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Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše

Dr. Mārtiņš Luters savulaik 
rakstījis: „Es nekad negribētu 
neko citu domāt kā tikai to, ka  
Kristus augšāmcelšanās ir noti- 
kusi taisni manis dēļ.” Mani šie 
vārdi uzrunā un aizkustina, jo  
saklausu runājam cilvēku, kam  
ir personiska pieredze, piedzīvo- 
jums visā, ko Kristus ir paveicis.  
Tā nav no paša sirds un dzīves 
attālināta teoloģija, ar kādu, 
par nožēlu, jāsastopas itin 
bieži. Tā nav arī vienkārša 
parunāšana par Dievu, kurš 
kaut kur ir un kādam ir arī  
vajadzīgs. Tie ir vārdi, kuros  
saklausu no sirsnības, mīlestī-
bas un ticības drosmes izaugu- 
šu apliecinājumu – Kristus ir  
augšāmcēlies un Viņa augšām- 
celšanā ir arī mana mūžīgā 
izglābšana. Te runā cilvēks, 
kas ne tikai kaut ko zina par  
Kristu, Viņa sniegto grēku pie-
došanu un augšāmcelšanos, 
bet kas pats arī dzīvo Kristū, 
Viņa dāvinātajā grēku piedoša- 
nā un augšāmcelšanās dzīvī-
bas spēkā.

No nešaubīgas ticības pārlie- 
cības nākuši vārdi neatstāj 
vienaldzīgu. Tie satricina, uz-
runā un liek jautāt – vai arī 

man Kristus augšāmcelšanās 
no miroņiem ir tik liels dārgums,  
ka pieķeros tam visiem saviem  
spēkiem, zinot, ka vienīgi 
Viņa dzīvībā ir mana augšām-
celšanās un mūžīgā dzīvība? 
Kad domāju par to, man jā- 
atzīst – es gribētu daudz 
drosmīgāk, sirsnīgāk un mīlo-
šāk gan ar vārdiem, gan ar 
visu, kas esmu, apliecināt, ka  
man nav nekā dārgāka par 
Kristu, par Viņa sniegto grēku  
piedošanu un mūžīgās dzīvī- 
bas dāvanu. Mārtiņa Lutera 
rakstītajā šo Kristum pieķerša- 
nās dedzību un spēku nevar 
nepamanīt. Un, patiesi, var sa- 
cīt: „Es zinu, ka Bībelē ir rak- 
stīts par Kristus augšāmcelša-
nos; zinu arī to, ka Baznīca 
māca un apliecina Kristus 
augšāmcelšanos,” – bet pavi-
sam citādi ir, ja vari tā īsti, no  
sirds sacīt: „Es ticu, ka Kristus  
augšāmcelšanās ir notikusi 
taisni manis dēļ!” Tas nenozī- 
mē, ka Kristus augšāmcelša-
nās nav notikusi arī citu dēļ,  
bet ko gan tas dotu, ja es zi- 
nātu, ka tas ir noticis priekš  
citiem, bet nebūtu pieredzējis 
to, ka Kristus savā augšām-

celšanās priekā ņem līdzi 
mani – jā, arī tieši mani!

Manuprāt, šis personiskās 
mīlestības un ticības apliecinā-
jums Kristum ir izšķiroši sva- 
rīgs. Ceru, ka varat tam piekrist.  
Mani – un arī tevi – neglābj 
tas, ka Baznīca tic un aplieci-
na. Neglābj arī tas, ka ir kādi  
kristieši, kuri tic. Mana un ta- 
va glābšana ir ticība Kristum, 
kad no sirds un mīlestībā sa- 
kām: es ticu! Ja tā varu sacīt,  
tad patiesi esmu ņemts līdzi  
Kristus dzīvē un augšāmcelšanā.

Lieldienu laikā tūkstošiem 
cilvēku dievnamos dzird Liel- 
dienu Evaņģēliju: „Ko jūs  
meklējat dzīvo starp miruša-
jiem? Šeit viņa nav, viņš ir 
augšāmcēlies.” (Lk 24:5–6) 
Taču no dzirdēta Evaņģēlija ir 
jānonāk pie paša apliecināta 
Evaņģēlija, kad vari sacīt: „Es 
tam ticu. Tagad es droši zinu 
to pats – Kristus patiesi ir 
augšāmcēlies arī manis dēļ.”

Lūkas evaņģēlijā ir stāsts 
par diviem mācekļiem, kuri 
pēc tam, kad Kristus ir sists 
krustā, iet savu ceļu, bet tad  
viņus sastop Jēzus, kaut arī  
Viņš sevi vēl neatklāj kā aug- 

šāmcēlušos Kungu. Notiek saruna, 
kurā mācekļi stāsta, ka dažas 
sievas no rīta ir bijušas pie Jēzus 
kapa un pārnākot sacījušas, ka  
redzējušas eņģeļus – tie pavēs-
tījuši, ka Jēzus ir dzīvs. Lūk, mēs 
redzam, kā tas var notikt. Kādi re- 
dzēja, kādi piedzīvoja, kādi stāstī- 
ja, bet pārliecības par to, ka Kris- 
tus patiesi augšāmcēlies, tomēr 
nav. Viss radikāli izmainās tad,  
kad Kristus pats atklājas mācek- 
ļiem, dāvinot viņiem ļoti personis-
ku pieredzi. Tad skan drosmīgs, 
pašu sacīts ticības apliecinājums: 
„Kungs patiesi augšāmcēlies!”  
(Lk 24:34)

Mīļie draugi, no sirds novēlu 
ikvienam – lai tava ticība nav 
tikai tas, kam tic citi. Lai tavā 
ticībā liesmo un deg tavs paša 
augšāmceltā Kristus piedzīvojums, 
kurā līdz ar Luteru vari sacīt: 
„Es nekad negribētu neko citu 
domāt kā tikai to, ka Kristus 
augšāmcelšanās ir notikusi taisni 
manis dēļ!” Šāda ticība patiesi 
mūs glābj un dāvina mūžīgo 
dzīvību.



Dzīvē mēs saņemam dažādas lietas – vienas iegūstam, par tām samaksājot lielā-
ku vai mazāku naudas summu, citas iegūstam kā dāvanu. Bet ir arī tādas lietas, kas 
nemaksā neko, – tās mēs varam dāvāt cits citam bez maksas un no mums tās prasa  
vien patiesu mīlestību un sirds siltumu.

Katru dienu mēs bez maksas baudām Debestēva rūpes un gādību. Kā gan varam  
Viņam par to pateikties? Dievs no mums vēlas saņemt vien Viņu mīlošu un uzticīgu sirdi.

