
Mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju. /Lk 1:47/ Nr. 152 Decembris, 2016

Sirsnībā 
mācītājs Erberts

Mīļie draugi, mums ir dota 
brīnišķīga dāvana – prieks. 
Zinu, ka ar šīs dāvanas pieņem- 
šanu un lietošanu diezgan dau- 
dziem ir grūtības. Ir ļoti daudz  
grūtsirdīgu un noskumušu ļau-
žu. Bet tā taču tam nevaja-
dzētu būt – vismaz starp tiem,  
kas iepazinuši, ko nozīmē at- 
rasties Dieva klātbūtnē.

Kristus piedzimšanas paslu- 
dinājumā viens no pirmajiem 
vārdiem bija „prieks”: „Eņģelis  
tiem [ganiem] sacīja: „..es 
jums pasludinu lielu prieku, 
kas būs visiem ļaudīm””  
(Lk 2:10). Visiem ļaudīm pare- 
dzētais prieks. Un tu neesi iz-
ņēmums. Varbūt sacīsi: kā lai 
priecājos, ja prieka vienkārši 
nav? Pareizi – pašiem nav. 
Un, ja ir, tad ļoti īss. Tev ir va- 
jadzīgs Viņš, kurš atnes un dā- 
vina dievišķā prieka dāvanu. 
Tas prieks, kas piepilda pāri 
plūstoši. Eņģelis Ziemsvētku 
naktī teica ne tikai to, ka būs 
liels prieks. Viņš pavēstīja 
arī, kas ir lielā prieka nesējs, 
dāvinātājs un arī iemesls: 

„..jums šodien .. ir dzimis 
Pestītājs, kas ir Kristus, 
Kungs” (Lk 2:11). Pestītājs. 
Glābējs. Tas ir tā, it kā uz nā-
vi notiesātā kamerā ienāktu 
kāds, kurš savas varas piln-
varās teiktu: tu esi brīvs, tu 
vari iet!

Tas, kurš no grēka elles 
izvests mūžīgā izglābšanā, 
dzīvībā, glābēju un atbrīvotā-
ju novērtē. Tad pateicības 
prieks ir ne tikai liels – tas ir 
milzīgs! Ja esi to pieredzējis, 
tad labi saproti, par ko ir runa.  
Pestītāju un Viņa sniegto iz-
glābšanu pieredzot, nevar ne- 
priecāties. Pirms Jēzus vēl 
bija dzimis, kad Viņa māte 
Marija saprata, ka runa ir par  
Pestītāju, Glābēju, kuram 
jānāk pasaulē, viņas sirdi un  
dvēseli pārpludināja prieks: 
„Mana dvēsele augstu teic  
Kungu, un mans gars gavilē  
par Dievu, manu Pestītāju” 
(Lk 1:46,47). Nē, Viņš nav 
Pestītājs kādiem. Viņš ir Pes- 
tītājs man. Viņš mani, grēci-
nieku, izceļ ārā no grēka, velna  

un nāves valstības un ieceļ 
sava mīļā Tēva svētajā valstī-
bā. Tad mana sirds priecājas 
un gavilē par brīnumaino žē-
lastību. Tas patiesi ir ļoti dziļš 
un varens prieks. Pravietis 
Jesaja daudzus gadsimtus 
pirms Kristus dzimšanas garā 
redzēja šo vareno prieku, kas  
notiks. Viņš rakstīja: „To tautu  
tu vairosi, darīsi lielu prieku, 
tie priecāsies tavā priekšā, 
kā mēdz priecāties par ražu, 
kā gavilē, dalot laupījumu!” 
(Jes 9:2)

Kad domāju par sevi un 
arī par daudziem citiem kris-
tiešiem, ir sajūta, ka gandrīz 
vai jāatvainojas, pirms atļau- 
jamies izpaust un parādīt 
savu prieku un līksmi par  
Dievu, Pestītāju. Dievkalpo-
jumā viss ir tik svinīgi, ka 
šķiet – nez vai priecīgs, līksms  
acu skatiens, gaišs, plats 
smaids te iederētos. Savs 
laiks, protams, asarām, bet 
savs laiks taču arī lielam, pāri 
plūstošam priekam, vai ne? 

Mīļie draugi, dažkārt ir  

tāds kā paradokss – sabiedrī-
bā, pasaulē esot, savu prieku,  
pat līksmi, parādām, bet diev- 
namā savu prieku izpaust ne-
spējam. Vai tā tam vajadzētu 
būt? Psalma autors bija ļoti 
labi sapratis, kādus Dievs grib 
mūs redzēt, kad nākam Viņa 
priekšā: „Gavilē Kungam,  
visa zeme! Kalpojiet Kungam ar  
prieku, nāciet viņa priekšā 
ar dziesmām!” (Ps 100:1,2) 
Mīļie draugi, mums patiesi 
nav jāatvainojas, pirms uz-
drošināmies savu prieku un 
līksmi izpaust. Tā ir Dieva 
griba, ka esam priecīgi un 
līksmi. Un ne tikai Ziemsvētku 
vai kādu citu svētku laikā. 
Apustulis Pāvils zināja, kā kris- 
tiešiem vajadzētu priecāties: 
„Priecājieties Kungā vienmēr,  
es sacīšu vēlreiz – priecājie-
ties!” (Flp 4:4)

Lai visiem patiesi priecīgi, 
līksmi un gaviļu pilni Kristus 
dzimšanas svētki!
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2. decembrī plkst. 19.00 – slavēša-
nas vakars.

3. decembrī plkst. 17.00 – diakoni-
jas pateicības vakars.

18. decembrī plkst. 10.00 – Ceturtās  
Adventes un iesvētes dievkalpojums. 
Plkst. 18.00 – kora „Sōla” koncerts 
(ieeja bez maksas).

24. decembrī plkst. 16.00 – Ziem-
svētku pasākums ģimenēm.  
Plkst. 18.00 – Ziemsvētku svētvakara 
dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 10.00 – Ziem-
svētku dienas dievkalpojums.  
Plkst. 17.00 – draudzes eglīte.

30. decembrī plkst. 18.00 – jaunie-
šu Ziemsvētku balle.

31. decembrī plkst. 18.00 – Vecga-
da vakara dievkalpojums.

Sakot Ziemassvētki, asociatīvi tiek saprasts, ka šie svētki ir par godu ziemai, gads-
kārtu ciklam vai senču mantojumam. Baznīca savā valodas lietojumā izvēlas vārdu 
Ziemsvētki, savā ziņā uzskatāmi nošķirot pagāniskos un gadskārtu (ziemas saulgriežu) 
svētkus. Lietojot vārdu Ziemsvētki, Baznīca valodā uzsver šo svētku kristīgo sapratni. 

