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Sirsnībā
mācītājs Jānis Cepurītis

Šī mēneša lozungs ir liels  
dārgums, un tāpēc tam vaja-
dzētu būt arī mūsu ticības 
dzīves lozungam. Pazemība –  
cilvēka sirds kalpone, kas māca  
no daudz kā atteikties, pie- 
ņemt grūtus lēmumus, bet  
vienlaikus māca dzīvot vērtīgu  
un Dievam tīkamu dzīvi. Paze- 
mības priekšā būtu jāatver 
durvis gan pilīs, gan būdiņās, 
jo visur, kur vien šajā pasaulē 
mājo cilvēks, cieši līdzās mājo  
arī lepnība. Tā ir cilvēka sirds  
gūstītāja, kas ar augstprātību 
šajā pasaulē liek redzēt tikai  
sevi. Ne velti kopš senbaznīcas  
laika tieši pazemība ir vērtīgā-
kais no kristīga cilvēka garīga- 
jiem tikumiem, un tā ir vienīgā,  
kas var stāties pretī lepnībai. 
Tādējādi nevis mūsu spēks to 
uzveic, bet Dieva dāvāts sirds 
tikums. Tā ir gudrība pieņemt 
Dieva, nevis cilvēka prātu. 

Tomēr pazemības priekšā 
ne uzreiz visas sirds durvis 
tiek atdarītas. Tā drīzāk ir 
nesteidzīga ticības un Dieva 
pieredze, kas cauri laikiem 
mūs veido, kaldina jeb, 
66. psalma vārdiem sakot, 
pārkausē grēka skarto sirdi.  

Pazemība visos laikos ir neērts  
vārds, tā ir negribēta un 
reizēm noklusēta. Mēs varam  
atvērt neskaitāmu baznīcu 
durvis, domājot par garīgumu 
un labāku cilvēku, bet, ja ne- 
atvērsim sevi pazemībai, mēs  
paliksim aizslēgti Dieva dar-
bam mūsos. Tikai pazemīgu 
dzīvi Dievs atalgo ar savu 
klātbūtni. Mēs tiekam aicināti 
sevī saistīto pasauli pakārtot 
Dieva prātam, mainīt sevi, 
nevis likt mainīties Dievam. 
Jā, šie lēmumi reizēm nāk 
ar zaudējuma sajūtu, tomēr 
ticības aicinājumā mēs nekad 
nepaliksim tukšā – Dievs 
mums dāvās sapratni gudrībā 
atšķirt pelavas no graudiem. 
Citiem vārdiem sakot, sākt 
dzīvot ar debesu pieskārienu 
mūsu sirdīm. 

Šo it kā neiespējamo aici- 
nājumu uz svētdzīvi mēs 
spilgti redzam Mateja evaņģē- 
lija Jēzus sarunā ar bagāto 
jaunekli, kurš ir paklausīgs 
bauslībai, zina to no galvas, 
bet nav gatavs no sirds – 
Kristus dēļ – pārdot savu 
bagātību. Jā, kāpēc bagātais 
jauneklis noskuma un devās 

prom? Ne jau bagātības dēļ,  
bet lepnības dēļ, jo tā nemāk  
dot mīlestībā. Lepnībai līdz-
cilvēki ir lielākie svešinieki, 
tāpēc tās vienīgais prieks ir 
turēt mūsu sirdi tālu prom no 
Dieva un paaugstināties savā 
gudrībā, bet šāda dzīve ir ātri 
gaistošs un pārejošs prieks. 

„Kungs, mana sirds nebūt 
nav lepna, un es neceļu acis  
augstu” (Ps 131:1). Šie vārdi  
ir lasāmi vienā no īsākajiem 
psalmiem, bet reizē ir vaja- 
dzīgs tik garš ticības saprat-
nes ceļš, lai ātri izlasītajam 
mēs varētu atrast paliekamu 
vietu mūsu dzīvē. Psalmā ir  
vien pāris teikumu, bet tie  
kalpo kā neizsmeļama dzīvī-
bas aka. Šajos vārdos nav 
ne vēsts no bagātā jaunekļa 
bravūras, šeit viss, kas cilvē-
kam pieder, ir ilgas pēc Dieva 
un sirds godīgums. „Tavs 
prāts lai notiek” ir vārdi no 
Tēvreizes lūgšanas, ko varētu 
likt līdzās cilvēka sirdij, kura 
nav lepna. Un ne vien Dieva 
priekšā, bet arī pasaules un 
cilvēku priekšā mēs esam 
aicināti „necelt acis augstu”, 
nedzīvot ar sirdsprāta pārā-

kumu, neuzlūkot visu un ne- 
saistīt savu sirdi pie visa, kas  
pasaulē aicina un sauc. Tā  
vietā esam aicināti lūgt Dievam  
gudrību, kā atdarīt sirds durvis 
pazemībai, kā iemantot šo  
tikumu, kam ir debesu vērtība. 

