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Sirsnībā
mācītājs Erberts Bikše

Ko tagad darīt? Kā rīkoties?  
Tik ļoti gribētos, lai kāds būtu  
līdzās un dotu gudru pamācību,  
padomu. Izrādās, pamācīt 
gatavo netrūkst, ja vien kā-
dam atklājam savu vajadzību. 
Bet kā lai zinām, ka padoms 
vai pamācība ir tiešām uzticami,  
tādi, kas neliks vilties?

Apustulim Pāvilam šajā 
jautājumā ir, ko sacīt. Viņš 
runā skaidru un tiešu valodu. 
Lai mēs varētu dot uzticamu 
padomu vai pamācību citiem,  
mums pašiem jābūt piepildī-
tiem ar visu, ko sacījis un 
mācījis Jēzus. Pamācībai, 
kuru pieņemam vai dodam, 
nav īsta seguma un noturīgas 
vērtības, ja tā nav nekas vai-
rāk kā mūsu pašu zināšanas 
vai pieredzes augļi. Visas 
mūsu pašu zināšanas un pie-
redze nav nekas tāds, kam 
varētu droši un nešaubīgi uz-
ticēties.

Esmu par to dzīvē daudz- 
kārt pārliecinājies. Es nelieku  
lielas cerības uz padomu, kura  
pamatā nav nekas vairāk, kā  
cilvēka paša dabiskās zināša-
nas. Es lieku lielas cerības uz  

tādu pamācību, kuru kāds 
saka, pamatojoties visā, kas 
ir Kristus un ko Viņš sacījis 
un mācījis. 

Šādas uzticamas pamācības  
došana ir iespējama vien tad, 
ja cilvēks sevi vienmēr no 
jauna piepilda ar Kristu un 
Viņa mācību. Tas ir tieši tā, 
kā saka Pāvils: „Lai Kristus 
vārdi bagātīgi mājo jūsos, 
pamāciet un pamudiniet cits 
citu gudrībā..” Pamācīt un 
pamudināt tā, lai sacītajā 
patiesi būtu dievišķa gudrība, 
ir iespējams tad, ja Kristus 
sacītais ir bagātīgi domās un 
sirdī. No tāda cilvēka, kas ik 
dienas dzīvo ticības vienotībā 
ar Kristu, kura domas un 
sirds saistās pie Bībeles mācī-
bas, es patiesi ceru sagaidīt 
gudru padomu un pamācību. 
Vai šādu cilvēku nekļūst arvien  
mazāk? Ar bažām uzdodu 
jautājumu arī sev: „Un kā ir 
ar mani?”

Atkal ir sācies jauns mācī-
bu gads. Mūsu bērni un maz- 
bērni dosies uz skolu, jaunieši –  
savās studiju gaitās. Viņi krās 
zināšanas, iegūs pieredzi. Un 

tas ir labi, tam tā arī jābūt. 
Zināšanas, laba izglītība 
paver plašākas iespējas rado- 
šai, veiksmīgai dzīvei pasaulē.  
Taču ir jautājums, un tas  
vispirms attiecas uz vecākiem:  
„Vai jūsu rūpju lokā ir un pa-
liek jūsu bērnu nemirstīgās 
dvēseles, kurām reiz jāieman- 
to mūžīgā dzīvība?”

Mēs rūpējamies, lai bēr- 
niem būtu viss dzīvei nepiecie- 
šamais – ēdiens, apģērbs, 
siltums, mājas un daudz kas 
cits, taču bieži aizmirstam, ka 
viņiem ir dvēsele, kas patiesi 
laimīga var būt vien tad, kad  
ir atradusi Dievu un ir Viņa 
mīlestības un patiesības ap-
ņemta un piepildīta. Ticu, ka 
Dievs vēlas, lai pamācība, 
kuru dodam bērniem, būtu 
ar mūžības vērtību, derīga ne 
tikai kādu brīdi, pasaulē esot, 
bet tāda, kas palīdz redzēt 
visu lietu mērķi – iemantot 
mūžīgo dzīvību Dieva valstībā –  
un doties uz to.

Šādu dievišķu padomu, 
pamācību kādam varam dot 
tikai tad, ja paši vienmēr no  
jauna tiekam piepildīti ar visu,  

ko sacījis un mācījis Kristus. 
Dievišķa gudrība un padoms 
izplūst no sirds, kurā Svētajā  
Garā ir klātesošs pats Kristus.  
Tā ir sirds, kurā skan patei-
cība un slava Dievam. 
Pateicība un slava, kas izau-
gusi no paša Dieva dotajiem 
vārdiem, kuri atrodami Bībelē.

„Pamāciet un pamudiniet 
cits citu gudrībā, ar pateicību 
Dievam dziediet savās sirdīs 
psalmus, himnas un garīgas 
dziesmas!” skan Pāvila pamudi- 
nājums un ielūgums mums.

No sirds novēlu ikvienam 
kļūt par tādu kristieti, par 
kuru citi varētu sacīt: „Pie 
viņa ir vērts aiziet pēc padoma  
un pamācības, jo viņš ir diev- 
bijīgs, mīl Kristu. Viņš runā 
un māca to, kas ir pamatots 
Bībelē, ir saskaņā ar Svēta-
jiem Rakstiem.”

Lai visiem svētīgs jaunais 
mācību gads – rūpēs ne tikai  
par laicīgās dzīves vajadzībām,  
bet arī par to, kas izglābj mūžī- 
gai dzīvībai!
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pirmās vēstules skaidrojumi” u. c.), kā 
arī kristīgās filmas („Pelikāns tuksnesī”, 
„Ādama āboli”, „The Mission”, „Mūžīgais 
kalendārs” u. c.) esat aicināti iepazīt 
draudzes bibliotēkā.

Par kristīgo literatūru un lasīšanu
Grāmatu grāmata – tā nereti tiek  

dēvēta Bībele, kuras autors ir Dievs. 
Bībele ir mūsu dzīves ceļvedis, padom-
devējs. Bez tās katrs kristietis nevar 
iedomāties savu dzīvi, bet šoreiz vēlos 
liecināt par kristīgo literatūru, kas ir  
mūsdienu cilvēku dzīvās liecības par 
Dievu atklāsmēs, atziņās, dzejā, lūgša-
nās. Apbrīnojami, cik mūsu Dievs ir 
bagāts! Arī šodien Dievs nav mainījies. 
Viņš ir darījis mūs bagātus, par ko liecina 
kristīgā literatūra. Būsim čakli un atvērti 
Dieva liecībai cilvēku dzīvē caur kristīgo 
literatūru, nebaidīsimies kāpt Jēzus 
laivā kopā ar brāļiem un māsām Kristū! 
Nebaidīsimies no jaunām atziņām, daž-
kārt arī nesapratnes, jo visi mēs esam 
tik dažādi. Bet arī tas ir labi, jo tā mēs 
pārbaudām  un rūdām savu ticību. Tad  
nu droši cits citu uzmundrināsim, dalīsi-
mies pieredzē un lūgšanā, lai nokļūtu 
zemē, kuru Dievs mums ir devis.
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Banjans Dž. „Svētceļnieka taka”
„Klīzdams caur šīs zemes tuksnesi, 