Liturģiskā valoda ne vienmēr precīzi atspoguļo valodas likumus un kopsakarības, 
bet šī vārda nozīmei ir teoloģisks raksturs, kas izceļ šo svētku kristīgo nozīmi. 
Ziemsvētki ir Kristus dzimšanas svētki (Lk 2:1–21), un šajā laikā visa ticīgā pasaule 
svin Pestītāja dzimšanu. Vārds Ziemsvētki šādi tiek atspoguļots arī Baznīcas oficiālajos 
izdevumos (piem., Baznīcas gadagrāmatā), tā aicinot ticīgos izvēlēties tieši šādu vārda 
lietojumu, kas nošķir Bībeles unikālo vēsti no visa pagāniskā un laicīgā.

Stāsta pirmo daļu varat lasīt izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” novembra numurā!

Alūksnes aplenkuma laikā Ernsta Glika audžumeita bija iemīlējusies un apprecē-
jusies ar zviedru virsnieku Rābi, kurš gāja bojā Alūksnes izpostīšanas laikā. Tad viņa  
kļuva par kara laupījumu – tika saņemta gūstā. Viņā ieskatījās Pētera I mīlulis Alek- 
sandrs Meņšikovs, un viņa nonāca tā mājās. Savukārt Pēteris I, ciemodamies pie 
drauga, jaunajā sievietē pēkšņi iemīlējās un viņu Meņšikovam atņēma. Toreiz oficiāli 
salaulāties viņi nedrīkstēja, jo Pētera I sieva bija dzīva, kaut arī ielikta klosterī. 
Viņiem piedzima vairāki bērni, no kuriem dzīvas palika tikai divas meitas – Anna un 
Elizabete. Dēls, kuru Pēteris I bija iecerējis par troņmantinieku, nomira pāris gadu 
vecumā. Dabiski, ka Gliku, skaidras morāles cilvēku, šie notikumi smagi sāpināja. Ernsts  
Gliks nomira 1705. gada maijā it kā no sirdssāpēm, jo viņu nospieda daudzie pārdzī-
vojumi, kā arī šie notikumi ar viņa audžumeitu.

Īpatns notikums atgadījies krievu–turku kara laikā, kad krievu karaspēks esot bijis 
turku ielenkumā ar pašu valdnieku vidū, tātad visi nolemti gūstam un nezināmām 
šausmām. Izmisīgajā situācijā Marta, jau saukta par Katrīnu, izšķīrusies par drosmīgu  
un riskantu soli. Visas iespējamās dārglietas un vērtslietas kā kontribūcija tika nogā-
dātas virspavēlniekam ar vienkāršu vēstuli: „Lūk, te ir manas lietas, dodiet savas, 
kas jums ir.” Turku virspavēlnieks priekšlikumu sapratis, kādā vietā atvilcis savu kara- 
spēku, un krievi līdz ar savu valdnieku izgājuši. Pēteris I par atzinību noslēdzis likumī-
gu, kristīgu laulību un legalizējis viņu bērnus. Tas esot izsaucis milzīgu greizsirdību 
simts Eiropas princesēs, kuras tīkojušas kļūt par Krievijas ķeizarienēm. Taču Marta –  
Katrīna I – ar savu izglītību un šarmu viņas noteikti esot pārspējusi. Gliks šo brīdi 
diemžēl nesagaidīja.

Gliks tika apglabāts ar lielu godu Maskavas Marijas birzs („Marjina rošča”) kapsētā 
uz paša ķeizara rēķina. Kapakmens uzraksts bija šāds: „Šeit dus augstcienīgais teo-
logs Ernsts Gliks. Prāvests un mācītājs Alūksnē, Vidzemē, ar prātu un drosmi apdāvi- 
nāts laimē un nelaimē, kuru laimīgi Dievs sen iepriekš Krievijai nodomājis. Kas ir iz-

Pirmdienās plkst. 14.00 esat mīļi  
gaidīti uz Bībeles stundu draudzes namā. 
Studiju tēma – „Luterisms jautājumos un 
atbildēs”. 

Trešdien, 7. decembrī, plkst. 12.00  
diakonijā notiks tikšanās ar mākslinie-
cēm Ilzi Balodi un Līgu Liepiņu, kuras 
dalīsies ar padomu Ziemsvētku kartīšu 
veidošanā. Katram būs iespēja pagatavot 
savu Adventes dekoru.

Draudzes namā var saņemt palīglī-
dzekļus slimnieku aprūpei (ratiņi, staigu-
līši, spieķi u. c.).

mācītājs Jānis Cepurītis

paudies valodu piesavināšanā un Bībeles tulkojumos, un labāku laiku cerībā, beidzot 1702. gadā paša un piederīgo gūstniecībā, 
kurā būdams viņš uz Augstu rīkojumu [t. i., ķeizara rīkojumu] nodibinājis starp krieviem ģimnāziju un tādā darbā iegāja mierā. 
..Viņu piemin, to svētīdami.”

Krievu vēsturnieks Nikolajs Karamzins 1812. gadā šo kapsētu esot apmeklējis un Glika kapavietu atradis apaugušu ar zālēm 
un nātrēm. Viņš savām rokām kapavietu apravējis.

Latvijas pirmās brīvvalsts laikā bija doma Glika pīšļus pārvest uz Latviju un apglabāt šeit, taču viņa kapavieta vairs nebija at- 
rodama. Latvijas otrās brīvvalsts laikā Maskavā uz šīs kapsētas tika sākta ēku būvniecība. Glika kapa plāksne tika atrakta un 
atvesta uz Alūksni; tagad tā atrodas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Ernsta Glika starojums izpaudās arī citādi. Kad Vidzemē sāka veidoties brāļu draudžu jeb hernhūtiešu kustība, to īpaši atbal- 
stīja ģenerāliene Magdalēna fon Hallarte. Tieši viņa sarakstē ar grāfu fon Cincendorfu nemitīgi aicināja, lai sūta pie „maniem mīļa- 
jiem latviešiem” evaņģēlija sludinātājus no Hernhūtes. Valmiermuižā viņa izveidoja lielāko un labāko Vidzemes skolu zemniekiem  
un kristīgu centru „Jēra kalns”. Tam nepieciešamos materiālos līdzekļus faktiski deva Hallartes jaunības draudzene Marta – ķeiza- 
riene Katrīna I. Abas prata latviešu un vācu valodu. Katrīna I piešķīra Hallartei vairākas muižas, ieskaitot vareno Valmiermuižu, 
ģenerālim – milzīgu pensiju, kas pēc viņa nāves nonāca sievas rīcībā. Tas viss tika ieguldīts zemes gabalu pirkšanā kristīgā centra  
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būvniecībai un Bībeles papildu izdevuma izdošanai.
Latvijas otrās brīvvalsts laikā mēs atkal esam zaudējuši daudzus tūkstošus cilvēku, kuri aizbraukuši no valsts darba meklēju-

mos. Kas mūs sagaida šai mūžīgi nemierīgajā pasaulē? Cerēsim, ka būs tā, kā dziedam Mārtiņa Lutera himnā:
„Tam Dieva vārdam nebūs rimt,
Lai trako, kam tīk trakot.
Dievs neļaus savai laivai grimt,
Glābs, savu vārdu sakot.”
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Kontaktpersona mūsu draudzē – 
Līga Dolace, tālr. 26547911

Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Uzziņas avoti:  

R. Feldmanis „Latvijas baznīcas vēsture”,
                      G. Ceipe „Dieva tautas dzimšana”

„Neaizmirstiet viesmīlību! Jo daži ar to,  
pašiem nezinot, savos namos ir uzņēmu-
ši eņģeļus!” (Ebr 13:2)

TEZĒ EIROPAS JAUNIEŠU TIKŠANĀS RĪGĀ
No 2016. gada 28. decembra līdz 

2017. gada 1. janvārim Rīgā un tās ap- 
kārtnē notiks Tezē Eiropas tikšanās, kas  
pulcēs aptuveni 15 000 jauniešu no visas  
Eiropas. Šo tikšanos organizē Tezē kopie- 
na pēc Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas, Latvijas Romas katoļu Baznī-
cas, Latvijas pareizticīgās Baznīcas un 
baptistu Baznīcas vadītāju ielūguma. 
Gatavošanās šim pasākumam notiek sa- 
darbībā ar Rīgas un tās apkaimes kristī-
gajām kopienām un iedzīvotājiem.

