
Nr. 181 Jūlijs/Augusts, 2019

„Visu, ko jūs darāt, to dariet no 
sirds – ne kā cilvēkiem, bet kā 
Kungam.” (Kol 3:23)

Visi zinām vārdiņu „labprātī-
ba”. Jā, dzīvi mums vajadzētu 
dzīvot ar labu un gaišu prātu, 
taču zinām, ka tas nemaz nav 
tik vienkārši. Arī veikt darbus 
un pienākumus no brīvas un 
labvēlības pilnas sirds, skaidru 
un tīru motīvu vadītiem nenā-
kas nemaz tik viegli.

Lasot Bībeli, skaidri redzam, 
ka Dievs mūs vēlas izveidot par 
tādiem ļaudīm, kas visu dara no 
sirds un ar prieku, nevis ar nīg-
rumu un nepatiku. Un pavisam 
noteikti zinu, ka būt labprātī-
gam, darīt darbu no brīvas sirds 
un ar prieku iespējams vienīgi 
tad, ja sirds ir kļuvusi mīloša. 
Mīlošu sirdi, kā ticu, mūsos spēj 
izveidot vienīgi Dievs. Mums ir 
jāvēlas, bet dot var vienīgi 
Dievs.

Pateicība Dievam, ka Viņš to 
arī grib darīt! Jau sendienās 
pravietis Ecehiēls, paužot Dieva 
nodomu, ir sacījis: „Es jums pie-
šķiršu jaunu sirdi un jaunu 

garu; Es izņemšu no jūsu krū-
tīm akmens sirdi un ielikšu 
jums miesas sirdi. Es jums došu 
Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs 
staigāsit Manos likumos un sar-
gāsit un pildīsit Manas tiesas.” 
(Ech 36:26)

Ja jūtīgu un mīlošu sirdi var 
dot vienīgi Dievs, tad mums 
katrā ziņā ir jāvēršas pie Viņa 
lūgšanā, lai Viņš to paveic arī 
pie mums. Varbūt mūsu sirds 
reiz ir bijusi mīloša un labvēlī-
bas pilna, bet tagad tā kļuvusi 
cietāka, nejūtīgāka. Jā, arī tā var 
notikt. Tā reiz notika arī ar tādu 
izcilu vīru kā Dāvids. Saprotot 
sava stāvokļa nopietnību, viņš 
vērsās pie Dieva ar dedzīgu lū-
gumu: „Radi manī, ak, Dievs, 
šķīstu sirdi un atjauno manī 
pastāvīgu garu!” (Ps 51:12)

Par labprātību droši varam 
sacīt, ka tā aug no tādas sirds, 
kura Kristus upurī ir skaidrota 
no grēkiem, no tādas sirds, 
kurā Dievs izlējis savu mīlestību 

caur Svēto Garu. Arī Vēstulē ga-
latiešiem teikts, ka labprātība ir 
daļa no augļa, kura veidotājs un 
nobriedinātājs ir Dievs Svētais 
Gars (Gal 5:22). Jā, labvēlība un 
dāsnums pret līdzcilvēkiem ar-
vien nāk no sirds, kas kļuvusi 
bagāta Dievā, kas piepildīta ar 
Dieva dotām svētībām. 

Patiesi, cilvēkam, kas, ticē-
dams Kristum, pieder Dievam, 
dzīve nav jāvelk kā smags ve-
zums – ar nepatiku un nīgrumu. 
Cilvēks, kurā Dievs izlējis savu 
žēlastību un mīlestību, darbu 
un kalpošanu spēj veikt ar prie-
ku, no brīvas un labprātīgas 
sirds. Gluži tā, kā raksta apus-
tulis Pāvils: „Ikviens lai dara, kā 
tas savā sirdī apņēmies, ne 
smagu sirdi vai piespiests; jo 
priecīgu devēju Dievs mīl.” 
(2Kor 9:7) Un Pāvila sacītais ne-
attiecas tikai uz ziedojumiem, 
ko dodam Dieva valstības celša-
nai. Visu, ko darām – vai tas 
būtu Dievam, vai cilvēkiem –, 

esam aicināti darīt ar labu prātu 
un no sirds. Arī Vēstulē kolosie-
šiem sacīts: „Visu, ko jūs darāt, 
to dariet no sirds ..” (Kol 3:23)