gadījos kādā vietā, kur bija pamesta 
zvēra miga, un nolikos tur gulēt. Es 
gulēju un redzēju sapni. Lūk, sapnī es 
redzēju skrandainu vīru, kas stāvēja, 
aizgriezis seju prom no savām mājām, 
ar grāmatu rokā un milzu smagumu uz 
pleciem,” tā sākas apraksts Kristieša 
ceļam no Iznīcības pilsētas uz Ciānas 
kalnu, kur viņš tiktu glābts no nākamās 
dusmības, kur iegūtu mieru un Mūžīgu 
dzīvību. Ceļā Kristietim ir daudz grūtību, 
jāšķērso Nomāktības purvs, Pazemības 
ieleja, jānonāk pie Pestīšanas mūra 
sienas… Kristietis sastop gan tos, kas 
viņu virza pretim mērķim, brīdina par 
iespējamām briesmām, rosina iet pa 
pareizo ceļu – Evaņģēlistu, Skaidrotāju, 
Saprātību, Dievbijību, Žēlastību u. c., 
gan tos, kas cenšas viņa gaitu pārtraukt, 
gribu salauzt. Pasaulīgais Gudrinieks 
„jūt garšu tikai šīs pasaules mācībai, 
tādēļ viņš vienmēr iet tikai uz Morāles 
ciema baznīcu”, bet Formālists un 
Liekulis no Iedomības pilsētas Kristieti 
rosina izvēlēties vieglāko ceļu, doties pa 
taisnāko taku. Pasaulīgais un Naudmīlis 
iesaka izmantot tos, kuri ir labi, un kļūt 
reliģiozam, lai sev iegūtu daudz vairāk 
labumu. Ateists cenšas pārliecināt, ka 
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NO SEPTEMBRA JĒZUS DRAUDZĒ – OTRS MĀCĪTĀJS
Esam priecīgi paziņot, ka no šī gada 1. septembra Jēzus draudzē darbu sāks otrs 

mācītājs – Jānis Cepurītis –, kurš draudzē kalpos kopā ar līdzšinējo  
draudzes mācītāju Erbertu Bikši. Jūlija beigās draudze saņēmusi oficiālu Jāņa 

Cepurīša kalpošanas nosūtījumu no arhibīskapa Jāņa Vanaga.

Jānis ir 33 gadus vecs, precējies – sieva Līga –, ģimenē aug divi bērni – Emīlija 
un Gustavs. Savu ticības ceļu Jānis sācis Rīgas Lutera draudzē, kur apmeklējis 

Svētdienas skolu un vēlāk vadījis jauniešu darbu. Pēc tam aicināts kalpošanā uz 
Smiltenes ev. lut. draudzi, bet pēdējos 5 gadus kalpojis Salaspils draudzē. Šogad 

Jānis pabeidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti un ieguvis maģistra grādu 
teoloģijā. Vairāk par Jāni Cepurīti uzziniet, lasot šī numura lielo interviju (4., 5. lpp.)!

Lai Dievs svētī mācītāju Jāni, sākot kalpošanu Jēzus draudzē!

Sestdien, 19. septembrī, jaunās 
Dziesmu grāmatas atvēršanas svētki.

Svētdien, 20. septembrī, plkst. 10.00 
dievkalpojums ar mācītāja Jāņa Cepurīša 
ievešanu kalpošanā draudzē. Piedalīsies 
prāvests Krists Kalniņš.

Pirmdien, 21. septembrī, plkst. 18.30  
sāksies iesvētes mācības cikls. Nodarbī-
bas notiks pirmdienās plkst. 18.30. Tās 
vadīs mācītāji Erberts Bikše un Jānis 
Cepurītis. 

Svētdien, 27. septembrī, pēc diev- 
kalpojuma svinēsim Sadraudzības svēt- 
dienu. Lūdzam paņemt līdzi kādu kārumu  
kopējam galdam!

Ciānas kalna nav, jo viņš Debesu pilsētu 
ir meklējis divdesmit gadu… Vai Kristietis 
nonāks Pilsētā, kas ir kalnā, un tiksies ar 
Godības Ķēniņu?

Grāmata, ko 17. gadsimtā sarakstījis 
angļu garīdznieks Džons Banjans, tiek  
uzskatīta par kristīgās literatūras klasiku.  
Tā latviešu valodā ir izdota jau iepriekš, 
bet pagājušajā gadā tapis jauna tulkoju- 
ma (tulkotājs Didzis Meļķis) izdevums 
ar skaistām un izteiksmīgām Kaspara 
Zariņa ilustrācijām. Grāmatas izdošana  
jau nodēvēta par vienu no nozīmīgāka-
jiem notikumiem Latvijas grāmatniecības 
kultūrtelpā. Izdevums varētu būt intere- 
sants domātājiem. Alegoriskie tēli 
lasītāju mudina palūkoties uz sevi, savu 
pieredzi, apraksti liek atpazīt dzīves 
situācijas un piedzīvotās emocijas. 
Grāmatas tulkotājs anotācijā raksta: 
„Tas ir stāsts par Dieva aicinājumu, 
atgriešanās prieku un ticību, kas ir tik 
brīnišķīgs guvums, ka tās dēļ viņš vai 
viņa turpmākajā dzīvē ir ar mieru upurēt 
kaut visu pārējo, lai to vien paturētu.”

Dž. Banjana grāmatu un citus ne ma-
zāk interesantus izdevumus, jaunākās 
Luterisma mantojuma fonda grāmatas 
(„Luterisms jautājumos un atbildēs”, 
Dž. Klainings „Žēlastība un atkal 
žēlastība”, M. Luters „Apustuļa Jāņa Ilze Graudiņa

Ingūna Stranga
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Pēc Deivida Votsona grāmatas „Kristus māceklis” 
Līgas Dolaces uzruna Durbes baznīcā  

nometnes ceturtdienas vakarā

Kā katru gadu, arī šovasar Jēzus 
draudzes jaunieši devās kopīgā laivu 
braucienā, lai baudītu sadraudzību un 
skaisto Latvijas dabu. Šogad mēs bijām 
30 laivotāji ar 10 laivām.

Izvēlējāmies doties ceļojumā uz 
Kurzemi – Irbes upi. Tā ir vieta, kur 
pašlaik ir vismazākā apdzīvotība Latvijā, 
kur visapkārt ir plaši meži, daudz 
dzīvnieku, tīras upes un skaisti meža 
ezeri. Ceļojums ilga divas dienas, un 
kopā nobraucām 32 km. 

Katru dienu iesākām ar lozunga 
lasījumu, lūgšanu un pārdomām par 
Dieva vārdu. Pēc tam kāpām laivās un 
devāmies pretī dienas piedzīvojumiem. 
Vakarā pēc kopīgajām vakariņām pie 
ugunskura dziedājām slavas dziesmas, 
runājāmies, smējāmies un labi 
pavadījām laiku. 

Tas nebūtu jauniešu cienīgs 
izbrauciens, ja sešas no desmit laivām 
nebūtu apgāzušās ar visiem laivotājiem 
un mantām. Neaizmirstams bija 
ceļojuma nobeigums, kad visi kopā 
iebraucām jūrā. Pēc laivu brauciena uz 
nometnes vietu devāmies padomju laiku 
kravas mašīnā. 

Paldies Dievam, ka Viņš mums ir 
devis tik skaistu Latviju un ka Viņš mūs 
pasargāja un lika visam labi izdoties! 
Tiekamies nākamajā laivu braucienā! 

Cilvēkam ir divas lielas garīgas 
vajadzības – viena pēc piedošanas, 
otra pēc labā. Apzināti vai neapzināti 
cilvēka iekšējā būtība ilgojas pēc 
abiem. Ir brīži, kad cilvēks sauc pēc  
tiem, kaut arī savā nemierā, vientulī- 
bā, bailēs un spaidos nevar aptvert, 
pēc kā viņš īsti sauc. 

Dievs dzirdēja šo saucienu pēc 
palīdzības, saucienu pēc piedošanas. 
Atbilde nāca Golgātā. Dievs sūtīja 
pasaulē savu vienīgo Dēlu mirt par  
mūsu grēkiem, lai mēs iegūtu piedo- 
šanu. Tā ir Dieva dāvana mums – 
atpestīšanas dāvana. 

