Svētīga dzīve, ko cilvēks nedzīvo sev, bet savam tuvākam, kalpodams ar mācību
un palīdzību. /M. Luters/

Svētīga dzīve, ko cilvēks
nedzīvo sev, – šie vārdi mūs
aizved pie otra cilvēka un reizē atklāj, ka dzīvot otra cilvēka tuvumā vienmēr nozīmē
ieraudzīt sevi pavisam citā
gaismā. Šī mēneša Lutera
lozunga vārdi nav izvēlēti nejauši: maija vidū mēs svinam
Mātes dienu un Ģimenes dienu.
Ir prieks, ka šīs dienas ir atradušas vietu kalendārā, bet vēl
lielāks prieks ir tad, ja šajos
svētkos mēs mācāmies labāk
saprasties un ciešāk tuvoties
cits citam.
Lai gan vīrieša un sievietes
iekšējā pasaule bieži ir atšķirīga, Dievs ir iedibinājis laulību
kā kopsaucēju, kurā mēs satiekamies. „Laulība lai ir pie
visiem godā” (Ebr 13:4) –
Vēstule ebrejiem šos vārdus
atgādina kā lielu vērtību un
uzsver, ka tieši laulība ir vieta
(jā, tā ir vieta!), kur divu cilvēku tik atšķirīgā pasaule un
pieredze satiekas vienā – mīlestības pilnā kopībā. Tās ir attiecības, kas, no vienas puses,
ir pabeigtas, bet, no otras,
prasa nemitīgu ieguldījumu
un mūsu līdzdaļu.

Pabeigtas tās ir no Dieva
puses, Viņš savu nodomu ir
iedibinājis un atklājis vārdos
„Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu
un māti un pieķersies savai
sievai, un viņi būs viena miesa” (1Moz 2:24). Tā ir neskaitāmas reizes dzirdēta Bībeles patiesība, taču tā dēļ nedrīkstam šajos vārdos kļūt
pavirši vai meklēt kādu apkārtceļu. No otras puses, laulība ir nemitīgas vīra un
sievas rūpes un gādība par
dzīves telpu, kas tagad viņiem
ir viena. Mūsu priekšstatos
šīs rūpes kā nepieciešamība
ir visiem zināmas, bet dzīvē
bieži ir citādi. Kaut ko sadalīt
vai, precīzāk, dalīties, īpaši
attiecībās, vienmēr nozīmē
sastapties ar Lutera vārdiem
„nedzīvot sev”. Tā ir grūti
pieņemama patiesība, jo
miesas tieksmes mūs ir
skolojušas citādi. Mēs daudz
vairāk esam pievērsti sev un
pārņemti ar sevi. Ar savām
vajadzībām esam gatavi
nomākt laulības prieku un
nemaz nemanām, cik ļoti
esam pazaudējuši Dieva
iedibināto kārtību par pieķerša-

nos savai sievai vai vīram.
Laulība cilvēkam vienmēr būs
nemitīga tapšana, jo cieņpilnas un mīlestībā atraisītas
attiecības sākas ar apustuļa
Pāvila vārdiem „pazemībā
vērtējiet cits citu augstāk par
sevi” (Flp 2:3). Tā ir liekas
uzmanības novēršana no sevis,
lai veltītu sevi otra cilvēka
pilnveidošanai.
Nedzīvot sev – šie vārdi
koriģē mūsu iedomu pasauli,
tie atklāj laulību kā vienu dzīvi,
kas tiek izdzīvota divējādi:
sieva tuvojas vīram un vīrs
tuvojas sievai. Vīrs un sieva
mācās atvērties attiecībām,
kurās mīlestība izpaužas kā
saprašanās it visā. Citiem vārdiem – mīlestība ir sirds saprašanās māksla! Reizēm
saprasties ir grūtāk, nekā
pirmajā brīdī šķiet, tomēr tas
nav neiespējami. Laulība ir
iespēja vingrināties nedzīvošanā sev. Tas ir tikums, ar kuru
pagodinām Dievu un Viņa
radīšanas darbu otrā cilvēkā.
Lutera vārdos ieskanas apsolījums un uzdevums vienlaikus – „svētīga dzīve” ir apsolījums un „nedzīvo sev, bet sa-
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vam tuvākam” ir uzdevums.
Pirmkārt, Dievs svētī tādu
laulību, kur otra priekšā tu sevi
ieraugi kalpa drānās. Tu mācies
atdot sevi visu otra labā! Savukārt ar uzdevumu nedzīvot sev
pietiks visam mūžam. Ja paliksim
ticības ceļā, Dievs mums dos izdošanos. Mums tikai sevī ir jāvairo
pazemība un sapratne otra cilvēka
priekšā. Pat ja kļūdīsimies un tieksimies dzīvot sev, tad celsimies
atkal no jauna, mācīsimies iemīlēt, piedot un priecāties.
Kāds varbūt teiks, ka no dzīves
kritieniem mēs neko neesam mācījušies, bet nepārsteigsimies –
laulība vienmēr būs tapšana, tās
būs rūpes un gādība ļoti dažādos
dzīves brīžos, kuros ejam cieši
līdzās. Tā ir patiesi skaista dzīve,
ja otrs cilvēks mūsos ir atstājis
savas sirds nospiedumus – paliekošus un īstus. Un tikai Dieva
spēkos ir radīt šo brīnumu – mīlestību –, kas divus cilvēkus savieno
vienas dzīves un vienas miesas
kopībā. Steigsimies viens otram
pretī, lai bez grūtas sirds priecātos kopā, skumtu kopā un ticētu...
arī kopā!
Ar Ģimenes dienas sveicieniem
mācītājs Jānis
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Mēneša lozungs:
„Jūsu runa lai vienmēr ir labvēlīga,
lai tajā ir sāls.” /Kol 4:6/

5. maijā plkst. 19.00 – slavēšanas
vakars.
12. maijā plkst. 19.00 – Ojāra Spārīša priekšlasījums „Reformācija un
arhitektūra”.
21. maijā plkst. 10.00 – iesvētes
dievkalpojums, plkst. 13.00 – Svētdienas
skolas izlaidums Rāmavā.
2. jūnijā plkst. 18.00–24.00 – Baznīcu nakts.

„Trešajā dienā bija kāzas Galilejas
Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu
un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām.
Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam
sacīja: „Tiem nav vīna.” Tad Jēzus viņai
atbildēja: „Sieviete, kāda man daļa par
to? Mana stunda vēl nav atnākusi.” Viņa
māte sacīja kalpotājiem: „Ko vien viņš
jums saka, to dariet!” Tur bija nolikti
seši akmens trauki ūdenim, pēc jūdu

