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„Kad tie zvaigzni ieraudzīja, 
tos pārņēma milzīgs prieks.” 
(Mt 2:10)

Ziemas nakts. Debesis tik 
skaidras. Tu palūkojies uz de-
besīm: zvaigznes. Cita par citu 
spožāka, un to ir tik daudz. Tu 
saki: „Tik brīnumaini, tik skaisti! 
Sirds uz mirkli kļuvusi priecī-
gāka un līksmāka.” Brīnišķīgi, 
tomēr sirds ilgojas pēc tāda 
prieka, kas būtu liels un visu 
pārveidojošs. Tava sirds nekļū-
dās – lielais, visu pārveidojošais 
prieks tev patiesi ir jāiegūst. 
Gudrie vīri no Austrumu zemes 
bija zvaigžņu vērotāji, zvaigžņu 
ceļu pētnieki. Jaunas zvaigznes 
ieraudzīšana viņiem noteikti 
bija priecīgs notikums, tomēr 
neviena no zvaigznēm, kas 
mirdzēja debesīs, nebija spējusi 
dāvināt to lielo, milzīgo prieku, 
pēc kura sirds tā ilgojās. 

Viņi gaidīja un meklēja 
īpašu zvaigzni, kura vēstītu: 
ir piedzimis Ķēniņš, Pestītājs. 
Pamatu gaidīt šādas zvaigznes 
atspīdēšanu deva pravieto-
jums: „Radīsies zvaigzne no 
Jēkaba, nāks zizlis no Israēla.” 
(4Moz 24:17) Gudrie vīri no 
Austrumu zemes ticēto un 
ilgoto arī sagaidīja. Zvaigzne, 
kuru viņi ieraudzīja, bija īpaša, 

ne ar vienu citu nesalīdzināma. 
Tas man atgādina līdzību par 
pērļu tirgotāju, kurš, atradis 
īpaši vērtīgu pērli, pārdeva 
visas citas, kas viņam piederēja, 
lai to nopirktu. Ieraudzījuši tik 
īpašu zvaigzni, vīri no Austrumu 
zemes visu atstāja un devās 
uzmeklēt Ķēniņu, par kura pie-
dzimšanu šī zvaigzne vēstīja. 

Kādu dienu viņi stāvēja pie 
vienkārša nama Betlēmē, pār 
kuru spīdēja tik brīnumainā, tik 
īpašā zvaigzne. Zvaigzni redzot, 
viņus piepildīja milzīgs prieks, 
kā to lasām evaņģēlijā. Jā, ir 
tāds milzīgs prieks, kas, sirdī 
ienācis, spēj pavadīt cilvēku 
visa mūža garumā. Tas ir piedzī-
vojums, ko nekas nespēj izdzēst 
no sirds, prāta un atmiņas. Tā 
ir arī mūsu dzīves Zvaigznes 
diena jeb Zvaigznes atspīdē-
šanas laiks, kurā tik personiski 
sadzirdam vēsti „Tev šodien 
Pestītājs dzimis, kas ir Kristus, 
tas Kungs”. Tā ir diena vai laiks, 
par kuru var sacīt: „Ir dzimis ne 
tikai Jēzus, Pestītājs; arī es caur 
Viņu piedzimu no augšienes, 
piedzimu mūžīgai dzīvībai.” 
Ikviens, kas to ir pieredzējis, 

zinās, kā tas ir – būt milzīga 
prieka pārņemtam. Šo prieku 
vārdos nemaz nav iespējams 
izteikt. Tādu prieku, ko iepazi
nis Kristus izglābtais cilvēks, 
 iespējams, nav iepazinuši 
pat eņģeļi. Viņi nav pieredzē-
juši, ko  nozīmē no pakļautības 
grēkam, velnam un nāvei tikt 
pārceltiem Svētā Dieva klāt-
būtnē, jo viņi tur ir atradušies 
vienmēr. Šo milzīgo prieku ir 
novēlēts piedzīvot mums, grēci-
niekiem. Kristus piedzimšanas 
naktī to  pasludināja arī eņģelis: 
„Es jums pasludinu lielu prieku, 
kas būs visiem ļaudīm, jo jums 
šodien .. ir dzimis Pestītājs.” 
(Lk 2:10–11) 

Dievs grib dāvināt šo lielo 
prieku visiem cilvēkiem. Vai 
visi to iegūs, piedzīvos? Jābūt 
gataviem visas citas „zvaigznes” 
atstāt, lai sekotu tai, kura vienī-
gā aizved pie Kristus. Betlēmes 
zvaigzne bija uzticama. Tā 
nostājās virs nama, kurā bija 
Kristus bērns, Pestītājs. Nekur 
vairs nebija jāmaldās meklējot. 
Kristus bija tur, un Viņa priekšā 
varēja noslīgt pielūgsmē.

 Pasaulē ir daudz „zvaigžņu”, 

kas aicina tām sekot, apsolot 
prieku un laimi, bet es zinu 
droši – ir tikai viena uzticama 
 zvaigzne, kas aizved pie Kristus 
un pestīšanas: tā ir Bībele, svē-
tais un uzticamais Dieva vārds. 
Tas ir Evaņģēlijs – labā, priecīgā 
vēsts. Tur esmu atradis Kristu, 
Glābēju, un līdz ar Viņu arī 
milzīgo prieku par grēku piedo-
šanu, kas necienīgam cilvēkam 
tiek dāvināta. 