Par Tezē
Tezē (Taizé) ir mūku kopiena Francijā, 

un tajā ir aptuveni 100 brāļu. Starp viņiem  
ir katoļi un protestanti, kas pārstāv 30 tau- 
tības, tādēļ šī kopiena ir kļuvusi par re-
dzamu izlīguma zīmi starp sašķeltajiem 
kristiešiem un tautām. Ik nedēļu Tezē 
brāļi uzņem tūkstošiem dažādu tautību 
jauniešus vecumā no 17 līdz 35 gadiem. 
Katru gadu šī kopiena organizē vērienīgu 
tikšanos kādā lielā Eiropas pilsētā. 

Uzticības svētceļojums
Eiropas jauniešu tikšanās Rīgā ir nāka- 

mais posms „Uzticības svētceļojumā uz 
Zemes”, ko pirms 40 gadiem aizsāka 
Tezē kopienas dibinātājs brālis Rožē. 

Tikšanās ir notikusi tādās pilsētās kā  
Prāga, Strasbūra, Roma, Berlīne, Buda-
pešta, Lisabona un Varšava. Šogad tā  
pirmo reizi notiks kādā no Baltijas valstīm. 

Dalībnieku uzņemšana savās mājās
2 m2 uz grīdas = 1 uzņemts jaunietis
Kas ir nepieciešams? Sirsnīga uzņem- 

šana ir daudz svarīgāka par materiāla-
jiem aspektiem. Lai auksto ziemu kom-
pensē jūsu sirds siltums!

* Jauniešiem nav vajadzīga gulta –  
viņiem līdzi būs paklājiņš un guļammaiss.

* Viņiem nevajadzēs pusdienas un 
vakariņas – šīs maltītes nodrošinās tik-
šanās organizatori.

* Nepieciešami tikai 2 m2, vienkāršas 
brokastis un jūsu sirsnība!

* Katru rītu ap plkst. 8.00 jaunieši do- 
sies projām, lai piedalītos tikšanās pro-
grammā, un pie jums atgriezīsies ap 
plkst. 22.00.

* 1. janvārī aicinām jūs ielūgt uz pus-
dienām vēl citus jauniešus, lai kopīgi 
svinētu Jauno gadu.

Lai pieteiktos uz svētceļnieku uzņem-
šanu, lūdzam aizpildīt „Naktsmītņu veid- 
lapu”, ko atradīsiet Jēzus ev. lut. baznīcā 
pie ieejas, un nodot to kancelejā vai kon- 
taktpersonai. Veidlapu var aizpildīt vietnē 
http://taizeriga.lv/viesģimenēm.html.

http://taizeriga.lv/vies<0123>imen<0113>m.html
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„Mans gars gavilē par Dievu, manu  
Pestītāju,” saka Dieva vārds 
(Lk 1:47). Mēs tikāmies ar ILNU 
ESTERI MELDERI, lai dzirdētu viņas 
pestīšanas stāstu.

Augusts Kolms

Par satikšanos ar Pestītāju
Bērnībā krustmāmiņa mani veda uz 

Jēzus draudzi. Atceros mācītāju Erbertu, 
atceros, kā es gāju pie dievgalda, jo biju  
kristīta jau bērnībā, bet tad es no šī ceļa  
norāvos. Mana dzīve bija kalni un lejas –  
ļoti interesanta, savdabīga. Atgriešanos 
piedzīvoju pirms vairāk nekā diviem 
gadiem. Biju zaudējusi darbu un sastrī-
dējusies ar mammu. Tad kāds cilvēks 
teica: aizej uz baznīcu! Nezināju, uz kuru 
iet, un aizgāju uz pareizticīgo baznīcu. 
Tur es satiku – viņu laikam nesauc par 
mācītāju –, bet viņš pie manis pienāca 
un teica: „Vai jūs esat pareizticībā?” Es  
teicu, ka nē, es vienkārši meklēju baz- 
nīcu, un viņš teica, ka es nevaru atras-
ties šajā baznīcā, ja neesmu pareizticībā. 
Tad es atnācu uz šo draudzi, uz dievkal-
pojumiem. Tas bija interesanti, bet grūti, 
jo es nesapratu, kas jādara. Apkārt visi 
zina, ko darīt, – krīt ceļos, lūdz Dievu… 
Bija apjukums, ka es kaut ko nepareizi 
izdarīšu un visi uz mani skatīsies un 
nosodīs. Ticības apliecību pirmās reizes 
lasīju (smejas), jo gribēju, lai viss ir 
pareizi, un grēksūdzē arī metos uz ce-
ļiem un arī lasīju no papīra, lai varētu 
pareizi visu teikt visiem līdzi. 

Pēc dievkalpojuma teica, ka jauniešu 

vakarā piedalīsies Ulvis Kravalis; tas bija 
13. februāris, diena, kad es piedzīvoju 
Jēzu Kristu tā reāli, uzskatāmi. Atnācu 
uz jauniešu vakaru, jo cilvēks, kurš man 
ieteica iet uz baznīcu, mani iedrošināja. 
Mēs aizgājām divatā. Sagaidīšana jau 
vien bija ko vērta – cik tas bija forši un  
skaisti! Es uzeju augšā, nevienu nepa-
zīstu, bet visi mani sveicina un samīļo. 
Pirmais, ar ko iepazinos, bija Jānis Upītis.  
Viņš vienmēr smaida! Tad bija Līga un  
Reinis. Sanāca pilna telpa, un tajā brīdī  
es nezināju, ka tur visi cits citu pazīst 
un es esmu vienīgā svešā. Pēc lekcijas 
jautāju Ulvim, kāpēc manā dzīvē notiek  
tas, kas notiek, – ka man vēl nav ģime-
nes, nav bērnu, man jau ir tik gadu, cik  
ir, un nav maz, esmu zaudējusi darbu un 
sastrīdējusies ar mammu. Un es viņam 
teicu: „Ulvi, kur ir Dievs tad, kad man  
Viņu visvairāk vajag?” Viņš man atbildēja 
tikpat tieši un tikpat pārliecināti, tā 
stingri skatoties man sejā: „Tu esi īstajā  
vietā. Viņš ir te.” Pēc lekcijas Reinis 
teica, ka lejā būs individuālas aizlūgša-
nas. Es nogāju, un es biju vienīgā! Līga 
man apsēdās vienā pusē, un Reinis 
apsēdās otrā pusē; es biju apjukusi un  
sāku raudāt. Tas bija tik emocionāli pie-
sātināti! Izstāstīju visas savas bēdas, un  
tas bija tik īpaši, ka sveši cilvēki tev tā  
jūt līdzi. Tāda līdzjūtība, kas nav samāk-
slota, kas ir pa īstam. Mēs kopā lūdzām 
pie altāra. Es visu laiku raudāju, bet 
nevis tāpēc, ka būtu grūti, bet tāpēc, ka  
bija atvieglojums. Tā sākās tas, kas ar  
mani notika tālāk. Sāku saprast, kāpēc  