2

šķīstīšanās paražas, katrs no tiem divi
vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja: „Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un
viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš
tiem sacīja: „Tagad smeliet un nesiet
mielasta pārraugam.” Un viņi to aiznesa.
Kad mielasta pārraugs bija nobaudījis
ūdeni, kas bija tapis par vīnu, – viņš
nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, –
tad mielasta pārraugs sauc līgavaini un
viņam sacīja: „Ikviens cilvēks vispirms
liek priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim.” Tā Galilejas
Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams
savu godību, un viņa mācekļi ticēja
viņam.” (Jņ 2:1–11)
Lasot Jāņa evaņģēliju, mēs nedrīkstam
būt strauji un steidzīgi. Jāņa evaņģēlija
lielā vērtība ir ieslēpta gandrīz katrā
vārdā – aiz katras sarunas vai notikuma
atklājas ticības dziļums, un vārdi kalpo
tikai kā iesākums, kā ceļa rādītājs tuvāk
patiesībai un tuvāk Dievam. Evaņģēlists
Jānis uzrunā tēlu un spilgtu simbolu valodā, un tā nav tukša mētāšanās ar gudriem vārdiem, tā nav garāmiešana
būtiskajam – drīzāk Jānis Dieva un
cilvēka attiecības cenšas aizvest
tālāk par vārdiem. Šis ceturtais evaņģēlijs daudzējādā ziņā atšķiras no trim
pārējiem, un viena no atšķirībām ir tieši
izteiksmes veids. Tas pauž, ka lasītajam
vārdam mūsos ir jāiemiesojas, jāatrod
vieta un telpa, tam jātiek pāri mūsu apziņas seklumam, un, nonākot sirds dziļumā (kā Lūkas evaņģēlija līdzībā par sējēju teikts: nonākot labā zemē), sēkla jeb
Dieva vārds uzdīgst un nes simtkārtīgus
augļus. Lūk, Jāņa evaņģēlijs mūsos
vēlas būt sēkla, kas meklē labu zemi,
lai, nonākot dziļi mūsos, parādītu savu
briedumu un augļus. Dieva atklāsme
Svētajos Rakstos prasa mūsu uzmanību
vispārākajā pakāpē, kristietība nav
steidzīgas ticības vai steidzīgu attiecību modelis. Rūpība pret katru vārdu
mūs padara, Pāvila vārdiem sakot, par
Dieva noslēpumu namturiem. Un viņš
turpina: „No namtura tiek prasīts vienīgi,
lai viņš būtu uzticams.” (1Kor 4:1, 2)
Šodien mūsu priekšā ir ļoti pazīstami
vārdi un pazīstams notikums: kāzas
Kānā – Jēzus pirmā brīnuma zīme, kas
atklāj Viņa dievišķo godību. Dzirdot šo
tik pazīstamo notikumu aizvien no jauna,
mēs katru reizi neviļus to lasām aizvien
ātrāk, jo vārdi mūs aizved pa pierastu
izpratnes taku. Būt uzticamiem Dieva
namturiem, kā Pāvils saka, nozīmē būt
uzticamiem Vārda ieaugšanai mūsos. Ja

gribam garīgi bagātu dzīvi, mums jānoliek malā steidzīga ticība un tādi
attiecību modeļi, kas sola tūlītēju
iedarbību. Ir vērtīgi sākt ar rūpīgu sirds
uzmanību, uzticot sevi Dieva vārdam un
augšanai, kas no vārdiem mūs pārceļ
Dieva klātbūtnē.
Kāzas Kānā ir notikums, ko katru
reizi ir vērts lasīt kā pirmoreiz. Mēs
nedrīkstam pierast pie šiem vārdiem, pat
ja zinām tos tuvu Bībeles tekstam. Mums
jāatstāj sevī vieta Dieva darbam, kas
no vārdiem audzē simtkārtīgu sapratni
un ticības gudrību. Vārdi kļūst iedarbīgi
tad, ja tajos vēlamies ieraudzīt vairāk
par to, ko lasām, un kāzas Kānā ir viena
no spilgtākajām Jaunās Derības liecībām
tam, ka Dieva klātbūtni vārdos
nevar pateikt, vārdi līdz klātbūtnei
var tikai aizvest. Īpaši būtiski tas ir,
pārdomājot tieši laulību, divu cilvēku
tapšanu vienā. Jēzus Kānā ir klāt brīdī,
kad tiek svinēta nozīmīga cilvēka dzīves
izvēle, tāda, kas laicīgi un garīgi divu
cilvēku dažādībā atrod kopīgo, mīļo un
tuvo. Laulība ir svētki un prieks gan
iekšēji, gan ārēji. Laulība nevar būt
vienpusēja, tā ir gan otra cilvēka
miesas, gan gara sastapšana, un
līdzīgi kā ar Dieva vārdu ir arī ar kristīgas
laulības dzīvāko saiti: mīlestību vārdos
nevar pateikt, vārdi līdz mīlestībai
var tikai aizvest.
Jēzus ir klāt šādā notikumā, kad divi
cilvēki svin lielu prieku, svin vārdos
nekad līdz galam neizsakāmo mīlestības
klātbūtni. Bet pamanīsim, ka evaņģēlists
Jānis šo notikumu mums atklāj mazliet
neierasti. Mums netiek atklāts ne jaunā
vīra, ne sievas vārds, lielā notikuma
prieks ir izpausts vien pirmajos divos
teikumos, bet tad seko negaidīti vārdi,
turklāt pirmie, kas šajā evaņģēlijā izskan
saistībā ar šiem svētkiem: „Tiem nav
vīna!” Jēzus laika sabiedrībā šie vārdi
nozīmētu jaunā pāra negodu un necieņu
pret aicinātajiem viesiem. Vīnam galdā
bija ne tikai jāpietiek, bet pat pēc
vairākām svinību dienām jāpaliek pāri.
Tāda bija jūdu sapratne par svinībām un
viesmīlību. Kļūdīties šajā ziņā nozīmēja
pārkāpt priekšstatus par galda kopību,
kuri stingri noteica, kā izrādāma cieņa
un pagodinājums pret uzaicinātajiem.
Var teikt, ka evaņģēlijs mūs aptur ļoti
neērtā brīdī, kad aizbildinājumiem nav
vietas. Tūlīt, tūlīt jaunā pāra kopdzīve
piedzīvos pirmo satricinājumu, pat
neizejot no kāzu nama. Tā būs pirmā
attiecību skola, kad viņi ne vairs
katrs par sevi, bet abi kopā izdzīvos
nesapratnes pilnus skatus, nopūtas un
prieka zudumu.