Varbūt lielo, visu piepildošo 
prieku nekad vēl neesi piedzīvo-
jis, bet varbūt, laikam ritot, reiz 
Kristū piedzīvotais pestīšanas 
prieks ir zudis. Pieņem no jauna 
lēmumu sekot ticībā vienīga-
jai uzticamajai zvaigznei, kas 
aizved pie Kristus! Evaņģēlijā 
vienmēr atradīsi Kristu un līdz 
ar Viņu – mieru un lielu prieku 
Svētajā Garā. Šo mieru un 
prieku neviens nespēj atņemt, 
jo Kristus tev ir apliecinājis, ka 
esi piedzimis no augšienes – 
Dievam un mūžīgai dzīvībai.

Lai visiem svētīgs Kristus 
piedzimšanas svētku laiks!

Sirsnībā
mācītājs Erberts



Es ar prieku atminos laiku, kad man bija 
tas gods kalpot Rīgas Jēzus draudzē. Šis 
prieks tiek atjaunots ik reizi, kad kādi no 
jums lielākā vai mazākā pulciņā viesojas 
Mazirbes Rekolekciju centrā. Tajos brīžos 
man rodas sajūta, ka ciemos ir atbraukuši 
tālu dzīvojoši, bet ļoti mīļi radi. Tā es tagad 
no „tālās” Mazirbes sūtu sveicienu saviem 
mīļajiem radiem Jēzus draudzē!

Par Ziemsvētkiem mēdz runāt kā par 
labo darbu laiku, kā par ģimenes svētkiem, 
par laiku, kad cilvēki un viss pasaulē šķiet 
gaišāks un mīļāks par spīti apkārt valdoša-
jai tumsai: debesis ir it kā tuvāk pienāku-
šas. Tiešām – Kristus dzimšanas svētkos 
Debesis ir tuvāk pienākušas, jo pie mums 
savā pazemībā ir noliecies Dievs. Viņš ir no-
liecies savā Dēlā. Viņš ir noliecies un uzticē-
jies Marijai, lai viņa iznēsā un dzemdē Jēzu 
Kristu, un Jāzepam ir uzticējis par viņiem 
abiem gādāt un rūpēties. Kāda fantastiska 
Dieva pazemība un uzticēšanās cilvēkiem! 

Viņš iemiesojas šajā mazajā Jēzus Kristus 
bērniņā un uztic Sevi cilvēkiem. Kad mēs 
Ziemsvētkos noliecamies pie Jēzus silītes, 
mēs redzam visa redzamā un neredzamā 
Radītāju un vienlaikus – jauku, mīlīgu bēr-
niņu, kam nepieciešamas gādīgas rūpes.

Līdzīgi Dievs tev un man ir uzticējis ticī-
bu. Ticot mēs pazīstam un esam attiecībās 
ar visa redzamā un neredzamā Radītāju, 
kungu Kungu un ķēniņu Ķēniņu. Bet vien-
laikus mūsu ticība ir kā silītē dusošais Jēzus 
bērniņš – tai ir nepieciešamas maigas un 
gādīgas rūpes, lai tā šajā pasaulē varētu 
izdzīvot.

Šajos Kristus dzimšanas svētkos es 
novēlu, priecājoties par Jēzus dzimšanu, 
vienlaikus priecāties un pateikties Dievam 
par to brīdi, kad Viņš tev dāvāja ticību, un, 
tāpat kā Marija un Jāzeps rūpējās par Jēzus 
bērniņu, tā maigi rūpēties par tev uzticēto 
ticības dāvanu.

Kārlis Irbe

Gaidīšana. Visbiežāk tieši ar šo vārdu 
raksturojam Adventes laiku. Vainags ar 
četrām svecēm skaita laiku, kas vēl jāgaida. 
Gaidīt? Kādēļ gaidīt? Kurš gan mūsdienās 
grib kaut ko gaidīt? Vai tad īsts serviss nav 
tad, kad prece nav jāgaida, bet tā jau pati 
gaida uz tevi, līdz tu to pasūtīsi? Šķiet, ka 
šī gadsimta moto varētu būt „Tev nebūs 
gaidīt!”. 

Un tomēr dažkārt mums ir jāgaida. Kā 
mēs gaidām? Šovasar biju savainojis kāju 
un regulāri bija jāiet to atrādīt dakterim. 
Zinot, ka būs jāgaida, es domāju, kā šo 
nomācošo laiku pārvērst sev vai kādam 
citam par svētību. Bībelē teikts, ka mums 
būs svēto dienu svētīt. Ja varam svētīt 
dienu, tad varam svētīt arī dažas stundas 
savā ikdienā. Vārds „svētīt” Jaunās Derības 
sengrieķu tekstā nozīmē ‘nošķirt’, ‘nošķirt 
Dievam’. Es ņēmu līdzi grāmatu, ko jau sen 
vēlējos lasīt, un biju apņēmies šo laiku vel-
tīt lūgšanai par savu ģimeni, bērniem, pla-
šāko ģimeni, draudzi. Rezultātā es biju ļoti 
pacietīgs un mierīgs gaidītājs, guvu daudz 
sev un guvu arī labas domas kalpošanai 
draudzē. Gaidot pagāja divas stundas, 
bet sirds par to nesāpēja, jo tās bija divas 
stundas ar Dievu. 

Ne vienmēr ir svarīgi tas, cik ilgi mums 
jāgaida, bet ir svarīgi tas, kā mēs gaidām – 
ar ko sev doto laiku piepildām, kam tas ir 
par svētību. Gaidīšana vienmēr nozīmē ap-
stāšanos savā gaitā, skrējienā, braucienā, 
un allaž tā ir iespēja pārdomāt savu dzīvi, 
mērķus – kurp tiecos, kam kalpoju – un sa-
vas attiecības ar līdzcilvēkiem. Pat ikdienā, 
lai ieklausītos otrā cilvēkā, ir jāapstājas, jā-
noliek malā savas prioritātes, paštaisnums 
un pat sava pieredze un jāklausās. 