Ieguvēji no labprātības pil-
nās attieksmes nav tikai tie, 
pret kuriem mēs izturamies ar 
labvēlību, – ieguvēji vienmēr 
esam arī mēs paši. To apstiprina 
arī ar īpašu gudrību apveltītais 
Salamans: „Dvēsele, kas bagātī-
gi svētī citus, taps stiprināta, 
un, kas bagātīgi veldzē citus, arī 
pats kļūs veldzēts.” (Pam 11:25)

Manuprāt, mums visiem ir 
jālūdz: „Kungs Jēzu, iztīri manu 
sirdi no visa netīrā un nesvētā, 
piepildi to ar mīlestību un žē-
lastību, lai varu būt tāds cilvēks, 
kas savos dzīves aicinājumos 
un uzdevumos darbojas no brī-
vas sirds un ar labu prātu!”

Mieru un svētību vēlot, 
mācītājs Erberts



Rolands Kalniņš
Labprātība ir tas, ka ar prieku, ne pie-

spiesti esam ar mieru kaut ko paveikt. Kā 
jau zinām, labprātība ir viens no Dieva vār-
dā minētajiem Gara augļiem. Tātad tā ir 
 nevis mūsu pašu nopelns vai laba griba, bet 
gan Svētā Gara darbs mūsos. Dievs visiem 
cilvēkiem pirmais ir parādījis labprātību, 
sūtīdams pasaulē savu Dēlu, lai Viņš sa-
maksātu par mūsu pārkāpumiem – samak-
sātu ar savu dzīvību. Un Pestītājs to darīja 
labprātīgi. Neviens Viņu uz to nevarēja pie-
spiest. Viņš izvēlējās iet šo grūto ceļu mūsu 
dēļ. Manis dēļ! Tā vislielākajā mērā labprā-
tība ir izpaudusies arī manā dzīvē. Pēc tam 
esmu to piedzīvojis no vecākiem un līdzcil-
vēkiem. Arī viņi labprātīgi un ne piespiesti 
ir gādājuši par mani un veduši mani pie 
Dieva. Ticu, ka Svētais Gars pieskaras kat-
ram, dodot labprātību atsaukties Dieva ai-
cinājumam un labprāt kalpot citiem. Nest 
vēsti par glābšanu ikvienam un darīt to 
 nekurnot, negaidot par to pretī samaksu. 
Tieši otrādi – esot gatavam vēl piemaksāt, 
lai šo darbu varētu veikt. 

Esmu pateicīgs, ka arī mani Dievs ir iz-
raudzījis par sava Vārda nesēju šajā pasau-
lē. Un kā ir ar tevi? Vai tu jau stāvi Tā Kunga 
darba laukā? Katram no Viņa bērniem ir pa-
redzēts savs īpašs uzdevums, īpaša darba 
vieta plašajā darba laukā. Vai tava darba 
vieta jau ir aizpildīta vai arī tā vēl arvien 

stāv tukša? Lai Dievs caur savu Garu dāvā 
katram labprātību sadzirdēt un atsaukties 
Viņa aicinājumam! Jānis Kristītājs par Jēzu 
teica: „Viņam vajag augt, bet man iet mazu-
mā.” Labprātība ir viena no Pestītāja īpašī-
bām. Svētais Gars mūs veido arvien līdzīgā-
kus Viņam – lēnām un pacietīgi, līdz reiz 
mēs visi tiksim pārvērsti Kristus līdzībā. 
Līdz tam mums vēl daudz jāmācās un jā-
priecājas par katru Gara augli, ko Viņš savā 
žēlastībā mums ļauj jau šīs zemes laikā 
nest un apkārtējiem līdzdalīt.

Edīte Ligere
Vārdu „labprātība” varam sadalīt – 

„labs” un „prāts” –, un šo labo prātu visvai-
rāk var izjust attieksmē pret citiem. Tomēr 
es mudinātu nošķirt, vai labs prāts mums ir 
tādēļ, lai kādam ko dāvinātu, vai arī dodot 
mēs tomēr gaidām kaut ko pretī. Dots de-
vējam atdodas? Jā, bet citādi – tu gūsti no 
došanas, tā ir bagātība. Labprātība iet roku 
rokā ar nesavtību, un atalgojums ir prieks 
un reizēm mīlestība. Uzskatu, ka labprātību 
daļēji var ieaudzināt no bērna kājas, ja mēs, 
pieaugušie, rādām priekšzīmi.