Lūgšana pēc Dieva prāta 
un 131. psalms kļūst īpaši, 
kad Baznīca gaida gavēņa 
laiku. Laiku, kas jautā: kur  
lūkojas tavas acis un kam  
pieder tava sirds? Mums kat-
ram šāds laiks ir vajadzīgs,  
lai Dieva tuvumā mēs varētu  
izmeklēt savu sirdi un aizvien  
vairāk lūgt pēc Viņa klātbūt-
nes. Gavēņa laiks ir iespēja 
sekot Kristus vārdiem „es 
esmu lēnprātīgs un sirdī paze- 
mīgs” (Mt 11:29). Lai šos 
vārdus varētu saukt par savē-
jiem, arī mums ir vajadzīga 
ticība un pazemīga sirds. 
Mums jākļūst par Kristus kal-
piem, jo par kungiem pasaulē 
mēs katrs mākam būt. Tā, lūk,  
ir pazemības lielākā balva – 
kļūt par Kristus kalpu, kļūt 
par cilvēku, kuru Dievs ir 
aicinājis savā valstībā. 
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Trešdien, 10. februārī, plkst. 18.00 – 
Pelnu dienas dievkalpojums. 

Svētdien, 28. februārī, pēc dievkal- 
pojuma svinēsim Sadraudzības svētdienu.  
Lūdzam paņemt līdzi kādu kārumu ko-
pējam galdam.

Pelnu diena ir ļoti seni Baznīcas svētki, kas ieguvuši noteiktu vietu liturģiskajā gadā. Ciešanu un gavēņa laiks jeb sagatavo-
šanās Lieldienām sākas ar Pelnu dienu. Altāris violetajā – ciešanu – krāsā tiek ietērpts tieši Pelnu dienā, kad sākas intensīva 
gatavošanās Lieldienām. 

Pamatojums šim notikumam atrodams Bībelē: Mozus, citi Dieva vīri un arī pats Kungs izšķirošiem notikumiem gatavojās 
četrdesmit dienas. Kristīgajai Baznīcai izšķirošs notikums ir Kristus augšāmcelšanās.

Pelnu diena ir trešdiena, skaitot četrdesmit dienas pirms Lieldienām, izņemot svētdienas, jo svētdienas kā augšāmcelšanās 
piemiņas dienas gavēņa laikā netiek ieskaitītas. Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam nepieciešama dievišķā 
mīlestība, lai dzīvotu.

Pelnu diena ievada gavēņa laiku, kad kristiešiem būtu labi atturēties no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, censties  
ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Tā vietā vairāk būtu jāpievēršas Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei.

Kārlis Liepkauls

Šķiet, visi zinām, ka vārds „āmen” nozīmē „jā, patiesi”. Vienmēr, kad sakām vārdu 
„āmen”, apliecinām, ka sacītais ir patiesība un mēs tam piekrītam.

Arī Svētā Vakarēdiena saņemšanas brīdī, dzirdot vārdus „Kristus miesa, par tevi dota” un 
„Kristus asinis, par tevi izlietas”, mēs ar pateicīgu sirdi pievienojamies, sakot „āmen”. Ar to 
apliecinām, ka tā ir arī mūsu ticība un pārliecība.

Protams, no tā, vai šo „āmen” esam sacījuši skaļi vai ne, Svētā Vakarēdiena spēks un 
iedarbība nemainās, taču tas ir arī svētīgi, ja ar „āmen” paužam savu ticību tam, ka maizes 
un vīna zīmē Kristus patiesi ir šeit arī priekš manis, priekš mums.

Vēlos piebilst, ka „āmen” mēs parasti sakām, tiklīdz esam dzirdējuši vārdus „Kristus 
miesa” un „Kristus asinis”, nevis pēc tam, kad Svēto Vakarēdienu jau esam baudījuši.

JAUTĀJUMS MĀCĪTĀJAM
Kādēļ, saņemot Svēto Vakarēdienu, pēc tam, 

kad mielasta izdalītājs sacījis vārdus „Kristus 
miesa, par tevi dota” un „Kristus asinis, par tevi 
izlietas”, mielasta saņēmējs atbild: „Āmen”?Atbild mācītājs Erberts Bikše
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Mācoties pazemībā kalpot, Daina Upīte 
Foto: Antra Legzdiņa

Cilvēka dzīvē ir lietas, kuras nevar nopirkt, bet kuras var dot. Un brīnumainākais ir tas, 
ka, ja tu tās dod no sirds, paklausot Dieva aicinājumam, tu saņem atpakaļ daudz vairāk, 
nekā esi devis. Tieši tāds prieka, atpūtas, mīlestības un miera došanas un saņemšanas 
brīdis svētdien, 10. janvārī, Rāmavas muižā bija visiem, kuri kalpo Jēzus draudzes 
Svētdienas skolā. 

Bija jauki pēc Ziemsvētku steigas un Jaungada skaļuma pabūt dabas ieskautajā 
Rāmavas muižā. Dieva vārds atpūtas laikā lika mūsu lūpām slavēt Kungu, rosināja mūsu 
ausis klausīties, bet rokas un kājas – kustēties par godu Dieva vārdam. 

Laiks aizritēja ātri, un mēs, Svētdienas skolas vadītājas Antra, Dace un Daina, 
pateicamies Dievam par to, kā Viņš mūs lietoja, lai viss izdotos. Mīļš paldies Ilzei Bergai par 
viesmīlību un Zaigai Cīrulei par gardo un sātīgo maltīti!