Pavasarī, saules staru sasildīta, atmostas daba un visapkārt sākas rosība. 10. marta  
pēcpusdienā arī privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Jēriņš” valdīja reizē priecīgi  
pacilājošs un nemierīgs satraukums. Ar saviem smaidiem, dziesmām un priekšnesu-
miem vēlējāmies pateikties mūsu Debestēvam un saviem mīļajiem par visu, ko ik dienu  
varam saņemt un piedzīvot, tāpēc šo pavasara svētku moto bija „Pateicība un prieks”.

Mūsu bērni šoreiz bija iejutušies kaķīšu lomā un sagatavojuši nelielu uzvedumu 
par vienu savas dzīves dienu. Izrādās, ka kaķēniem viss notiek tieši tāpat kā mums, 
cilvēkiem, – diena sākas ar rīta rosīšanos, turpinās ar savām gaitām, darbiņiem un 
sapņiem. Bet pāri visam kā neizsīkstošs, visus vienojošs avots klājas Dieva žēlastība. 
Pateicamies un priecājamies, ka esam aicināti nākt pie šī avota un smelt…

Lai visiem saulains un Dieva mīlestības piepildīts šis pavasaris un Lieldienu gaidī-
šanas laiks!
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Mēneša lozungs:
„Ko jūs meklējat dzīvo starp miruša- 
jiem? Šeit viņa nav, viņš ir augšām-
cēlies.” /Lk 24:5–6/ 

7. aprīlī plkst. 19.00 – lūgšanas Torņa  
istabā. Tezē dziesmas, lasījumi, lūgšanas.  
Vada Arma Dei.

9. aprīlī plkst. 10.00 – Pūpolsvētdie-
nas dievkalpojums.

13. aprīlī plkst. 18.00 – Zaļās Ceturt- 
dienas dievkalpojums.

14. aprīlī plkst. 18.00 – Lielās Piekt- 
dienas dievkalpojums (pēc īpašas kārtības). 

16. aprīlī plkst. 6.30 – Lieldienu  
agrais dievkalpojums (ar Svēto Vakar-
ēdienu), plkst. 10.00 – Lieldienu diev-
kalpojums.

23. aprīlī pēc dievkalpojuma – 
Guntara Prāņa lekcija par reformāciju un 
mūziku.

Dace Abakuka, „Jēriņa” vadītāja
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Luters Jauno Derību no grieķu valodas 
vāciski tulkoja pārsteidzošā ātrumā –  
vairāk nekā 1500 vārdu dienā. Līdz 
mūža beigām Luters bija sarakstījis  

60 tūkstošus lapaspušu, taču 
apgalvoja, ka būtu labāk, ja „visas 
manas grāmatas pazustu un tiktu  

lasīti tikai Svētie Raksti”.



3Sagatavojis Edgars Gertners
Materiāli no Mārtiņa Lutera katehisma

Mārtiņš Luters bija vīrs, kas prata  
izteikties trāpīgi un tieši, neatstājot  
plašas viņa spriedumu interpretāci-
jas iespējas. Lutera sarakstīto kate- 
hismu mēs apgūstam iesvētes mācī-
bas laikā, taču pats Luters uzskatīja, 
ka tas jāpārdomā katru dienu jebku-
ra ticības brieduma un vecuma 
Kristus sekotājam. Lai mudinātu –  
īpaši šajā gadā – lasīt M. Lutera sa- 
rakstītās grāmatas un Bībeles skaid-
rojumus, šomēnes kopīgi atkārtosim 
10 baušļus. 

Pirmais bauslis

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev 
nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu vairāk par visu bīties,  

mīlēt un uz Viņu paļauties. 

Otrais bauslis

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vār-
du tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs 
to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu 
tukši un necienīgi lieto. 

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 

Viņa vārdā ne lādam, ne zvēram, ne 
buram, ne melojam, ne maldinām, bet 
šajā vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, 
pielūdzam, pateicamies un slavējam.

Trešais bauslis

Tev būs svēto dienu svētīt. 

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 

Dieva vārdus un to sludināšanu nenici-
nām, bet tos turam svētus, labprāt klau-
sāmies un mācāmies.

Ceturtais bauslis

Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai 
tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 

savus vecākus un kungus nenicinām un 
neaizkaitinām, bet tos godā turam, tiem 
kalpojam un paklausām, tos mīlam un 
cienām.

Piektais bauslis

Tev nebūs noslepkavot.

Ko tas nozīmē?

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 
sava tuvākā miesai nedz kaitējam, nedz 
ciešanas radām, bet viņam palīdzam un 
kalpojam visās miesas vajadzībās. 

Sestais bauslis

Tev nebūs laulību pārkāpt.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 

šķīsti un tikli dzīvojam vārdos un darbos 
un ikviens savu laulāto draugu mīlam un 
cienām. 

Septītais bauslis

Tev nebūs zagt. 

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 

sava tuvākā naudu vai mantu neņemam, 
nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību 
iegūstam, bet viņa mantu un iztiku viņam  
palīdzam vairot un sargāt.

Astotais bauslis

Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu 
tuvāko. 

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka 

savu tuvāko neapmelojam, nenododam, 
neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, 
bet mums būs to aizbildināt, visu to la- 
bāko par viņu runāt un visu skaidrot 
viņam par labu.

Devītais bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar 

viltu sava tuvākā mantojumu vai namu 
neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to  
iegūstam, bet tam palīdzam un kalpo-
jam, ka viņš var to paturēt. 

Desmitais bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, 
kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas 
tam pieder.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sa- 

vam tuvākajam lopus neatviļam, sievu un  
saimi neatraujam no to pienākumiem un 
nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos 
pamudinām palikt un darīt to, kas tiem 
pienākas.

MUMS BŪS DIEVU BĪTIES UN MĪLĒT

Mans prieks

Kā mani priecē šī atmoda dabā
Ar sauli, ar dziesmām, ko putni nes.

Ar vēju, kas mani rausta,
Ar lietu, kas dzīvību nes.

Ar gaismu, kas ved pa ceļu
Pie kapa, kur akmens velts.

Kur nav atdots mirušais nāvei,
Bet dzīvs Tas un augšāmcelts.
Viņš – pirmais, aiz Viņa vēl citi,
Kam nāve nav beigas un viss,

Vien nāve ir melni vārti,
Aiz kuriem – mūžības gaisma līst.

Tik nepierast...

Tik nepierast pie Tavas mīlestības,
Ko manā dārzā Tu caur ziedu krāsām sniedz.

Tik nepierast pie Tavas žēlastības,
Bet apjaust – arī tā var projām iet.

Tik nepierast man vien pie Tavas pacietības
Un sevi grēka sīknaudā vien neizdāļāt.

Tik nepierast līdz zemei liektās pazemības
Un pašai nepacelties debešos.

Tik nepierast, ka man ir dota piedošana,
Bet pašai piedot, svinot sevī atdzimšanu.