Adventes laikā mēs sakām, ka gaidīšana 
ir arī gatavošanās Kristus dzimšanai. Tas 
skan jauki, bet patiesībā jau tā nav, jo kopš 
Kristus dzimšanas šajā pasaulē tev vairs 
„nebūs gaidīt”. Dievs ir dāvājis savu Dēlu 
un ar to mums ir dāvājis visu. Kristus ir pie-
ejams ikvienam ikvienā brīdī, ja vien mēs to 
vēlamies. Jau ienākot šajā pasaulē, mūs sa-
gaida Dieva mīlestība un žēlastība. Cik tas 
ir vareni un pazemīgi no Dieva puses, vai 
ne? Ja vēlamies nākt Dieva tuvumā, saņemt 
žēlastību, piedzīvot atbrīvošanu un dzie-
dināšanu, ļaut Dieva gaismai spīdēt savā 
dzīvē, mums nav jāgaida – tas viss mūs jau 
sen gaida. Dievs gaida mūs. Mums „nebūs 
gaidīt”, jo Viņš ir tas, kurš mūs gaida!

Ģirts Prāmnieks
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Adventes un Ziemsvētku laika 
dievkalpojumi 2018. gada decembrī

2. decembrī plkst. 10.00 –  
Pirmās Adventes dievkalpojums

9. decembrī plkst. 10.00 – 
Otrās Adventes dievkalpojums

16. decembrī plkst. 10.00 –  
Trešās Adventes un iesvētes 
dievkalpojums

23. decembrī plkst. 10.00 –  
Ceturtās Adventes dievkalpojums

24. decembrī plkst. 16.00 –  
Ģimeņu Ziemsvētku 
dievkalpojums

24. decembrī plkst. 18.00 –  
Ziemsvētku svētvakara 
dievkalpojums

25. decembrī plkst. 10.00 –  
Ziemsvētku dienas dievkalpojums

30. decembrī plkst. 10.00 –  
dievkalpojums

30. decembrī plkst. 17.00 –  
draudzes eglītes vakars

31. decembrī plkst. 18.00 –  
Vecgada vakara dievkalpojums

1. janvārī plkst. 12.00 –  
Jaungada dienas dievkalpojums

6. janvārī plkst. 10.00 –  
Zvaigznes dienas dievkalpojums

Sveicieni draudzei
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„Tā saka Kungs, kas rada, veido un dibina 
zemi – Kungs ir Viņa vārds: sauc mani, un 
es tev atbildēšu, un es vēstīšu tev lielas un 
apslēptas lietas, ko tu nezini.” (Jer 33:2–3)

Kā piedzīvot lielas un apslēptas lietas? 
Dievs saka: „Sauc mani...” Lūdz!

Pirmkārt, lūgšana ir dialogs: „Sauc mani, 
un es tev atbildēšu.” Lūgšana ir saruna ar 
Dievu. Uzrunā Dievu un gaidi atbildi! Cik 
bieži mēs vienkārši noskaitām kādas rin-
diņas un domājam, ka esam lūguši un viss 
ir labi, bet lūgt nozīmē daudz vairāk nekā 
tikai noskaitīt kādus vārdus. Lūgt nozīmē 
kaut ko pateikt, pasaukt Dievu, izteikt savu 
lūgumu, prieku, rūpes un tad gaidīt. Gaidīt, 
kad Dievs ko teiks. 

Ko darīt, kamēr es gaidu uz Dieva 
atbildi?
1) Pārbaudīt savu attieksmi gaidīšanas 

laikā. Vai es gaidu uz Dieva atbildi pa-
ļāvībā? Vai es lūdzu, lai Dievs man dod 
mieru un paļāvību sirdī? Dievs atbildēs 
īstajā laikā – ne par ātru, bet arī ne par 
vēlu. Vai es tam uzticos un ticu? Vai 
esmu Dievam pateicīgs par to, ka Viņa 
laiks ir īstais laiks? 

2) Lūgt, lai Dievs parāda, kā Viņš atbild uz 
citām manām lūgšanām laikā, kamēr es 
gaidu uz savu lielo lūgšanu vajadzību. 

3) Bieži Dievs neatbild uz mūsu lūgšanām 
uzreiz. Tas notiek tāpēc, ka Viņš gaida 
īsto brīdi, kad es būšu gatavs dzirdēt 
Viņa atbildi. Jo vairāk es šajā laikā 
iedziļinos Dieva vārdā, jo vairāk saprotu, 
ko Dievs man vēlas teikt. Lai piedzīvotu 
to, ka Dievs vēstīs „lielas un apslēptas 
lietas”, mums ir nepieciešams laiks, 
kad gaidām uz atbildi. Dažreiz šajā laikā 
palīdz slavēšanas mūzika, dažreiz Dieva 
vārda lasīšana, dažreiz sarunas ar 
kristiešiem vai tuviem draugiem, taču 
šis gaidīšanas laiks mums ir vajadzīgs, 
lai mūsu sirds tiktu sagatavota lielām un 
apslēptām lietām. 
Otrkārt, lūgšana ir žēlastība. Žēlastība 

ir ne tikai tas, ka nesaņemam to, ko esam 
pelnījuši, bet vēl tas, ka saņemam to, ko ne-
esam pelnījuši. „Žēlastībā jūs esat izglābti 
caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva 
dāvana.” (Ef 2:8)

Attiecībā uz žēlastību ir sajūta, ka tā 
atrodas ārpus mums. Mēs nevaram to 
iespaidot, mēs nevaram to palielināt vai 
samazināt, un mēs nevaram to arī izdzēst. 
Mēs neko tur nevaram ne pielikt, ne at-
ņemt. Tā atrodas ārpus mūsu spēkiem un 
mūsu iespējām. Attiecībā uz lūgšanu – tur 
mēs kaut ko varam darīt. Lūgšanā izpaužas 

mūsu aktivitāte, mūsu rīcība, mūsu sadar-
bība. Kāds lūgšanai sakars ar žēlastību?