Mēs ticam, ka ikvienam tika pa lāsītei no Dieva mīlestības, kas dos pacietību, spēku un 
paļāvību uz Kungu turpmākajā darbā Svētdienas skolā. 
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„Nāk lepnība – un nāk negods, bet 
gudrība ir ar pazemīgajiem,” raksta 
Sālamans. Par gudrību un pazemību, kā  
arī par kalpošanu un dzīves jēgu runājam  
ar Alisi Pīrāgu, nākamo „Jēzus Draudzes  
Dzīves” redaktori.

Augusts Kolms

Lūdzu, pastāsti, kas tu esi!
Tas ir grūts jautājums. Pirmkārt no- 

teikti esmu Dieva bērns. Šobrīd nevaru  
sevi definēt pēc nodarbošanās vai stu- 
dijām – šajā ziņā esmu meklējumos. 
Esmu beigusi Latvijas Kultūras akadēmiju,  
un mani vienmēr ir saistījušas māksli-
nieciskas lietas, svešvalodas, arī komuni-
kācija ar cilvēkiem no citām valstīm. 
Tagad, izmantojot brīvo laiku, esmu 
iesaistījusies dažādu veidu kalpošanā. 
Nevar teikt, ka tad, ja tu nestrādā, tu esi 
velti pavadījis laiku. Tieši šis laiks man ir 
ļoti piepildīts.

Kā tu nonāci līdz Jēzus draudzei?
Ģimenē par Dievu man nav stāstīts. 

Es pat nezinu, kā tas sākās. Varbūt tā  
vienkārši bija brīnišķīga dāvana no Dieva,  
bet es vienmēr esmu bijusi pārliecināta, 
ka Dievs ir. Nekad neesmu bijusi izteikta 
ateiste, kura kādam būtu jāpārliecina. 
Kā mazs bērns es nepazinu Dievu un 
nezināju, kā ir jādara, bet man bija pār- 
liecība, ka man Viņš ir jālūdz. Es arī god-
prātīgi lūdzu; noteikti lūdzu arī visādas 
muļķības. Tagad, skatoties atpakaļ, redzu,  
ka Viņš vienmēr ir bijis man blakus, gājis  
visur līdzās – pat tad, ja es Viņu nepazi-
nu un nezināju, kādu Viņš gribētu redzēt 
manu dzīvi. 

Ar prātu tam pieslēdzos tikai vidus- 
skolas laikā. Sapratu, ka tas man ir vaja-
dzīgs un citādi dzīvot es nevarēšu. Viņš 
sūtīja cilvēkus, kas mani iepazīstināja ar 

draudzi, ar Baznīcu, ar Dievu un to, kā 
izskatās cilvēka dzīve, kad to dzīvo kopā 
ar Viņu. Uz mani tas atstāja ļoti spilgtu 
iespaidu. Tas bija kaut kas tāds, ko es 
nekad nebiju pieredzējusi, kaut kas ļoti 
vilinošs. Tā arī es ienācu Jēzus draudzē. 
Iesvētīta draudzes locekle esmu piecus 
gadus. Varu teikt, ka Dievs ir bijis ļoti 
pacietīgs, gaidot mani un manu sirdi.

„Gudrība ir ar pazemīgajiem,” 
raksta Sālamans. Ko gudrība nozīmē 
tev?

Būtiski ir izšķirt, kas ir gudrība pasau-
lē un kas ir Dieva bērniem dotā gudrība. 
Jo tā gudrība, kas ir pasaulē, – tā reizēm  
nav slikta, bet tā aizved tikai līdz konkrē- 
tam punktam un noteikti nedos mūžīgo 
dzīvību, uz ko tiecamies pāri visam 
citam. Dieva gudrību var iegūt tikai kā 
Dieva bērns, ja gribi dzirdēt, ko Viņš tev  
saka, ja esi pietiekami pazemīgs un at-
zīsti – es, cilvēks, neesmu Dievs, Dievs 
ir pārāks par cilvēku un zina labāk. Ja  
mēs to atzīstam un gribam iepazīt, tad  
saņemam gudrību, ko Dievs dod, – kā  
dzīvot, kādus lēmumus pieņemt. Vēstu- 
lē kolosiešiem Pāvils raksta, ka mūsu 
dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā  
(Kol 3:3). Tikai nesen šo pantu ieraudzīju  
citā gaismā. Vispirms tur, protams, ir 
domāta augšāmcelšanās un tāda dzīvība, 
bet līdzīgi ir arī ar šo dzīvi. Dievā mēs 
apjaušam, ka esam pazuduši un ka bez 
Viņa mēs neuzzināsim, kas mēs esam 
un kāpēc mēs te esam. Tikai tad, kad 
esi Jēzus miesas loceklis, viens vesels ar 
Dievu, tikai tad Dievs tev dos sapratni 
par to, kas tev ir jādara, kas tu esi, kāds 
tu esi. Viņš tevi redz. Tas ir brīnišķīgi, 
ka tu vari tā pa īstam sevi realizēt, kad 
esi Dievā, jo tad Viņš atklāj visu to, ko 
citādi tu nezinātu. Viņš dod visu, lai mēs 

varētu sākt pilnvērtīgi dzīvot.
Kas tev šajā pasaulē ir jādara?
Pēdējā laikā daudz esmu domājusi, 