Tik nepierast pie Tavas izglābšanas,
Ik brīdi būt Tev manī dzīvam – asins pulsēšanā.

Tik nepierast...

Vienmēr

Tik vienmēr redzēt kalnā krustu
Un savu grēku, kas tur pienaglots,

Un lielo mīlestības spēku,
Kas tikai vienam Cilvēkam bij’ dots.

Tik redzēt pazemību lielo,
Kaut miesa neizsakāmas sāpes cieš,

Un sajust stiprinošo Svētā Gara spēku
Ar acīm neredzamā pasaulē.

Tik vienmēr redzēt savā priekšā krustu,
To nenēsāt kā rotu, krāšņumu,

Bet just kā dvēs’les izglābšanai rastu,
No debess mīlestības kausa izlietu.

Daina Upīte

DZEJA
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MĀRIS DOZE ir viens no Jēzus draudzes pērminde-
riem, taču tikai retais zina, ka viņš strādājis kopā ar  
diviem Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhi- 
bīskapiem, studējis teoloģijas seminārā un ar nākamo  
sievu Vijolīti iepazinies pēc vietējo huligānu uzbruku-
ma mēģinājuma Krustpils baznīcas dārzā.

Edgars Gertners

Jēzus draudzē vairums tevi pazīst kā pērminderi. 
Kāds ir tavs stāsts par ceļu pie Dieva?

Man bija tā svētība, ka mamma un tētis bija ticīgi cilvēki, 
tāpēc jau kā mazs bērns gāju viņiem līdzi uz baznīcu, Ziem- 
svētkos mācījos dzejolīšus un pie eglītes skaitīju. Kad biju  
tīnis, manā dzīvē notika lūzums. Kā jau katru vasaru, es brau- 
cu uz laukiem, un tur bija citi draugi un arī citas intereses, 
ne baznīca. Taču tieši laukos piedzīvoju stipru Dieva pieskā-
rienu. Tad mana dzīve mainījās un es sāku saprast, ka Dievs 
ir, ka man Viņš ir jāmeklē un jāklausa. 

Kā tas notika?
Tas bija sajūtams ne vien garīgi, bet arī fiziski. Tas notika 

naktī, biju nosvīdis slapjš, nometos ceļos pie gultas un lūdzu  
Dievam piedošanu par savu dzīvi. Man bija aptuveni trīspa-
dsmit gadu. 

Ir dažādi uzskati, un mēdz pat jautāt – vai bērniem 
maz piemīt ticība?

Man šķiet, ka tas notika tikai tāpēc, ka vecāki bija par mani  
lūguši, un tā bija Dieva žēlastība. Tā ir liela žēlastība – sajust,  
ka Dievs ir, nevis tikai par to izlasīt vai dzirdēt, ko kāds tev 
stāsta un skaidro. Kad tu pats Viņu piedzīvo, tad neviens vairs  
nevar pateikt, ka Dieva nav. Kaut katrs to varētu piedzīvot!

Tava lūgšana tonakt bija ar kādiem Bībeles pantiem?
Nē, tolaik es Bībeli nelasīju. Šķiet, ka pa īstam tikai tagad 

esmu sācis to lasīt. 
Vai kopš tās nakts tavā ticības ceļā bijuši vēl kādi 

spilgti pārdzīvojumi?
Ir bijusi Dieva vadība – viena ir tā, kas notiek katru dienu,  

ko pat nepiefiksējam, bet ir bijuši arī emocionāli brīži, jā. Pie- 
mēram, kad pabeidzu astoņgadīgo skolu un stājos tehniku-
mā, gatavojos iet uz auto remonta un apkopes novirzienu. 
Tur bija ļoti liels konkurss – trīsdesmit pieņēma, bet pietei-
kušies bija kādi simt piecdesmit. Man bija sagatavotas kla-
des ar biļešu jautājumiem. Eksāmena rītā mamma saka –  
paskaties to un to biļetes numuru, es nosapņoju, ka tu to 
biļeti izvilksi. Tā arī izdarīju. Aizgāju uz eksāmenu, un tur 
uz galda izliktas vairākas biļetes; stāvu un domāju – kuru 
ņemt? Beigās paņemu vienu, un tai ir cits numurs, bet lasu, 
kāds tad ir jautājums – tieši tas, ko no rīta biju pārlasījis. 
Tāpēc dabūju labu atzīmi un tiku tehnikumā. Vai, piemēram, 
kad biju armijā, es neslēpu, ka esmu kristietis. Reiz mani 
pasauca uz politiskās ideoloģijas nodaļu pie vadītāja un 
izjautāja, un tieši tad Luteram bija kaut kāda gadadiena. 
Priekšnieks man saka: „Ja tu esi luterānis, tad tev ir jāzina –  
kas drīzumā būs par svētkiem?” Un es tieši to zināju.

Vai armijā bija viegli kā kristietim?
Jā, bija viegli. Protams, bija uzbraucieni, kamēr skaitījos 

jaunais, taču vēlāk jau rotas priekšnieks ar mani runāja 

par ticību, kad naktī bija jāstāv sardzē. Man dienestā līdzi bija 
Jāņa evaņģēlijs, ko bija iedevis Sarkandaugavas draudzes 
mācītājs Ēriks Mesters. To es visur slēpu, jo laiku pa laikam mūs 
pārbaudīja. Es pamanījos paslēpt Jauno Derību cepurē vai jakā, 
jo tā tolaik bija mans garīgais stiprinājums. 

Ar kādām emocijām atceries Atmodas laiku?
Tolaik es iestājos teoloģijas seminārā, un atceros, ka gāju uz 

barikādēm un runāju ar cilvēkiem. Pirms tam Černobiļā notika 
katastrofa un vīriešus iesauca armijā, lai brauktu likvidēt sekas. 
Aizgāju uz iesaukšanu kolārkreklā, teicu, ka mācos teoloģijas 
seminārā, un mani nepaņēma. Tā bija pasargāšana no Dieva 
puses. Pēc tam gan studijas pametu, apprecējos un aizgāju 
strādāt uz LELB Virsvaldi – sākumā par konsistorijas arhivāru un 
beigās par kancleru. Kādus astoņus gadus nostrādāju LELB.

Esmu dzirdējis, ka deviņdesmitajos baznīcas bija pilnas,  
visiem bija slāpes pēc Dieva. Kā tu izdzīvoji šo laiku? 

Zini, bija aktivitāte, nenoliedzami. Pats gāju uz Jēzus baznīcu, 
un te viss notika. 