Labprātības sajūtu es varētu raksturot 
kā klikšķi, kas iedarbina smadzenēs mazu 
motoriņu – dzinuli. Ja kāds man lūdz palī-
dzību, es cenšos neatteikt, zinot, ka otra 
situāciju varu padarīt labāku. Ideāli, ja pati 
ieraugu, ka kādam ir nepieciešama gādīga 
roka. Kā Ludmilas kundze reiz man vēstulē 
rakstīja: „Dievs man ceļā deva jaunu sievieti 
ne tikai ar redzīgām acīm, bet arī ar redzīgu 
sirdi.” Esmu arī priecīga, ja kāds bez teikša-
nas pamana manas grūtības un vajadzības. 
Piemēram, mana labā kaimiņiene piedāvāja 
manas ģimenes prombūtnes laikā pieskatīt 
kaķi un kora dalībniece, uzzinājusi, ka es 
mājās gleznoju un vēlētos mentoru, saru-
nāja man tikšanos ar profesionālu glezno-
tāju. Bez prasīšanas. Vai nav brīnišķīgi?! 

Kāpēc tieši labprātība ir viens no Svētā 
Gara augļiem, patiesībā nemaz nezinu. 
 Varbūt tāpēc, ka tā ir uz darbību orientēts 
tikums, kurā mēs dalām ar citiem mīlestī-
bu.

Rute Bikše
Labprātība  –  viens no Gara augļiem, 

par ko runā Bībele. Tas ir Svētā Gara darbs 
pie mums, ka Viņš liek nobriest šiem aug-
ļiem ikviena kristīga cilvēka dzīvē, kurš tic 
uz Jēzu Kristu un Viņam seko. Labprātība 
nozīmē darīt no laba prāta, darīt no sirds. 
Šis Gara auglis nobriest pie mums gan at-
tiecībā uz Dievu, gan attiecībā uz līdzcilvē-
kiem.

Varbūt zināt šo Rakstu vietu: „Un Jēzus 
nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatī-
jās, kā ļaudis naudu meta šķirstā; un daudz 
bagātu iemeta daudz. Un kāda nabaga at-
raitne nāca un iemeta divi artavas, tas ir 
viens kvadrants. Un Viņš pieaicināja Savus 
mācekļus un tiem sacīja: „Patiesi Es jums 
saku: šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi 
nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. 
Jo visi no savas pārpilnības ir metuši; bet šī 
no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas 
tai bija, visu savu padomu.”” (Mk 12:41–44)

Lūk, daži pārdomu punkti, par kuriem 
man bija jādomā. Ceru, ka tie uzrunās arī 
tevi.

 − Atraitne atdeva visu savu padomu. Ko es 
dodu Dievam? Man ir laiks, nauda, hobi-
ji, talanti, prasmes. Draudzē ir tik daudz 
iespēju un vajadzību, kur kalpot! Kā es 
to atbalstu?

 − Nav svarīgi, cik daudz es dodu, bet ar 
kādu sirds attieksmi to daru.

 − Pat nabadzīgie dzīves apstākļi neattur 
šo sievieti pienest Dievam pateicību arī 
no tā, kas viņai ir, jo viņa no Dieva ir sa-
ņēmusi tik daudz žēlastības un laipnības 
un uz to viņa cer arī turpmāk. Uz ko ceru 
es?

 − Interesanti – ir Kāds, kas vēro mūs un 
redz mūsu sirdi. Jēzus speciāli paaicināja 
pie sevis mācekļus, lai parādītu viņiem 
to, ko Viņš redzēja. Viņš atklāj to arī tev, 
kad to lasi. Jēzus aicina mūs LABPRĀTĪGI 
pateikties Dievam, LABPRĀTĪGI atbalstīt 
Dieva valstības darbu.  
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņē-

mies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo prie-
cīgu devēju Dievs mīl.” (2Kor 9:7)
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29. jūlijs –  
 sākas draudzes nometne

INTERESANTI FAKTI PAR GARA AUGLI

Vārds LABPRĀTĪBA Bībelē minēts 
8 reizes – 6 reizes Vecajā Derībā un tikai 
2 reizes Jaunajā Derībā. Vārds LABPRĀTĪGI 
pieminēts 29 reizes, bet LABPRĀTĪGS – 
3 reizes.

Mēneša lozungs
„Ikviens cilvēks lai ir nasks klausī-
ties, bet lēnīgs runāt un gauss 
dusmoties.” ( Jk 1:19)

Kas ir labprātība?
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Jau ceturto gadu BŪT aicina 13–18 gadus 
vecus jauniešus piedalīties kristīgā vasaras 
nometnē. Šogad tās nosaukums – „Patiesi 
bagāts”: domāsim par mūsu vērtībām un 
īstajām dzīves bagātībām. 