Lielajai piedošanas dāvanai 
Dievs pievieno vēl otru – lielo 
Svētā Gara dāvanu. Viņš ir tas  
spēka avots, kas nāk mums palīgā  
atbrīvoties no nožēlojamā nespēka, 
kas mūs ir satvēris. Viņš dod mums  
spēku patiesi kļūt labiem. Ja tu tici 
Jēzum Kristum, tad tev ir pieejams 
spēks, kas var pārveidot tavu dzīvi.  
Dievs piedāvā arī spēku, kas nogu- 
rušu draudzi var pārvērst dzīvā, 
augošā kopā, spēku, kas var pārvei-
dot pat tādas sfēras kā attiecības 
ģimenē un starp draugiem.

Pirmais un augstākais Gara darbs  
ir pagodināt Kristu. Šis atjaunojošais  
darbs sākas tajā brīdī, kad mēs 
saistām savu dzīvi ar Jēzu un saņe-
mam Viņa Garu savā sirdī. Dieva 
līdzība mūsos ir grēka izkropļota un 
aptraipīta. Atpestījis mūs caur sava 
Dēla nāvi, Dievs sūta savu Garu 
mūsu sirdīs, lai sāktu remontu. Tā 
ir smalka un ilgstoša operācija, kas 
ir atkarīga arī no mūsu gatavības 
sadarboties. 

Mums ir jāatzīst, ka viss, kas 
mums ir nepieciešams, ir Kristū, un,  
ja mēs reiz patiesi esam Kristū, mēs  
Viņā esam pilnīgi. Viņā mums jau 
ir visa mīlestība un dzīvība, viss 
spēks, ticība un gudrība, viss, kas  
mums ir nepieciešams. Mums tas  
tikai ir jālieto un jāsāk baudīt neiz-
smeļamās bagātības, ko Dievs 
mums ir devis Kristū. 

Grēks mūs ir dabiski atdalījis no 
Dieva un bieži arī citu no cita. Savā 
ziņā mēs varam būt atsvešināti arī 
paši no sevis – emocionāli salauzti, 
savainoti un rētām klāti. Tādēļ mums  
ir nepieciešama iekšēja dziedināša-
na. Dievs vēlas strādāt mūsos caur 
savu Garu, lai mēs būtu spējīgi uz  
šo pozitīvo mīlestības atbildi neat-

Pēteris Bikše

karīgi no situācijas. 
Dieva glābšanas plāns ir skaidrs. 

Caur Kristus nāvi un augšāmcelšanos 
mēs varam izlīgt ar Dievu un varam 
sākt piedzīvot to, kā tiek dziedinātas 
mūsu attiecības ar Viņu. Ja mēs ļaujam 
Kristum būt mūsu dzīves Kungam, Viņa  
Gars sāk mūs pārveidot līdzīgus Viņam  
no godības uz godību (2Kor 3:18). Tā 
mūsu dzīvē arvien vairāk un vairāk pa- 
rādās Gara augļi: mīlestība, prieks, miers  
un citi. Mūsu glābšana, viengabalainība 
Kristū ir pilnīga, bet mums ir jāatver 
sava dzīve Dievam un citam pret citu, lai 
Viņa Gars varētu dziedināt mūsu iekšējās 
brūces un atjaunot mūs Dieva mīlestībai. 

Lai šī dziedināšana būtu efektīva, ir 
jāsper vairāki soļi. Pirmkārt, mums ir 
jābūt gataviem nomest aizsargmaskas. 
Mums tiešām var būt nepieciešama citu 
kristiešu palīdzība, lai mēs ieraudzītu, 
kādas šīs maskas ir, – mēs varam būt  
pārsteidzoši akli attiecībā uz pašu aizsarg- 
mehānismiem! Var būt arī tā, ka mēs 
vienīgi pieņemošās kristīgās mīlestības 
drošībā esam gatavi atteikties no šīm 
maskām un tā atzīt jomas, kurās mums 
neveicas, kurās esam ievainoti un nabagi. 

Otrkārt, mums ir atklāti jāatzīstas 
Dievam, kādi patiesībā esam, jāatzīst 
mūsu visdziļākās alkas, tieksmes un 
reakcijas un pazemīgi jālūdz Viņa piedo-
šana un Viņa Gara dziedinošā mīlestība. 
Tā kā Dievs pastāv ārpus laika, mēs 
lūgšanās varam atgriezties tajos brīžos, 
kad esam bijuši sāpināti, un savā sirdī  
piedot tam cilvēkam, kas mūs ir sāpinā-
jis. Varam arī atzīties, ka esam slikti iz-
turējušies pret kādu cilvēku, un lūgt, lai 
Dievs palīdz šo lietu sakārtot, ja tas vēl 
ir iespējams. Citiem vārdiem sakot, mēs 
lūdzam, lai Svētais Gars dziedina tās 
iekšējās brūces, kas mums atklājās, kad 
ļāvām nokrist maskām.

Treškārt, atklāti mīlestībā piedaloties 
citam cita dzīvē, mēs Gara dziedināšanu 
padarām par realitāti. Kristīgā sadrau-
dzībā mēs mīlestībā varam runāt patiesību,  
būt godīgi cits pret citu, lūgt cits par 
citu un tā saņemt Dieva dziedināšanu 
un sadraudzību, pie kuras mums visiem 
vajadzētu piederēt. Dziedinātājs vēl jo-
projām ir Dievs, bet Viņa Gars var brīvāk 
darboties to kristiešu dzīvē, kuri gādīgā 
un netiesājošā mīlestībā ir dziļi atvērti 
cits pret citu. „Izsūdziet cits citam savus 
grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka 
topat dziedināti.” (Jk 5:16)

VISS, KAS MUMS NEPIECIEŠAMS, IR KRISTŪ
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Uz interviju esam aicinājuši Jēzus 
draudzes jauno mācītāju Jāni Cepurīti 
un viņa sievu Līgu, lai iepazītos, parunātu  
par dzīvi un to, kā cits citu varam mācīt 
gudrībā!

Alise Pīrāga

Pastāstiet, kas jūs esat un no ku-
rienes nākat!

Jānis: Mēs abi esam rīdzinieki, bet 
mans kalpošanas ceļš ir vedis dažādos 
virzienos. Pēc ordinācijas mans pirmais 
nosūtījums bija kalpot Smiltenē. Mēs ar  
Līgu tad jau bijām precējušies un pār-
vācoties no rīdziniekiem kļuvām par 
vidzemniekiem. Pēc neilga laika es saņē-
mu aicinājumu kalpot Salaspilī, tāpēc 
pārcēlāmies atpakaļ uz Pierīgu. Salaspilī 
mēs dzīvojam jau piecus gadus. 

Līga: Es sevi neuzskatu par īstu rīdzi-
nieci, jo bērnību pavadīju, kā es saku, 
Jūrmalas laukos. Toreiz tā nebija tāda 
kūrortpilsēta, kādu to pazīstam tagad. 
Kad es sāku mācīties 5. klasē, mēs ar 
ģimeni pārcēlāmies uz Rīgu. Bija laiks, 
kad es kā apvainojumu uztvēru to, ka 
mani kāds nosauca par Rīgas skuķi. Ne-
sen gan vīram atzinos, ka kaut kas no 
pilsētnieces manī tomēr ir... (Smejas)

Jāni, kāds bija tavs ceļš līdz mācī-
tāja amatam?

