgums palīdz

redzēt savu dzīvi īsti un reāli, piemēram,
mācot sadzīvot ar slimību. Tikai tad, kad
tu pieņem savu mirstību, tu sāc dzīvot
un izmantot gara resursus jēgpilnai dzīvei. Tad, kad apzinies, ka tavs gars ir savienots ar Dieva garu, tu saproti, ka šī
dzīve nebūt nav viss.
Kas ir labs garīgums un kas – slikts?
Tas, kas veicina dzīvi, dzīves kvalitāti un
pozitīvu Dieva tēlu, kas palīdz aptvert
gan labo, gan ļauno, kas notiek, to, ka
vari būt tāds, kāds esi, – tas palīdz un
ir labs garīgums. Tas, kas veicina vainas
apziņu un kaunu, ir slikts garīgums. Labs
garīgums parāda pasauli kā jēgpilnu arī
ar triecieniem. Tas ir process, kas ļauj
uzticēties Dievam un dod spēku doties
cauri dzīvei.
Būt veselam medicīniski nozīmē būt
cilvēkam ar veselu ķermeni; būt veselam
garīgi nozīmē būt tādam, kurā pastāv
veselīgas attiecības starp visiem cilvēka
aspektiem (prātu, psihi un ķermeni), apkārtējiem cilvēkiem un savu dzīvi. Ir nevis slimi cilvēki, bet gan cilvēki ar slimībām. Jā, man ir emocijas, prāts un viss
pārējais, bet es pats kā cilvēks esmu kas
vairāk. Es esmu cilvēks pat tad, ja visas
manas šūnas darbojas nepareizi. Esmu
vesels pat tad, ja esmu slimnīcā, jo visu
redzu kopsakarībās. Vesels cilvēks ir
tāds, kurš atrodas veselīgās attiecībās
ar Dievu. Vesels cilvēks var būt skumjš
un izmisis, bet tomēr pārliecināts, ka ir
Viens, kas no mūsu dzīves vēlas veidot
ko lielāku.
Gars ir tāds dziļums, kurā sākas Dieva
dziļums; tas nav pakļauts iznīcībai.
Dievs ir mīlestība, un mūsu garīgums ir
mīlestības avots. Gars ir mīlestības telpa,
kas spēj mīlēt manu miesu un prātu, un
es varu, tāpat kā Dievs, skatīties uz sevi
ar mīlestības acīm.
Pierakstījusi Līga Pugoviča
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Šajā draudzes izdevuma numurā uz sarunu esam aicinājuši mācītāju Erbertu ar
sievu Ruti, lai vairāk uzzinātu par to, kas ir pazemība, kāpēc tā ir svarīga un kādi ir
Dieva apsolījumi, ja tajā paliksim un dzīvosim.
Alise Pīrāga
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Šķiet, ka pazemība ir kaut kas pilnīgi pretējs cilvēka dabai. Mēs visi
esam pilni lepnības un jau no dzimšanas liekam sevi pirmajā vietā. Tad
kāpēc Dievs vēlas, lai cīnāmies ar
savu dabu un esam pazemīgi?
Erberts: Tas tiešām nav dabīgi, ka
esam pazemīgi, jo katrā cilvēkā ir egoisms.
Tā ir diezgan liela cīņa ar egoismu, taču
Dievs gan vēstures gaitā, gan savā vārdā ir parādījis, ka mēs varam justies
labi un sadzīvot ar citiem tad, ja tiešām
kļūstam pazemīgi un augstu vērtējam
cilvēkus sev līdzās. Man liekas, ka Dievs,
gādājot par to, lai mēs un citi justos labi,
ar savu priekšzīmi mums rāda, cik svarīgi ir būt pazemīgiem. Arī Jēzus ir teicis,
lai mācāmies no Viņa, jo Viņš ir no sirds
lēnprātīgs un pazemīgs. Ja Dievs mums
ir autoritāte, tad mēs uzticamies, ka tas
būs labākais veids, kā dzīvot. Un tad, kad
to izdzīvojam, redzam, ka tas atnes svētību. Ja kādam pajautātu, vai viņam patīk
augstprātīgi vai iedomīgi cilvēki, visi
teiktu „nē”. Mums patīk cilvēki, kas mūs
respektē, ir pietiekami lēnprātīgi, pazemīgi un līdzjūtīgi.
Kas ir pazemība?
Erberts: Saprotot Dievu un to, ka
Viņš cilvēku ir veidojis, tikai mazliet atšķirot to no savas godības, mēs ieraugām,
ka ikvienam cilvēkam ir ļoti īpaša vērtība
un ka viņš uz šīs pasaules nav tāpat vien.
Tas nozīmē, ka mēs kā Dieva radības
drīkstam gan sevi, gan citus vērtēt
augstu. Paturot to prātā, cilvēks savā
pazemībā nekļūs gļēvs, bet būs patiess.
Manuprāt, esot pazemīgi, mēs savu cilvēka cieņu nepazaudējam. Dievs mūs
ļoti augstu vērtē un sauc par saviem
bērniem – dēliem un meitām. Mēs apzināmies savu vērtību, taču tas nenozīmē,
ka vienlaikus nevaram būt arī pazemīgi.
Pazemība praksē noteikti saistās ar spēju
pakalpot citiem viņu vajadzībās un redzēt
katra cilvēka īpašo vērtību.
Rute: Pazemību nevajadzētu sajaukt
ar pašvērtības trūkumu, kurā pazūd gan
tavas dāvanas, gan tavs „es”. Tieši
otrādi – mums ir jāapzinās savas spējas.
Redzot citus, kam tik labi nesanāk kas
tāds, kas mums padodas, mēs spējam
viņus uzlūkot pazemībā pret visu to, ko
viņi māk un dara.
Ko darīt, ja man kaut kas neizdodas tik labi kā citam? Pazemībā paiet
malā un ļaut, lai izdara otrs, jo viņš
to prot labāk?
Rute: Reizēm kāds konkrēts uzdevums tiek dots tieši man. Pasaulē augstu
vērtē stiprāko, labāko, varenāko, taču
pie kristiešiem pastāv arī neredzamā