kāds varētu būt mans ieguldījums uz  
šīs zemes. Kad strādāju iepriekšējā darbā,  
Dievs man skaidri pateica, ka ir jāmeklē 
kāda cita vieta, un es mierīgu prātu no 
darba aizgāju. Apkārtējie bija šokēti, jo  
viņiem droši vien liekas diezgan muļķīgi  
iet prom no darba, kur ir laba alga, nezi-
not, ko darīt tālāk. Bet manī bija pilnīgs 
miers par šo lēmumu, jo es zināju, ka 
man beidzot ir jāatrod vieta, kur es jūtu, 
ka Dievs man to ir paredzējis. Man vēl 
nav pilnīgas skaidrības par darbu, un tas 
vairs nav tik būtiski, jo Dievs caur manu 
kalpošanu ir parādījis, par ko mana  
sirds deg un kur es varu darboties Viņa 
valstības labā. Patiesībā jebkuru darbu 
var darīt Valstības labā, bet Dievs ir parā- 
dījis, ka man ir kaut kas tāds, ko es varu 
dot konkrētām vietām un konkrētiem 
cilvēkiem. 

Viens no tiem ir Alfa kurss. Mani uzai-
cināja kalpot Doma draudzē – sākumā 
tāpēc, ka viņiem trūka mūziķu, bet pēc  
tam iesaistījos arī grupiņu darbā. Tas 
man bija liels atklājums – šāds ļoti svētīgs  
darbs, kur tu redzi, kā Dievs darbojas. 
Kādreiz liekas, ka kaut kas nav īsti izde- 
vies, bet Dievs tik un tā caur to uzrunā. 
Viņš ir parādījis, ka man tur ir jābūt un  
ka es varu ar savām liecībām un atklās-
mēm šiem cilvēkiem kalpot. Tas man 
liekas tik nozīmīgi, ka es varu darboties 
tieši ar cilvēkiem, ar to, kas notiek viņu 
sirdī un prātā. Ja tur būs miers un Dieva 
klātbūtne, tad pasaule noteikti būs 
labāka nekā tagad. 

Vēl kalpoju LELB atbalsta centrā „Roku  
rokā” pie bērniem, kas nāk no nelabvē-
līgām ģimenēm. Šie bērni katru dienu 

TU NEDRĪKSTI 
NEDALĪTIES AR TO, 
KO DIEVS DEVIS
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uzzina kaut ko jaunu, un viņiem tikai vei- 
dojas priekšstats par pasauli. Ir svētīgi 
būt viņiem līdzās, kad viņi vēl aug. Tu  
vari parādīt citu veidu, kā dzīvot, dot 
viņiem kaut ko tādu, ko viņi citādi nesa- 
ņem. Viņiem ļoti pietrūkst mīlestības,  
fiziskas klātbūtnes un uzmanības. Bieži  
vien cilvēkiem nevajag daudz, lai kaut 
kas viņu sirdīs sakustētos, lai viņi sajustu,  
ka ir kādam svarīgi. Mans aicinājums ir  
būt cilvēkiem līdzās un nest Dieva klāt-
būtni un liecību par Viņu gan tiem, kas 
Dievu pazīst, gan tiem, kas vēl nepazīst.

Kā rīkoties cilvēkiem, kuri nevar 
atrast savu kalpošanas vietu?

Vienmēr var izmēģināt darīt to, kas 
tev patīk. Nav jau uzreiz jāsāk kalpošana 
uz mūžu. Arī es izmēģinu… Viens pats 
to izdomāt nevar, ir jārunā ar Dievu un 
jājautā. Mums, cilvēkiem, bieži vien ir 
dažādi iemesli, kāpēc kaut ko darām. 
Esmu domājusi par sevi un kādiem citiem  
kalpošanas veidiem – vai nav tā, ka pa  
priekšu iet lepnība vai vēlēšanās cilvē-
kiem izrādīties vai sevi apliecināt. Kad 
Dievs uzrunā, tad cilvēkam ir skaidrs. 
Tad ir miers un pārliecība, un tu redzi 
savu vietu un pienesumu, ko vari tur dot.  
Apustulis Jēkabs raksta: tie, kam trūkst  
gudrības, lai lūdz, un Viņš dos (Jk 1:5). 
Es par to esmu pārliecinājusies situāci-
jās, kad nav ne jausmas, ko darīt. Noteik- 
ti ir jāpamēģina viss, ko sākumā gribas 
un kas patīk; pēc tam ar Dievu divatā 
var saprast, kas ir un kas nav.

Ko darīt tiem, kuri nejūtas pietie-
kami „labi”, kuriem trūkst pareizās 
motivācijas vai pietiekamas garīgās 
„tīrības”?

Ar tādu neatbilstības sajūtu mēs cīnā-
mies ļoti daudz – liekas, ka es neesmu 
cienīgs vai man te nevajadzētu būt. 
Šajās sajūtās nevajag pārāk iedziļināties, 
jo viss, kas mūs kaut kā pazemo vai liek  
mums justies nevērtīgiem, nenāk no 
Dieva. Dievs spēj lietot visus savus bēr- 
nus, un, ja Viņš vēlas kādam dot savu 
gudrību, tad Viņš dod. Mēs dzīvojam pār- 
dabiskā pasaulē, un mēs to zinām. Tur 
arī izpaužas tā pazemība – pieņemt to,  
ka es esmu šajā vietā. Ja es zinu, ka Dievs  
mani te ir ielicis, tad varu uzticēties, ka 
esmu atbilstošs un vajadzīgs. 