Šajā brīdī notiek Jēzus un viņa mātes
saruna, kas noved pie pirmā brīnuma.
Arī te ir svarīgi nesteigties, neaizvest
sevi par ātru pie ūdens, kas pārtapis
vīnā, bet ieraudzīt, kā un kur atklājas
Dieva labais prāts un Viņa rūpes par
cilvēku. Notiekošajā ir daudz vairāk nekā
tas, ko izlasām vārdos, jo Svētie Raksti
ir daudzslāņaina Dieva atklāsme, kas piepildās, ja sevi tai uzticam pilnībā. „Tur
bija nolikti seši akmens trauki ūdenim,
pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no
tiem divi vai trīs mēru tilpumā. Jēzus
viņiem sacīja: „Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja līdz pat malai.”
Šie trauki būs vienīgie brīnumaino pārvērtību liecinieki. No traukiem, kas katram jūdam kalpo par šķīstīšanās vietu,
Jēzus liks smelt pavisam citu saturu – ne
vien burtiski, bet arī garīgi. Šis brīnums
liecina par Mesijas sūtības piepildīšanos,
kas sāksies Golgātā un beigsies Debesu
kāzu namā. Ticības valodā tas piepildās
Atklāsmes grāmatas vārdos „laimīgi tie,
kas aicināti uz Jēra kāzu mielastu”
(Atkl 19:9). Tas ir šīs vēsts jeb Kānas
notikuma tālākais raksturs – pats Jēzus
kā līgavainis, kurš nāk pie savas līgavas,
pie savas Baznīcas. Katrs, kas pieder pie
ticīgo kopības, būs ielūgts un gaidīts. Bet
šī notikuma tuvākais raksturs runā par
divu cilvēku laulību Kānā, kur viņu svinības var negaidīti un negribēti beigties.
Jēzus uzlūko sešus akmens traukus
un liek tos piepildīt ar ūdeni. Tam ir tik
daudz kopīga ar kristīgu laulību! Arī tā
ir līdzīga akmens traukam, kam ir kāds
uzdevums un kādi pienākumi. Uzlūkojot
laulības tapšanu, var teikt, ka tā sākas
ar cilvēku kā izsmeltu trauku. Varbūt
skaļi vārdi, runājot par otra cilvēka skaistumu, bet reizē ļoti patiesi. Mums jāļauj, lai Dievs piepilda attiecības,
kurām bieži mūsos nav vietas, jo
esam nevis tukši trauki, bet pilni, esam
aizņemti ar sevi un otru cilvēku saprotam tikai kā dzīves līdzbraucēju. Tāda
līdzāsdzīve nemitīgi sastop nemieru un
šaubas. Mēs neesam gatavi otram uzticēt vai nu miesu, vai garu. Bet līdzāsdzīve otru cilvēku nekad nedarīs laimīgu,
jo kristīga laulība bez sevis aizliegšanas un atvēršanas otra priekšā ir
līdz galam nepateikts un nesaprasts
jā vārds. Cilvēks kā izsmelts trauks nozīmē uzticēšanos tam, ko otrs cilvēks
manī ienes. Mēs lasījām, ka kalpotāji
pēc Jēzus vārdiem traukus piepildīja
līdz pat malai, uzsverot – līdz pat malai.
Vīrs un sieva laulībā ir tik līdzīgi šiem
kalpotājiem, kas paklausībā dara labāko,
ko spēj, – viņi uzticas Kunga vārdiem un
Viņa nodomam. Jā, kāds varbūt teiks,

ka akmens traukiem nav izvēles: lej
tajos ūdeni vai vīnu, viss viens – stāv kā
stāvējuši. Bet vai ar mums nav līdzīgi?
Tik bieži laulības kritumi notiek tieši
tāpēc, ka stāvam kā nekustīgi akmens
trauki – neko no otra cilvēka mīlestībā
pienestā nevēlamies pieņemt kā daļu no
sevis. Tas nozīmē, ka attiecību pilnība
ir ceļš, kurā jāpiedalās abiem, jādod
abiem un jāsaņem abiem.
Katra laulība nes sevī būtisku vēsti no
kāzām Kānā, kur līdzās Jēzus brīnumam
varam ieraudzīt arī pašas laulības veidošanās un tapšanas ceļu. Laulībā mēs kalpojam, otram dāvinot visu, kas esam:
ne velti šie zīmīgie vārdi par kalpiem,
kas traukus piepildīja līdz pat malai. Tas
ir bagātīgas došanas paraugs – tik, cik
prasīts, un vēl mazliet, jo tas mazums
klāt ir dots no sirds, neko neprasot pretī.
Nesavtīgi un bagātīgi – tāda ir Dieva attieksme un tādai ir jābūt mūsējai. Dieva
attieksme runā žēlastības valodā, tā plūst
pāri malām, un šī bagātīgās došanas
valoda mūs uzrunā jau Vecajā Derībā.
Pravieša Joēla grāmatā lasām: „Tā būs
tajā dienā – kalni pilēs no salda vīna, pakalni pludos no piena, un visi Jūdas
strauti ūdeņiem pierietēs!” (Jl 4:18) un
Amosa grāmatā: „..un kalni no saldvīna
pilēs, pakalni pludos no tā!” (Am 9:13).
Tā ir valoda, kas runā par došanu un vēl
mazliet – tādu došanu, kas neskaita un
neatprasa. Jaunajā Derībā šī bagātīgā
došana ieskanas Pāvila vārdos Vēstulē
efeziešiem: „[Dievs] mūs līdz ar Kristu
ir augšāmcēlis .. lai savā labvēlībā pret
mums .. parādītu nākamajos laikmetos
savas žēlastības neizmērojamo [jeb
pāri plūstošo] bagātību” (Ef 2:6, 7).
Lūk, šāda – pāri plūstoša – ir Dieva attieksme pret cilvēku, un tai sekot mēs
esam aicināti arī laulībā.
Mēs katrs vienlaikus esam gan akmens
trauks, gan kalps, kurš steidzas to piepildīt. Tā ir mīlestības iedarbība, kas
Ādamam lika teikt: „Tu esi mana Ieva!”
Tātad kāzas Kānā cilvēkam iemāca laulības dzīves svarīgāko norisi. Tev jābūt
izsmeltam, tev jābūt tukšam no seklu
attiecību modeļiem, jo otrs cilvēks sevi
var ienest tad, ja tevī ir vieta, gluži kā
akmens traukā. Vienlaikus sevis atdošana otram ir pāri plūstoša, tā nebeidzas,
tā dāvina sevi, tā uztic sevi. Te ir vērts
atcerēties vārdus no Vēstules korintiešiem, kur apustulis raksta: „Mīlestība
nekad nebeidzas, praviešu dāvanas
izsīks, mēles norims, un atziņa zudīs”
(1Kor 13:8). Lūk, šī mīlestības nekad
nebeigšanās laulībā ir tukšā trauka un
pāri plūstošās kalpošanas nedalāmība. Arī šiem diviem ir jākļūst par vienu,