esmu šeit, kāpēc nāku uz dievkalpojumiem,  
ka Dievam ir plāns un ceļš man. Kad 
divas reizes pēc kārtas, man esot pie 
dievgalda, mācītājs teica, ka mēs esam 
pasaules gaisma, pilsēta, kas atrodas 
kalnā un nevar būt apslēpta (Mt 5:14), 
likās, ka tas ir kaut kas īpašs. Bija arī 
stāsts par pazudušo dēlu, un es pati 
Bībelē meklēju, kur ir tas pazudušais 
dēls (Lk 15:11–32); likās, ka šis stāsts ir 
tieši par mani – tu nāc un krīti pie Tēva 
kājām, atzīsti savus grēkus un Viņš tevi 
pieņem un mīl.

Par lūgšanu
Kad mēs lūdzam, mēs gaidām atbil-

des. Bet, kā vienā sprediķī teica mācītājs 
Erberts, mēs nevaram sagaidīt atbildes, 
ja neatbrīvojam tām sirdī vietu. Ja neat- 
metīšu savu veco dzīvi un neļaušu 
Dievam ar mani strādāt, tad es arī neda-
būšu atbildes. Kad es to sapratu, viss 
mainījās – nomainījās draugi, darbs, 
uzlabojās attiecības ar ģimeni, jo par 
to tika lūgts. Dievs tev dod to, ko tu 
Viņam lūdz. Drīz vien iepazinos ar savu 
līgavaini. Es Dievam teicu: „Lūdzu, dod  
man vīru, kurš par mani rūpēsies, kurš 
mani mīlēs, kuru es varēšu mīlēt.” 
Kādā sadraudzības pasākumā es viņu 
ieraudzīju. Es pret viņu pagriežos, un 
viņš uz mani paskatās, un es dzirdu 
Dieva balsi: tas ir tavs vīrs! Viss! (Smejas)  
Visas lūgšanas, kuras izsakām skaļi un  
arī klusi, tās strādā. To es esmu piedzī-
vojusi – lūdz un tev taps dots.
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Par grēksūdzi
Mani vairākas reizes mēģināja pieru-

nāt aiziet uz grēksūdzi: „Aizej! Tas ir baigi  
forši!” Man likās: kas tur foršs, ja tev ir 
bail? Es aizgāju pie mācītāja un sacīju: 
„Es nezinu, ko man īsti teikt.” Kad bijām 
izrunājušies, bija tāds atvieglojums! To  
es ieteiktu visiem cilvēkiem. Tu esi piera-
dis, ka pasaule tevi nosoda par katru 
tavu darbību. Ja tu dari kaut ko citādi, 
piemēram, ja rūpējies par to, lai ielas 
kaķi tiktu paēdināti, lai sunīšiem viss 
būtu kārtībā, palīdzi bezpajumtniekam 
ar pusdienām, palīdzi kādam bērnam, 
vecai tantiņai, – tu to dari no sirds, bet 
pasaule bieži vien tevi nosoda, jo tu 
atšķiries. Kad biju mazāka, mani ļoti 
daudzi cilvēki nosodīja, jo es atšķīros. 
Tad tas viss sakrājas, un tu vairs negribi 
viņiem dot. Tev liekas – ja tu kļūsi tāds 
kā viņi, tad viņi tevi pieņems. Tad sākas 
dzīve, kas nav no Dieva. Tas ir milzīgs 
velna kārdinājums. Tu aizej uz grēksūdzi 
un izstāsti visu savu sāpi – kāpēc pasau- 
le dara tā, kāpēc tu dari līdzi, kāpēc tu 
pieņem šo kārdinājumu… Kad tu dzirdi 
piedošanu no Dieva, tas ir kaut kas 
brīnišķīgs! Es lūdzu Dievu par katru cilvē- 
ku, kuram vajadzētu atgriezties mājās.

Par darbu
Es strādāju ar jaunu apavu un akse-

suāru zīmolu, kuru es ieviesu Latvijā. 
Tagad vadu pirmo veikalu, un ir ļoti 
interesanti. Mācu pārdošanas tehnikas, 
shēmas, mācu nemelot, kā pārsvarā 
dara pārējā tirdzniecībā. Man nav grūti 
runāt ar cilvēkiem, un manī arī klausās. 
Darbā meitenēm vienmēr saku: „Mēs 
cita citu nekad neaprunājam. Mēs visu 
izrunājam, jo strādājam kristīgi.” Viņas 
par mani smejas, bet tā ir. Esmu tur 
kopš paša sākuma, un pati veidoju ko- 
mandu, izvēlos cilvēkus, ar kuriem strā-
dāšu. Bija viena superīga meitene, kā 
viņa teica – „gandrīz kristīga” (smejas). 
Jā, jo viņa teica: „Tāpēc, ka es tusējos ar 
mācītāja dēliem.” Tas bija smieklīgi, bet 
pats skaistākais bija tas, ka viņa daudz 
iemācījās! Viņa atnāca ļoti kautrīga, par  
sevi nepārliecināta; kad viņa runāja ar  
cilvēkiem un aizmirsa ko pateikt, viņa 
nosarka un nevarēja vairs pateikt neko.  
„Ilna, nāc man palīgā!” Beigās viņa nāca  
pie manis izrunāties. Viņa kā jaunā 
māksliniece gribēja sākt dizainēt somi-
ņas un man jautāja: „Ilna, ko man darīt,  
lai man izdotos?” Es teicu, lai viņa tic 
sev un tic tam, ka Dievs visu sakārtos, 
lai tic saviem spēkiem! Mana vecmāmiņa 
vienmēr teica: „Sargā sevi, un Dievs tevi 
sargās.” Un es kā kristīgs cilvēks esmu 
sapratusi, ka tu strādā pats un Dievs tev 

palīdzēs. Viņš saliks visu tā, lai tev izdo-
tos. Man tā ir! Es esmu Dievam lūgusi 
daudz ko, arī darbu, un Viņš mani ir no-
licis tur, kur ir nolicis. Bet šī meitene – 
kad atvadījāmies, viņa raudāja, apķērās 
man ap kaklu un teica, ka es esmu jau- 
kākā vadītāja, kāda viņai ir bijusi. Katram  
manā komandā ir savs stāsts. Kopā mēs  
veidojam vienu draudzīgu kopību. Neticu,  
ka sieviešu kolektīvā nevar sadzīvot, tā  
nav patiesība. Ja tu dzīvo kristīgi – neap-
runā, neskaud, bet palīdzi otram –, vei- 
dojas laba komanda un draudzīgas attie-
cības.