daļa, kur Dievs saka – Viņš mūs svētīs
tajā, ko Viņš mums uztic. Pat tad, ja tev
nav tik daudz talantu vai spēju kā citam,
tev līdzi nāks svētība, un var būt, ka
beigās tev kaut ko izdosies izdarīt pat
labāk nekā tam, kam no dabas konkrētajā
jomā ir dots vairāk. Un tas nenozīmē, ka
man jāpaiet malā! Ja es ticībā zinu, ka
tas ir Dieva dots uzdevums man, tad man
tas jādara, un tad tas būs labākais, kas
vien var notikt! Un ja kaut ko es nevarēšu
izdarīt pats, Dievs pieliks klāt savu žēlastību un svētību.
Erberts: Te ir runa par talantiem un
dāvanām. Ja man kaut kas nepadodas,
tad man par to nebūtu ļoti jābēdājas, bet
jāmācās to pieņemt, saprotot, ka visu
nespēju. Mums jālūdz, lai Dievs parāda,
kas ir mūsu dāvanas, un jācenšas tās ar
prieku lietot! Arī šajā ziņā mums būs
vajadzīga pazemība.
Rute: Vienas atbildes uz šo jautājumu
nav. Var būt arī tā, ka es neapzinos
savas dāvanas, kad Dievs mani aicina
kaut ko darīt vai kad man kaut kas šķiet
nepaveicams. Arī tad mums jābūt pazemīgiem un jāļaujas Dieva vadībai un aicinājumam.
Erberts: Šādos brīžos pazemība var
būt tieši tas, ka es atsaucos Dieva aicinājumam, pazemojos zem Viņa gribas
pat tad, ja jūtos necienīgs vai negribu
darīt to, uz ko mani aicina. Reizēm tikai
tad, kad mēģinām ko darīt, izrādās, ka
tas izdodas tīri labi. Pēc laika, iepazīstot
Dievu un Viņa vadību, iemācāmies atpazīt Viņa balsi un saprast, vai šis aicinājums nāk no Dieva vai ne.
Kas ir pazemība attiecībās ar Dievu?
Rute: Dievs saka, ka pazemīgiem Viņš
dod žēlastību, bet lepniem stāv pretim.
Lielākā pazemība pret Dievu ir atzīt, ka
nevis es pats, bet gan Viņš ir tas, kas
veido un vada manu dzīvi. Tad, kad mēs
pazemojamies zem Dieva gribas un vadības, Viņš dod mums žēlastību. Pasaulē
cilvēki pazemību bieži uzskata par kaut
ko negatīvu, par gļēvumu vai nespēju
kaut ko izdarīt, taču īstenībā dievbijīgs
cilvēks pazemojas zem Dieva gribas un
augstu vērtē kā sevi, tā citus.
Vai maz ir iespējams būt patiesi
pazemīgam bez Dieva?
Erberts: Zināmā mērā pazemību var
izkopt jebkurš. Arī par cilvēkiem, kuri
nav kristieši, dažkārt saka: viņš ir pazemīgs. Ir kāda robeža, līdz kurai mēs varam pazemību mācīties un praktizēt, bet,
lai mēs sirdī būtu patiesi pazemīgi, bez
slēpta egoisma, ir nepieciešama Dieva
palīdzība. Es tiešām ticu, ka cilvēka sirdi
izmainīt var tikai un vienīgi Dievs. Arī