Kā tu nonāci līdz mūsu draudzei?
Apprecējos. Strādāju konsistorijā un divas reizes organizēju 

luterāņu draudžu vasaras nometnes. Pirmā notika Krustpilī, baz- 
nīcas dārzā, kur varēja braukt visi, kas vēlējās. Tur arī iepazinos 
ar Vijolīti. Viņa bija no Jēzus draudzes, kas ļoti palīdzēja to 
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pasākumu organizēt. 
Tā bija mīlestība no pirmā skatiena?
Tā bija sagadīšanās. Tajā nometnē 

naktī vietējie ar nūjām nāca pie mums 
kauties. Man pie vārtiem stāvēja tēta 
oranžais moskvičs, nobraucu to priekšā 
vārtiem, ieslēdzu uz viņiem ugunis un 
jutu, ka aiz manis stāv eņģeļi, jo visi tie 
sitēji aizmuka. Pēc tam negājām gulēt, 
sēdējām ārā. Tad pienāca Vijolīte, sākām 
runāties, uzspēlējām badmintonu un tā 
iepazināmies. 

Kā veidojās jūsu attiecības?
Pēc gada jau apprecējāmies. 
Kāpēc agrāk cilvēki precējās ātrāk? 

Vai vīrieši bija izlēmīgāki? 
Agrāk vecāki taisīja kāzas, tāpēc viss 

bija vienkāršāk. Tagad jaunie kāzas ļoti 
plāno, bet mums bija vienalga. Jēzus drau- 
dzes jaunieši noorganizēja dziesmas un  
spēles, vecāki – visu pārējo, un viss notika. 

Vai saviem bērniem esi devis pado- 
mus par laulību? 

Mani uzskati ir tie vecie, ka Dievs jau 
zina, ko saved kopā. Ja ir mīlestība, tad 
vienam otru ir jāciena, jāmīl un jāgrib 
mīlēt. Tad arī dzīve būs svētīta. Jāskatās 
uz otra vajadzībām, ne savējām. Laulība 
jau nav sava egoisma apmierināšanai. 
Sākumā viss ir normāli, bet pēc gadiem 
desmit savas vēlmes sāc stādīt augstāk 
par otra vēlmēm. Tad jāmēģina sevi 
piebremzēt.

Laulība ir izaicinājums?
Nedomāju, ka izaicinājums. Mums, 

kristiešiem, ir vieglāk, ja lasām Bībeli 
un skatāmies, ko teicis Kristus; tad ir 
vieglāk sevi motivēt mīlēt otru un nolikt 
savas vajadzības zemāk. Tad arī ģimenes 
dzīve ir laimīga, ja ik dienu meklē, kā 
otru iepriecināt.

Vai tas, ka tavi bērni ir baznīcā, ir 
ģimenes lūgšanu nopelns?

Grūti pateikt. Daudziem ticīgiem vecā- 
kiem bērni baznīcā neiet. Tas viss ir pro- 
cesā, un tas ir Dieva nopelns. Taču lūg-
šanas, protams, ir ļoti svarīgas. 

Kā par Dievu runāt ar bērniem?
Tas ir smags jautājums. Mēs mājās 

kopā lasām Bībeli. Ir dienas, kad aicinām 
Daniēlu nost no kompjūtera un lasām 
Bībeli. Ticu, ka tā kaut kas paliek atmiņā 
un Dievs uzrunās. Iemācīt mīlēt Dievu 
bez Viņa pieskāriena ir ļoti grūti, pat ne-
iespējami.  

Bībelē arī teikts, ka sākumā dzīvo-
jam ģimenē, bet pēc laulībām bērni 
vecākus atstāj. Cik viegli bija atlaist 
Elīnu lielajā dzīvē?

Bija viegli, jo tas viss gāja savu nolikto  
ceļu. Es uzticos Dievam.

Jūsu ģimene ik svētdienu ir baz-

nīcā. Ko tev nozīmē dievkalpojums?
Ja katru dienu dzīvo ar Dievu, tad 

svētdiena no parastas dienas īpaši neat-
šķiras. Dievkalpojumā cenšos kaut ko 
sadzirdēt savas ticības celšanai, ceru, 
ka saņemšu stiprinājumu. Tas var notikt 
gan dziesmā, gan svētrunā. 

Tu darbojies arī Kristīgo darījum- 
cilvēku un profesionāļu starptautis-
kajā apvienībā „Gideoni”. Kas tā ir 
par organizāciju, un ko jūs darāt?

Šogad apritēs 20 gadi, kopš kāds kris-
tīgs brālis paaicināja mani uz tikšanos ar 
amerikāni, kurš bija atbraucis uz Latviju 
stāstīt par gideoniem. Bijām kādi desmit 
vīri tajā seminārā. Tā ir starptautiska 
misionāru kustība, dibināta 1899. gadā 
ar sākotnējo domu, ka dažādu draudžu 
vīri viesnīcās izvietos Jaunās Derības, lai 
cilvēkiem ir, ko lasīt. Tagad organizācija 
ir izvērsusies plašumā un darbojas precīzi  
200 valstīs. Gideoni par draudžu ziedo-
tiem līdzekļiem drukā Bībeles un bez 
maksas dala tās skolās, viesnīcās, slimnī- 
cās, armijas daļās un cietumos, lai cilvē- 
kus vestu pie Kristus. Mēs ticam, ka Dieva  
vārds neatgriežas tukšā, tas savu uzdevu- 
mu paveic vienmēr. Kopš dibināšanas šī 
organizācija ir izdalījusi aptuveni divus 
miljardus Jaunās Derības eksemplāru.

Ko gideoni dara Latvijā?
Latvijā mums ir 17 gideonu nomet-

nes. Izvietojam Jaunās Derības viesnīcās,  
skolās, slimnīcās, un darām to no darba 
brīvajā laikā. Par gideoniem stāstām 
tikai baznīcās, kur aicinām gan vīrus ie-
saistīties kalpošanā, gan lūgt, gan arī 
ziedot, lai šī kalpošana varētu pastāvēt. 
Piektdienu vakaros pa diviem ejam uz 
Stacijas laukumu liecināt par Kristu un 
dāvināt Jaunās Derības. Mēs nesludinām, 
jo uzskatām, ka cilvēkus atgriež Dieva 
vārds. Pavisam nesen bijām Misijas dienās  
ar savu stendu; kāda meitene pienāca 
klāt un pateica paldies, jo pirms septi-
ņiem gadiem 25. vidusskolā viņa bija 
saņēmusi Bībeli. Toreiz klasē bija ienā-
kuši gideoni un jautājuši, kurš vēlas Jauno  
Derību. Neviens nebija pacēlis roku, tomēr  
beigās šī meitene Bībeli negribīgi bija 
paņēmusi.

Cik pretimnākoši ir šie cilvēki sko-
lās, slimnīcās?