Par sievišķību un skaistumu
Man nepatīk, ka sievietes ļoti atkailina 

savu ķermeni. Bija laiks, kad gribējās 
vilkt minisvārkus. Tagad to nedaru, jo 
tas neliekas skaisti. Man skaisti liekas, ja 
tu esi vienkārša, mīloša, smaidīga, laba 
pret bērniem. Mūsdienās ļoti daudzas 
sievietes to tā neizprot. Dievs tevi ir ra- 
dījis skaistu, un ne jau tas vīrietis, kurš 
uzķersies uz tavu ārējo skaistumu, ir 
īstais. Viņu kārdina velns. Cilvēks, kurš 
tev ir radīts, ieraudzīs tavu skaisto būtī-
bu, tavu sirdi, tavu vienreizību, ko Dievs 
tevī ir ielējis jau no bērnības. Ja mēs 
visi saprastu savu unikalitāti, pasaule 
būtu labāka. Nebūtu mēģinājumu pašap-
liecināties un to nabaga bērnu, kam tik  
ļoti ir svarīgs puiša vai meitenes viedok-
lis. Ārprāts, kas mūsdienās notiek! Pa- 
saule tev liek nospiest malā to, kāds tu 
esi patiesībā, kādu Dievs tevi ir radījis –  
brīnišķīgu, skaistu, vienreizēju, neatkārto- 
jamu personību. Tu to piemēslo ar visā-
diem pasaulīgiem draņķiem. Draudzē 
mēģinu rādīt piemēru, ka ar sirdi ir jāiet 
pa priekšu, ar labiem darbiem, ar labām 
domām un lūgšanām. Tas arī ir tas 
skaistais, kas slēpjas visos cilvēkos.

Daniēls Godiņš reiz Alfā stāstīja anek- 
doti par sievieti, kas cieš avārijā un nonāk  
debesīs. Pēteris pie vārtiem skatās sa-
rakstā: „Jums taču vēl nebija jāmirst! 
Jums vēl 30 gadi jādzīvo.” Un viņa ir at- 
pakaļ uz zemes un domā: esmu atpakaļ, 
man jau ir 40 gadi un 30 man vēl jādzī-
vo. Viņa uztaisa plastisko operāciju, uz- 
labo izskatu, pārveido frizūru, uzpumpē 
lūpas un, izejot no klīnikas, viņu notriec 
mašīna. Viņa atkal nonāk debesīs un 
saka: „Pēteri, tu taču teici, ka man vēl  
ir 30 gadi!” Viņš atbild: „Ā, piedod, nepa- 
zinu!” Ārējais skaistums ir tikai izdomāts 
etalons. Sievietes mērdē sevi badā, sa-
slimst ar bulīmiju un anoreksiju, lai būtu 
izkaltušas kā skaliņi. Baznīcā meitenes 
nav ieciklējušās uz to, ka viņām tagad 
vajag vemt, lai būtu skaistas. Neviena! 
Viņas saprot, ka ir skaistas. Dievs viņas 

ir radījis tādas, kādas viņas ir. Katrai ir  
savs Dieva iecerēts plāns, un katrai 
Dievs ir radījis vīrieti. Un būs, kurš tevi 
mīlēs, un būs, kuru tu mīlēsi!

Par bērniem
Mūsdienu pasaulei ir bail no slimiem 

bērniņiem, bet patiesībā viņi ir brīnišķīgi! 
Lielākā daļa cilvēku to nevar izprast. Es  
klausos Eimaņa [mācītājs Rolands Eima- 
nis – red.] lekcijas. Viņš stāstīja, ka 
bērna sirsniņu vajag gatavot dzīvei jau 
no mazām dienām, lai arī kāds viņš būtu, –  
vajag dot mīlestību, lai nav sāpe sirsniņā.  
Tad viņš būs priecīgs un laimīgs, un viss  
būs kārtībā. Mācies viņam palīdzēt, mā-
cies izaudzināt koku, nevis staipeknīti, 
kā saka Eimanis. Tad nebūs to meiteņu, 
kas 13 gadu vecumā grib gremdēties 
alkoholā un stāstīt par to, ka viņai ir sa- 
lauzta sirds, jo divpadsmitgadīgs pui- 
sītis viņu ir pametis. Tad mūsu sabiedrība  
neskatīsies šķībi uz tiem bērniņiem, ku- 
riem ir autisms, Dauna sindroms vai 
kāda cita slimība, jo patiesībā jau viņi ir  
tādi paši bērniņi! Mūsu sabiedrība viņus 
nevar pieņemt, jo viņi ir citādi. Bet es  
arī esmu citāda. Ne jau visi varēs visus  
samīļot un būt tik atvērti kā es. Dažs 
varbūt ir kluss, dažs ir skaļš, bet mēs 
esam Dieva bērni, un ar to mēs esam 
vienādi. Mēs nedrīkstam nevienu noso-
dīt, jo arī citi ir Dieva bērni. 

Par svarīgo dzīvē
Kādreiz no sievietēm dzirdu: „Mans 

džeks pelna trīs tūkstošus, viņam ir tāda 
un tāda mašīna…” Tas nav normāli, ja tu  
tā domā par savu vīrieti. Es par savu vī- 
rieti domāju: lai viņam darbā būtu labi, 
lai viņš strādātu to, ko viņš grib strā-
dāt, lai viņš nejustos pārāk noslogots 
un mājās nestāstītu, cik viņam ir slikti. 
Nevis lai viņš atnestu trīs tūkstošus eiro  
mēnesī, bet lai ģimenē būtu miers un 
saticība. Dievs tevi noliek, kur tev ir jā-
būt. Viņš mani nolika manā darbā, kur 
man ir mazākā alga pēdējo desmit gadu 
laikā, bet es jūtos desmitreiz labāk! Ja  
tev ir darbs, kurā tu tikai dzenies pēc 
panākumiem un kur tev visu laiku galvā 
ir nauda, nauda, nauda, – tas ir kārdi-
nātājs, kas tevi kārdina. Tas nav no 
Dieva. Dievs tev dos, lai tev būtu, no kā 
iztikt. Tev nevajag, kā Bībelē rakstīts, 
sagrābties pilnus šķūņus, ja nākamajā 
dienā tev atprasīs dzīvību (Lk 12:18), un 
kur tad tev tie šķūņi… Zārkā jau līdzi ne- 
paņemsi. Dzīvo tam, kam tu esi pare-
dzēts. Dzīvo mīlestībai! Un Jēzus Kristus 
ir mīlestība. Tā, lūk.
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Ikvienam no mums ir kādi sapņi un ce- 
rības, tomēr diezgan bieži tie nepiepildās.  
Kā ar to samierināties? Vai tad Dievs ne-
grib, lai mēs būtu laimīgi?