Svētie Raksti apgalvo, ka no dabīgā cilvēka, no viņa sirds nenāk nekas labs, bet,
kad sastopamies ar Dievu un piedzīvojam Jēzu, Viņš mūsu sirdi izmaina. Tad
pazemība vairs nesakņojas kādā slēptā
aprēķinā, bet nāk no mūsu jaunās dabas
un jaunās sirds.
Vai pazemība ir dāvana vai nebeidzams augšanas process?
Erberts: Es domāju, ka pazemība ir
dāvana tādā ziņā, ka Dievs mums dod
spēku būt pazemīgiem. Viņš rāda, kāda
ir pazemības vērtība un kāpēc mums
tādiem ir jābūt. Ja mēs tam atsaucamies,
izdarot izvēli būt pazemīgiem, tad tālāk
jau sākas mācīšanās un augšanas process visa mūža garumā.
Kā ir tad, kad ejam liecināt par
savu ticību? Kā būt pazemīgiem tādos brīžos?
Rute: Mēģināt saprast, kā citi cilvēki
skatās uz pasauli. Kristīgs cilvēks pie
tās atziņas, kas ir pasaulē, ir ieguvis vēl
vienu atziņu – Dieva atzīšanu –, bet,
esot ar tiem, kas Dievu nepazīst, mums
jāpatur prātā, ka mēs nevaram viņiem
šo atziņu iedot. Mums ir jādzīvo kristīga
cilvēka dzīve, un tā runās pati par sevi!
Es saku to, ko es saku, un varbūt šis
cilvēks šajā mirklī to nesapratīs un tikai
pēc laika atcerēsies un aizdomāsies, kāpēc es toreiz tā pateicu.
Erberts: Pazemība noteikti nenozīmē,
ka mēs nedrīkstētu apliecināt savu ticību
visdažādākajās situācijās un vietās, taču
mums nebūtu citiem jāuzspiež sava griba. Ir droši jāliecina mierīgā, vienkāršā
un pazemīgā veidā, izrādot cieņu pret
otru cilvēku. Nevis kareivīgi un agresīvi,
bet lēnprātīgi, kaut arī ar dedzību un
ticības drosmi. Man liekas, ka patiesas
mīlestības un pazemības valodu saprot
visi cilvēki. Tieši tas cilvēkus bieži uzrunā
visvairāk!
Rute: Mēs liecinot nedrīkstam nonicināt citus cilvēkus! Mums ir jāsaka tas,
kas ir jāsaka, bet mums nevajadzētu
cilvēkus sāpināt un ievainot.
Erberts: Dievs ir paraugs tam, ka
mums ir jāmīl visi cilvēki, jo arī Viņš mīl
pat visdziļāk kritušos, taču tas nenozīmē,
ka mīlestības vārdā mēs vairs nerunāsim
Dieva dotos patiesības vārdus, lai arī var
būt, ka cilvēki tajā brīdī nebūs gatavi tos
dzirdēt.
Pasaulē bieži vien augstu vērtē
spēju „iet pāri līķiem” un savu daļu
bezkaunības mērķu sasniegšanā. Vai
šādā pasaulē ar pazemību var ko sasniegt?
Erberts: Var jau dzīvot tādu dzīvi,
kurā cilvēks pabīda citus malā un ar vi-