Vispirms, tā ir liela Dieva žēlastība, ka 
mēs vispār varam tuvoties Dievam: „Mums 
ir varens augstais priesteris, kas nācis caur 
debesīm, Jēzus, Dieva Dēls [..] Tad nu ar 
drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, 
lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas 
nāk kā palīdzība īstā brīdī.” (Ebr 4:14, 16). 
Mēs varam bez bailēm pieiet pie vislielākā, 
visvarenākā Ķēniņa troņa. Mums nav jāiet 
pie Dieva caur kādu svēto vai vēstnesi – nē, 
mēs to varam darīt paši un to mēs darām 
savās lūgšanās. Tā ir žēlastība.

Un žēlastība ir tā, ka Dievs mums lūgša-
nās atklāj savu gribu. Mums visiem ik dienu 
ir jāpieņem lēmumi – sākot ar parastiem 
un ikdienišķiem lēmumiem, piemēram, ko 
ēst pusdienās, un beidzot ar lēmumiem 
par to, kā man reaģēt uz apvainojumu vai 
kā atjaunot izjukušas attiecības, nerunājot 
nemaz par dzīves lielajiem lēmumiem: 
kādu māju pirkt, kur dzīvot, kādu profesiju 
izvēlēties un kāda ir manas dzīves jēga? 
Cik bieži mēs vēlētos, lai kāds mums pa saka 
priekšā, ko darīt! Lai kāds iedod to īsto 
atslēgu, ar kuru atvērt pareizās durvis un 
neizdarīt kļūdas. Jeremijas grāmatā Dievs 
saka: „Es vēstīšu tev lielas un apslēptas 
lietas, ko tu nezini.” Lūgšana ir žēlastība, jo 
Dievs ar to vēlas mums palīdzēt. Dievs zina, 
kādi lēmu mi mums jāpieņem. Viņš zina to, 
ko mēs nezinām, kas mums ir apslēpts, un 
caur lūgšanu Dievs to atklāj. Viņš mums to 
pavēsta. Tā ir žēlastība!

Visbeidzot, mūsu lūgšana vienmēr 
sasniedz mērķi, un tā ir žēlastība. Cik bieži 
ir tā, ka, runājoties ar citiem, vēlamies 
kaut ko pateikt, bet nemākam atrast īstos 
vārdus vai neprotam izteikt savas domas 
un, galu galā, paliekam nesaprasti! Vai arī 
vēlamies pastāstīt, kas mūs nospiež, bet 
nevaram to izteikt vārdos. Vai arī varam sa-
vas domas izteikt labos un skaidros vārdos, 
tomēr jūtamies nesaprasti vai pārprasti. 
Cik ļoti tad vēlamies, lai būtu kāds, kas mūs 
saprot – saprot no pusvārda. Dieva vārds 
saka: „Tā arī Gars nāk palīgā mūsu nespē-
kam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jā-
lūdz, bet Gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu 
nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas 
Garam padomā, tādēļ ka Gars pēc Dieva 
prāta iestājas par svētajiem.” (Rm 8:26–27) 
Vai šī nav brīnišķīga žēlastība? Svētais Gars 
zina, kas mūs nospiež, kā mēs jūtamies un 
ko mēs vēlētos pateikt Dievam arī tad, ja 
nevaram atrast īstos vārdus vai nevaram 
atrast nekādus vārdus, bet varam vienīgi 
nopūsties. Svētais Gars šo mūsu lūgšanu 
aiznes pie Dieva. Viņš to izsaka Dievam 
saprotami un skaidri. Svētais Gars zina, kā 
jūtamies, un Viņš mūs nepārpratīs! Un Viņš 
aizlūdz par mums un mūsu vajadzībām. Tā 
ir žēlastība! 

Lūgšana ir žēlastība, ko Dievs mums 
dod. Jo vairāk mēs to apzināmies un 
saprotam, jo dziļāk mēs tajā sākam iet. 
Jo regulārāk un dziļāk tajā sākam iet, jo 
vairāk mēs piedzīvojam Dievu kā realitāti 
savā dzīvē. Tad mūsu lūgšana no panti-
ņu noskaitīšanas pārvēršas par dzīvu un 
patiesu dialogu ar Dievu, mūsu Tēvu, mūsu 
Pestītāju, mūsu Glābēju un mūsu Palīgu.

Dievs saka: „Sauc mani, un es tev 
atbildēšu.” Tad nu sauksim Viņu un sāksim 
sarunu ar Dievu!

Helēne Saleniece
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Advente – norimšanas, pārdomu 
un savas sirds izmeklēšanas laiks. 
Arī atmiņu laiks. Uzaicinājums 
dalīties pārdomās man atsauca 

atmiņā 1944. gada Ziemsvētkus Kurzemes 
katlā. Varbūt tieši sava ārējā pretrunīgu-
ma dēļ tie palikuši prātā līdz sīkākajām 
niansēm. 

Gandrīz katrā mājā bija patvērusies 
kāda bēgļu ģimene, cerot vēl caur Liepāju 
izkļūt no okupētās valsts. Arī mēs ar 
mammu, vispārējās panikas pārņemtas, 
slēpāmies pie attāliem radiem Lutriņos, 
netālu no Saldus.