gluži kā vīram un sievai, arī šīm patiesībām mūsos ir jāiet kopsolī. Citiem vārdiem – dot un ņemt attiecībās ir nedalāmi, un šādai laulībai Dievs apsola savu
svētību un dzīvu darošo klātbūtni.
Lasot šo notikumu tālāk, pamanīsim
ļoti svarīgus vārdus – Jēzus kalpiem
saka: „„Tagad smeliet un nesiet mielasta
pārraugam.” Un viņi to aiznesa. Kad
mielasta pārraugs bija nobaudījis ūdeni,
kas bija tapis par vīnu, – viņš nezināja,
no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas
ūdeni bija smēluši, to zināja”. Brīnums
ir noticis! Ūdens ir pārtapis vīnā. Kānā
var turpināties svinības un kāzu prieks,
jo Dieva dēls ir pagodinājis šo namu ar
dievišķu brīnumu. Kā lasām, to nezināja
ne mielasta pārraugs, ne līgavainis, to
zināja tikai kalpi, kas paklausībā nesa un
smēla ūdeni, netaupot spēkus, noliekot
malā citus darbus, un smēla līdz malām,
līdz ūdens plūda pāri. Ejot paklausības
ceļu Kungam un kalpošanas ceļu viens
otram, arī kristīga laulība pieredz brīnumainas pārmaiņas.
Viena no pazīstamākajām attiecību
krituma frāzēm laikam ir „Otru cilvēku
mainīt nav manos spēkos!”, un dzirdētais notikums tieši to arī apliecina. Mēs
nevaram otru mīlēt, cerot, ka pārbūvēsim šī cilvēka dvēseli. Tas ir gluži
kā attiecībās starp vīru un sievu celt
Bābeles torni – savus ideālus, savus
sapņus un ieceres. Bet tas viss ir lemts
sagrūšanai, jo nevis otram kalpojam,
bet otru kalpinām. Ūdens brīnumainā
tapšana vīnā atklāj, ka kristīga laulība
ir ne tik daudz jautājums par nepārtrauktām pārmaiņām, cik jautājums
par tās nebeigšanos. Šī notikuma ticības smaguma centrs ir nevis tas, ka
ūdens top par vīnu, bet Jēzus mesiāniskās rūpes par divu cilvēku mūža savienību, par prieku, kas nebeidzas. Jēzus
saka: „Tagad smeliet!”, un mums atklājas brīnums – sevis atvēršana un sevis
došana tiek bagātīgi atalgotas. Kādā
brīdī mēs no attiecībām smeļam daudz
vairāk, nekā tajās esam ieguldījuši. Attiecības un laulība ir ne tik daudz mainījušās, cik kļuvušas tuvākas Dieva aicinājumam būt par vienu miesu. Šī vīna zīme,
īpaši Jēzus laikā, bet arī šodien, mums
atgādina par laulības brīdi un svētkiem
mūža garumā. Bez paklausības Dievam
izsīks katra attiecību krūka un tas, ko
ar prieku esam iesākuši, var negaidīti
beigties. Tāpēc patiesas un dziļas attiecības sākas ar uzticēšanos Dieva nodomam; tikai Viņā ir neizsīkstošs mīlestības
avots. Nekad nebeigšanās – šiem vārdiem
laulībā ir jāskan vienmēr un visur! Āmen.
Mācītājs Jānis Cepurītis
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Ja Jēzus draudze būtu jāraksturo
ar vienu vārdu, tas, visticamāk, būtu
„ģimene”, jo tā simbolizē vienotību,
sirsnību un arī spēku, kas ļauj pārvarēt pat lielākās grūtības. Šoreiz lielos
un mazos dzīves jautājumus pārrunājām ar MEŽCIEMU ĢIMENI – ALĪNU,
GUSTAVU un EDVARDU (jaunākais
brālis PĒTERIS slimības dēļ intervijā
nepiedalījās). Saruna notika draudzes bibliotēkā otrdienas vakarā pēc
Svētdienas skolas nodarbībām.
Kādas ir jūsu pirmās atmiņas par
Jēzus draudzi?
Gustavs: Atceros svētdienu rītus, kad
biju pavisam mazs un ar Edvardu šeit
bijām dažreiz, kad bijām atbraukuši no
Austrālijas paviesoties. Aktīvāk Jēzus
draudzē esmu divus pēdējos gadus.
Edvards: Kad gāju otrajā klasē, tētis
mūs aktīvāk sāka vest uz šejieni, un tad
aktīvi iesaistījāmies Svētdienas skolā.
Alīna: Es Jēzus draudzē esmu vissenāk –
kopš 1996. gada, kad aktuāli bija garīgie
meklējumi.
Ņemot vērā deviņdesmito gadu
fonu, kāpēc, tavuprāt, ticība tolaik
bija svarīga?
A: Man tas bija loģisks solis – neapzināti vienmēr biju dzīvojusi ticīgi. Vecmamma mūsu ģimenē skaitījās ticīgs cilvēks,
kaut arī aktīvi baznīcu neapmeklēja. Viņas
ticība, manām šodienas acīm raugoties,
bija vienkārša. Viņa, piemēram, teica:
„Bērniņ, ja tev kādreiz ir grūti, saliec
rokas, palūdz un Viņš tev palīdzēs.” Vecmammai nebija viegla dzīve, Otrā pasaules kara laikā viņa gaidīja trešo bērnu,
bet viņas dzīvē tas bija pierādījies, ka
pat izmisuma apstākļos Dievs dod savu
svētību un iztikšanu, tāpēc vecmamma
mēdza sacīt: „Dieviņš katram bērnam
līdzi iedod savu daļu.”
Pirmo reizi apzināti uz dievkalpojumu
biju 1984. gadā, kad tai pašai vecmammai
bija zelta kāzas. Viņa gribēja tikai vienu –
lai visa ģimene aizietu uz Jāņa baznīcu,
kur viņi ar vecotēvu bija laulājušies. Man
toreiz dievkalpojumā bija garlaicīgi, bet
tas bija īpašs notikums, kas joprojām
palicis atmiņā. Vecmamma bija malacis,
ka mūs aizvilka uz dievkalpojumu!
Domāju, ka deviņdesmito gadu sākumā
daudziem ticība bija aktuāla tēma. Tas
bija pārmaiņu laiks, un cilvēki par garīgām
tēmām runāja gan ģimenē, gan darbā.
Vai jaunieši runā par Dievu?
G: Tie, kuri iet uz baznīcu, par Dievu
runā, bet citi ne.
A: Katrs jau savu pareizo cilvēku
satiek. Mana pieredze bija šāda: toreiz
tikko bija nodibinājusies Reformātu Bībeles
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draudze un tur piedzīvoju pirmo kristīgo
nometni, kas bija ļoti svētīga. Tajā
draudzē satiku arī savu nākamo vīru, bet
viņam tur nepatika. Viņš zināja mācītāju
Erbertu, zināja, ka viņam šeit patiks, un tā
sākām nākt uz Jēzus draudzi. 1997. gadā
šeit tiku iesvētīta, un šogad augustā būs
20 gadi, kopš esmu Jēzus draudzē. Visi
bērni ir kristīti šeit.
Iepriekš minējāt, ka aizbraucāt uz
Austrāliju. Kāpēc?
A: Mans vīrs bija dzimis un audzis
Austrālijā, un tas bija loģisks solis.
Piedzima Gustavs, es biju bērna kopšanas
atvaļinājumā, vīrs bija aizgājis no darba,
un bija doma aizbraukt ciemos, atrādīt
bērnu, apmēram pusgadu padzīvot un
braukt atpakaļ. Sanāca tā, ka sākām tur
mācīties, piedzima Edvards un beigās
nodzīvojām tur septiņarpus gadus.
Kādas svešumā bija iespējas
veidot garīgo dzīvi?
A: Tur bija luterāņu draudzes, arī
latviešu luteriskā draudze, kuru sākumā
apmeklējām. Tur bija ļoti spēcīgs
sabiedriskais faktors – bija grūti izšķirt,

kur beidzas garīgā dzīve un kur sākas
sabiedriskās organizācijas dzīve. Mums
labāk pie sirds gāja baptistu baznīca,
kas bija tuvāk pie mājas. Es tur strādāju
dienas centrā, kura uzdevums bija sasniegt cilvēkus, kuri neiet baznīcā. Piemēram, rītos tur māmiņām ar bērniem bija
rotaļu grupas, jo Austrālijā bērni lielākoties neiet uz bērnudārzu. Bija mākslas
nodarbības, dziedāšana, garīgo pārrunu
grupas, Alfa kurss.
Ar kādām emocijām atceraties to
laiku?
G: Atceros to baznīcu un vietu, kur
mamma strādāja. Tur bija diezgan garlaicīgi.
E: Es arī atceros mammas darba
telpu, bet neko vairāk.
G: Es pat vairāk atceros latviešu draudzi, kur bija skaists dievnams ar lieliem
logiem.
A: Starp citu, Svētā krusta Melburnas
baznīca tiek pārdota. Vecie cilvēki vairs
nespēj to uzturēt, jaunie tur neiet, un ideja par latviešu baznīcu tur sevi ir izsmēlusi.
Vai uz luterāņu draudzi negājāt
tikai tāpēc, ka baptistu dievnams
bija tuvāk mājām?