Man pašai kādreiz ir tādas sajūtas. 
Tagad, kad būšu draudzes izdevuma re- 
daktore, arī jācīnās ar domām, ka neesmu  
cienīga to darīt, jo ko gan es tādu esmu 
izdarījusi, lai man to uzticētu. Liekas – tik 
liela nasta, tik liela atbildība! Bet Dievs 
šos manus izdomājumus pieklusināja. 
Varbūt tie pat nav izdomājumi, bet tam 
nav nozīmes, jo mēs kalpojam tādam 
Dievam, kurš tiešām katram dara, kā 

grib, lai Viņa darbs ietu uz priekšu un 
mēs varētu darboties Viņa valstības labā. 
Ja mums kaut kā pietrūkst, Viņš iedod. 
Šai kalpošanai piekritu nevis tāpēc, ka 
zinātu, ka to varu izdarīt, bet tāpēc, ka 
skaidri nāca aicinājums no Dieva un tāds 
pilnīgs miers, ka Viņš parūpēsies par visu  
to, ko es nevarēšu, un ka Viņš mani šajā  
procesā mācīs. Tas ir brīnišķīgi, kā Dievs  
pasaulē pagodinās: Viņš aicina savā 
darbā nevis tos, kuri pasaules acīs jau ir  
kaut ko sasnieguši un kuriem ir zināšanas,  
kuri ir profesionāļi, bet tos, kuriem kaut 
kā pietrūkst. Tieši tad cilvēki redz Dieva 
godību – ko Viņš spēj darīt ar cilvēkiem, 
kuri kaut ko nevar. Arī apustulis Pāvils 
rakstīja, ka labāk lielīsies ar savu nespēku,  
kurā parādās Dieva spēks (2Kor 12:5–9).  
Tas arī pasaulei liecina, kāds tad ir tas 
Dievs, ko Viņš pat ar šo cilvēku ir varējis 
izdarīt. Mums varbūt liekas – es jau 
esmu īpašs gadījums, ar mani Dievam 
būs tā pagrūtāk. Bet nevajag noniecināt 
to darbu, ko Dievs pie mums dara. Mēs 
taču esam Dieva bērni. Mums jācīnās ar 
šo mazticību. Dievam, kurš ir radījis visu 
no nekā, viss ir iespējams.

Ko tu ceri izdarīt vai sasniegt kā 
draudzes izdevuma redaktore?

Ne jau es viena kaut ko izdarīšu – mēs  
esam ļoti laba komanda. Dievs caur ikvie- 
nu no mums var runāt un dot kādas ide- 
jas. Darbs, ko mēs esam darījuši līdz 
šim, ir ļoti svētīgs un labs. Gribētos turpi- 
nāt iesākto tieši tik labā līmenī, kāds 
tas ir, un tad skatīties – varbūt nāks arī 
jaunas idejas.

Kāpēc draudzes izdevums ir vaja-
dzīgs?

Mums, latviešiem, ir tāda mentalitāte, 
ka mēs neskriesim cits citam pretī un ne- 
draudzēsimies ar visiem. Neesmu piedzī- 
vojusi, ka mēs aktīvi dalītos ar savu 
dzīvi un to, kas ar mums notiek. Šis iz-
devums ir labs līdzeklis, kā Dievs var uz- 
runāt daudzus. To, ko Dievs kādam ir  
atklājis, viņš šādi var līdzdalīt ļoti daudziem,  
jo diez vai viņš pēc dievkalpojuma ies  
pie mikrofona stāstīt, kas viņam dzīvē  
noticis. Šis sadraudzības faktors kristīgajā  
dzīvē nevar tikt novērtēts par augstu. Pati  
neskaitāmas reizes esmu piedzīvojusi, 
ka tad, kad tu pārvari savu kūtrumu vai 
nedrošību un pastāsti cilvēkiem, kā tev 
iet, tu piedzīvo svētību. Cilvēks viens 
pats ļoti ātri var aiziet neceļos. Viņam 
vajag citus cilvēkus, kas viņu iedrošina 
un pamāca. Tas, kā Dievs darbojas, tas  
ir… wow. Vēl ir informatīvā puse. Drau-
dzes izdevums pastāsta cilvēkiem, kas  
ir noticis un kas ir gaidāms. Tāpat izde-
vumā ir arī Dieva vārds un pārdomas par 
to. Tas ir tāds ikmēneša iedrošinājums.

Kā kalpošana „Jēzus Draudzes 
Dzīvē” ir iespaidojusi tavu dzīvi?