Nometnes mērķis ir stiprināt garīgās 
vērtības, veicināt jauniešu personības 
izaugsmi un savas identitātes apzināšanos 
vienojošās un uz sadarbību vērstās 
aktivitātēs, kā arī vērst jauniešu uzmanību 
uz brīvā laika aktivitāšu izvēli un to ietekmi 
nākotnes skatījumā.

Nometnes laikā notiks lekcijas un 
diskusijas par tēmām:

 − ģimene,
 − attiecības,
 − izglītība un karjera,
 − nauda,
 − ticība.

Būs arī:
 − aizraujošas aktivitātes un lielās 

teritorijas spēles,
 − sporta turnīri,
 − nakts spēles,
 − radošās darbnīcas,
 − vērtīgas lektoru uzrunas par dzīvē 

būtisko,
 − iedvesmojoši vakara viesu stāsti un 

liecības,
 − pielūgšana un slavēšana.

Nometne notiks Siguldā, atpūtas komplek-
sā „Brūveri”. Dalības maksa – 100 EUR.

Lai pieteiktos, aizpildiet pieteikuma anketu: 
ej.uz/but2019.
Vairāk informācijas: Agnese 
(tālr. 28630165 vai nometnebut@gmail.com)

   Aicini līdzi 
draugus, un lai šis        
    kļūst par jūsu  
kopīgo vasaras 
    piedzīvojumu!
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Tu esi pārņēmusi vasaras nometnes 
rīkošanu. Vai piekriti labprāt?

Zane: Jā. Tas nāca pamazām – biju vienā 
kalpošanas jomā, otrā un jau jutu, ka ar lai-
ku vasaras nometnes organizēšanu vaja-
dzēs pārņemt. Pārdomas, protams, bija, jo 
šķita, ka tik lielai kalpošanai neesmu gata-
va. Labi, ka nezināju, cik tā ir apjomīga, jo 
droši vien nobītos. 

Tātad domā to darīt nevis vienu gadu, 
bet ilgāk?

Z.: Jā, noteikti. Nespēju iedomāties, ka 
varētu to pamēģināt un tad atstāt pašplūs-
mā. 

Kāpēc tev nometne ir svarīga?
Z.: Nometnēs piedalos, kopš pirms sep-

tiņiem gadiem ienācu draudzē. Tā ir liela 
sadraudzība. Nometnē visātrāk iepazinos 
ar cilvēkiem, varēju aci pret aci parunāt ar 
mācītāju. Nevienā citā pasākumā, manu-
prāt, mēs nevaram tā sanākt kopā. Tas, ka 
esam kopā vairākas dienas, ir liels izaicinā-
jums, jo visi jau neesam pazīstami. 

Vai mūs gaida revolūcija?
Z.: Noteikti nē. Ja nometne ir sekmīgi 

notikusi jau vairāk nekā divdesmit gadus, ir 
skaidrs, ka revolūciju tur nevajag. Varbūt 
var pamainīt nianses, bet neko būtisku mai-
nīt nevajag, jo pamatā viss ir labi. Svarīgā-
kais ir tas, ka tiek studēts Dieva vārds, un 
katru gadu atrodas cilvēki, kas ziedo laiku 
un sagatavo Bībeles stundas. Arī šogad 
programma būtiski nemainīsies. Sākumā 
domāju – varbūt šo to vajag mainīt –, bet, 
kad sāku darīt, tad tā vairs nešķita. Ja būs 
cilvēki, kas vēlēsies ieviest ko jaunu, tad arī 
būs kas jauns. 

Iespējams, daži par īsto vadītāju jo-
projām uzskatīs Ruti un tevi ne līdz 

 galam. Vai esi tam gatava?
Z.: Jā. Cilvēki Ruti pazīst daudz ilgāk 

nekā mani, tāpēc tas ir saprotams. Es Rutei 
daudz prasu padomu, jo viņai ir milzīga pie-
redze. Būtu jocīgi, ja atnāktu kāds jaunais 
un iepriekšējais vadītājs vairs nekur nepa-
rādītos. Rute man ir liels stiprinājums un 
atbalsts.

Sarunu iesākām ar to, ka nometnes 
organizēšanu esi uzņēmusies labprāt. 
Ko vēl dzīvē tu dari labprāt?