teris
vs; priekšā: Pē
rds, Alīna, Gusta
No kreisās: Edva

Edgars Gertners

A: Jāatzīst, ka Austrālijā garīgā dzīve
man negāja pie sirds. Latviešu draudzes
mācītājs bija no Amerikas, un viņš uzskatīja, ka Dievs ir jebkurā vietā, tāpēc garīga piesiešanās vienai teritorijai viņam
nebija saprotama. Viņš uzskatīja, ka ar
šo tēmu ir jāstrādā un no tā jātiek vaļā.
Bet mans garīgums tomēr ir saistīts ar
Latviju, jo man ir svarīgi, kādā valodā
klausos sprediķi un kādā notiek lūgšanas;
ir svarīgi, ka tie cilvēki, ar kuriem esmu
vienā draudzē, ir radniecīga temperamenta, emocionāli līdzīgi. Man ir būtiski, kādas
dziesmas dziedam, cik atļaujamies būt
nopietni vai mazāk nopietni, cik sprediķi
ir agresīvi vai maigi. Šīs atšķirības var pamanīt tikai tad, kad esi prom. Man tas bija
garīgu izaicinājumu laiks, un biju priecīga
tikt atpakaļ.
Bija viegli atkal iedzīvoties Latvijā?
A: Atgriešanās laiks nebija viegls –
dzīvojām pie maniem vecākiem Jūrmalā,
mums nebija mašīnas. Kādu laiku gājām
uz baznīcu Dubultos, jo tā bija tuvāk.
Bijām pārņemti ar savas dzīves sakārtošanu, tāpēc neatnācām uzreiz atkal uz
Jēzus draudzi.
Tagad gan dievkalpojumos esat pat
ļoti regulāri.
A: Bija laiks, kad bērni bija mazāki un
bija grūti viņus pielauzt no rīta piecelties.
Bieži es vienkārši padevos. Tagad, kad
paši ir žigli augšā, ar nākšanu sokas labāk.
G: Man patīk, ka esam visi kopā, tāpēc
tagad arī es reizēm svētdienās kādu pastumju, lai mēs visi paspētu.
Kā jūs praktizējat garīgo dzīvi
ikdienā?
G: Savu ticību mēs kopjam individuāli. Kopā Bībeli nelasām, taču šeit, bibliotēkā, atpazīstu dažas grāmatas, ko bērnībā esam lasījuši.
A: Mums ir kopīga galda lūgšana, kurā
ir galvenie pieturas punkti: pateicamies
par to, kas mums dots, kā arī lūdzam par
izsalkušajiem. Es kā mamma diezgan daudz
esmu dalījusies savā pieredzē; esmu atklāta attiecībā uz saviem uzskatiem. Man ir
svarīgi, lai bērniem būtu ticība.
G: Noteikti, ka tā ir, bet grūti jau salīdzināt, jo tu mums esi vienīgā mamma.
Iespējams, ka citiem nav tā, ka mamma
padalās ar personīgajiem pārdzīvojumiem.
Cik viegli ir parādīt citiem, ka esat
kristieši?
G: Ir diezgan jūtams, ka citi mūsu
vecuma jaunieši nav kristieši. Viņiem nav
tādas domāšanas un pašpārliecinātības,
ka zini, ka Dievs tevi mīl. Es jūtos labi, citi
manu ticību respektē.
E: Esmu jutis, ka skolā daudzi kaunas
publiski pateikt, ka viņi ir kristieši. Man
tādas problēmas nav. Ja kāds jautā, vai
esmu, tad diezgan lepni atbildu, ka esmu,
taču kristīgās vērtības citiem neuzspiežu.

A: Darbavietā cilvēki ir ļoti dažādi. Ir
tādi, kas laulājušies baznīcā un noteikti
iet Ziemsvētkos, bet citā laikā dievkalpojumus neapmeklē. Ir cilvēki, kuriem ir
interesanti parunāties, bet nākamais solis netiek sperts. Reizēm uz galda nolieku
mūsu draudzes kartītes ar dievkalpojumu laikiem. Tajā brīdī cilvēki saka lielu
paldies, bet dievkalpojumos viņus vēl
neesmu redzējusi. Ar vārdiem par savu
ticību nejūtos spēcīga liecināt, vairāk
liecinu ar to, kāda esmu, kā rīkojos, kā
izturos pret citiem cilvēkiem. Manā gadījumā tas runā labāk par vārdiem.
Vai esat ticības dēļ piedzīvojuši
kādas konfrontācijas?
A: Nē.
G: Parasti sirdī jūtu, ka ir tikai divi ceļi.
Gadās iet gan vienu, gan otru.
E: Dzīvē ļoti bieži gadās situācijas, kad
jāizvēlas starp vieglo un kristīgo ceļu.
Dažkārt eju vieglo, bet biežāk cenšos iet
to grūtāko ceļu.
Atļaušos jūs paprovocēt – kāpēc
iet šo grūto ceļu?
G: Tāpēc, ka kristīgais Dievs visu loģiski savelk kopā. Ir tādi, kas saka – Bībele
ir viltota un tā tālāk, bet man kristīgā vēsts
šķiet ļoti sakarīga, saprotama un loģiska.
E: Man dzīvē ir bijuši notikumi, kam
nav cita racionāla izskaidrojuma kā vien
Dievs. Piemēram, reiz gāju peldēties un
man kabatā bija svarīga atslēga. Ja to
pazaudētu, būtu lielas nepatikšanas. Nezinu pat, kā tā atslēga gadījās man kabatā. Peldējos, sagrābu ar plaukstu ūdeni,
un tajā bija šī atslēga.
G: Es arī jūtu Dieva klātbūtni savā
dzīvē, un tas ir izšķiroši.
A: Lai jauniešiem būtu atvērtas sirdis
ticībai – tā vienmēr ir bijusi mana sirds
vēlme. Es pati esmu augusi citādi – mums
ģimenē, izņemot vecmāmiņu, nebija ticīgu
cilvēku. Esmu piedzīvojusi pārbaudījumus
un šaubas. Piemēram, kad skaitu Tēvreizi, man ir trīs četras reizes jāsaka „Tavs
prāts lai notiek”. Man ir spēcīgs pretestības gars un gribas, lai notiek, kā es gribu;
droši vien tāpēc arī dažādi pārbaudījumi
ir bijuši. Sarunas ar Dievu man ir ļoti dažādas, un tajās daudz ieskanas jautājums
„kāpēc?”. No vienas puses, mums ir ļoti
svētīta dzīve, bet daudz ko man nav bijis
viegli pieņemt, piemēram, to, ka puišu
tētis ir miris...
Vai Jēzus draudzē esat
guvuši kādu piepildījumu savām
cilvēciskajām ilgām?
A: Piedalos māmiņu grupā, un tur ir
sadraudzība ar sirsnīgām sievietēm, ar
kurām varu padalīties tā, kā nekur citur.
Sapratne un pieņemošā sirsnība ir ļoti jūtamas. Šogad sāku palīdzēt Svētdienas
skolā, un arī tur ir ļoti sirsnīgi. Te kopābūšana balstās uz pilnīgi citiem pamatiem