Tā man ir parādījusi, ka mums vairāk  
jākomunicē citam ar citu, jo ir tik daudz 
liecību un piedzīvojumu ar Dievu, kas  
var citus iedrošināt, dot atbildes. Nesen 
lasīju šādu atziņu: „Tavs stāsts citam 
cilvēkam var būt atslēga, ar ko tikt ārā  
no cietuma.” Šī kalpošana man ir parādī- 
jusi, ka nevajag baidīties runāt ar cilvē-
kiem un jautāt, kas viņu dzīvē notiek, 
un arī stāstīt pašam par sevi. Tur tiešām 
var notikt brīnumi. Ja Dievs tavā dzīvē ir 
kaut ko darījis un ir devis kādu atziņu, tu 
pat nedrīkstētu ar to nedalīties! Nesen  
lasīju Piekto Mozus grāmatu. Ievēroju, 
ka Mozus vienmēr atkārto tautai: „Atce-
rieties, ko Dievs jūsu labā ir darījis, kā  
Viņš jūs ir uzturējis tuksnesī!” Arī mums  
visu laiku gan sev, gan citiem ir jāatgā-
dina, ko Dievs ir darījis, jo mēs ātri ie- 
slīgstam visādās sajūtās, kuras nenāk no 
Dieva un mēģina mūs padarīt niecīgus.  
Galvenais, ko šī kalpošana man ir devusi,  
ir apziņa, ka varam dalīties cits ar citu 
savās pārdomās, atziņās un liecībās.

Arī tu esi gatavojusi šādas intervi- 
jas un runājusi ar dažādiem draudzes 
cilvēkiem. Kā tu to esi piedzīvojusi?

Ir vērtīgi iepazīt cilvēkus un atklāt, kā  
Dievs ir darbojies viņu dzīvē. Kad inter-
vēju jauniešus, mani ļoti uzrunā tas, 
kādas viņiem ir atziņas un ko Dievs viņu 
dzīvē ir darījis. Bieži vien iegūstu jaunu 
skatījumu uz lietām. Mums ir jākomunicē 
starp paaudzēm, jo mēs cits citam varam  
tik daudz dot. Pasaulei tu esi jaunietis, 
varbūt bērns, un ko tad tu no dzīves sa- 
proti, ko pieaugušais no tevis var iemā-
cīties? Draudzē tā nav. Ja Dievs kādam 
grib ko atklāt, tad Viņš to atklāj. Ja  
Viņš grib dot gudrību vai atziņas dāvanu, 
tad Viņš to dod neatkarīgi no vecuma. 
Tāpēc arī mēs cits no cita varam mācīties –  
vienalga, kādā vecumā esam. Arī Jēzus  
saka: ir lietas, ko Tēvs apslēpis gudra-
jiem un saprātīgajiem, bet atklājis bērni-
ņiem (Mt 11:25, Lk 10:21).
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Dāvis Barons

Pagājušā gada nogalē ikviens draudzes jaunietis varēja pievienoties braucienam uz Mazirbes Rekolekciju centru, lai kopīgi 
pavadītu nedēļas nogali, garīgi pieaugot un stiprinot sadraudzību starp jauniešiem. Šajās trīs dienās mēs kopīgi piedzīvojām gan 
prieka brīžus, gan cīņu ar pārbaudījumiem. Jau ceļš uz Mazirbi bija satuvinošs, jo gadījās problēmas ar vienu no mūsu busiņiem. 
Tas izvērtās negaidītā un saliedējošā piedzīvojumā. 

Kad bijām nonākuši Mazirbē, ikviens varēja norimt no sava ikdienas skrējiena, mācībām un pienākumiem. Tā bija iespēja 
koncentrēties uz sadraudzību, Dieva vārda lasīšanu un garīgo izaugsmi, kā arī, protams, uz Mazirbes miera un burvības 
baudīšanu.

Sestdiena bija ļoti piepildīta – mēs kopīgi pavadījām laiku, spēlējot gan aktīvas spēles ārā, gan galda spēles. Mums bija 
iespēja dzirdēt vietējo mācītāju Kārli Irbi, kurš kādu laiku ir kalpojis arī Jēzus draudzē. Kārlis dalījās pieredzē un ieteikumos, kā 
labāk lasīt Bībeli un kā sagatavoties privātajai grēksūdzei. Pēc vairākām aktivitātēm, lekcijām, Bībeles stundas un svētbrīža bija 
pienācis vakars, un ikviens varēja doties uz grēksūdzi. Vakariņās pie mums viesojās gados vecāka kundze Valentīna Dzene no 
Mazirbes draudzes. Viņa mums aizrautīgi stāstīja par Kolkas ciemu vēsturi, par lībiešiem un, protams, par Mazirbes draudzes 
un baznīcas vēsturi. No sarunas ar Valentīnu prātā palikusi zinošās kundzes atziņa: „Tauta, kuras valodā netiek sludināts Dieva 
vārds, agrāk vai vēlāk izzudīs.”

Svētdien no rīta devāmies uz dievkalpojumu Mazirbes baznīcā, bet pēc dievkalpojuma pievienojāmies Mazirbes draudzes 
locekļiem kopīgā sadraudzībā mācītājmuižā. Mazliet paviesojāmies arī pie Kārļa un viņa ģimenes, kas mūs šīs dienas ar smaidu 
bija uzņēmusi pie sevis Rekolekciju centrā.