Z.: Sarežģīts jautājums. Tagad, kad esmu 
mājās ar Rebeku, grūti atšķirt, ko daru lab-
prāt un ko daru tāpēc, ka tas ir jādara. Man 
nav sevi uz kaut ko īpaši jāpiespiež. Ja vē-
los, lai kaut kas izskatītos tā, kā esmu iece-
rējusi, tad nekas cits neatliek, kā pašai to 
arī izdarīt. Taču, atgriežoties pie tā, ko daru 
labprāt, – baudu Latvijas dabu, tā man sa-
gādā lielu prieku. Laiks kopā ar savējiem ir 
ļoti patīkams. Labprāt arī gleznoju.

Raugoties uz medaļas otru pusi – ko 
tev nepatīk darīt?

Z.: Man nepatīk uzstāties lielas auditori-
jas priekšā. Vadot nometni, no tā nevarēs 
izbēgt, taču apzinos, ka ne uz mani vienīgo 
acis būs vērstas. Būs arī mūziķi, kāds lek-
tors, kas uzmanību izkliedēs. 

Kāpēc tā ir iekārtots, ka kaut ko 
mums patīk darīt un kaut ko nemaz?

Z.: Mēs katrs esam atšķirīgs. Ja visiem 
patiktu viens un tas pats, kā mēs dzīvotu? 
Galvenais ir ieraudzīt apkārtējos cilvēkos 
to, ko viņi spēj. Ja pirms diviem gadiem 
kāds man būtu teicis, ka vadīšu draudzes 
nometni, es tam neticētu. Ja ieraugām otrā 
cilvēkā kaut ko labu, tad vajag iedrošināt 
un pateikt, ka viņam tas labi sanāk un viss 
izdosies. 

Vai šī atziņa nākusi no ģimenes? Tev 
ir divas māsas; pieļauju, ka esat pavisam 
atšķirīgas.

Z.: Jā, mēs esam ļoti dažādas. Es daudz 
no viņām esmu mācījusies. Viena māsa ir 
mediķe, un no viņas es mācos neatlaidību; 
otrai māsai ir savs bizness, un arī tas nav 
viegli. Ļoti ceru, ka arī viņas kādreiz varēs 
skatīties uz manu dzīvi un teikt, ka ir ko no 
tās paņemt. Diemžēl viņas vēl nav satiku-
šas Jēzu. Es ceru, ka ar savu dzīvi varu vi-
ņām liecināt par Dievu.

Vissāpīgāk jau ir ar tuviniekiem...
Z.: Jā, viegli nav. Sākumā, kad ienācu 

draudzē, bija grūti pastāstīt, kas ar mani 
notiek. Vārdos to nav iespējams izteikt. Kad 
satiec Jēzu, pārmaiņas dzīvē ir būtiskas, bet 
apkārtējie to nesaprot. Sākumā viņiem 
šķiet, ka tu centies viņus pārliecināt, un pret 
to izturas negatīvi. Iespējams, sākumā man 
trūka lēnprātības un pazemības, un pirma-
jos ticības gados par to lūdzu visvairāk. 

Kas bija visgrūtāk?
Z.: Man bija grūti noturēties rāmjos, 

 nepārmest, neapvainoties pašai un neaiz-
vainot otru. Tas bija grūtākais, jo vārdi, ko 
dzirdēju, bija ļoti sāpīgi. Mēģināju saprast, 
ka tas ir grēks un ka tikai Dievs var mainīt 
sirdi. Lai cik naktis mēs nepavadītu, runājo-
ties par šiem jautājumiem un lūdzot, lai 
 sirdis tiktu mainītas, ir skaidrs, ka to var 
 izdarīt tikai Dievs. Grūti to pacietībā pie-
ņemt.

Jā, kāds cits apcirstos un aizietu 
prom. Kas tev lika palikt pie ģimenes?

Z.: Gribēju, lai ģimene tiek glābta. Ja nu 
neviens cits viņus nesatiek un neizstāsta 
par Dievu? Kurš cits runās, ja es aiziešu 
prom?

Ar pacietību 
klausīties 
Dievā

Jūlijā notiks gadskārtējā Jēzus draudzes nometne, kas daudziem ir 
ilgi gaidīts notikums. Šogad tā piedzīvo pārmaiņas, jo nometnes vadī-
bas grožus no līdzšinējās vadītājas Rutes Bikšes ir pārņēmusi ZANE 
BIKŠE. Kas mūs gaida – par to šajā intervijā.  