ņiem nerēķinās, lai sasniegtu savus mērķus, taču droši var teikt, ka tas nekad
nedarbosies ilgtermiņā. Vienā brīdī cilvēks ieraudzīs, ka šāda pieeja nedod
nedz gandarījumu viņa sirdij, nedz ieguvumu viņa dzīvei. Mērķtiecība nav slikta
īpašība, taču tikai tad, ja uz mērķi iet
mīlestībā un pazemībā.
Rute: Mums var būt augsti mērķi
arī tad, ja dzīvojam ar Dievu, taču tādā
gadījumā mēs vadāmies pēc Dieva prāta
arī mērķu izvēlē un jautājam pēc savu
ieceru apstiprinājuma no Viņa puses. Tas
nenozīmē, ka ceļā būs tikai viegli, taču
Dievs sūtīs citus cilvēkus, kas palīdzēs,
atbalstīs un stiprinās. Tā ir pavisam cita
dzīve, nekā vienam pašam cīnīties par
kādiem mērķiem: tu zini, ka aiz tava
mērķa stāv Dievs, kurš tevi ceļā stiprinās.
Erberts: Kristīgi cilvēki nekad neteiks,
ka mērķa sasniegšanai visi līdzekļi ir labi.
Labu, Dieva gribētu mērķi ir iespējams
sasniegt tikai ar labiem līdzekļiem.
Kā ir ar pazemību ģimenē un laulībā?
Erberts: Sievai, pēc Bībelē sacītā,
ir jāgodā un jāciena savs vīrs. Tas gan
nenozīmē, ka būtu jāpazemojas tur, kur
nav jāpazemojas. Bieži cilvēki domā –
ja sieva ir pazemīga vīram, tad viņa jutīsies mazāk vērtīga nekā viņš, taču Bībele
neko tādu nemāca. Ja sieva, esot kristiete, būs pazemīga un sirsnīga, tad viņa
tāda būs arī ģimenē un laulībā – arī pat
tad, ja viņas vīrs nebūs kristīgs cilvēks.
Rute: Bībelē ir jauks apsolījums, ka
caur ticīgo arī neticīgais laulībā un ģimenē tiks svētīts!
Erberts: Dievs ar vienādu cieņu un
vērtību ir radījis gan vīrieti, gan sievieti,
tāpēc abi ir vienlīdz cienījami un godājami. Reizēm vīri nav izpratuši savu lomu,
kas viņiem uzticēta jau no radības sākuma, proti, ka viņi ir ģimenes galvas, labi
laulātie draugi, kas ir atbildīgi par savu
dzīvi, laulību un ģimeni. Tad, ja vīrs ar
savu atbildību un attieksmi ir savā vietā,
tad sievai nav grūti būt pazemīgai, parādīt viņam cieņu un godu un būt laimīgai,
ka ir kopā ar tādu vīru.
Bībelē teikts, ka no sirds pilnības mute
runā, tāpēc man liekas, ka, dzīvojot ar
jaunajām dāvanām, ko mums dod Kristus,
nemaz nebūtu īpaši jāsaspringst, katru
mīļu brīdi domājot, vai es šobrīd esmu
pazemīgs vai neesmu. Mūsos šīs dāvanas vienkārši ir. Reizēm mēs paši nemaz
nepamanām savus labos darbus, jo
mūsu sirdis jau ir citas – pārmainītas.
Un tā ir labi. Vienīgi Dievs spēj visu
nevainojami izvērtēt.
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Patiesa kristieša skolotājs vienmēr ir Jēzus Kristus. Tāpat kā citās
dzīves jomās, arī pazemībā nav labāka parauga par Viņu. Un šī pazemības mācība skan šādi: „Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir
arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu
līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs” (Flp 2:5–7).
Jēzus, būdams Dieva dēls, nerīkojās kā Kungs, bet gan kļuva par
vienkāršu cilvēku, lai Viņa kvēlākā vēlēšanās – būt ar mums –, netiktu
uzspiesta kā no valdnieka, bet tiktu dāvināta kā no drauga.
Pazemībā Jēzus jau no pirmās dienas parāda, ka Viņa valstība ir pilnīgi citāda nekā mūsu iedibinātā kārtība. Jēzus – Dieva dēls, pasaules
valdnieks – piedzimst kūtī, nevis greznā pilī. Jēzus iejāj pilsētā uz ēzeļa,
nevis baltā zirgā, karavīru apsargāts. Jēzus saka: „Veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem.” (Lk 5:31) Viņš nāk vizītē nevis pie varenajiem
un izcilajiem, bet gan pie kritušajiem, lai tos uzceltu.
„..ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas
starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī Cilvēka Dēls nav
nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu
par atpirkšanas maksu par daudziem.” (Mt 20:26–28)
Pasaulē padotie ar to, ko tie spēj, kalpo vadītāja vajadzībām un padotajiem atkal kalpo citi padotie. Bet Dieva valstības hierarhijā vadītājs
ar savām spējām sagādā labumu saviem padotajiem un padotie atkal
tālāk – saviem padotajiem. Un godā tiek celts tas, kurš visvairāk kalpojis visiem. Kā pirmais no visiem – Jēzus Kristus.
Pasaulē vadītājs var atpūtināt rokas no smaga darba, kamēr viņa
vietā to dara padotie, bet Dieva valstības hierarhijā atpūšas pats vājākais, kamēr vadītājs ziedo sevi tiem, kuri nav spējīgi. „ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.” (Jņ 10:11)
Jāzeps Bikše