nekā citur, piemēram, darbā, kur katrs
vairāk raugās uz savu ieguvumu un vērtē
pragmatiskāk. Protams, braucam arī uz
draudzes nometnēm; tas mums kā ģimenei ir īpašs laiks.
G: Esmu vēl jaunietis un domāju, ka
paredzamā nākotnē draudzēšos un uzaugšu
kopā ar draudzes vienaudžiem. Tas ir ļoti
vērtīgi, jo varam cits citu atbalstīt, un tas
man ir svarīgākais. Jēzus draudze ir ļoti
sirsnīga un gatava palīdzēt – atliek tikai
paprasīt.
E: Latvijā nav daudz kristīgu jauniešu, bet šeit visus vieno Kristus. Pēc
divdesmit gadiem, visdrīzāk, visi joprojām būsim vienā draudzē.
Šī mēneša tēma ir „Svētīga dzīve,
ko cilvēks nedzīvo sev, bet savam
tuvākam, kalpodams ar mācību un
palīdzību”. Ko jums nozīmē kalpošana?
A: Es parasti neatsaku, ja mani uzrunā.
Laikietilpīgas lietas labprāt neuzņemos,
bet otrdienu vakaros darboties ar bērniem
man ļoti patīk. Domāju, ka mums kā ģimenei kādam palīdzēt nav grūti. Ja ir iespēja, cenšos atbalstīt arī ar finansēm. Tas
pat reizēm ir vieglāk nekā ieguldīt laiku.
G: Dažas reizes esmu palīdzējis greznot
baznīcu, bet šis man ir sāpīgs jautājums,
jo daudzi jautā, kad kalpošu, kad palīdzēšu. Cik esmu dzirdējis, kalpošana ir ne
tikai darbs, bet arī ieguvums, tāpēc ceru,
ka tuvākajā nākotnē arī sākšu kalpot – visticamāk, jauniešos.
E: Bieži vien no sava maka iemetu
ziedojumu kastītē. Vienu reizi esmu kalpojis, lasot Bībeles pantu Ziemsvētkos.
Pēc tam jutos ļoti labi.
Ja būtu kādam jāpastāsta par
Jēzus draudzi, ko jūs teiktu?
A: Jēzus baznīcā ir labs līdzsvars –
dziļa cieņa pret tradīciju un vienlaikus
ļoti pieņemoša, bet ne visu akceptējoša
attieksme pret pārmaiņām. Man tāds
skats uz garīgo dzīvi ir ļoti tuvs.
Kādu jūs redzat Jēzus draudzi pēc
gadiem divdesmit, un kur šajā bildē
esat jūs?
G: Sapņoju, ka draudzē būsim kuplākā
pulkā, ka cilvēki sabiedrībā vairāk apdomās Dieva lomu savā dzīvē un nedomās,
ka tikai trakie svētdienās iet uz baznīcu.
Es pats noklausīšos sprediķi no sākuma
līdz galam – tagad reizēm sprediķa laikā
aizpeldu.
E: Ceru, ka uz baznīcu nāks vairāk
cilvēku. Sevi redzu svētdienās augšā
balkonā.
A: Es jūtu, ka garīgais ceļš nav viegls,
noteikti būs pavērsieni. Draudzes nometnēs esmu domājusi, ka vēlos būt kā
mūsu sirmās kundzes, kuras ne par ko
nesūdzas un ir priecīgas. Tāda es vēlos
būt, un novēlu to piedzīvot arī citiem!
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Mārtiņš Luters bija vecākais no
septiņiem bērniem vidusšķiras vācu
zemnieku ģimenē. Viņš bija neparasti
jūtīgs un reliģiozs jaunietis. Tolaik
izplatītie attēli ar Jēzu kā Taisno
Tiesnesi un agoniju elles liesmās
Luteru ārkārtīgi biedēja un atstāja
uz viņu spēcīgu iespaidu.

•

•

RĪGA – REFORMĀCIJAS MAZZINĀMAIS FLAGMANIS
26. martā Jēzus draudzē notika
Dr. theol. Voldemāra Lauciņa lekcija
„Rīga – reformācijas mazzināmais flagmanis: vēstures aspekti, ar kuriem mūsdienu Latvijas kristietis var lepoties”.
Lekcijā uzzinājām par mūsu galvaspilsētas nozīmi reformācijas notikumos un
attīstībā. Piedāvājam jums šīs lekcijas
tēzes.
• Vārds „reformācija” tiek tulkots kā
„pārmainīšanās”, bet ir jāņem vērā
vārda otrā daļa „formācija”, kas atspoguļo Baznīcas formāciju. Viduslaikos bija notikusi Baznīcas deformācija, un 16. gadsimta sākumā
Baznīca visai maz līdzinājās tai Baznīcai, par kuru mēs varam lasīt
Jaunajā Derībā, – kristieša dzīve vairs
nebija tāda, kādai tai būtu jābūt.
Baznīcēni bija pazaudējuši īsto izpratni par to, kādai jābūt Baznīcai,
un bija nepieciešama reformācija.
• 16. gadsimta sākumā tagadējās
Latvijas un Igaunijas teritorija ietilpa
Livonijas konfederācijā. Latvija atradās tādā kā robežas pozīcijā, jo uz
vienu pusi – Krievijas kņazistēs –
bija viena kultūra, bet uz otru pusi –
rietumos – cita.
• Livonijas konfederāciju jeb Livonijas
ordeņvalsti veidoja garīgi un militāri
ordeņi, kas cīnās ar ieročiem, un
dažādas bīskapijas. Tā bija garīga
valsts, kurai nebija valdnieka.
• Ap 1500. gadu Livonijā bija iekšēji
konflikti, bet Rīga bija īpaša teritorija, jo pārvaldīja Daugavas ūdens
ceļu. Rīga bija bagāta pilsēta, bet
tai bija konflikti ar Livonijas ordeni
un tāpēc bija tam jāmaksā diezgan
lielas naudas summas.
• Livonijas konfederācijā bija nesaskaņas, un Rīga šajā ziņā izcēlās ar
to, ka tai nebija spēcīgu valdnieku,
bet bija spēcīgs vidusslānis. Livonija
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bija vāja, bet tai bija spēcīgi kaimiņi – Krievija, Zviedrija, Polija, Dānija.
Visi gribēja iegūt Rīgu sev.
• Pirms reformācijas Rīgu pārvaldīja
pašu iecelts arhibīskaps, jo Romas
pāvests 1508. gadā atļāva Rīgai pašai ievēlēt savu arhibīskapu.
• Rīgas baznīcu morāles līmenis nebija
īpaši augsts, jo garīdznieki, kam
bija liegta laulība, dzīvoja ārlaulības
sakaros. Garīdznieki bija kā laicīgie
valdnieki, kam interesēja zeme, politiskā vara un karošana.

•

„Šeit es stāvu un citādi nevaru.”
Mārtiņš Luters
• Reformācijas sākums bija 1517. gada
31. oktobris, kad Mārtiņš Luters pie
Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja savas 95 tēzes. Tas, vai viņš
tiešām tās pienagloja, nav skaidri
zināms. Pateicoties tirdzniecības sakariem ar Vācijas zemēm, ziņas par
šo notikumu Rīgu sasniedza ļoti drīz –
jau pēc divām nedēļām. Pirmajos
gados nekas īpašs nenotika – tas
bija kā kūdras ugunsgrēks, kas klusiņām gruzd.
• Andreass Knopkens – mācītājs, dzimis mūsdienu Vācijas ziemeļos –
bija Rīgas reformators. Viņš bija
saistīts ar Luteram tuviem cilvēkiem,
un viņa skolotājs bija Lutera biktstēvs Bugenhāgens. Kad Knopkens
izlasīja Lutera grāmatu „Baznīca
Bābeles gūstā”, viņš saprata, ka šis
ir ceļš uz jaunu Baznīcu, kas atgriežas pie kristīgās ticības pamatiem.
• A. Knopkens kopā ar brāli, kurš arī
bija mācītājs, kalpoja Pēterbaznīcā.
Viņš bija mācītājs vienai amata vienībai – sāls nesējiem. Šī bija latviešu biedrība. Knopkens sarakstījās ar
Bugenhāgenu un lasīja priekšlasījumus par Pāvila vēstuli romiešiem.