Kad vēl esam bērni, visi cenšas mūs 
iedrošināt: „Tu vari kļūt par jebko,” „Tev  
izdosies,” „Tu esi vislabākais!” To dzirdam  
no mammas, no skolotājām, no Krisa 
Mārtina mierinošās balss pa radio. Tomēr 
tagad mūsu dzīve ļoti atšķiras no tās, kādu  
bijām izsapņojuši pirms pieciem vai des- 
mit gadiem. Tik daudz kas nav piepildījies:  
varbūt neesam tikuši iecerētajā augstskolā  
vai darbavietā, varbūt nav mīloša laulātā 
pie sāniem. Patiesi, dažreiz ir tik grūti, ka  
mēs nevaram godīgi sacīt, ka dzīve ir okei.  
Vai Kriss Mārtins tiešām būtu mums melo- 
jis? Atbilde sakņojas mūsu fundamentā-
lajā izpratnē par to, kāda ir šīs pasaules 
un līdz ar to arī mūsu dzīves daba.

Vai šī dzīve ir perfekta, funkcionējoša, 
loģiska sistēma, kurā visam ir sava vieta?  
Ja tā ir, tad ar pasauli viss ir kārtībā. 
Taču kā tur iederas ļaunums? Vai varbūt 
šī pasaule ir pavisam haotiska, kur viss 
notiek bez jebkādas vienotas sistēmas? 
Taču kā tad var pastāvēt Dievs? Viņš ra- 
dīja pasauli no nekā, pievadīja enerģiju –  
gaismu –, ieviesa diennakts ciklu, izvēlē- 
jās fizikas konstantes, kas nepieciešamas  
dzīvības pastāvēšanai. Dievs radīja sis- 
tēmu. Šodien ir nāve un šodien ir ļau-
nums – parādības, kas acīmredzami neat- 
bilst Dieva kārtībai. Vai mums sacīt, ka 
šodien visa pasaule ir haoss? Ja tā, tad 
kur palika Dievs – kārtības ieviesējs?

Ļaunums pasaulē ienāca ar Ādama un  
Ievas grēku. „Dievs radīja cilvēku pēc 
sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to” 
(1Moz 1:27). Ādams un Ieva, gluži kā 
Dievs, spēja pieņemt lēmumus. Cilvēka 
gribu, kas ir pretrunā ar Dieva gribu un  
kārtību, sauc par grēku. Dzīvot negrēko-
jot mēs nekādi nevaram, lai kā arī cen- 
stos, – „Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja”  
(Mt 26:41b). Tik daudzas reizes mēs iz- 
vēlamies grēku un ienesam sāpes un 
ciešanas mūsu un apkārtējo dzīvē. Acīm- 
redzami šīs pasaules dabā ir haoss, ļau-
nums, ciešanas, un tas nav okei. Tāpēc 
nestāstīsim sev, ka „būs taču okei”. Ir 
okei atzīt, ka nav okei. Ir okei atzīt, ka 
šajā brīdī ir draņķīgi. Dievs mūs mīl, bet 
tas nenozīmē, ka laicīgajā pasaulē esam 
pasargāti no ciešanām, neveiksmēm, vil-
šanās. Gaidot ko citu, mēs piedzīvosim 
vilšanos. Ir labi, ja saprotam, ka vaja- 
dzīga cita atbilde. „Būs okei” ir slikts 
mierinājums, jo tas ir melīgs. Mēs taču  

No jauniešu vakaru arhīva
MANA DZĪVE IZVĒRTĀS CITĀDI…  
KĀ SAMIERINĀTIES?

nevaram zināt, vai būs okei. Ja mēs sev  
izdomājam citu Dievu – tādu, kurš pastāv,  
lai atrisinātu mūsu problēmas un apmie-
rinātu mūsu vajadzības, –, tad brīdī, kad  
tās nepiepildās, mēs esam vīlušies un  
Dievu atmetam. Dievs nav šajā pasaulē,  
lai apmierinātu visas mūsu iegribas. 
Protams, ka Dievs par mums rūpējas: 
„Nemeklējiet arī jūs, ko ēdīsiet un ko 
dzersiet, un neraizējieties! Pēc visa tā 
pagāni dzenas; jūsu Tēvs tāpat zina, ka 
jums to vajag. Meklējiet viņa Valstību, 
tad jums viss tiks iedots.” (Lk 12:29–31) 
Taču daudzi cilvēki, kas sevi sauc par 
kristiešiem, meklē Valstību tieši tādēļ, ka 
cer saņemt šīs blakus lietas. Izklausās 
pēc lieliska darījuma, vai ne? Tomēr Kris- 
tus saka: „Ja kāds grib man sekot, tas lai 
aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko  
man!” (Mt 16:24) Dievs par mums rūpē-
jas – tā ir patiesība. Viegli nebūs – arī tā 
ir patiesība. Vēl jo vairāk: „Pasaulē jums 
būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es 
pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ 16:33b) Jē- 
zus ir uzvarējis šo pasauli ar visu tās ha-
osu, ciešanām, ļaunumu, grēku un nāvi, 
bet mums arvien nākas piedzīvot bēdas.

„Debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, 
kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti  
vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam  
ir, un iegādājas to.” (Mt 13:45,46) Dievs 
vēlas, lai mēs būtu ar Viņu Debesu val- 
stībā. Tas, nevis laicīgu labumu sagādāša-
na, ir Viņa augstākais mērķis. Mums var  
būt jāatsakās no visa cita – ne tikai no  
grēka un konkurējošām garīgām praksēm,  
bet varbūt arī no ērtas dzīves, karjeras, 
slavas. Kāds kristīgs autors raksta: „Par 
nožēlošanu, daudziem no mums arvien 
ir grūti pieņemt mūsu sāpes. Jautāti, kā 
mēs jūtamies, mēs izvēlamies aprakt 
mūsu sajūtas, uzlikt neīstu smaidu un iz- 
likties, ka viss ir kārtībā. Varbūt tas ir  
tādēļ, ka baidāmies tikt tiesāti, vai var-
būt tas ir tādēļ, ka kristieši redz bēdas 
kā morālu trūkumu. Ir skaidri redzams, 
ka skumju apspiešana nevienu nekad nav  
darījusi veselu garā.”1 Protams, nav pa- 
mata uzreiz krist panikā. Dievs mūs aici-
na neraizēties. Mums nav jāizliekas, ka 
problēmu nav, bet gan jāsaglabā miers, 
objektīvi atzīstot, ka šobrīd ir slikti, un 
apzinoties, ka Dievs ir klātesošs arī šajā 
situācijā.