Jānis: Manuprāt, šis ceļš nekad nav  
vienkāršs. Tas ir ceļš, kurā Dievs tevi 
aicina, pārbaudot, vai tu saproti, uz ko 
tevi aicina. Tas nenotiek vienā brīdī, kad  
pamosties un saproti – es būšu mācītājs.  
Mēs abi ar Līgu esam no Rīgas Lutera  
draudzes, un mana bērnība un tīņa gadi  
pagāja Baznīcas vidē. Laiks Lutera drau-

dzē bija īpašs: kopš deviņdesmitajiem 
gadiem es biju iesaistījies svētdienas 
skolā, vēlāk – jauniešu darbā. Kādā 
brīdī Dievs uzrunāja, pieveda pie kādām 
domām un lēmumiem un, manuprāt, 
skatījās, ko es ar to visu iesākšu. Pēc 
vidusskolas man bija dažādas domas, ar 
ko es gribu nodarboties, tāpēc liekas, ka 
mācītāja amats nevienam šūpulī ielikts 
nav. Ir jāmāk sadzirdēt, saklausīt un tam 
uzticēties. Man tika piespēlēti dažādi 
notikumi un cilvēki, un to virknējums 
veidoja manu „jā” atbildi Dievam sais- 
tībā ar šo amatu. Vēlāk studēju Lutera 
akadēmijā, un 2008. gadā mani ordinēja.  
Šogad es ieguvu arī maģistra grādu 
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē.

Vai pirms mācītāja amata tu darīji 
citu darbu?

Jānis: Jā, pirms tam strādāju aizsar-
dzības nozarē, taču Dieva ceļi bija citi. 
Īsu brīdi Ādažu militārajā bāzē biju arī  
armijas kapelāns, taču sapratu, ka aici-
nājums būt par mācītāju ir stiprāks. 

Līga: Sākotnēji Jānis mācījās, lai kļūtu  
par armijas kapelānu, taču beigās viss 
iznāca citādi. Mūsu dzīvē saklausīt Dieva  
aicinājumus un tiem paļauties ne vienmēr  
ir bijis vieglākais ceļš. Parasti ir tieši pretēji. 

Līga, ar ko tu nodarbojies?
Līga: Pirmkārt, esmu mācītāja sieva.  

Esmu mācījusies par reklāmas speciālis-
ti, un kādu laiku nostrādāju reklāmas 
nozarē. Aizstāvēju savu diplomdarbu, 
bet pēc tam es kļuvu par mammu, un 
mana dzīve pārvērtās. Kad Jānis vēl nebi- 
ja mācītājs, mēs abi strādājām pilna laika 
darbu; saucām to par balansēto ģimeni, 
jo katrs pienesa savu artavu. Taču pēc 
bērnu piedzimšanas viss mainījās, un 
Dievs man deva iespēju kalpot tur, kur 

es nekad nebūtu domājusi, – saistībā 
ar svētdienas skolām. Es apmācu svēt-
dienas skolu skolotājus, darbojos arī 
Bībeles draugu līgā, un pašlaik esmu tās 
vadītāja. Vēl esmu divu bērnu – Gustava 
un Emīlijas – mamma. 

Kāds bija jūsu ceļš pie Dieva?
Jānis: Mans ceļš pie Dieva bija sais- 

tīts ar svētdienas skolu. Kopš tās diezgan  
daudz laika pavadīju baznīcā. Man nav 
spilgta atgriešanās stāsta, jo ticība vien-
mēr ir bijusi man līdzās – gan svētdienas 
skolā, gan darbojoties ar savas draudzes 
jauniešiem. 

Līga: Manā ģimenē bija diezgan duāla 
attieksme pret kristietību. Tētis sevi dēvē- 
ja par kristieti, bet mamma bija cietusi 
no pārāk agresīviem kristiešiem, un tas  
bija izraisījis Dieva noliegumu. Es augu  
vienā istabā ar vecvecmāmiņu, kura bija 
uz gultas un bija ļoti ticīga. Viņa man 
visu laiku stāstīja par Dievu, mācīja lūg- 
šanas un runājās ar mani. Reizēm es tiku 
uz svētdienas skolas nometnēm. Kad 
pārcēlos uz Rīgu, mēs katru svētdienu 
sākām iet uz baznīcu – uz Lutera draudzi 
Torņakalnā. Tur es arī satiku Jāni. Kad 
mēs jau bijām precējušies, Jāņa mamma 
man atklāja, ka visu Jāņa dzīvi viņa 
bija lūgusi, lai viņai būtu laba un ticīga 
vedekla. Tas man likās brīnišķīgi un lika 
saprast, ka tu esi īpaši izlūgts. 

Vai jums ir kādi hobiji?
Jānis: Pēdējos gados es daudz laika 

esmu ieguldījis mācībās, tāpēc hobijiem 
nav atlicis laika. Arī darbs draudzēs ir  
prasījis savu – Salaspilī mēs cēlām 
baznīcu, un tur man bija jādara daudz 
praktisku lietu. Šajā ziņā kalpošana 
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Jēzus draudzē man būs pavisam citāda, 
jo šeit mācītājam jādara tikai mācītāja 
darbs. Lauku draudzēs mācītājs dara 
gandrīz visu, tāpēc hobiji ir mazliet aiz- 
mirsti. Man patīk garas pastaigas – pro-
cess, kad tu ej, vēro un vari domāt. Tas 
ir labs veids, kā sevi iekšēji atslogot un  
kaut ko pārdomāt. Garas pastaigas rada  
telpu, kurā vari ar sevi labi justies. Sa-
laspilī mūsu priekšrocība bija botāniskais 
dārzs, pa kuru pastaigāties. 

Līga: Garas pastaigas ir mūsu kopī-
gais hobijs. Man ir paveicies, jo viss, ko 
es pašlaik daru, lēnām pārvēršas par 
manu hobiju. Tagadējais hobijs ir bērnu 
garīgā vadība un tās metodes. Vēl man 
patīk lasīt, jo tas liekas relaksējoši – lasīt 
garīgi padziļinošu literatūru, ko pirmajā 
brīdī ir grūti saprast. Man patīk arī atklāt 
ko jaunu, gatavot ēst un dekorēt, lai 
citiem cilvēkiem būtu prieks. 

Šī numura tēma ir „Kristus vārds 
lai bagātīgi mājo jūsos: pamāciet 
un paskubiniet cits citu visā gudrībā 
ar psalmiem, himnām un garīgām 
dziesmām, žēlastībā dziedādami 
savās sirdīs Dievam!” (Kol 3:16) Kā 
izpaužas kristīga pamācīšana? Kādai 
tai vajadzētu būt?

Jānis: Es domāju, ka mūsdienās cil- 
vēki vismazāk grib, lai viņiem māca dzīvot  
un stāsta pareizās receptes; tā ir viena 
no mūsu laika likstām. Manuprāt, pamā-
cīšana ne vienmēr notiek ar vārdiem. 
Kristīgās vēsts būtība no vārdiem ved 
tālāk – pie izdzīvotas īstenības. Man lie-
kas, ka no vārdu gūzmas mūsdienās ir 
jāmācās atteikties. Pamācīšana gudrībā 
izpaužas tajā, ka mēs ar savu dzīvi pamā- 
cām un apliecinām Kristu. Mēs rādām, 
kā Kristus klātbūtne mūsos izpaužas, kā 
tā ir iesakņojusies. Pamācīt kādu dzīvot 
vienmēr ir viegli, jo atskaites punkts 
esam mēs un mūsu patiesība. Pamācīt 
ar dzīvi un parādīt, ka tavas dzīves latiņa 
ir pāri tam, ko tu māki runāt, ikdienā ar 
savu dzīvi parādīt, kam mēs piederam, –  
tas kristīgajā vidē ir ļoti svarīgi. Pāvils 
saka, ka Kristus klātbūtne mūsos ir pāri 
plūstoša. Pāvilam ir raksturīgi lasītājus 
mudināt ieraudzīt, ka pāri vārdiem ir vēl  
kaut kas. Man liekas, ka šīs Rakstu vietas  
mērķis ir arī mudināt izdzīvot savu ticības  
dzīvi bez vārdiem – nevis tāpēc, ka vārdi  
nebūtu vajadzīgi, bet tāpēc, ka ticība ne-
beidzas ar vārdiem – tā iet tālāk. Ne velti 
lasām, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, –  
dzīvotprasme sākas aiz vārdiem, kopā 
ar Dieva bezvārdu klātbūtni. Mēs katrs 
varam būt labs instruments Dieva rokās, 
lai draudzē, ģimenē, darbavietā ar savu 
dzīvi apliecinātu, kam mēs ticam, kam 
piederam un uz kā mūsu dzīve ir būvēta 
un balstās. Nāk skola, un man šī Rakstu 
vieta liekas ļoti atbilstoša septembrim. 