Pēc šīs mierpilnās, taču notikumiem un emocijām pilnās nedēļas nogales mēs devāmies mājup uz Rīgu piepildīti. Ar nepacietī-
bu gaidām nākamo Jēzus draudzes jauniešu braucienu uz Mazirbi.
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Katru svētdienu pēc rīta dievkalpojuma  
mācītājs ar savu vienpadsmit gadus 
veco dēlu devās uz pilsētu, lai izdalītu 
bukletiņus par Evaņģēliju. Arī šajā svēt-
dienā pienāca laiks to darīt, bet ārā bija 
ļoti auksts un smidzināja lietus. 

Zēns, saģērbies vissiltākajās drēbēs, 
teica tēvam: „Tēt, esmu gatavs!” „Kam 
gatavs?” tēvs jautāja. „Tēt, ir pienācis 
laiks doties uz pilsētu izdalīt bukletus.” 
„Dēls, ārā ir ļoti auksts, turklāt līst lietus,”  
atbildēja tēvs. Zēns uzmeta tēvam pār-
steigtu skatienu un jautāja: „Bet, tēt, vai 
tad arī tādās aukstās un drūmās dienās  
kā šī cilvēki nedodas uz elli?” „Dēls, es  
neiešu ārā šādā laikā,” tēvs atteica. 
Sašļucis zēns pajautāja: „Tēt, vai es drīk-
stu iet? Lūūdzu!” Tēvs mirkli vilcinājās 
un tad teica: „Ej, dēls. Te būs bukleti. 
Esi uzmanīgs!” „Paldies, tēt!” – un jau 
nākamajā mirklī viņš bija uz ielas lietū. 

Vienpadsmit gadus vecais zēns staigāja 
pa pilsētu no vienām durvīm pie otrām 
un visiem cilvēkiem, ko vien satika, iede- 
va bukletu par Evaņģēliju. Pēc divu 
stundu staigāšanas viņš bija izmircis līdz 
kaulam un rokā turēja pēdējo bukletu. 
Viņš apstājās uz ielas stūra un palūkojās 
apkārt, mēģinādams ieraudzīt kādu cil-
vēku, kam iedot bukletu, bet iela bija kā 
izmirusi. Tad viņš pagriezās pret pirmo 
māju, ko ieraudzīja, taisnā ceļā devās 
uz to un piezvanīja pie durvīm. Pēc 
brīža viņš piezvanīja vēlreiz, bet neviens 
neatvēra. Tā viņš zvanīja vēl un vēl, taču  
tik un tā neviens neatvēra. Zēns drusku 
pagaidīja, bet nekā. Beidzot viņš pagrie-
zās, lai dotos prom, tomēr kaut kas viņu  
apturēja. Viņš atkal pagriezās pret durvīm 
un ne vien piezvanīja, bet arī skaļi pieklau- 
vēja ar dūri. Viņš gaidīja – kaut kas viņu  
turēja pie šīm durvīm. Zēns piezvanīja 

vēlreiz, un šoreiz durvis lēnām atvērās.
Durvīs stāvēja ļoti veca un skumja 

kundze. „Kā es varu tev palīdzēt, dēliņ?” 
viņa maigi jautāja. Mirdzošām acīm un  
ar smaidu uz lūpām, kas sasildīja kundzes 
sirdi, mazais zēns teica: „Kundze, es 
atvainojos, ja esmu jūs iztraucējis, bet 
es tikai gribēju pateikt, ka Jēzus jūs tie-
šām ļoti mīl! Es atnācu, lai iedotu jums 
pēdējo bukletiņu par Evaņģēlija vēsti. 
Tas jums pastāstīs par Jēzu un Viņa ne-
beidzamo mīlestību.” To pateicis, viņš 
iedeva sievietei bukletu, pagriezās un 
aizgāja. Kundze zēnam nopakaļ noteica: 
„Paldies, dēliņ! Lai Dievs tevi svētī!”

Nākamās svētdienas rītā šī zēna tētis,  
mācītājs, bija baznīcā pie pults. Dievkal-
pojuma sākumā viņš jautāja: „Vai kādam  
no jums ir kāda liecība? Varbūt kāds grib  
mums ko pavēstīt šajā rītā?” Baznīcas 
pēdējā solu rindā lēni piecēlās veca 
kundze. Viņas seja priekā staroja: 
„Neviens no jums mani nepazīst. Es 
agrāk nekad te neesmu bijusi. Redziet, 
pirms pagājušās svētdienas es nemaz 
nebiju kristiete. Mans vīrs ir miris un jau 
krietnu laiku atstājis mani pilnīgi vienu 
šajā pasaulē.

Pagājušā svētdiena bija ļoti auksta un 
lietaina, un mana sirds bija vēl skumjā-
ka. Es biju nonākusi tik tālu, ka man 
nebija ne mazāko cerību un vēlēšanās 
dzīvot. Tā es paņēmu virvi un krēslu un 
kāpu augšā uz savas mājas bēniņiem. 
Es cieši apsēju virvi ap jumta siju, tad 
uzkāpu uz krēsla un virves otru galu ap-
sēju ap kaklu. Stāvot uz tā krēsla, tik 
vientuļa un satriektu sirdi, es jau gribēju 
mesties no krēsla lejā, kad pēkšņi mani 
nobaidīja skaļš zvans pie durvīm. Es 
nodomāju, ka drusku pagaidīšu un, lai 
kas tur arī lejā nebūtu, viņš drīz ies prom.  