Kāpēc tad ir ciešanas un ļaunums? 
Absurdisma filozofija māca, ka nekam 
šajā pasaulē nav jēgas, arī cilvēka centie- 
niem visam tādu piedēvēt. Viss ir nejau-
šību mudžeklis, kurā mums jādzīvo. Savu- 
kārt New Age garīgums māca, ka visam 
ir jēga, kuru mēs varbūt neapzināmies. 
New Age domātājs Dīpaks Čopra 
(Deepak Chopra) ir sacījis, ka „cilvēkam, 
kurš neprot lasīt, burti uz lapas izskatās 

nejauši izvēlēti, kaut arī īstenībā tie ir 
precīzi izvietoti”. Šodienas grēcīgajā, hao- 
tiskajā pasaulē loģiskāka šķiet absurdis-
ma pieeja. Tomēr – kā to atzīst paši ab- 
surdisti – cilvēka dabā ir meklēt jēgu.

Iespējams, ka pēc jēgas cilvēks tiecas 
vēl vairāk nekā pēc pasaulīgas laimes. 
Cilvēkam ir vajadzīgs kas lielāks par šo 
realitāti – par māju, mašīnu un mīļoto. 
Ir vajadzīgs kaut kas tālāks, kaut kas 
lielāks, kaut kas transcendentāls. Cilvēki 
ir gatavi mirt par to, kam tic, – gan par  
labo, gan par slikto. Dzīvē vīlušies, cilvēki  
sāk meklēt šādu mērķi – vai tā būtu reli-
ģija, komunisms, brīvība, globāls islāma 
kalifāts, progress zinātnē vai jebkas cits,  
kas ir lielāks par viņiem. Cilvēks, kuram  
ir jēgpilna, piepildīta dzīve, būs laimīgāks  
par to, kuram viss ir okei, bet kura dzīve  
ir bezmērķīga. Neirologs Viktors Emīls 
Frankls, pēc tautības ebrejs, raksta, ka  
holokaustu izdzīvot varējis tikai tāpēc,  
ka atradis jēgu savā pieredzē. „Tas, ko  
cilvēkam patiešām vajag, ir nevis stāvok- 
lis bez spriedzes, bet gan tiekšanās un  
cīnīšanās kāda viņa cienīga mērķa virzie- 
nā. Tas, kas viņam vajadzīgs, ir nevis at-
brīvošanās no spriedzes par katru cenu, 
bet gan iespējamas jēgas aicinājums to  
piepildīt.” Pārliecība par kādu augstāku 
mērķi ir tik spēcīga, ka tā var iedvesmot  
cilvēku ne tikvien atteikties no vienkāršas  
dzīves, bet pat izdzīvot vislielākās šaus-
mas. „Tiekties atrast jēgu savā dzīvē ir 
galvenais motivējošais spēks cilvēkā,” 
raksta Frankls.

Šīs pasaules labumi mūs nedara palie- 
koši laimīgus, tāpēc Dievam nav mums 
jādod viss, ko mums iegribas. Dievs mums  
dod jēgu un piepildījumu. Mums ir iemesls  
no rīta piecelties arī šajā absurdajā, grēcī- 
gajā pasaulē. Tas nav tāpēc, ka mēs pie- 
ņemtu, ka visam, arī vislielākajam ļaunu- 
mam, kas notiek, ir jēga, kā tic Dīpaka 
Čopras sekotāji. Nē – gluži visam, visti-
camāk, nav jēgas, bet, ja piederam 
Dievam, tad ir jēga tam, kāpēc tas notiek  
ar mums. Dievs mums neliek vilties un 
ciest bez jēgas.

Dzīve ir izaicinājums. Ne vienmēr 
varam atskatīties uz pagātnē pieredzēto 
un sacīt: tagad es saprotu, kāpēc tam ar 
mani bija jānotiek. Taču vienmēr savās 
grūtībās varam atcerēties, ka tām ir 
jēga, kaut arī mēs to, iespējams, nekad 
neuzzināsim. Tieši ar šādu skatījumu 
mēs varam grūtībās saglabāt mieru, ne-
krist panikā, nemelot sev, bet atzīt savu 
situāciju un ticībā iet tai cauri.

 1 http://crosswalk.com/blogs/christian-
trends/christians-it-s-ok-not-to-be-ok.html

Augusts Kolms
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Vai toreiz Betlēmē nebija jāierodas lie- 
lam pūlim, varbūt pat pasaules tautām, 
lai sveiktu jaundzimušo pasaules Glābē-
ju? Bet patiesība bija tāda, ka tur ieradās  
tikai gani un Austrumu gudrie. 

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka 
deva savu vienpiedzimušo Dēlu, bet 
cik daudzi Viņu gaidīja? Cik daudzi Viņu 
satika? 

Dievs cilvēkus uzrunā dažādos veidos.  
Austrumu gudros Viņš uzrunāja caur zvaig- 
zni debesīs. Dieva uzdevums gudrajiem 
bija meklēt. Dieva Vārds, kas atklāts  
Bībelē, ir mūsu zvaigzne šodien. Tāpat 
kā mūsu ceļš pie Dieva, arī gudro ceļš 
bija tāls un sarežģīts, tomēr viņi atrada.  
Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas 
meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, 
taps atvērts.

Un, pat ja Dievs mūs uzrunā tik skaid-
ri kā ganus naktī, arī tad Viņš no mums 
kaut ko sagaida. Viņš vēlas, lai mēs esam  
vārda darītāji un ne tikai klausītāji. Gani 

Cilvēka dzīve pilnīgi pārveidojas, ja 
sirdī ir Dievs, ja katru mirkli jūti Dieva 
esamību sevī. Pirmais, kas jādara, ir jā- 
mācās smaidīt – smaidīt laipni, draudzī-
gi, sirsnīgi kā maziem bērniem. No dvē- 
seles nākošais smaids ir kā Dieva at-
spulgs mūsos.

Pelēcīgajā ikdienā ļoti pietrūkst gaiši  
smaidošu cilvēku. To trūkst gan iestādēs,  
gan uz ielas, gan satiksmes līdzekļos un  
ģimenēs. Smaidīsim, un mūsu dzīve pār- 
vērtīsies! Mēs paši līdz ar to pārvērtīsimies.  
Patiess smaids ir brīnišķīgs Dieva māk- 
slas darbs.

Ja mēs mīlam Dievu caur Jēzu Kristu,  
Dieva dēlu, tad mums katru vakaru vaja-
dzētu sacīt: „Manā sirdī deg mīlestība uz  
ikvienu cilvēku šai pasaulē. Lai ikviena 
sirds ir Dieva svētības piepildīta un lai-
mīga!” Arī no rīta pamostoties, vajadzētu 
pie sevis teikt: „Kungs, gribu pavadīt 
dienu Tavā vadībā un censties būt tāds, 
kādu Tu mani vēlies redzēt.” Censties ik-
vienā cilvēkā saskatīt labo, gaišo, sniegt 
mīlestības smaidu. Pašam pie sevis at-
kārtot: „Es esmu Dieva bērns. Viss, kas 
man vajadzīgs, man tiek dots tagad un 
vienmēr.”

Dari ap sevi un sevī visu gaišu un 
skaistu, izkop sevī labestīgu humora iz- 

paklausīja Dievam, pameta savus darbus 
un steidzās pie tā, kas nācis pasaulē. 