Kad domāju par savu skolas laiku, es ne-
atceros tos vārdus, ko man skolā teica, 
bet es atceros dzīves piemērus un to, 
kādi cilvēki bija skolotāji. Tas rāda, ka ne  
vienmēr ir svarīgi kratīt ar pirkstu un pa-
mācīt, jo ir robeža, kur vārdi beidzas un 
sākas dzīve. 

Līga: Man liekas, ka šī Rakstu vieta 
runā arī par to, kas stāv aiz mūsu teik-
tajiem vārdiem. Nav grūti notēlot labu 
kristieti, taču kristieša dzīve nav tik vien- 
kārša, kā tas izskan vārdos. Par to runā 
maz. Mēs otru cilvēku varam viegli pa-
kļaut ar savu viedokli par ticīga cilvēka 
dzīvi, tāpēc gribētos, lai cilvēki vairāk 
koncentrētos uz to, kas tiek darīts, nevis 
kādi padomi tiek doti. Vēl jāatceras, ka 
ne vienmēr tas būs kas skaists, ar ko 
liecināsim. Mums nav jāatspoguļo kaut 
kādi ideālā kristieša dzīves standarti. Ir 
labi, ka cilvēki redz arī mūsu kļūdas, to, 
kā mēs krītam un ceļamies – ceļamies 
nevis paši, bet tāpēc, ka ir Kristus. Es 
vairos no jautājumiem par labas dzīves 
formulu. Arī mīlestībai starp kristiešiem 
nevajadzētu tikt idealizētai, bet ir svarīgi,  
ko mēs darām, kad viss nav tik viegli un 
skaisti. Mums biežāk ir jābūt gataviem 
mācīties, nevis mācīt. Mācīties no sirds 
un patiesi. 

Jānis: Ticīga cilvēka dzīve ir skola, 
ko absolvēsim tikai debesu valstībā. Cil-
vēkiem liekas, ka uz zemes būs brīdis, 
kad viņi būs sasnieguši ticības briedumu, 
kas viņus jau ar vienu kāju pārcels debesu  
godībā. Tāpat kā cilvēki kāpj pa karjeras 
kāpnēm, līdzīgi arī mēs gribam kāpt pa 
ticības kāpnēm, bet es teiktu, ka ticība ir 
ceļš, kurā Dievs mums māca par Kristu, 
esot šajā pasaulē. Baznīca un draudze ir 
apliecinājums tam, ka kristietība nerunā 
par izlaušanos no šīs pasaules. 

Līga: Tā ir arī ļaušanās piedzīvojumam.  
Cilvēki vislabāk atceras to, ko ir izdzīvojuši  
uz savas ādas. Labie ceļavārdi palīdz, 
taču mūsos paliek tas, ko esam piedzī-
vojuši paši. Man liekas, ka ļoti svarīgi 
ir būt līdzās. Ne ar visiem cilvēkiem 
draudzē mēs sarunājamies, taču visiem 
varam būt līdzās. 

Mums bieži ir grūti pieņemt pamā-
cīšanu vai aizrādīšanu. Kāpēc tā?

Līga: Man šķiet, ka viens no iemesliem  
ir laiks, kurā dzīvojam. Šajā laikā cilvē- 
kiem bieži vien tiek iedotas ātras un vien- 
kāršas dzīves formulas dzīves ģeometriskās  
progresijas īstenošanai, bet, sastopoties  
ar problēmām, kurās šīs formulas nestrā- 
dā, mēs ejam tālāk pie nākamajām for-
mulām. Tā mēs pierodam pie vieglas 
barības un skrienam līdzi visiem vējiem. 
Tā notiek arī starp kristiešiem. Kad ie-
pazīstam Kristus vēsti, saprotam, ka tajā  
viss nav ietērpts skaistos saukļos un ka  
tajā ir tāds dziļums, kura izprašanai var  

veltīt visu dzīvi. Arī grēks dzen mūs prom  
no pamācību pieņemšanas. 

Jānis: Es teiktu, ka mums traucē 
Tēvreizes vārdi „Tavs prāts lai notiek.” 
Grēka dēļ mūsos nemitīgi dzīvo „mans 
prāts lai notiek”. Kristīgā vēsts piesaka 
ko pavisam atšķirīgu – cilvēka esībai un  
domāšanai šeit, uz zemes, ir jābūt pakār- 
totai Dieva kārtībai. Tas nozīmē, ka 
jāmainās nevis Dievam, bet cilvēkam. 
Katra Bībeles lappuse mums rāda, kā 
cilvēks aizvien grib iet savu ceļu. Gan 
Vecās, gan Jaunās Derības notikumi 
mums šķiet tik dzirksteļojoši un asi, jo  
tur sastopamies ar Dieva prātu, ko rei-
zēm nespējam pieņemt. Grēka sekas 
nozīmē arī to, ka gribam uzticēties tikai 
sev un savai patiesībai. Gudrība, kurā 
dzīvo pasaule, ir prāta gudrība, bet 
Baznīcas aicinājums ir sirds gudrība. Kā  
savienot šo tik nelielo attālumu no prāta  
līdz sirdij – tas vienmēr ir bijis liels izai- 
cinājums. Man liekas, ka tas ir liels 
Baznīcas uzdevums – apliecināt Dieva 
prātu un darīt zināmu, ka nevis Dievam, 
bet tev ir jāmainās. Kamēr mēs nesapro- 
tam šo formulu, esam iestrēguši pusceļā, 
tāpēc vārdi „Tavs prāts lai notiek” kristie- 
tībā ir fundamentāli, jo tie nozīmē aizliegt 
sevi, ņemt savu krustu. Mūsdienās vārdi 
„aizliegt sevi” skan ļoti nepievilcīgi, taču  
no šīs pasaules mēs sev līdzi neko nepa-
ņemsim. Paņemsim līdzi tikai to, kas būs 
mūsu sirds pasaulē. 

Pamācīšana cilvēkos reizēm rada neiz- 
pratni – kurš tad te ir gudrākais? Vien-
mēr sev jājautā – kam mēs uzticamies? 
Ja mēs sevi pieskaitām pie kristīgās ko-
pienas, tad tas paredz to, ka Baznīcai 
uzticamies un tajā klausāmies. Caur to  
arī mūsos īstenojas debesu valstība – 
mēs paejam soli atpakaļ un ļaujam, lai 
Dievs panāk mums pretī caur to, ka 
vairs dzelžaini neturamies pie savām 
patiesībām un tās atlaižam. 

Līga: Kad saprotam, ka mēs paši 
savā spēkā to nemaz nevaram izdarīt, 
tas kļūst par vēl lielāku izaicinājumu – 
sekot šai gudrībai un tajā noturēties. 
Pasaule ir pilna ar formulām, kuras grie-
žas ap cilvēku pašu un viņa „es”, bet te  
pēkšņi tu saproti, ka tu savā spēkā neva- 
ri. Tad tev ir jāatlaiž sevi un sava plauk-
sta jāieliek Dieva plaukstā, lai ietu Viņam 
līdzi. Tas nemaz nav vienkārši, bet sajūta 
ir brīnišķīga. Arī tā ir Dieva žēlastības 
dāvana – citam tā nāk ātrāk, citam vēlāk.  
Tad ir svarīgi būt līdzās citiem kristiešiem 
un viņus nenosodīt, ja viņiem tas nesa-
nāk tik ātri, kā tev gribētos. Dievam 
attiecībā uz katru cilvēku ir savs plāns, 
un var būt, ka otrs ar savām kļūdām 
liecina tikpat spēcīgi kā tu ar savu 
pareizo dzīvi. Gribētos vairīties no tā, ka 
idealizējam cits citu. 
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Dienas centrālā daļa draudzes nometnē  
nemainīgi ir Bībeles stunda, kas visiem 
nometnes dalībniekiem notiek dažādās 
vecuma grupās. Piedāvājam ieskatu šo 
nodarbību apkopojumā.