•

•

•

•

•

1524. gadā Vitenbergā tika izdota
Knopkena grāmata par Pāvila vēstuli romiešiem, bet jau 1522. gadā
notika diskusija, kurā tika aizstāvētas 24 šajā grāmatā iekļautās tēzes.
Reformācija Rīgā sākās agrāk nekā
daudzās citās Eiropas pilsētās. Rīga
tās apsteidza par 5–8 gadiem.
Luteram no Rīgas rātes tika uzrakstīta vēstule, jo reformācija bija izdevusies. Arī Luters Rīgai uzrakstīja
vairākus rakstus ar mērķi evaņģelizēt. Kaut gan šie raksti bija personiski, tie tomēr kļuva arī publiski.
1524. gadā Luters Rīgai uzrakstīja
27. psalma skaidrojumu. Viņš rakstīja savas pārdomas par skolu abu
dzimumu bērniem, par nepieciešamību uzturēt šādu skolu, kā arī par
nepieciešamību pieturēties pie skaidras un pareizas mācības.
Ievērojama reformācijas laika personība Latvijā bija arī Silvestrs
Tegetmeijers, latviešu draudzes mācītājs, kurš bija ass un radikāls. Viņš
bija ieceļojis no Rostokas un Rīgā
nonāca kā reformācijas atbalstītājs.
Tegetmeijers pirmais Baznīcas vajadzībām oficiāli sāka rakstīt latviski.
Viņš arī sāka veidot latviešu liturģiju
un tulkoja tekstus Baznīcas vajadzībām.
Iekšējās politiskās cīņas ietekmē
Livonija kļuva arvien vājāka un sadalījās. Valdniekiem tika dota iespēja noteikt savas valsts reliģisko piederību – konfesiju. 1555. gadā šādu
principu pieņēma lielākā daļa Eiropas valstu.
Reformācijas rezultātā notika arī ļoti
liela konfesionālā pretstāvēšana.
Lielākā tās izpausme bija Trīsdesmitgadu garš, pēc kura Vācija bija gandrīz kā izslaucīta. Livonijā šī sadursme
notika tāpēc, ka vienā tās pusē bija
luteriskā Zviedrija, bet otrā – katoliskā Lietuva un Polija. Mūsu zemē šīs
cīņas nebija tik kareivīgas kā Vācijā.
Uz Rostokas Universitāti devās ļoti
daudzi studēt gribētāji. Vēlāk viņi
atgriezās Latvijā reformācijas ietekmēti.
Profesors Roberts Feldmanis ir izteicis domu, ka pirms reformācijas latvieši bija mazi, par viņiem atsevišķi
nerunāja un mūsu valsts pirmsākumi
meklējami tieši reformācijā.
Latvieti par kristieti padarīja Bībele,
katehisms un dziesmu grāmata.
Lekciju pierakstījis Kārlis Liepkauls

KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS
Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” aprīļa numurā!
Kristīgā draudze apustuļu laikmetā.
Pirmdraudzes
Kristīgie dzīvoja kā brāļi, vienoti ciešām mīlestības saitēm. Pat pagāni to ievēroja un brīnījās: „Kā viņi cits citu mīl!”
Šo mīlestību viņi parādīja praktiskajā
dzīvē. Jeruzalemes kristīgie ieviesa mantas kopību, citur tika vākti ziedojumi
trūcīgo atbalstīšanai. Jau pirmajās kristiešu draudzes sapulcēs notika t. s. mīlestības mielasti jeb agapes, kur tika izdalītas līdzpaņemtās dāvanas. Nabagi tajās
varēja piedalīties par velti. Tomēr bija arī
starpgadījumi, piemēram, gadījums ar
Ananiju un Sapfiru (Apd 5:1–11).
Pagānu ticības nekrietnības – mantkārību, netiklību, verdzību un sieviešu pazemošanu – kristieši atmeta. Lai nenonāktu
sakarā ar pagānu ieradumiem, no valsts
amatiem viņi atteicās, turpretim savus
pilsoņa pienākumus pildīja uzticīgi, maksāja
nodokļus un aizlūdza Dievu par ķeizaru.
Spēku dzīvei kristīgie smēlās dievkalpojumos, kas bija vienkārši un bez ceremonijām. Viņi lūdza Dievu, dziedāja
psalmus, lasīja praviešu darbus, pārrunāja notikumus no Jēzus dzīves, lasīja
Pāvila vēstules un stiprināja cits citu ticībā.
Tie bija dievkalpojumi „garā un patiesībā”.
Jeruzalemes kristīgie rītos pulcējās jūdu
tempļa Salamana priekšpagalmā
(Apd 3:11) un vakaros kādā privātā
namā (Apd 1:13–14).
Sākotnēji viņi svētīja septīto dienu, t. i.,
sestdienu pēc jūdu paraduma, vēlāk –
pirmo nedēļas dienu, t. i., svētdienu, Kristus augšāmcelšanās dienu. Draudzes
locekļi draudzē tika uzņemti pēc kristīšanās.
Kristīgās draudzes organizācija
Par draudzes organizāciju Kristus nebija devis nekādus priekšrakstus vai norādījumus. Kaut arī Viņš Pēterim bija
teicis: „Gani manas avis!”, visi kristīgās
draudzes locekļi jutās vienlīdzīgi pret
savu Pestītāju kā vispārīgās priesterības
locekļi. Tomēr pamazām draudzes kļuva
arvien lielākas, nabago un slimo kļuva
arvien vairāk un vajadzēja ievest kādu
kārtību. Slimo un nabago apkopšanai
sākumā tika iecelti septiņi vīri – diakoni.
Draudzes vadīšana tika uzticēta draudzes