Jēzus saka: „Gluži tāpat neviens 
no jums, kas neatsakās no visa, 
kas viņam pieder, nevar būt mans 
māceklis.”

Nav svarīgi, kā Dievs mūs uzrunā; sva- 
rīgi ir tas, kāda ir mūsu atbilde Viņam. 

Dieva bērnam bija laiks dzimt, tāpēc 
Jāzeps un Marija klauvēja pie cilvēku 
durvīm. Dieva dēls tiešā veidā stāvēja tik  
daudzu cilvēku durvju priekšā, bet tie ne- 
atrada Viņam vietu savā namā un sirdī. 

Bet Jēzus saka: „Redzi, Es stāvu 
durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas 
dzird Manu balsi un durvis atdara, 
Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu 
mielastu, un viņš ar Mani.”  

Betlēmē bija daudz cilvēku, viņi varē-
ja būt tajā pašā kvartālā, tajā pašā ielā, 
varbūt mājā, kas blakus kūtij, bet tomēr 
Kristu nesatikt.

Arī tagad pilsētas, ielas un mājas ir 

pilnas. Bet kā ir ar tevi? Vai tu esi kūtī 
pie Dieva dēla? Vai tu esi atradis Jēzus 
bērnu – tavas dzīves Pestītāju?

Mīļie draugi, tikšanās ar Dieva dēlu 
pavisam noteikti izmaina cilvēka dzīvi. 
Dieva vārds saka: „Gani griezās uz  
mājām, godāja un teica Dievu par  
visu, ko tie bija dzirdējuši un redzē-
juši.” Ja nu jūs nepazīstat šo sajūtu, tad 
negriezieties uz mājām, kamēr vien ne- 
esat Viņu satikuši, jo arī mājās ir kādi,  
ko Dievs vēlas uzrunāt. Šajos Ziemsvēt-
kos aiznesiet tuvajiem lielāko dāvanu – 
vēsti par Jēzu Kristu, Dieva dēlu.

„Kunga Gars ir pār mani, jo viņš ir 
svaidījis mani pasludināt prieka vēsti na- 
bagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt 
sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu 
gūstekņiem un akliem acu gaismu, sa-
lauztos darīt brīvus un pasludināt Kunga 
žēlastības gadu.” (Lk 4:18,19)

Jāzeps Bikše

jūtu. Priecājies par saules stariem, par 
katru ziedu, par katru cilvēka sirdi, kuru  
tu vari mīlēt. Neizcel tumšo, ļauno, nega- 
tīvo. Tas ir ļoti grūti, sevišķi šodienas ap- 
stākļos, bet apzināti, ar gribu tas ir iespē- 
jams. Atceries, ka Dievs izpaužas caur 
katru cilvēku un visu Viņa radīto pasauli.

Ja mēs gribam sasniegt tuvību ar Dievu,  
mums nepārtraukti jāceļ dzīvā Dieva tem- 
plis mūsos pašos. Tad Svētais Gars pie-
pildīs mūsu dvēseli, zudīs vēlēšanās grē-
kot, mazināsies slimības un nabadzība.

Tā ir dziļā lūgšana dvēselē – tuvība 
ar Dievu. Tas ir templis, par kuru runāja 
Jēzus: templis, kas nav rokām celts, bet  
gan ar cilvēku sirdīm, kas aizsniedz Dieva  
troni. Ja mēs šo pilnību meklējam sevī 
un citos – ikvienā līdzcilvēkā –, mēs pasau- 
lē vairojam gaismu, prieku un mieru.

Bet tas nav viegli, jo mēs esam par  
daudz iegrimuši zemes, šīs dzīves ikdie- 
nas, sīkumos, kas mums liekas ļoti svarīgi.  
Mums ir grūti atzīt, ka Dievs mūs ir radī- 
jis kā dievišķas būtnes pēc savas līdzības,  
ka mēs ikviens varam būt svēts, skaidrs, 
pilnīgs, piepildīts ar Svēto Garu, ja mēs 
ik mirkli pēc tā tiecamies un cenšamies 
attīrīt savu dvēseli no zemes kvēpiem.

Esat mīļi aicināti tikties pie baznīcas 
11. decembrī plkst. 10.00. 

Izplatīsim evaņģelizācijas kartītes, 
aicinot vietējos iedzīvotājus uz 

Ziemsvētku pasākumiem mūsu draudzē.
Iveta Radiņa-Liepkaula
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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)

Konts ziedojumiem:
R īgas Jēzus ev.  lut.  draudze

Reģ.  Nr.  90000084191
DNB banka,  konts:  LV94RIKO0002013007985

Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123

e-pasts: info@jezusdraudze.lv
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KRISTĪTI

Reinis Barons

Ieņēmumi, EUR: 
Kolektes
Mērķziedojumi (diakonijai, ambulancei, Alfa kursam u. c.) 
Zemes noma 
Ziedojumi 
Ziedojumi par kristībām, laulībām 
Draudzes locekļu nodevas  
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki) 
Nodokļi  
Reprezentācijas izdevumi 
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 
Grāmatas 
Palīdzības pabalsti 
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi 
Degviela
Kursa „Brīvība Kristū” izdevumi (no mērķziedojumiem)
Elektrība
„Rīgas ūdens”
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
Sakaru pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

2635
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1331
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45
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2415

509
380
378
270
224
150
121
100

94
57
52
47
34
30
24
16
10

8686

2016. GADA OKTOBRA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

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

MŪŽĪBĀ

Maiga Zamberga 
(30.09.1929.–24.10.2016.)

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. 12.00 līdz 18.00 
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. 17.45 līdz 18.20 mazajiem 

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Kora mēģinājumi 
ceturtdienās plkst. 19.30

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma 
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša 
trešajā sestdienā plkst. 15.00 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas 
mantas gan dievkalpojumu, gan draudzes 
pasākumu laikā!

Mūsu draudzē jau daudzus gadus ir jauka 
tradīcija – sarūpēt draudzes senioriem 
Ziemsvētku dāvaniņas. Kopā ar draudzes 
apsveikumu cenšamies tās viņiem nogādāt  
līdz svētkiem.

Lai to varētu izdarīt, aicinu jūs iesaistīties 
akcijā „No sirds uz sirdi”, kas norisinās no  
20. novembra līdz 18. decembrim.  
Diakonijas kalpotāji ir sagatavojuši 150 ap-
loksnes, kurās ir informācija par dāvanas 
saņēmēju un dāvanas gatavošanu. 

Aploksnes var saņemt draudzes namā 
diakonijā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
baznīcas kancelejā pie lietvedes Vitas un pēc 
dievkalpojumiem pie aplokšņu izplatītājām – 
Matildes, Elizabetes, Ilzes un Jolantas.

Sagatavotā dāvana jānodod draudzes namā 
vai baznīcas kancelejā līdz 18. decembrim.

Ziemsvētki ir laiks, kad mēs vēlamies  
cits citu iepriecināt, un to mēs noteikti darīsim 
arī šogad. 

Būsim atsaucīgi un kalposim no sirds uz sirdi!  Mīlestībā
Jolanta Cukure