Nometnes galvenā tēma „Viens, divi, 
trīs... Viss sākas ar vienu” bija iedalīta 
apakštēmās katrai dienai. 

Pirmdien nometnes dalībnieki dalījās 
domās par tēmu „Viss sākas ar vienu”. 

Augstākais labums.
Mums bieži ir jāsalīdzina kaut kādas 

lietas, pakalpojumi vai attiecības, lai izvē- 
lētos izdevīgākos vai labākos. Mums ir 
dažādas vēlmes, mūs ietekmē reklāma 
un citi cilvēki, bet vai kādreiz esat domā-
juši par to, kāds ir vislielākais labums, 
ko varētu iegūt?

Latīņu valodā ir frāze summum bonam,  
kas nozīmē „augstākais no labumiem, no 
kura izplūst visi citi labumi”.

Bībele mums atklāj, ka augstākais la- 
bums no visiem ir pazīt Dievu un ka no tā  
izplūst visi citi labumi. Jeremija raksta: 
„Tā saka Kungs: lai gudrais nelīksmo 
savā gudrībā, lai varonis nelīksmo savā 
varonībā, lai bagātais nelīksmo savā ba- 
gātībā! Kas grib līksmot, lai līksmo par 
to, ka protas un pazīst mani, jo es esmu 
Kungs.” (Jer 9:22–23) Te ir nosaukti vis- 
izplatītākie cilvēku centieni – pēc gudrī-
bas, spēka, varonības un bagātības –, 
un ja tie tiek sasniegti, cilvēks ir priecīgs 
un laimīgs. Bet Dievs norāda, ka lielāks 
prieka un laimes avots ir iepazīt Viņu!

Pāvils bija labi izglītots farizejs ar augstu 
stāvokli sabiedrībā, bet viņš zaudēja savu  
karjeru, ģimeni, draugus, komfortu pēc  
tam, kad iepazina Jēzu. Un viņš šo tikša- 
nos uzskatīja par augstāko mērķi dzīvē,  
kura dēļ var zaudēt visu pārējo. „Bet  
tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums,  
es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā,  
patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā 
zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod 
Kunga Jēzus Kristus iepazīšana – viņa 
dēļ viss pārējais man ir zudis un es to  
uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju  

Kristu.” (Flp 3:7–8)
Mūsdienās ir popu-

lāras dažādas perso- 
niskās efektivitātes 
uzlabošanas program-
mas, kas var sniegt 
labumu, bet Dievs  

var darīt daudz vairāk – 
izmainīt cilvēka raksturu, 

atbrīvot no netikumiem. 
Pāvils apraksta Mozu, kurš 

kāpa kalnā pie Dieva un kura 
seja pēc nokāpšanas no kalna 

mirdzēja: „Bet mēs visi, būdami atseg-
tu vaigu, atspoguļojam Kunga godību, un 
Kungs, kas ir Gars, mūs pārveido pēc sava  
tēla aizvien lielākā godības spožumā.” 
(2Kor 3:18) 

Dieva radītā kārtība.
Dievu mēs atklājam dažādi: caur Viņa  

radīto Visumu, kurā valda kārtība un li- 
kumi, caur to, kas atrodas uz mūsu planē- 
tas Zeme, kura ir skaista, mums piemēro- 
ta, patīkama un kura nodrošina visu 
mūsu dzīvei vajadzīgo. Bet vēl Dievs 
radīja īpašas attiecības ar cilvēku. Kā 
Viņš ir sakārtojis lietas? Kas mums būtu 
jāzina par šo Dieva radīto kārtību, lai 
spētu dzīvot sadraudzībā ar Dievu?

1. Dievs ir avots, pirmsākums.
Sākumā bija Dievs, un Dievs radīja 

debesis un zemi. Viss sākās no Dieva. 
Tas ietver sevī visu: materiālās lietas, 
principus, likumus un mērķi (1Moz 2:7). 

2. Dievs ir paredzējis attiecības.
Dievs radīja cilvēkus un paredzēja 

viņiem attiecības ar sevi un citam ar citu 
(1Moz 2:18). 

3. Dievs ir Boss.
Dievs ir Boss, Kungs, Autoritāte. Viņš 

skaidri pateica, ko cilvēki var darīt un 
par ko priecāties un ko viņiem nevajag 
darīt un no kā viņiem neradīsies prieks 
(1Moz 2:15–17). 

4. Dievs skaidri noteica lomas un 
atbildību:

1)  Dieva loma ir būt pirmavotam, no- 
drošinātājam, bet cilvēku loma – būt at-
karīgiem no Avota.

2)  Dieva loma ir pārvaldīt. Mūsu loma 
ir paklausīt, pārvaldīt pašiem sevi un uz-
ticēto „dārzu”.

3)  Dievs ir tiesnesis, tas, kurš atšķir 
labo un ļauno. Cilvēkiem ir vienkārši 
jādzīvo.

4)  Dievs rada likumus. Cilvēki šiem 
likumiem pakļaujas.

Ko man darīt?
Cilvēkam ir jāuztver Dievs kā savas 

dzīvības avots, jāatsakās no savas neat-
karības, vēlmes būt pašpietiekamam un 
uzskata, ka mēs paši sakārtosim savu 
dzīvi. Dievs ir tas, kurš var mums iedot 

dzīvību (Mt 6:33).
Kristus atnāca, lai samierinātu visas 

lietas. Dievs vēlas atgriezt visu tā, kā tas 
bija ieplānots sākumā. Kā Viņš to var  
izdarīt? Ja cilvēki ir izdarījuši ļaunu, tad 
viņiem ir jāsaņem sods, jo Dievam ir jā-
būt godīgam. Dievs nolēma samaksāt 
šo sodu pats un izlabot jebkura cilvēka 
sabojāto dzīvi. Tas nozīmē, ka cilvēks 
var atgriezties sākotnējā stāvoklī – 
labās attiecībās ar Dievu un saviem 
tuvākajiem. Dievs ir mūsu dziedināšanas 
un augšanas avots, bet tas var sākt 
notikt tad, kad mēs ieņemam pazemīgu 
nostāju, kad vēršamies pie Dieva un 
pieņemam visu, ko Viņš mums dod.

Kāds ir cilvēka uzdevums?
Dzīvot Svētajā Garā, kurš var vadīt 

cilvēku piepildītā un svētā dzīvē. Vairākas  
Bībeles vēstules beidzas ar vēlējumu: 
„Esiet nomodā!” Esiet vērīgi un uzmanīgi,  
lai iepazītu sevi! Velns mūs turpina pievilt,  
radīt starp cilvēkiem nesaskaņas. Dievs 
virza šo pasauli pretī lielajam mērķim, 
tāpēc mums tam ir jāgatavojas, jāatšķir 
Dieva darbi no velna darbiem.

Otrdien, trešdien un ceturtdien tika 
studēta Soģu grāmatas 6. un 7. nodaļa – 
stāsts par Gideonu. 

Otrdienas tēma „Viss sākas ar izvē-
lēm” un Rakstu vieta no Soģu grāmatas: 
6. nodaļas 1.–10. pants.