far (NO)
папа (RU)

naaber (EE)
neighbour (UK)

cousine (FR)
двоюродная
сестра (RU)

SVEŠVALODU MĪKLA

Schwester (DE)
syster (SE)

Freund (DE)
vän (SE)

Šeit attēloti daži no tiem, kurus Bībele tevi
aicina uzskatīt par augstākiem nekā sevi. Ieraksti
rūtiņās, kas tie ir. Tev palīdzēs nosaukumi dažādās
svešvalodās: norvēģu (NO), lietuviešu (LT), angļu
(UK), franču (FR), zviedru (SE), krievu (RU), vācu
(DE), igauņu (EE). Uzzīmē arī viņu portretus!
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mokytojas (LT)
Lehrer (DE)

selger (NO)
vendeur (FR)

тётя (RU)
aunt (UK)

maman (FR)
mom (UK)

pusbrolis (LT)
kusin (SE)

брат (RU)
bror (NO)

Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības
mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai
līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā
prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar
vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām.”
(Flp 2:1–4)

Šā gada februārī un arī martā ikvienam, kas ir iesaistījies brīvprātīgā kalpošanā Jēzus draudzē, būs iespēja apmeklēt apmācības, kuru
virstēma ir „ELĪŠA – STĀSTS PAR ABSURDU TICĪBU”. Tas būs
četrdaļīgs videoseminārs ar subtitriem latviešu valodā. Videosemināra
pamatā būs amerikāņu mācītāja Kreiga Grešela (Craig Groeschel)
svētrunas. Kopš 1996. gada Kreigs Grešels ir draudzes Lifechurch.tv
mācītājs. Viņš ir bijis arī lektors Vispasaules Vadības samitā (Global
Leadership Summit).
Kādas būs svētrunu tēmas?
4. februārī – „ABSURDA apņemšanās”
Kādā parastā dienā jaunais Elīša strādāja uz lauka un pat nenojauta, kas viņu sagaida. Viņam garām gāja pravietis Elija un pilnīgi negaidīti aicināja Elīšu viņam sekot. Ko darīja Elīša? Viņš sadedzināja savu
galveno darbarīku – jūgu – un sekoja Elijam. Elīša ne mirkli nešaubījās, kas viņam jādara. Viņam nebija jāzina un jāsaprot visas
detaļas Dieva plānā, lai tam nekavējoties paklausītu.
11. februārī – „ABSURDA ticība”
Trīs ķēniņi devās karā, būdami pilnīgi pārliecināti, ka uzvarēs. Bet tad viņi attapās tuksnesī bez ūdens. Kad viņi vērsās pie
pravieša Elīšas pēc palīdzības, viņš lika tiem rakt grāvjus. Tuksnesī. Slāpju mocītiem. Jo vien Dievs var sūtīt ūdeni, bet reizēm
Viņš vēlas, lai mēs izrokam grāvjus. Turklāt īsta ticība tic lielām lietām, bet ir gatava sākt ar mazumu.
25. februārī – „ABSURDA gādāšana”
Kāda pravieša atraitne bija nonākusi neapskaužamā situācijā, jo viņas vīrs bija miris, viņai nebija naudas, turklāt parādu dēļ
viņai grasījās atņemt dēlus. Sarunā ar pravieti Elīšu viņa uzsvēra to, ka viņai nav pilnīgi nekā, bet vai tā tiešām bija? Vai krūka
eļļas ir pilnīgi nekas? Ko darīt, kad mums kaut kā ir šķietami maz? Ir jābeidz gaidīt uz to, ko gribam, un jāsāk strādāt ar to, kas
mums ir. Ir jāpiedāvā Dievam tas, kas mums ir, un jāuzticas, ka Viņš dos to, kas mums nepieciešams.
4. martā – „ABSURDA atgūšanās”
Ko iesākt, ja šķiet, ka esi zaudējis garīgo asumu? Ko darīt, kad esi kļuvis par pilna laika darbinieku, vecāku, studentu un nepilna laika kristieti? Kā atgūt aizlienētu dzelzs cirvi, kas iekritis ūdenī? Pravietis Elīša zināja, ka ir svarīgi noskaidrot, kur tas ir
pazaudēts, un tad būt gatavam pastiept roku, kad Dievs noliek pazaudēto rokas stiepiena attālumā.