Cilvēki ir pārguruši no kara šausmām un 
neziņas par nākotni. Dvēseles alkst mieri-
nājuma, neoficiālie bēgļiem rīkotie svētbrīži 
ik reizi pulcē tik daudzus. Ziemsvētku diev-
kalpojums notiek kādas lielas saimniecības 
šķūnī. Ir atvesta kupla egle, un ir pat dažas 
svecītes. Sanākušas galvenokārt sievietes 
un bērni – vīri ir frontē vai jau krituši.

Ārā līst, pa dubļaino lielceļu gar šķūni 
dārdēdama pārvietojas vācu smagā teh-
nika, virs galvas – ērģeļu un bazūņu skaņu 
vietā – bumbvedēju biedējošā dūkoņa. Bet 
mācītājs lasa eņģeļu vēsti: „Miers virs ze-
mes..” Evaņģēlija vārdi mierina, acīs riešas 

asaras, bet sirdī no jauna mostas cerība: 
„..es jums pasludinu lielu prieku, kas būs 
visiem ļaudīm..”

Mazā samta Kuplastīte – dāvana no tiem 
tālajiem karalaika Ziemsvētkiem – aizvadī-
tajos gados zaudējusi vienu actiņu, astes 
kuplums savēlies, kaut kur noklīdis rieksts, 
tomēr viņa ir neiztrūkstoša viešņa pie 
katras mūsu ģimenes eglītes – kā atgādinā-
jums kļūt un priecāties kā bērnam, jo šajos 
Svētkos mēs saņemam Vislielāko Dāvanu – 
Dieva Mīlestības Iemiesojumu: „..jums šo-
dien dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.”

Priecāsimies un pateiksimies Viņam par 
glābšanu un arī par to, ka varam svinēt 
Svētkus mierīgā zemē, savās mājās, starp 
savējiem!

Maija Frīdberga

Mana pirmā kristīgo Ziemsvētku 
pieredze vairāk ir kā tāla no
jausma. Man ir kādi trīs līdz 
pieci gadi; tas ir ap 1976.–

1978. gadu – laiku, kad laicīgā pasaule 
Ziemsvētkus nesvinēja. 

Ir sniegota ziemas novakare, un tēvs 
mani mazu ragaviņās ved mājās no bērnu-
dārza. Mūsmājas atrodas iepretim baznīcai. 
Tovakar mēs nepagriežamies pa kreisi, lai 
uzreiz dotos mājup, bet gan pa labi, lai do-
tos iekšā baznīcā. Acīmredzot ir Ziemsvētku 
vakars, jo baznīca ir vaļā. Tēvs mani ved 
pa šaurām, pustumšām kāpnēm augšup, 
kur ērģeles. Iespējams, lai mēs netraucētu 
dievlūdzējus, bet, iespējams, lai man kaut 
ko parādītu. Baznīcas priekšā, blakus altā-
rim, stāv gara, kupla egle. Joprojām sajūtu 
smaržu, kas tvanēja vēsajā baznīcas gaisā, 
sajaucoties egles skuju smaržai ar degošo 
svecīšu smaržu.

Iespējams, ka tad saņēmu savu pirmo 
ielūgumu uz Kristus Bērniņa dzimšanas 
dienu. Ielūgumu, kam atsaucos un ko ar 
prieku pieņēmu tikai daudzus gadus vēlāk…

Kristīne Plostniece

„Ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību 
uz to gaidām.” (Rm 8:25)

Pirms vairāk nekā 2000 gadiem 
Dieva eņģelis atnesa cilvēkiem 
vēsti par pestīšanu. Piedzima Dieva 
Dēls. Dzīves grūtības pārvērtās par 

„gaidīšanas svētkiem”. Kopā ar Dieva Dēlu 
Jēzu cilvēki mācījās nošķirt dievišķo no pa-
saulīgā, cerot uz pasludināto pestīšanu.

Pestīšanas piepildījums notika, Jēzum iz-
ejot cauri nāves mokām pie krusta Golgātā. 
Ar to tika iezvanīti Kristus augšāmcelšanās 
svētki. Gadu no gada šos svētkus atzīmē 
Kristum piederīgie, gaidot viņa otro atnāk-
šanu. Gaidīšanas svētki turpinās, nesot 
sirdī pateicību un cerību. Tas ļauj cauri 
pārbaudījumiem un ciešanām iznest vēsti 
„Kristus ir dzīvs!”.

Kristus uz zemes ir ielicis Dieva valstī-
bas pamatus un Svētajā Garā vada savu 
draudzi. Mēs esam aicināti kļūt par Dieva 
valstības pilsoņiem un ar savu dzīvi pago-
dināt Dievu, mīlot citam citu. Jēzus mūs 
aicina ticēt Viņam, darīt tos darbus, ko Viņš 
darījis zemes dzīves laikā, un vēl lielākus, jo 
Svētais Gars kā Padomdevējs un Aizstāvis 
atgādinās visu, ko Jēzus mācījis. Viņš mūs 
mācīs rīkoties ar visiem Dieva ieročiem. 

Būsim modri un rosīgi, dodoties pretī 
Jēzus otrās atnākšanas notikumiem, svinot 
savu dzīvi kā gaidīšanas svētkus, lai daudzi 
tiktu izglābti!

Skaidrīte Mežecka

Svētkus gaidot...
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Pēc Otrā pasaules kara Latvijā nesākās 
brīvi laiki – garīgajā ziņā tā bija tumsa. 
Dievkalpojumi vēl drīkstēja notikt, taču 
daudzi mācītāji bija izsūtīti un draudzes 
bija tukšas. Kurš varēja, tas kalpoja. 