Izraēla tauta bija Dieva izredzētā 
tauta, kuru Viņš bija atbrīvojis no verdzī-
bas un ievedis Apsolītajā zemē. Kāpēc 
viņiem tomēr klājās tik slikti?

Ja mums ir Dieva daba un mēs esam  
svētie, kāpēc mēs sajūtam stipru noslieci  
domāt un rīkoties pretēji Dieva vislabāka- 
jiem nodomiem? Vai tevi pārsteidz tas, ka  
kristietis var dzīvot ļoti līdzīgi nekristietim?  
Kas ir tas ienaidnieks, kas nobradā kris-
tiešu garīgo dzīvi?

Kas notika, kad mēs kļuvām par kristie- 
šiem? Mēs ieguvām jaunu sirdi un  
jaunu garu; mēs ieguvām jaunu dzīvi 
Kristū; mums ir jauns Kungs.

Kas nenotika, kad mēs kļuvām par  
kristiešiem? Mūsu ķermenis neizmainījās;  
mūsu „miesa” netika paņemta projām; 
grēks nenomira.

Grēka likums joprojām darbojas. Kā 
tu vari pieveikt likumu, kas joprojām ir 
spēkā? Ar pārāku likumu: „Jo dzīvības  
Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabi-
nājusi no grēka un nāves bauslības.” 
(Rm 8:2)

Mūsu izvēles
Kaut arī mums vairs nav jādomā un  

jārīkojas saskaņā ar savu miesu, mēs 
varam izvēlēties to darīt. Kaut arī grēkam  
nav varas pār mums, mēs varam izvē-
lēties tam padoties.
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Bībeles stundu autori un skolotāji – 
Iveta Godiņa ar komandu
Apkopojusi Līga Pugoviča

Nekas nevar izmainīt to, kas mēs 
tagad esam, un Dieva mīlestību, ar kādu 
Viņš mūs mīl, taču šo patiesību rezultāts 
mūsu ikdienas dzīvē ir atkarīgs no mūsu 
individuālajām izvēlēm. 

Ik dienas ir jāizdara izvēle starp pakļau- 
šanos Dieva prātam un izdabāšanu 
savam vecajam cilvēkam, tāpēc dažkārt 
redzam, ka kristieši dzīvo kā nekristieši. 
Viņi tiecas pēc drošības, piederības un 
atzīšanas, bet meklē to pasaulē, nevis 
pie Dieva. Daudzi ir sākuši ticēt, taču 
nav atgriezušies – nav mainījuši domas.

Kad esam apņēmušies neatkarīgi no  
savām sajūtām ticēt patiesībai un esam  
tikuši galā ar neatrisinātajiem garīgajiem 
konfliktiem, mēs esam patiesi brīvi izdarīt  
izvēli katru dienu. Mēs varam izvēlēties 
paklausīt vai nu miesas, vai Svētā Gara 
mudinājumiem. Kā mēs varam pateikt, 
vai staigājam Garā? Tāpat, kā varam 
pazīt koku pēc tā augļiem, tāpat arī varam  
pateikt, vai staigājam Garā – pēc savas 
dzīves augļiem (Gal 5:19–23).

Evaņģēlijs mūs pārliecina, ka varam 
būt brīvi no savas pagātnes un no pasau- 
les meliem. Brīvi no ienaidnieku okupā-
cijas – aplamajiem uzskatiem un nepa-
reizām domām. Vienīgais veids, kā to 
izdarīt, ir grēku nožēla. Ja mums ir aplami,  
izkropļoti vai negatīvi priekšstati par  
Dievu, sevi un pasauli, tad mēs nepiekrī- 
tam tam, ko Dievs saka par sevi, mums  
un pasauli, kurā dzīvojam. Atzīšanās 
grēkā ir piekrišana Dievam. Atgriešanās 
no grēkiem notiek tad, kad veci, pasaulīgi  
uzskati tiek aizvietoti ar kristīgiem uzska- 
tiem, kas balstās Dieva Vārdā. Vārds 
„atgriezties” grieķu valodā burtiski nozīmē  
„mainīt domas”. Viss sākas ar ikdienas 
izvēli – paklausīt Dievam un dzīvot, kā 
māca Viņa vārds, vai sekot paša gribai 
un dzīvot kā miesīgam cilvēkam.

Trešdienas tēma „Viss sākas ar aici- 
nājumu” un Rakstu vieta – Soģu grāma- 
ta 6:11–40.

Tāpat kā Gideonu toreiz, tāpat arī 
šodien – Dievs aicina cilvēku. Un ar to 
viss sākas. Ir Aicinātājs, un ir aicinātais. 
Kā tas notiek? Vai arī mani aicinās? Kādu 
uzdevumu Dievs man dos?

Aicinājums Vecajā Derībā
1. Dievs ierodas pie cilvēka kā Kungs. 
Dievs sastop cilvēku. Parasti cilvēks 

tam nemaz nav gatavs (piemēram, 
Mozus, Gideons). Dievs uzrunā šos cilvē-
kus un dod viņiem kādu uzdevumu. 
Dieva uzruna ir tik spēcīga, ka cilvēki 
nevar izvairīties – viņiem šis uzdevums 
ir jāizpilda.  

2. Kā Dievs aicina?
Katrs aicinājuma stāsts ir oriģināls –  

Dievs ņem vērā katra cilvēka 

individualitāti. Un tomēr šos notikumus 
vieno:

1) saruna ar Dievu divatā (Jer 1; 2Moz 3;  
Soģ 6);

2) vīzija, kas pāriet dzirdēšanā. 
3. Ko Dievs aicina, to Viņš pazīst jau sen.
Dieva stāsts ar kādu cilvēku nesākas 

tikai tajā stundā, kad cilvēks tiek aicināts.  
Dievs jau iepriekš ir darbojies pie viņa.

4. Dieva aicinājums nav atkarīgs no 
cilvēka spējām.

Aicinājums nav atkarīgs no cilvēka 
kvalitātēm. Dievs nevis aicina spējīgos, 
bet aicinātos padara spējīgus.

5. Ko Dievs aicina, to viņš šķīsta un 
atjauno.

Pirms cilvēks var ķerties klāt pie uz-
devuma pildīšanas, Dievs tīra viņa dzīvi 
no visiem grēkiem.

6. Dievs sevi savieno ar aicināto.
„Es būšu ar tevi,” – tā vai līdzīgi skan  

Dieva apsolījums tiem, kurus Viņš aici-
nājis. 

7. Aicinājums ir pamats cilvēka runai 
un darbībai.

Aicinājuma forma un norise nav sva-
rīgākās. Tas Dieva sūtņiem ir vajadzīgs, 
lai viņi uz to varētu atsaukties un pama- 
toties savā turpmākajā darbībā. Aicinā-
jums attaisno to, ko viņi dara. Viņi runā 
tāpēc, ka Dievs viņus ir aicinājis un sūtījis. 

Aicinājums Jaunajā Derībā
1. Aicinājums sekot Jēzum Kristum.
Dievs aicina cilvēkus savā Pestīšanas 

un Glābšanas plānā. Dieva aicinājums 
ir kristietības un katra kristieša dzīves 
pamats. Dieva aicinājumam ir mērķis, 
uz ko kristieši iet, – Dieva valstība, Viņa 
godība, mūžīga sadraudzība ar Kristu, 
visa piepildījums (1Kor 1:8), un tāpēc 
mums jādzīvo šī aicinājuma cienīgi. 