vecajiem jeb presbiteriem. Bīskaps (uzraugs) uzraudzīja, lai viss notiktu pareizi.
Jau pirmajā laikā bija presbiterienes un
diakoneses, kas vairāk rūpējās par sieviešu kārtas nabago, slimo un bērnu apkopšanu. Visos šajos amatos ievēlēja pati
draudze, un apustuļi ievēlētos iesvētīja,
uzliekot rokas.
Kristīgā baznīca un jūdu ticība
Sākotnēji jūdu tauta kristiešus uzskatīja par kādu sektu un cienīja viņus, bet
citādi izturējās jūdu valdība. Pirmo ienaidu cēla saduķeji un farizeji, kuri nepieņēma uzskatu par Kristu kā Dieva dēlu.
Pirmais asinsliecinieks jeb martīrs bija
Stefans, viens no septiņiem kristīgās
draudzes diakoniem. Ap 36. gadu sākās
pirmā kristīgo vajāšana no jūdu puses,
un sākotnēji tajā uzcītīgi piedalījās arī
Sauls (vēlāk Pāvils). Otrā asiņainā vajāšana sākās ap 44. gadu ķēniņa Agripas
laikā. Apustuļu cerība, ka visa jūdu tauta
pieņems kristīgo ticību, nepiepildījās.
Tuvojās Dieva sods par tautas noziegumiem. Jūdi sacēlās pret romiešu valdību, un Roma uzdeva kara virsniekam
Vespiānam pārgalvīgos dumpiniekus pārmācīt. Vespiāns ar karapulkiem lēnām
nāca uz dienvidiem, uz Jeruzalemi, ar
nodomu vilcinoties, jo viņš pazina vietējos apstākļus. Te bija nodibinājušās vairākas partijas, kas cita citu nikni apkaroja,
velti izliedamas brāļu asinis un mazinādamas savus spēkus.
Kad Vespiānu iecēla par Romas valsts
ķeizaru, viņš karadarbības turpināšanu
uzticēja savam dēlam Titam. Tieši Kristus
nāves piemiņas dienā Tits aplenca Jeruzalemi no visām pusēm. Kā jau Lieldienu
svētkos, pilsētā bija sapulcējušies pāris
miljoni jūdu. Drīz izcēlās briesmīgs bads.
Tie, kuri no pilsētas mēģināja bēgt, tika
nonāvēti, lai dabūtu zeltlietas un dārgakmeņus.
Pēc vairāk nekā gadu ilga aplenkuma
70. gadā pilsēta ar varu tika ieņemta,
nodedzināta un izpostīta. Tā piepildījās
Kristus pravietojums par Jeruzalemes
izpostīšanu. Šos notikumus skaudri aprakstījis jūdu vēsturnieks Jozefus jeb
Jozefs Flāvijs romānā „Jūdu karš”. „Dievs
bija tas,” raksta Jozefus, „kas pazudināja
visu tautu.” Kristīgie no šīm briesmām
izbēga: karam tuvojoties, viņi, atcerēda-

mies Kristus pravietojumu, Jeruzalemi
atstāja un paglābās Pelā, pilsētiņā viņpus
Jardānas.
Ap 132. gadu Palestīnā atkal izcēlās
traģiski notikumi. Ķeizars Hadrians Jeruzalemes Dieva nama vietā bija licis uzcelt templi Jupiteram. Tas Palestīnas
jūdus satrauca, viņi sacēlās un uzsāka
karu pret romiešiem. Romieši tos atkal
smagi un asiņaini sakāva. Jūdi izklīda
pa visu pasauli. Atgriezties Jeruzalemē
ķeizars aizliedza.
No šī trieciena jūdu tauta ilgi nevarēja
atspirgt. Jūdi palika izklīdināti pa visu
pasauli un izrādīja savu nepatiku pret
kristīgajiem dažādos slēptos veidos.
Kristus Baznīcas augšana vajāšanās
un cīņās (≈ 100.–300. g.)
Kristīgās ticības sākumā Romas valsts
attieksme pret to bija laba. Romieši kristīgo ticību uzskatīja par kādu jūdu (Mozus)
ticības sektu. Romieši ļāva kopt savu ticību jūdiem un arī kristīgajiem, bet, kad
jūdi sāka kristiešus vajāt, to sāka darīt
arī romieši, jo sāka to uzskatīt par jaunu,
neatļautu ticību.
Romas valsts prasīja, lai visi pilsoņi
pielūgtu ķeizaru kā dievu. Sava ķeizara
personā pagāni personificēja savas valsts
varu un krāšņumu. Kristieši, savukārt,
upurēšanu tēliem uzskatīja par elkdievību, tātad viņi nevarēja upurēt arī ķeizara
tēlam, ko jūsmīgi darīja pagāni, īpaši
valsts svētkos.
Romieši nevarēja saprast, kā var pielūgt neredzamu Dievu. Tā viņiem šķita
tīrā bezdievība. Pagāns Kelss par to teicis: „Viņu Dievu nevar ne redzēt, ne parādīt.” Pagāni kristiešus nosauca par ateistiem jeb bezdievjiem. Kristiešu liegšanās
piedalīties upurēšanas svētkos un cietsirdīgās cirka izrādēs tika uzskatīta par augstprātību. Izplatījās arī ļaunas baumas, ka
savās sapulcēs viņi dzerot asinis, u. c. aplamības.
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”
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Rīgas Jēzus ev. lut.
draudzes 2017. gada
vasaras nometne

būs!

Tā kā viss 2017. gads tiek
vadīts reformācijas 500 gadu
jubilejas noskaņā,
arī nometnes tēma būs
„Luterdienas Silmačos”.
Katru dienu izdzīvosim kādu no
Mārtiņa Lutera piedzīvotajiem
ticības balstiem –
TIKAI RAKSTI, TIKAI TICĪBA,
TIKAI KRISTUS, TIKAI
ŽĒLASTĪBA.
Būsim skaistā Latvijas vietā –
atpūtas kompleksā „Silmači”
Smiltenes novada Launkalnes
pagastā pie Lizdoles ezera.

Šī gada 2. jūnijā no plkst. 18.00 līdz 24.00 mūsu
draudzē notiks pasākums „Baznīcu nakts”.
Ikviens būs mīļi gaidīts!
Tuvāka informācija tiks sniegta vēlāk.
Vairāk par šo pasākumu: www.baznicunakts.lv.

SIRSNĪGI SVEICAM!

2017. GADA MARTA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā)
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Remonta materiāli
Palīdzības pabalsti
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Degviela
Maksājums Rīgas prāvesta iecirknim
Ziedojums Baznīcu nakts organizēšanai Latvijā
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
Sakaru pakalpojumi
Grāmatas
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kopā

Redaktore: Alise Pīrāga

Pieteikšanās nometnei sāksies
1. jūnijā. Papildu informācija –
kancelejā un drīzumā arī
draudzes tīmekļa vietnē.
Priecāsimies satikties nometnē!
Rute Bikše
nometnes vadītāja

Linda Rubene
Baznīcu nakts koordinatore Jēzus draudzē

Ieņēmumi, EUR:
Kolektes
Mērķziedojumi (remontam, Svētdienas skolai u. c.)
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

Nometne notiks no
svētdienas, 23. jūlija, līdz
piektdienai, 28. jūlijam.

4684
4301
1845
500
11330

3782
2423
1105
500
330
300
330
224
216
139
100
86
70
67
57
45
41
37
33
25
17
10
9
9845

Ludmila Sommere
Roberts Pudže
Ruta Žīgure
Ausma Langina
Laima Lāce
Vilnis Strazdovskis
Mārīte Broka
Inga Jurgensone
Didzis Ziemelis
Artis Daģis
Viktors Kravčenko
Jānis Tiļčiks
Kristīne Kutansky
Santa Cileviča

Sirsnīgi sveicam Ivaru un Ilzi
Ikauniekus ar dēliņa Jāņa
piedzimšanu!

MŪŽĪBĀ
Gunārs Vaniņš
(21.12.1939.–30.03.2017.)

Korektore: Inguna Puķīte

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(16.05.)
(28.05.)
(28.05.)
(20.05.)
(25.05.)
(15.05.)
(28.05.)
(12.05.)
(29.05.)
(10.05.)
(28.05.)
(31.05.)
(08.05.)
(31.05.)

DIEVA DĀVANA

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Kārlis Liepkauls, Edgars Gertners, Irēna Vilberga,
Linda Rubene, Rute Bikše

96
84
84
75
75
65
60
55
50
45
45
45
40
40

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!
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:
Rīgas 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"