Vita Rudzīte

liigai

dolace

23
liigai Ziemassvētku rītā

39
dolace #jdjballe black &
white harmony

otofants

mezecka

linda_laame

17
otofants Beidzot sniegs. :)
#snow #sun #sunny #nature

16
mezecka Uz balli! #nofilter
#snow

7
linda_laame janvāra vētra.
Pie Rojas viss mierīgi. #vetra
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SIRSNĪGI SVEICAM!
Skaidrīte Strumpe
Lilija Stūre
Anna Pļavniece
Ausma Olande
Gatis Bikše
Guntis Ranka
Valda Ranka
Aina Timermane
Spodra Kļaviņa
Zaiga Indersone

97
89
87
85
85
84
82
81
80
60

(18.02.)
(04.02.)
(24.02.)
(20.02.)
(02.02.)
(06.02.)
(07.02.)
(02.02.)
(22.02.)
(21.02.)

KRISTĪTI

Kāpēc mans vārds nav atrodams starp ikmēneša
dzimšanas dienu jubilāriem?
Atbilde: Publicējam tikai tos jubilārus, kam
attiecīgajā mēnesī ir apaļa vai pusapaļa jubileja no
40 līdz 75 gadiem, un visus jubilārus no 80 gadu
vecuma.

Martins Gruzītis
Viesturs Ziedars
Ralfs Krasausks
Laura Olšteina
Rebeka Kokuma
Gabriela Elīza Bērziņa

IESVĒTĪTI
Kārlis Kriķis

2014. GADA DECEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
11560
Ziedojumi
Mērķziedojumi (Svētdienas skolai, Alfa kursam, diakonijai u. c.) 8334
3697
Kolektes
1000
SIA „Ceļš” iemaksa no uzkrātā rezerves fonda
440
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
180
Ziedojumi par kristībām, laulībām
56
Dzīvokļu izīrēšana un zemes iznomāšana
25267
Kopā
Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes, Lubānas draudzei, misijai Indijā
„Rīgas siltums”
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Grāmatvedības pakalpojumi
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
Palīdzības pabalsti
Kāpņu margas pie dievnama
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Pasta pakalpojumi
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Evaņģelizācijas kartīšu druka
Degviela
Elektrība
Kancelejas preces
Draudzes eglītes izdevumi
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
„Venden” ūdens
Kopā
Redaktore: Līga Pugoviča

3279
2182
1495
1234
851
655
550
506
465
424
270
233
224
208
150
131
102
51
50
33
30
19
13
10
8
13173

LAULĀTI
Vilnis Strazdovskis un
Aiga Tonne

MŪŽĪBĀ
Velta Krauja (27.04.1924.–
18.12.2014.)
Veronika Vera Ļaha (27.05.1938.–
21.12.2014.)
Jānis Vaniņš (03.05.1926.–
03.01.2015.)

Seko savai draudzei:
www.jezusdraudze.lv, draugiem.lv
twitter.com:@jezusdraudze
facebook.com

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Alise Pīrāga, Jāzeps Bikše, Anda Miķelsone,
Augusts Kolms, Lelde Kupce
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
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
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
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"