Es gaidīju un gaidīju, bet zvans kļuva 
arvien skaļāks un spēcīgāks. Tad zvanī- 
tājs sāka arī skaļi klauvēt pie durvīm. 
„Kas gan tur varētu būt?” es nodomāju. 
„Neviens nekad nezvana pie manām 
durvīm, un neviens nenāk mani apcie-
mot.” Es noņēmu cilpu no kakla un kāpu 
lejā, bet zvans tikai zvanīja un zvanīja. 
Atvērusi durvis, es nespēju noticēt savām 
acīm: tur, uz mana lieveņa, stāvēja vis- 
priecīgākais un eņģelītim līdzīgākais 
zēns, kādu es jebkad biju redzējusi! Viņš  
smaidīja! Ak, es nevaru jums to aprakstīt!  
Un vārdi, kas nāca no viņa mutes, sasildī- 
ja manu sasalušo sirdi, kas jau ilgu laiku 
bija kā mirusi. Mana sirds iepukstējās, 
kad viņš savā eņģeļa balsī teica: „Kundze,  
es tikai atnācu jums pateikt, ka JĒZUS 
JŪS PATIEŠĀM ĻOTI MĪL!” Tad viņš man 
iedeva šo bukletu, kas man tagad ir rokā. 

Kad mazais eņģelītis nozuda atpakaļ 
aukstajā un drūmajā dienā, es aizvēru 
durvis un lēni izlasīju ikkatru vārdu šajā 
bukletā. Tad es uzkāpu uz bēniņiem, lai 
paņemtu virvi un krēslu. Man tie vairs 
nebija vajadzīgi. Redziet, es tagad esmu 
priecīgs Ķēniņa bērns, un, tā kā bukleta 
aizmugurē bija uzrakstīta jūsu baznīcas 
adrese, es atnācu pateikt paldies par 
mazo Dieva eņģeli, kurš ieradās tieši 
laikā un tā izglāba manu dvēseli no mū-
žības ellē.” 

Todien baznīcā nevienam acis nebija  
sausas. Visi slavēja Dievu ar vēl nepie- 
redzētu prieku. Tētis nokāpa no pults pie  
mazā „eņģelīša”, kas sēdēja pirmajā rin- 
dā un nebēdnīgi kuļāja kājas. Tēvs ap-
skāva zēnu un cieši samīļoja.

Autors nezināms
Stāstu iesūtījusi Līga Dolace

6. decembrī pēc dievkalpojuma, klausoties liecības par to, kā gājis tiem mūsu draudzes locekļiem, kuri pieteicās tuvējā 
apkārtnē iznēsāt un iemest pastkastītēs evaņģelizācijas un reizē arī apsveikuma kartītes Kristus dzimšanas svētkos, neviļus 
atmiņā uzplaiksnīja šis sen dzirdētais stāsts. Idejas iniciatore Iveta Radiņa-Liepkaula stāsta, ka šī ir bijusi jau septītā reize, kad 
dalītas kartītes: tas notiek divreiz gadā – pirms Lieldienām un Ziemsvētkiem. Kartīšu daudzums katru reizi sniedzas no trim līdz 
pieciem tūkstošiem.

Lai arī jūs, mīļie avīzes lasītāji, šis stāsts iedvesmo labiem darbiem jaunajā gadā!
Līga Pugoviča



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
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

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
ceturtdienās no plkst. 12.00 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 
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša 
trešajā sestdienā plkst. 15.00 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

Redaktore: Līga Pugoviča       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Jānis Cepurītis, Lelde Kupce, Kārlis Liepkauls, Daina Upīte,  

Augusts Kolms, Dāvis Barons

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Skaidrīte Strumpe
Lilija Stūre
Anna Pļavniece
Gatis Bikše
Guntis Ranka
Valda Ranka
Aina Timermane
Spodra Kļaviņa
Malda Menika
Drosma Ziemele
Māra Miķele
Ingūna Stranga
Mārtiņš Vids
Gundega Krūmiņa
Agita Jirgensena

98 (18.02.)
90 (04.02.)
88 (24.02.)
86 (02.02.)
85 (25.02.)
83 (07.02.)
82 (02.02.)
81 (22.02.) 
80 (13.02.)
75 (20.02.)
60 (11.02.)
50 (20.02.)
45 (16.02.)
45 (19.02.)
45 (22.02.)

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
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: 
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai, Svētdienas skolai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Apkure
Ziedojumi misijai Indijā, „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes, Lubānas draudzēm u. c.
Draudzes kalendāru druka
Grāmatu iegāde
Palīdzības pabalsti
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Pasta pakalpojumi, kopēšana
Ziemsvētku apsveikumi
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Remonta materiāli
Degviela
Eglītes un uzveduma izdevumi
Elektrība
Kancelejas preces
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
Kora izdevumi (no mērķziedojumiem)
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Audio apskaņošanas izdevumi
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

7315
3397
3211

524
80

14527

4085
2484
1044

990
897
727
670
500
447
340
290
224
219
200
150
108
100

64
59
42
37
37
36
25
22
16
10
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Konts ziedojumiem:
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© 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

Anna Dzirniece 
(05.12.1937.–11.12.2015.)
Māra Ozoliņa 
(30.10.1926.–21.12.2015.)