Nav viegli, visur ir jāsarunā. Pagājuša- 
jā vasarā izstaigājām Rīgas slimnīcas. 
Pārsvarā mūs laida iekšā, runājām pat  
ar ārstiem. Aizbraucām arī uz Talsiem, 
kur mūs laipni uzņēma, taču pāri palika 
vairākas Jaunās Derības. Atpakaļceļā 
iedomājāmies iebraukt Jūrmalas slimnī-
cā, kur mūs iepriekš nekad nelaida iekšā. 
Bija sestdienas pēcpusdiena, iegājām 

iekšā, sākām runāties ar personālu, un 
mums visur ļāva iet. Beigās mēs pat 
iegājām dzemdību nodaļā. Kad jau bijām 
beiguši dalīt Bībeles, no kāda kabineta 
pēkšņi iznāca ārsts – izrādās, ka viņiem 
tur bija sanāksme. Viņš prasīja, ko mēs  
slimnīcā darām. Pastāstījām un uzdāvi-
nājām arī viņam Bībeli, taču viņš teica, 
lai vairs nenākam. Bet citugad mēs iesim 
atkal.

Vēl kāds stāsts: pavisam nesen gide-
onos iestājās kāds brālis. Viņš esot bijis  
traktorists Jelgavas kolhozā; tolaik gājis  
pa ielu un gideoni uzdāvinājuši viņam 
Jauno Derību. Viņš lasījis, neko nav sa- 
pratis, taču izlasījis no vāka līdz vākam. 
Kad kolhozs likvidējās, viņam teica, ka 
visus atlaidīs. Viņš nezināja, ko darīt, 
un pie sevis nodomāja – jālūdz Dievs. 
Brīnums notika, un viņu no darba neat-
laida. Tad viņš sāka meklēt draudzi un 
tagad iestājās arī gideonos.

Ir cilvēki, kuri brīžos, kad Dievs 
neizpilda viņu vēlmes vai kad pieviļ 
kāds draudzes cilvēks, grib doties 
meklēt laimi citur. Ko tu iesaki darīt?

Mēs katrs kādreiz varam pievilties, bet 
draudze ir kā ģimene – projām iet nevar. 
Dievs ir visur, un nebūs tādas vietas, kur 
ies tikai labi. Jāpaliek uzticamam tajā 
vietā, kur Dievs tevi ir nolicis. 

Kāda ir kristietības loma šodien?
Kristietībai ir ļoti svarīga loma, bet 

bieži tā tiek atšķaidīta, tā nepilda savu 
uzdevumu.

Ko tu domā, sakot „atšķaidīta 
kristietība”?

To, ka pasaulei nesaka patiesību, ne- 
runā par grēku. Mēs bieži sludinām 
Kristu, bet nepasakām, kas ir grēks. 
Šķiet, ka arī draudzē maz par to runā-
jam, it kā pašiem to vajadzētu saprast. 
Pasaulē mēs cenšamies Kristu aizvietot 
ar ko citu. Tiek pieļautas teoloģiskas 
nepilnības. Tās izskan arī dziesmās, un 
pirmajā brīdī šķiet, ka varbūt tas nav 
nekas slikts, jo apakšā ir dziļa doma. Bet  
kāpēc tad mūsdienās ir tādi cilvēki, kas,  
piemēram, iet likt svecītes? Ticība kļūst 
par reliģiju – ticība tiek aizstāta ar ārē-
jām lietām. Tad zūd iekšējā ticība, ka 
Kristus tevi vada un ka vēlies Viņam 
kalpot, zūd pārliecība par savas ticības 
īstumu un spēku.

Ko tu novēli katram šīs intervijas 
lasītājam?

Lai katrs cilvēks no sirds tuvojas Die-
vam, un arī Dievs viņam tuvosies. Lasiet 
Bībeli, lūdziet no sirds un no visa spēka. 
Tad Dievs atklāsies un jūs sapratīsiet, 
kur rast spēku savai dzīvei, – nešaubīgā 
ticībā.
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Jēzum sekoja tūkstošiem ļaužu. Div-
padsmit no tiem bija Viņa paša izraudzītie 
tuvākie biedri. Šajās pārdomās esam aici-
nāti tuvāk uzlūkot divus no viņiem – Jūdu 
Iskariotu un Sīmani Pēteri. Abiem Jēzus 
uzticējās. Jūdam Jēzus bija uzticējis gla-
bāt visu naudu, kas mācekļiem bija, bet 
Pēterim Viņš bija sacījis: „Tu esi Pēteris 
(grieķiski: Πέτρος – akmens), un uz šīs 
klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti 
to neuzveiks. Es tev došu Debesu valstī-
bas atslēgas.” (Mt 16:18) Un abi Viņu pie-
vīla. Naktī pirms Jēzus nāves abi grēkoja 
pret Viņu personiski. Jūda Iskariots node-
va Jēzu virspriesteriem. Sīmanis Pēteris 
noliedza savu piederību Viņam nevis vie-
nu, bet pat trīs reizes. Kam gan der šādi 
grēcinieki? Vai tādiem vairs ir ceļš atpakaļ?

Pēteris Jēzus priekšā bija plātījies, ka 
nekad nenoliegs savu piederību Viņam: 
„Kungs, es esmu gatavs ar tevi doties pat 
cietumā un nāvē.” Jēzus, to dzirdēdams, 
bija tikai rūgti pasmaidījis un sacījis: „Es 
tev saku, Pēteri, vēl gailis nebūs šodien 
nodziedājis, pirms tu trīs reizes noliegsi, 
ka mani pazīsti.” (Lk 22:33–34) Jēzus vār-
di piepildās. Kad Pēteris dzird gaiļa dzies-
mu, viņš apjauš, ka patiešām nav bijis 
uzticams. Viņš nav bijis gatavs nonākt tur, 
kur tobrīd bija Jēzus. Pēteris zina, ka ir 
grēkojis. Pēterim ir žēl. Taču mēs zinām, 
ka Pētera stāsts šeit nebeidzas. Kā Jēzus 
to bija solījis, Pēterim bija lemts kļūt par 
kristīgās Baznīcas pamatlicēju. „Gani ma-
nas avis!” Jēzus saka Pēterim (Jņ 21:16b), 
uzticēdams savam neuzticīgajam mācek-
lim lielāko uzdevumu, kādu Dievs cilvē-
kam var dot.