Es augu kristīgā ģimenē: tēvs bija armijā, 
bet mammiņa ar mums, diviem  bērniem, 
mājās. Kara laikā mēs aizbēgām uz Kur
zemi, bet, kad atgriezāmies, mūsu dzīvoklī 
jau dzīvoja citi. Bija jāmeklē vieta, kur 
apmesties, lai neesam zem klajas debess. 
Mana mammiņa reiz bija pacēlusi kādu ar 
trieku nokritušu sievieti un palīdzējusi viņai 
aizkļūt līdz mājām. Tagad mamma par viņu 
atcerējās, un mēs aizgājām pie viņas vīra 
palūkot, vai viņiem neatradīsies istabiņa, 
kur mēs varētu palikt. Un tiešām – šis vīrs 
reiz bija strādājis par zeltkali un viņam bija 
maza darbnīca, kurā viņš ļāva mums ap-
mesties. Mamma nepadevās izmisumam, 
kaut arī mums bija tikai tas, kas pie rokas. 
Viņa sameklēja šujmašīnu un sāka šūt bēr-
nu priekšautiņus, ko nesa uz tirgu pārdot. 
Tā mēs sākām un izdzīvojām.

Pagāja vairāki gadi, 
es apprecējos, un mūsu 
ģimenē piedzima četri 
bērni. Tas bija ļoti svētīgs 
laiks. Mans vīrs mācītājs 
Haralds Kalniņš strādāja 
Brāļu draudzē, kur mēs 
sanācām kopā. Bērnus 
vienmēr ņēmām līdzi. 
Citus aicināt un mācīt mēs 
nedrīkstējām, taču bērnus 
varējām vest uz baznīcu. 
Lai viņi netrokšņotu, mēs 
ņēmām līdzi kaut ko zīmēšanai vai mīkstas 
mantiņas, lai nav troksnis, ja nokrīt zemē. 
Likās, ka dievkalpojuma laikā viņi spēlējas, 
bet, kad atnācām mājās, viņiem bija dažādi 
jautājumi, ko viņi no mācītāja teiktā tomēr 
bija saklausījuši.

Ar laiku mums radās vēlēšanās kopīgi 
atzīmēt dzimšanas dienas. Paaicinājām 
arī draugu bērnus, un tā pie mums mājās 
iesākās svētdienas skola. Tā nebija viena 
reize, bet regulāri – katru mēnesi kādam 
bija dzimšanas vai vārda diena un mēs 
kopā to atzīmējām. Tas viss notika pie klāta 
galda. Tolaik nevarēja nopirkt ne vīnogas, 

ne mandarīnus; mēs paši cepām plātsmai-
zes, lai būtu daudz, jo, kad bērni piesēdās 
pie galda, tad ātri vien tas bija tukšs – viņi 
visu varēja noēst! Tas bija ļoti jauki. 

Kamēr bērni ēda, viņiem tika stāstīts 
Dieva vārds. Garīgo barību viņi saņēma lab-
prāt. Katru reizi tika uzdots uz nākamo reizi 
iemācīties arī vienu „zelta pantiņu”. Vēlāk 
sapratām, ka vienmēr pie mums to nevar 
rīkot, jo ir acis un ausis, kas vēro, tāpēc 
dalījāmies pa vairākām ģimenēm un satikā-
mies dažādās vietās. Paldies Dievam – no 
tā laika ir izauguši divi mācītāji: Ainārs 
tagad kalpo Aizkrauklē, bet bīskaps Einārs 
Balvos. Tolaik viņi mācījās svētdienas skolā, 
bet vēlāk jau paši izveidoja savu draudzi un 
strādāja tur.

Svētdienās baznīcā mēs nevarējām 
tādus sadraudzības vakarus rīkot, bet bija 
koris, kas labprāt sanāca kopā, un tur visas 
māmiņas ņēma bērnus līdzi. Tad viņi varēja 
skaitīt dzejas un spēlēt klavieres. Tas arī 
bija svētīgs laiks.

Bija arī lieli apdraudējumi, taču ne 

pašiem ticīgajiem, bet vairāk mācītājiem. 
Reiz mūsu koris dziedāja dziesmu, kurā bija 
vārdi „nāk, jau nāk, skat, miljoni nāk”, ar ko 
bija domāti tie, kas nāk, lai pulcētos Debesu 
valstībā. Kādas „ausis” bija sēdējušas 
dievkalpojumā; pēc tam nāk pie mācītāja 
un prasa: „Kādus miljonus jūs gaidāt, kas 
te nāks?” Tur nelīdzēja nekādas atrunas, un 
mācītājs uz pusgadu zaudēja tiesības sludi-
nāt. Otra lieta, ka mācītājam bija uzlikti tādi 
nodokļi, ka bez draudzes locekļu palīdzības 
tos nevarētu samaksāt. Cilvēki labprāt 
meta kopā naudu, lai nodokļus varētu 
samaksāt, un mācītājs varēja strādāt. 

Tas bija grūts laiks arī mājās, jo visiem 
taču vajadzēja paēst, apģērbties un iet uz 
skolu, taču tas bija arī svētīgs laiks. Mēs va-
rējām daudz no Tā Kunga piedzīvot – nekad 
nebijām ne badā, ne citādā trūkumā. Dievs 
tiešām palīdzēja. 

Reiz mūsu jaunieši kopā ar Igaunijas 
jauniešiem bija sarīkojuši sanākšanu, un 
atkal mācītājam par to bija jācieš. Kur iet, 
ko dara, kas tās par sanākšanām? Baidījās, 
ka tik kaut kas neceļas no tādām kopā 
sanākšanām. Tad mācītāju izsūtīja tālāk 
par 100 kilometriem no Rīgas – uz Sātu un 
Zemītes draudzi. Uzreiz jau tie ļaudis nepie-
ņēma, bet, kad viņi regulāri dzirdēja Dieva 
vārdu un arī kori, kas no Rīgas labprāt turp 
brauca un dziedāja, arī draudze atdzīvojās.