2. Aicinājums būt līdzstrādniekiem.
Mēs esam sašaurinājuši jēdzienu 

„aicinājums” līdz jautājumiem: vai man 
jābūt par mācītāju, svētdienas skolas 
skolotāju, jauniešu darba vadītāju utt.?  
Aicinājums vispirms ir aicinājums ticēt,  
dzīvot ar Jēzu, bet dzīve ar Jēzu nozīmē –  
būt Viņa līdzstrādniekam. Man nevar būt 
daļa pie Kristus, ja man nav daļas gar 
Viņa uzdevumu, pavēli. Tātad jautā- 
jums par to, vai kāds ir aicināts kalpot, 
ir lieks. Katrs kristietis ir aicināts būt 
par līdzstrādnieku Dieva valstībā. Jāno-
skaidro tikai, kur ir mana vieta kā 
Kristus līdzstrādniekam.

3. Draudze – vieta, kur skan aicinājums.
Dievs aicina cilvēkus caur cilvēkiem. 

Kur kristieši ir kopā Jēzus vārdā, tur 
Svētais Gars ir klāt un darbojas. Tur Viņš  
aicina un izsūta (Apd 13:2). Ir labi, ja  
draudzē cilvēki lūdz, pārbauda un pārdo- 
mā, kurš vislabāk varētu veikt konkrētus 

uzdevumus. Ir labi, ja draudze pārbau-
da, vai cilvēka personiskais viedoklis, ka 
viņš ir aicināts, ir patiess.

4. Aicinājums uz jaunu dzīvi un jaunu 
dzīvesstilu.

Tas, kurš ir drīkstējis kļūt par Dieva 
bērnu un nu pieder pie Dieva ģimenes, 
dzīvo citādi. Ja mēs dzīvojam ar Dievu, 
tad mums „pielips” Viņa izturēšanās 
veids un mēs sāksim savā dzīvē atspo-
guļot Viņa būtību. 

5. Aicinājums liecināt.
Dievam ir vajadzīgi sūtņi – gan toreiz, 

gan tagad –, kas nestu Viņa mīlestības 
valstību un Salīdzināšanas dāvanu šai 
pasaulei. Tāpēc, ka Jēzus kļuva cilvēks –  
un tas līdz šodienai ir spēkā –, Dievs 
arī turpmāk grib cilvēcīgi runāt caur cil-
vēkiem uz cilvēkiem. 

Ceturtdienas tēma „Viss sākas ar 
pirmo soli” un Rakstu vieta – Soģu 
grāmata 7:1–23.

Dievs uzrunāja Gideonu, aicināja, deva  
uzdevumu. Bet ko tālāk? Tālāk jābūt rī-
cībai. Ticība ir rīcība. Taču kā lai uzvar 
ienaidniekus, kuru ir tik daudz kā siseņu 
bars? Kā gan lai Gideons stājas viņiem 
pretī? 

Un, iespējams, tu arī domā – es nekad  
ar to netikšu galā. Man nav spēka šos 
ienaidniekus uzvarēt: viņu ir pārāk daudz  
un es esmu pārāk vājš. Bet atceries – ja 
Dievs kādu aicina, Viņš arī dara cilvēku 
spējīgu šo aicinājumu piepildīt. Dievs 
grib, lai tava cīņa beidzas ar uzvaru. Ap- 
ņemies Kristus spēkā to uzvarēt! Tev 
jāsper pirmais solis. Tev jāņem sava 
cīņas taure un jāsāk pūst. Tev jāgrib 
spert pirmo soli!

Bet, iespējams, tev ir pārāk daudz 
karotāju. Un arī tu varbūt esi savācis 
veselu domu un stratēģijas karaspēku, 
lai cīnītos ar saviem ienaidniekiem. Kā  
tikšu ar to galā? Kā iegūšu šo vai to?  
Kā izkārtot lietas sev izdevīgāk? Draudi,  
baiļu iedzīšana, manipulācijas… Ienaid-
nieks ir uzveicams vieglāk, nekā tev 
liekas, ja Dievs ir ar tevi. Atlaid visu savu  
domu karaspēku mājās! Ar šo armiju tu 
nevarēsi uzvarēt. Tā tev nav vajadzīga.

Bet kas tad tev ir vajadzīgs, lai uzva-
rētu? Ieraugi tās iespējas, ko Dievs tev 
paver! Dievs grib, lai tavi ienaidnieki tiek 
uzvarēti un tavas problēmas, ar kurām 
tu jau ilgi sadzīvo, atrisinās. Tev ir jāgrib 
Dieva aicinājumam paklausīt. Tev ir jā-
sper pirmais solis! Ticība ir rīcība. Šim 
mazajam pirmajam solim sekos uzvara, 
ko Dievs tev dos.



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

Mācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00

Mācītājus var satikt arī pirms un pēc  
dievkalpojumiem.

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00 un  
  no plkst. 16.00 līdz 18.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30

Bērnu korītis otrdienās plkst. 17.30

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

Redaktore: Līga Pugoviča       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās:  Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ingūna Stranga, Iveta Godiņa, Ilze Graudiņa,

Alise Pīrāga, Pēteris Bikše, Līga Dolace 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Anna Zariņa
Ausma Smilts
Jānis Pričins
Ērika Rauska
Maiga Zamberga
Gaida Kalvišķe
Maiga Lietiņa
Ludmila Lukševica
Ausma Kalniņa
Ilga Dāboliņa
Līvija Putāne
Helēna Dekante
Laima Roze
Māra Zviedre
Agris Žīgurs
Didzis Zariņš
Gundega Strode

93 (10.09.)
91 (16.09.)
88 (27.09.)
86 (06.09.)
86 (30.09.)
85 (08.09.)
83 (03.09.)
81 (03.09.)
81 (24.09.)
75 (09.09.)
75 (17.09.)
60 (04.09.)
60 (15.09.)
55 (20.09.)
50 (09.09.)
45 (30.09.)
40 (08.09.)

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)

Ieņēmumi, EUR: 
Nometnes dalības maksa
Mērķziedojumi (nometnei, reliģiskajai darbībai u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Zemes iznomāšana
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Nometnes izdevumi
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Invalīdu uzbrauktuves izgatavošana
Palīdzības pabalsti
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Velosipēdu novietnes izgatavošana
Remonta materiāli
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Degviela
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Bērnu kora izdevumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Elektrība
Atkritumu izvešana
„Baznīcu nakts” izdevumi
Sakaru pakalpojumi
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Reliģiskās darbības izdevumi
Apsardzes firmas pakalpojumi
Grāmatas
Kopā

6989
6825
4898
4101
2826

900
142

26681

7113
6250
4652
2320
1190
1000

700
462
450
448
300
297
218
150
143
105

67
57
54
40
32
26
23
20
18

26135

2015. GADA JŪNIJA UN JŪLIJA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
R īgas Jēzus ev.  lut.  draudze

Reģ.  Nr.  90000084191
DNB bank a, konts:  LV94RIKO0002013007985

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"

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

MŪŽĪBĀ

Uldis Vainovskis  
(18.03.1937.–26.06.2015.)
Dzidra Ceriņa  
(23.03.1922.–26.07.2015.)
Biruta Kalnciema  
(06.04.1929.–29.07.2015.)

LAULĀTI

Jānis Puriņš un Kristīne Rīna
Pēteris Kviesis un Ināra Meldere
Krišjānis Stabiņš un Beatrise Žīgure
Uldis Ķezberis un Zanda Zablovska
Edgars Jeromanovs un Elīna Reisone
Oskars Neilands un Katrīna Daņiļeviča
Elmārs Leja un Eva Sidorenko

KRISTĪTI
Matīss Šapis
Līva Akmentiņa
Suzanna Olīvija Auniņa
Hugo Henrijs Lēnerts
Amēlija Kalniņa
Emīlija Minajeva
Anastasija Bindule
Rēzija Sniedze
Lūkass Andersons Rīss
Edgars Davidovs

LAULĪBAS IESVĒTE
Kārlis un Lauma Kalniņi

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Inesi un Mārtiņu Knipšes ar meitiņas 
Alises piedzimšanu un Lauru un Valdi Silniekus ar dēliņa 
Gustava piedzimšanu!