Arī Jūdam Iskariotam – iespējams, vis-
vairāk nicinātajam starp Jaunās Derības 
cilvēkiem – tomēr vēl ir sirdsapziņa. Re- 
dzot, ka Jēzus ir notiesāts uz nāvi, Jūda 
beidzot apjauš, ko viņš patiesībā ir izdarī-
jis. Paņēmis trīsdesmit sudraba gabalus, 
ko bija saņēmis kā atlīdzību par savu no- 
devību, viņš iet atpakaļ uz templi – atpa- 
kaļ pie tiem, kuru dēļ viņš savu grēka darbu  
bija izdarījis. Šoreiz viņš teiks: nē. Jūda 
aiziet un saka: „Es esmu grēkojis, nodo-
dams nevainīgas asinis.” Taču virsprieste- 
riem templī ir vienalga. Izdarīto atpakaļ 
paņemt nevar. Jūda savu daļu sazvēres-
tībā ir izdarījis, un viņš ir saņēmis solīto 
atlīdzību. Jūdam ir pretīgi. Viņam ir pretīgs 
templis, kurā sēž tie, kas viņu iekārdināja 
nodot Jēzu. Viņam ir pretīga šo cilvēku 
apmierinātība ar to, ka viņi ir varējuši iz-
mantot Jūdas mantkārību. Patiesi, Jūdam 
tagad ir pretīga pat nauda, ko viņš ir sa-

ņēmis. Viņš to nomet uz tempļa grīdas. 
Jūda apgriežas un bēg no tā visa, kas 
viņam pēkšņā apjausmā ir kļuvis tik pre-
tīgs. Viņš bēg no virspriesteriem, bēg no 
tempļa, bēg no naudas. Taču viņš nevar 
aizbēgt. Jūdu ir pārņēmis pretīgums pret 
sevi pašu. Kā lai aizbēg no sevis? Jūda 
nožēlā sper galējo soli. Viņš izbeidz savu 
dzīvi pats. Jūdas stāsts beidzas pie cilpas. 
Nāve. Kaps. Viss.

Abi vīri bija Jēzus sekotāji. Abi pret 
Viņu grēkoja, apzinājās savu grēka dar-
bu un izdarīto rūgti nožēloja, taču viņu 
ceļš bija tik dažāds – vienam uz mūžīgu 
nāvi, bet otram – uz mūžīgu dzīvi Kristus 
Baznīcā. Kas atšķīra šos divus vīrus?

Pirms Kristus atnākšanas Jānis Kristītājs 
sludināja: „Atgriezieties no grēkiem, jo 
Debesu valstība ir klāt.” (Mt 3:2) Jūda 
izjuta patiesu nožēlu un attiecīgi rīkojās, 
bet viņš nepiedzīvoja patiesu atgriešanos 
no grēkiem. Atgriezties nozīmē ko vairāk 
par kailu nožēlu un vairāk par cilvēcis-
kiem centieniem izdarīto labot. Atgriezties 
nozīmē tikt pilnībā izmainītam, atteikties 
no vecā cilvēka, kurš trīsdesmit sudraba 
gabalu dēļ pieļauj, ka pats Dievs tiek no-
dots netaisnai tiesai. Atgriezties nozīmē 
nākt Kristus priekšā un ļaut Viņam mūs 
pārveidot. Atgriezties nozīmē nomirt šai 
pasaulei un tās darbiem, lai augšāmceltos 
Debesu valstībai, kas patiesi jau ir klāt. 

Kristus nomira, lai arī mēs varētu aug-
šāmcelties. Pāvils raksta: „Vecais cilvēks 
mūsos ir līdz ar viņu [Jēzu] krustā sists, lai 
tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs 
vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas 
nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka.” 
(Rm 6:6–7) Neviens mūsu grēks Kristus 
upurim nav par lielu. Kristus vienīgais 
var mūs atbrīvot no grēka nastas un ļaut 
mums tapt pārvērstiem no iekšienes. 
Grēks, kas ir mūsos, liek mums darīt ļaunu 
gan citiem, gan arī sev pašiem. Tas mūs 
sagrauj no iekšienes, bet mūs sagrauj arī 
vainas apziņa. Mēs sevi izpostām gan ar 
grēku, gan ar centieniem pašiem par to 
samaksāt, pašiem atrast mieru. Ja ne-
nākam lūgt un saņemt piedošanu, mūsu 
nožēla visbeidzot pārtop naidā pret mums 
pašiem. Ja kapā mūs neiedzīs mūsu grēks, 
tad to izdarīs mūsu vainas apziņa par izda-
rīto. Tikai Kristum ir vara darīt mūs brīvus.

Jūda piedzīvoja nožēlu, bet nezināja, 
kur ar to iet, lai piedzīvotu atgriešanos. 
„Kāda mums gar to daļa, skaties pats,” 
sacīja virspriesteri. (Mt 27:4b) Un Jūda 
gāja skatīties pats. Izmisumā izbeidzot 
savu dzīvi, Jūda pats liedza sev iespēju 
nākt pie Jēzus, lai saņemtu piedošanu. 
Ironiski, ka Jūda apzinājās taisnīgo algu 
par savu grēku, taču nesaprata, ka tieši šī 
grēka rezultātā ir pienests upuris, kas viņu 

Dieva priekšā varētu attaisnot. Cilvēciski 
viņš izdarīja visu iespējamo – izjuta patie- 
su nožēlu, atteicās no naudas, savu nožēlu 
izteica vārdos virspriesteru priekšā, sodīja 
pats sevi visbargākajā veidā. Taču piedo-
šana nāk tikai no paša Kristus.

Arī Sīmanis Pēteris apzinājās savu vai-
nu un izdarīto rūgti nožēloja. Arī viņam 
tobrīd trūka pilnīgas izpratnes. Tomēr, se-
kojot Jēzum, viņš bija iepazinis tās piedo- 
šanas spēku, ko Kristum ir vara dot vis-
nožēlojamākajiem – muitniekiem, ielas-
meitām, pagāniem. Pēteris nezināja, kas 
notiks tālāk, tomēr viņš nepadevās, bet 
sagaidīja un izmantoja iespēju apliecināt  
Jēzum savu mīlestību uz Viņu. Pirms Pēteris  
savā lielībā bija solījies no Jēzus neatstāties  
pat cietumā un nāvē, Jēzus viņam bija sa-
cījis: „Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ti-
cība nemitētos. Un, kad tu būsi atgriezies, 
stiprini savus brāļus!” (Lk 22:32) Pēteris 
grēkoja, kā Jēzus bija brīdinājis, bet viņš 
arī atgriezās, kā Jēzus bija solījis. „Sīmani, 
Jāņa dēls, vai tu mīli mani?” – Jēzus šādi 
jautāja trīs reizes, un šoreiz Pēteris visas 
trīs reizes teica: jā.  
(Jņ 21:15–19)

Atgriešanās nav tikai mirklīga pārvēr-
tība. Tā ir nebeidzams ceļš ar Dievu. Mēs 
esam aicināti iet šo šauro ceļu, nenomal-
dīties tad, kad tomēr krītam grēkā, un 
apzināties, ka tikai Kristus spēj uzveikt 
mūsu vainu. Lūgšanā mēs arvien noliekam 
savu dzīvi Viņa rokās, bet drīz no jauna 
krītam grēkā. Ja neizprotam Kristus upura 
nozīmi, mūsu nebeidzamajiem kritieniem 
grēkā seko kritiens izmisumā. Mēs esam 
aicināti uz dzīvi, kas pagodina Dievu, bet 
mēs neesam spējīgi atbrīvoties no grēka 
pavisam. Taču caur Kristus upuri mēs 
varam saņemt piedošanu, kā to saņēma 
Pēteris, lai nebūtu jākrīt izmisumā, kā to 
darīja Jūda. 

„Dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūsu 
priekšā, svētību un lāstu! Izvēlies dzī-
vību, ka paliktu dzīvi – gan tu, gan tavi 
pēcnācēji!” sacīja Dievs, dodot savai tau-
tai likumus – bauslību. (5Moz 30:19b) 
Taču Pētera stāsts nav par likumiem, 
ko ievērot, lai saņemtu glābšanu. Pētera 
stāsts ir par nepelnīto piedošanu, ko mums  
dāvā pats Dievs, mirstot pie krusta mūsu 
dēļ. Caur Kristus upuri mūsu priekšā ir no-
likts cits dzīvības ceļš – Pētera ceļš, nākot  
augšāmceltā Jēzus priekšā, – līdzās nāves  
ceļam – Jūdas ceļam, kas ļauj grēka nastai  
mūs uzveikt. Pētera atgriešanās stāsts 
mums māca, ka tikmēr, kamēr vien elpo- 
jam, nekad nav par vēlu nākt Kristus 
priekšā un sacīt Viņam: jā. Jā, Jēzu, es 
Tevi mīlu. Jā, Jēzu, Tu esi mans Dievs. Jā, 
Jēzu, es gribu iet atgriešanās ceļu.

ATGRIEŠANĀS

Augusts Kolms
Pārdomas sagatavotas 2016. gada Lieldienu naktij
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Gaidot reformācijas 500. gadadienu, 
ir derīgi ieskatīties Baznīcas vēsturē, tās 
attīstības gaitā. Kas tad īsti un kāpēc 
bija jāreformē? Kristietība ir pasaules 
lielākā reliģija – pie tās pieder gandrīz 
trešdaļa pasaules iedzīvotāju. Tā ir arī 
jauna reliģija; jaunāks ir tikai islāms. 
Kristietība jau sen ir sadalījusies dažādās 
konfesijās jeb baznīcās. Vārds „baznīca” 
var nozīmēt gan celtni, gan organizāciju, 
draudzi. Kristīgās mācības ziņā starp 
konfesijām ir nopietnas atšķirības; visām 
kopīga ir svētā lūgšana un Apustuļu ticī- 
bas apliecība. Baznīcas attīstība būtu jā- 
aplūko un jāvērtē saistībā ar tās vēstu-
risko un ģeogrāfisko fonu.

Kristīgās Baznīcas dzimšana
Kristietība radās Palestīnā (tagadējā 

Izraēlā), un pirmie tās sekotāji nāca no 
ebreju tautas, tomēr tā lielā mērā vei- 
dojās un attīstījās ārpus Palestīnas 
teritorijas – galvenokārt grieķu un romie- 
šu vidē. Jaunā Derība ir sarakstīta grieķu 
valodā. Tagad vairākums kristiešu dzīvo 
ārpus Tuvajiem Austrumiem – Eiropā, 
Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā, Aus-
trālijā, Āfrikā. Vēstures gaitā notikušo 
nesaudzīgo vajāšanu dēļ pašā Palestīnā 
kristiešu tagad ir samērā maz.

Kristietības pamatlicējs ir Jēzus Nāca-
rietis, kurš darbojās Romas ķeizarvalsts 
(ķeizaru Augusta un Tibērija) laikā. 
Vienlaikus kristieši savu ticību uzskata 
par senās ebreju reliģijas turpinājumu 
jeb piepildījumu. Ebreju Svētie Raksti 
ir pieņemti kā Vecā Derība. Tā ir viena 
pestīšanas vēsture. Pastāv arī viedoklis, 
ka kristietība ir uzskatāma par ebreju 
reliģijas reformu kustību, kas bijusi 
spiesta atdalīties.

Kaut gan Baznīcas vēsture un kristīgā 
reliģija ir divas dažādas lietas, savā ziņā  
tās ir kā atslēga uz daudzu norišu izprat- 
ni. Piemēram, lai saprastu, kas ir luteris-
kā baznīca, ir jāpārzina Mārtiņa Lutera 
vēsturiskā darbība, viņa laiks un viņa 
mācība.

Par kristīgās draudzes dibināšanas 
notikumu uzskata Vasarsvētkus aptuveni 
33. gadā, kad pār pirmajiem 120 Kristus 
piekritējiem tika izliets Svētais Gars un 

Pēteris teica savu drošsirdīgo sprediķi, 
norādīdams uz Jēzu Kristu. Pēc tam tika  
kristīti ap 3000 cilvēku, un drīz vien kris- 
tīto skaits pieauga līdz pieciem tūksto-
šiem. Bija nodibinājusies liela kristīgā 
draudze. Katram, kas gribēja pie tās pie-
derēt, bija jāapliecina grēku nožēlošana 
un ticība Jēzum Kristum, un viņš tika 
kristīts. Vasarsvētkus pieņemts uzskatīt 
par kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu 
(Apd 1:12–26, 2:1–47). 

Lielo Jeruzalemes draudzi vadīja 
Pēteris, Jēkabs, Jānis un vēlāk arī Pāvils. 
Tā auga un netraucēti attīstījās aptuveni 
trīs gadus; tad sākās vajāšana no jūdu 
puses. Kristīgie atstāja Jeruzalemi un 
izplatījās pa Palestīnu, Mazāziju un citām 
vietām. Viņi jo tālu aiznesa Evaņģēlija 
sēklu – vēsti –, kas atrada labu sirds-
augsni ne vien starp jūdiem, bet arī citās 
tautās.

Apustulis Pāvils
Īpaša nozīme kristietības izplatīšanā 

pagānu zemēs ir Pāvilam (Saulam). 
Sauls dzimis Tarsas pilsētā Kilikijā (taga-
dējās Turcijas teritorijā). Viņa vecāki bija 
jūdi ar tolaik ļoti nozīmīgajām romiešu 
pilsoņu tiesībām. Saula tēvs, farizejs, 
aizsūtīja viņu uz Jeruzalemi mācībā pie  
slavenā ebreju rabīna Gamaliēla. Pēc 
jūdu paradumiem Sauls apguva arī prak- 
tisku amatu – telšu taisīšanu. Viņš saņē-
ma gan labu grieķu, gan ebreju izglītību.