Pēc diviem gadiem drīkstēja pārvākties 
jau mazliet tuvāk – 50 kilometrus no Rīgas. 
Tā bija Vecumnieku draudze. Vēl pēc laika – 
Biķeru draudze. Tad Jēzus draudzē nomira 
mācītājs Taivāns, un viņi lūdza, vai mācītājs 
Kalniņš nevarētu pārnākt un vadīt viņu 
draudzi. No tā laika līdz pēdējam laikam 
mans vīrs strādāja tur. Tas bija daudz brī-
vāks laiks, nebija vairs tādu ierobežojumu.

Skatoties atpakaļ, es domāju, ka svarīgā-
kais ir tas, ka mēs nedrīkstam savu ticību 
baiļu dēļ noklusēt. Pirmkārt, nedrīkstam 
to noklusēt bērniem – mums ir jāsaka. Kā 
citādi, ja viņi mazi to nesaņem? Lieli varbūt 
vairs negribēs nākt pie Dieva, tas viņiem 
būs kaut kas svešs. Mums ticība viņiem 
ir jānodod, pirmkārt, jau ar to, ka viņi 
dzird Dieva vārdu. Vakaros vienmēr kopīgi 
lūdzām. Nometāmies visi ceļos pie gultiņas, 
un visi pēc kārtas lūdza. Tāpat arī galda 
lūgšanas, un sestdienu vakaros mēs mājās 
noturējām vakara svētbrīdi. Tāpat, kad bēr-
ni paaugās un gāja uz skolu, nekad es viņus 
neaizlaidu bez Dieva vārda lasīšanas un 
lūgšanas. Es domāju, tas viņiem ļāva just, ka 
viņiem ir Aizmugure, kas viņus redz un kas 
palīdz, un ka Dievs ir galvenais. Ar to viņi 
iepazinās, un man prieks, ka to viņi tagad 
turpina katrs savā dzīvē – gan bērni, gan 
mazbērni – un arī mazmazbērni tiek mācī-
ti. Man ir  divpadsmit  mazbērni un piec
padsmit mazmazbērni, un visi atrodas 
Baznīcā. Paldies Dievam!

Vija Kalniņa

„Lai viņi netrokšņotu, 
mēs ņēmām līdzi 

kaut ko zīmēšanai vai 
mīkstas mantiņas, lai 
nav troksnis, ja nokrīt 
zemē.”

Mēs nedrīkstam 
savu ticību baiļu 
dēļ noklusēt
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Kāds laiciņš jau ir pagājis, kopš kalpo-
ju jauniešu darbā, bet arī tolaik jauniešu 
Jaungada balle bija neatņemama sastāvda-
ļa gada ritējumā. Katrai ballei bija sava te-
matika, un bija prieks kalpot. Man šķiet, ka 
svētīgs laiks bija sadraudzība pirms ballēm, 
kad nācām kopā, lai kopīgi lūgtu, dalītos 
ar idejām, praktiski palīdzētu un meklētu 
Dieva vārdu, kas būtu balles vadmotīvs. 

Kādam varbūt liekas, ka balle ir tikai iz-
klaide, pasaulīgs pasākums un ka kristietis 
nedrīkst ko tādu piedzīvot, taču es teiktu 
„nē”, jo Dievs savā vārdā aicina mūs prie-
cāties un, pēc manām domām, svarīgākais 
ir tas, vai šajā pasākumā tiek pagodināts 
Jēzus un vai cilvēka sirdī tiek sēta Dieva 

vārda sēkla. Mūsdienās jauniešiem ir pie-
ejami daudzi pozitīvi pasākumi – labo dar-
bu dienas, ziedošana, palīdzības sniegšana 
cilvēkiem. Es nevaru noliegt šo pasākumu 
nepieciešamību, bet vai tie pasludina 
Kristus Evaņģēlija vēsti vai arī cilvēku, kurš 
pats jau ir ļoti labs?

Man likās jauki, ka šajās ballēs ieradās 
arī jauniešu draugi. Tā viņiem bija iespēja 
gan dzirdēt Evaņģēlija vēsti, gan redzēt, 
kā kristīgi jaunieši atpūšas. Vienmēr bija 
vairākas aktivitātes, un jaunu deju soļu 
mācīšanās meitenēm un puišiem bija labs 
iemesls kārtīgi izdejoties. 

Domāju, ka šādi pasākumi satuvina un 
stiprina gan kalpošanas komandu, gan 

pārējos jauniešus, kuri apmeklē šādus 
pasākumus un jauniešu vakarus. Tas, 
protams, daudz prasa no kalpotājiem, bet 
viesmīlība ir viena no atslēgām, kas spēj at-
vērt jauniešu sirdis, lai tajās ienāktu Kristus 
mīlestība. 

Novēlu jauniešu kalpotājiem un jaunie-
šiem būt Svētā Gara pilniem un iet mūsu 
Kunga un Pestītāja ceļu, kalpojot cits citam, 
lai tā būtu redzama Kristus lielā mīlestība 
starp mums. 

„Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam 
kalpotu, bet ka Viņš kalpotu un atdotu 
Savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par 
daudziem.” (Mt 20:28)

Jānis Upītis

Tuvojas viens no lielākajiem  jauniešu 
gada notikumiem – Jaungada balle. Šim 
notikumam ir diezgan sena vēsture. 
Pirmais ballei līdzīgais pasākums norisi-
nājās jau 2009. gadā, tātad nākamgad būs 
pirmā apaļā jubileja. Sākumā balles bija 
tādi kā Ziemsvētku pasākumi jauniešiem, 
jo jauniešiem gribējās saģērbties saviesī-
gi – meitenēm uzvilkt balles kleitu, puišiem 
uzvalku. Šis Ziemsvētku pasākums bija tik 
foršs un jauniešiem tā patika, ka nekas cits 
neatlika kā organizēt tādus arī turpmāk, 
un pamazām šīs balles kļuva tematiskas. 
Tēmas ir bijušas dažādas, un jaunieši ir 
pabijuši dažādos laikos, piemēram, kad 
valdīja rokenrols, divdesmitajos gados un 
pat nākotnē. Laika maiņa un ceļojums vien-
mēr ir sācies, ieejot pa jauniešu lieldrauga 
Rāmavas Depkina muižas durvīm. Šogad 
dosimies uz „salu”, kur, lai arī ir silts, norisi-
nāsies saviesīga balle.

Klāvs Liepkauls

No sirds uz sirdi
Mūsu draudzē jau daudzus gadus ir jauka tradīcija – sarūpēt draudzes senioriem 

Ziemsvētku dāvaniņas un nogādāt tās viņiem kopā ar draudzes apsveikumu. 
Lai to varētu izdarīt, aicinu jūs iesaistīties akcijā „No sirds uz sirdi”, kas šogad norisinā-

sies no 20. novembra līdz 16. decembrim.
Diakonijas kalpotāji ir sagatavojuši 150 aploksnes, 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 Laimas un pēc dievkalpoju-
miem pie aplokšņu izplatītājām – Matildes, Ilzes un Jolantas.

Sagatavotā dāvana jānodod draudzes namā vai baznīcas kancelejā līdz 16. decembrim.
Ziemsvētkos mēs vēlamies cits citu iepriecināt. Darīsim to arī šogad – kalposim no sirds 

uz sirdi!
Mīlestībā

Jolanta Cukure

Balles
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Ir Latvijas valsts svētku nedēļa – to sajū-
tam arī mūsu baznīcā. Ienākot dievnamā, 
dzirdam, ka bērnu korītis vēl mēģina dzies-
mas, pie durvīm mūs sagaida divas meite-
nes tautastērpos, kas pasniedz bērniem 
Latvijas karodziņus. Visur karogi, dekorāci-
jas, un altāra priekšā – sagriezta rupjmai-
ze... Sākas mācītāja vadīts svētbrīdis, dzied 
paši mazākie bērniņi, divi bērni un kāds 
skolotājs lasa šīs dienas Dieva vārda tek-
stus, un visi kopīgi sakām lūgšanu „Mūsu 
Tēvs”. Tad tiek lasīts Jāņa Jaunsudrabiņa 
darbs „Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāk-
tu – piemini Latviju”. To klausoties, visi zālē 
esošie tiek iesaistīti, gan runājot līdzi tek
stu, gan dziedot, gan mājot ar karodziņiem. 
Kad kopīgi izskan valsts himna „Dievs, svētī 
Latviju!”, mūsu sirdis piepilda mīlestība, 
pielūgsme un patei cība Dievam, mūsu 
Kungam. Prieks un pateicība Dievam par 
mūsu bērniem un jauniešiem! 

Prieks par jaunajiem vecākiem, kam 
sirdīs deg vēlēšanās dāvāt saviem bēr-
niem tās vērtības, kuras nezūd un paliks 
mūžībai.

Rute Bikše

INTERESANTS FAKTS PAR LATVIJU
Pasaulē ir tikai 14 valstu galvaspilsētas, kuru nosaukums angļu valodā 

sastāv no četriem burtiem, un viena no tām ir Rīga.

Foto: Edīte Lūse, Taiga Alpe, Matilde Kolma
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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 istaba 
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)

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze 
Reģ. Nr. 90000084191 
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV1050 
Tālr. 67224123, epasts: info@jezusdraudze.lv

Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks 
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Mācītāju 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. 18.00

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

Kora mēģinājumi 
pirmdienās plkst. 18.30 
ceturtdienās plkst. 19.30 (pēc dievkalpojuma)

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 dievkalpojumu un draudzes 
pasākumu laikā.

KRISTĪTI

Matīss Akmentiņš

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ērika Krieviņa
Rute Bērziņa
Livarts Starks
Vera Brencāne
Dzidra Vija Lāce
Ludviķis Bērziņš
Ināra Meldere
Māris Doze
Dace Abakuka
Endijs Krūtmanis
Alīna Mežciema

2018. GADA OKTOBRA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Kolektes 2051
Mērķziedojumi (remontam, diakonijai u. c.) 3447
Latvijas fizisko personu ziedojumi 1709
Latvijas juridisko personu ziedojumi 645
Ziedojumi par kristībām, laulībām 80
KOPĀ 7932

Izdevumi, EUR:
Algas 3469
Nodokļi  2236
Palīdzības pabalsti 823
Maksājums LELB 639
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 215
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi 125
Remonta materiāli 530
Degviela 100
Elektrība 124
Atkritumu izvešana 75
Maināmie paklāji 48
„Rīgas ūdens” 53
Sakaru pakalpojumi 28
„Venden” ūdens 26
Grāmatas (brošūra par Jēzus draudzi vācu valodā) 800
Bankas komisija 16
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 9317

Lūdzam informēt 
draudzes lietvedi, ja 
ir mainījusies Jūsu 

dzīvesvietas adrese vai 
telefona numurs.

mailto:info%40jezusdraudze.lv?subject=
http://fb.me/jdj.lv
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
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