Saulam bija dedzīgs raksturs; viņš  
piedalījās kristiešu vajāšanā un pirmā  
mocekļa Stefana (viens no septiņiem  
pirmajiem diakoniem) noslepkavošanā 
(ap 36. gadu). Ar to vien neapmierinā-
jies, viņš ar augstās tiesas pilnvaru 
devās uz Damasku vajāt turienes kristie- 
šus. Pie Damaskas vārtiem viņš brīnumai- 
nā parādībā sastapa Kristu un tika sodīts 
ar aklumu, bet acu gaismu atguva un 
atjēdzās jau kā Pāvils. Nonācis pilsētā, 
viņš tika kristīts un – jau kā Pāvils – kļu- 
va par vēl dedzīgāku un darbīgāku Kris-
tus sludinātāju. (Apd 9:1–30)

Sākotnēji Pāvils sludinādams vērsās  
pie saviem tautiešiem jūdiem, bet tie 
pretojās. Tad Pāvils devās pie citām tau-
tām un tā kļuva par „pagānu apustuli”. 

Ir zināmi trīs vai četri viņa drosmīgie 
misijas ceļojumi. Sagatavošanās darbus 
viņš, iespējams, veica Antiohijā; no tu-
rienes devās uz Kipras salu, vēlāk uz 
Mazāziju, kur visur dibināja kristīgās 
draudzes. Pēc tam Pāvils devās uz Maķe-
doniju, Grieķiju, ieskaitot Atēnas, un 
izveidoja kristīgo draudzi Korintā (ap 
51. gadu) un Efezā. Pēdējā izveidotā drau- 
dze varētu būt pat Spānijā. No šīm 
draudzēm vēlāk izauga lieli kristiešu centri.

Draudzēm Pāvils rakstīja ietekmīgas  
vēstules, kuras tika lasītas dievkalpoju-
mos. Viņš uzsvēra cilvēka brīvību no 
ārējiem apstākļiem, mācīdams, ka cilvēks  
Dieva priekšā kļūst taisns nevis ar ārē- 
jiem darbiem, bet tikai ticībā, t. i., paļau- 
joties uz Dieva žēlastību. Savukārt ticība  
uz Dieva žēlastību parādās pašaizliedzī-
gos kristīgas mīlestības darbos. Vēlāk  
tieši šis aspekts tika akcentēts reformā-
cijas kustības uzskatos. Apustulis Pāvils 
tika noslepkavots Romā 67. gadā  –
briesmīgā ķeizara Nērona laikā.

Kristietības izplatīšanās
Par spīti naidīgajiem apstākļiem kris-

tīgā ticība izplatījās ļoti strauji. Bija 
redzams, cik izsalkuši cilvēki (pagāni) ir 
pēc kaut kā, kas piepildītu viņu tukšās  
sirdis. 1. gadsimtā kristietība no Jeruza- 
lemes caur Mazāziju un Grieķiju sasnie-
dza Romu, bet 2. gadsimtā kristīgās 
draudzes tika nodibinātas arī Armēnijā, 
Persijā, Austrumindijā (apustulis Toms), 
Ēģiptē, Ziemeļāfrikā, Spānijā un citur. 
Evaņģēlija vēsti iznēsāja arī tādi kristieši, 
kas ceļoja apkārt kā sūtņi, tirgotāji, kara- 
vīri, kara gūstekņi vai kolonisti.

Kur kristīgā ticība iesakņojās, tā pār-
vērta cilvēku sirdis un dzīvi, tā piepildīja 
viņus ar sirsnīgu brāļu mīlestību, drosmi 
un paļāvību uz Dievu.

Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus 
Draudzes Dzīve” nākamajos numuros!

Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti: 

V. V. Klīve „Ticības ceļos”,
K. Freidenfelds „Kristīgās baznīcas vēsture”,

E. Lange „Baznīcas vēsture”

KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS



Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Dace Abakuka, Edgars Gertners, Augusts Kolms,  

Daina Upīte, Irēna Vilberga, Jolanta Cukure

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

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.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „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
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums

Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests  SIA "Dardedze hologrāfija"

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (remontam, Svētdienas skolai, diakonijai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām 
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā)
Reprezentācijas izdevumi
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Palīdzības pabalsti
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Elektrība
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remonta materiāli
Degviela
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Bankas komisija
Dziesmu grāmata ērģelniekiem
Printeru kārtridži
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

4244
2121
1758

145
8268

3785
2425
1181

500
400
330
300
232
205
195
150
100

57
55
47
40
36
35
31
25
17
10

10156

2017. GADA FEBRUĀRA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00

Virsmācītāja 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. 17.30 

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!

SIRSNĪGI SVEICAM!

Milda Bikše
Māra Mazure
Laimdota Kalna
Austra Spriņģe
Skaidrīte Eniņa
Elza Toleiķe
Andris Vilsons
Ārija Stalbova
Juris Kalnciems
Albīns Darkevičs
Ilze Graudiņa

87 (29.04.)
85 (22.04.)
85 (23.04.)
83 (27.04.)
81 (08.04.)
81 (22.04.)
70 (03.04.)
60 (25.04.) 
60 (28.04.) 
60 (29.04.)
50 (03.04.)

KRISTĪTI
Patrīcija Pavasare
Emīlija Kricka
Jeļizaveta Līga Tiščenko
Darja Anita Tiščenko
Marlēna Zunde

Ar skatu uz Lieldienu laiku aicinām jūs no 5. marta līdz 8. aprīlim  
piedalīties diakonijas rīkotajā akcijā  

 Dienišķā maize.
Sarūpēto Lieldienu pārtikas paciņu jūs varat nodot baznīcā kalpojošajiem  

vai nolikt zālē uz pēdējā sola.  
Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 to var nodot diakonijā –  

draudzes namā, Dzirnavu ielā 118. 
Šie pārtikas produkti tiks izlietoti Lieldienu pārtikas paku sagatavošanai  
un tiks nogādāti tiem, kam ir nepieciešams mūsu mīlestības atbalsts.

Sīkāka informācija – diakonijā, tālr. 67220084, 28377608.

MŪŽĪBĀ
Ieva Caune  
(26.06.1973.–02.03.2017.)
Milda Šteina  
(12.03.1923.–06.03.2017.)
Astra Piro  
(06.08.1931.–07.03.2017.)

„Atceries, ko Dievs jau ir darījis tevis dēļ.  
Ja Dievs nekad vairs neko tavā labā nedarītu,  

Viņš tik un tā būtu pelnījis, lai tu Viņu visu mūžu 
nemitīgi slavētu Jēzus nopelna dēļ.  

Dieva Dēls nomira tavā vietā! Jēzus atteicās no 
visa, lai tev būtu viss. Viņš nomira tevis dēļ, lai tu 

varētu dzīvot mūžīgi.  
Tas vien ir pelnījis nemitīgu slavu un pateicību.”  

R. Vorens