Edgars Gertners
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Kā tava dzīve ir mainījusies, kopš ie-
nāci draudzē?

Z.: Mainījies ir pilnīgi viss. Šķiet, ka ne-
kas nav palicis pa vecam. Esmu apprecēju-
sies, mums ir brīnišķīga meitiņa, esmu kal-
pojusi daudzās jomās, un Dievs ir 
pārbaudījis sirdi. Ir mainījušies uzskati un 
pārliecības. Mans lielākais pārbaudījums 
bija nespēja piedot. Man bija grūta situācija 
ar tēti – nebijām runājuši kādus četrus ga-
dus, jo mamma ar tēti izšķīrās un palika 
aizvainojums. Dievs mani bija ieaicinājis 
savā ģimenē, un iekšā sēdēja jautājums: kā 
tu vari nepiedot, ja tev ir piedots? Tobrīd 
lielu atbalstu man sniedza cilvēki no drau-
dzes, arī Pēteris, kurš iedrošināja, stāstīja 
un uzklausīja. Kad izrunājos ar tēti, man sir-
dī notika lielas pārmaiņas un ienāca miers. 
Lai arī kādi grēki un pāridarījumi ir bijuši, 
Dievs stāv tam pāri un visu spēj nolīdzināt. 

Kāds bija tavs klikšķis, kad satiki 
 Dievu?

Z.: Es pavasarī atnācu uz Alfa kursu, un 
man bija daudz jautājumu, arī muļķīgi. Da-
žus pat bija kauns uzdot, jo šķita, ka tie ir 
pārāk vienkārši. Pati diskusijās daudz neru-
nāju, bet ieklausījos. Laika gaitā šie jautāju-
mi tika atbildēti. Nesapratu, kā tas notiek, 
ka sirdī pēkšņi ir miers! Arī Alfas nedēļas 
nogalē tiku spēcīgi uzrunāta, un tas bija tas 
klikšķis. Interesanti, ka biju nolēmusi doties 
studēt uz Dāniju un visi dokumenti bija jā-
nokārto līdz vasaras vidum. Sapratu, ka ne-
paspēšu iesvētīties. Atcēlu visu braukšanu, 
iesvētījos un turpināju studēt Latvijā. Var-
būt tas nebija gluži tas, ko gribēju studēt, 
taču sirdī bija miers un šī izvēle šķita parei-
za. 

Uz Alfu atnāci Pētera dēļ?
Z.: Nē, viņu es tolaik nepazinu. Mani 

 atveda draudzene Zanda, viņa bija mana 
klasesbiedrene. Ar Pēteri sākumā pat neie-
pazināmies. 

Ar ko Pēteris atšķīrās no tiem pui-
šiem, ko biji sastapusi?

Z.: Ar visu – ar manierēm, izturēšanos, 
saturīgām sarunām, plato smaidu. 

Nebija noslēpums, ka Pētera tētis ir 
mācītājs. Bail nebija? 

Z.: Protams, ka bija bail. Draudzē ienācu 
pavasarī, bet sākām draudzēties pirms va-
saras nometnes, kur satiku visu viņa lielo 
radu pulku. Rokas trīcēja no uztraukuma, 
taču Pētera ģimene man ir parādījusi ļoti 
labu piemēru. Man nebija pieredzes, kā tas 
ir dzīvot, ja nav šķirta laulība. Es nebiju pie-
dzīvojusi, ka pie vakariņu galda tiek ilgi un 
interesanti diskutēts par dažādām tēmām. 
Mums parasti katrs ātri paēda un skrēja pa 
savām darīšanām. Pētera ģimenē es daudz 
klausījos un mācījos.

Ko teica draudzenes, ka čalis ir mācī-
tāja dēls?

Z.: Neatceros. Šķiet, ka neko. Arī ģimenē 
neviens neko neteica. 

Vecāku savstarpējā iepazīšanās arī 
droši vien bija liels pārdzīvojums.

Z.: Labi, ka nebijām klāt – viņi to izdarīja 
paši. Tā ir nozīmīga satikšanās, jo atdot 
meitu pie vīra tomēr ir liels notikums. Vecā-
ki savstarpēji kontaktējas, vairāk uz svēt-
kiem. 

Jūsu ģimenē ir ienākusi Rebeka. Vai 
tas bija plānoti?

Z.: Vienmēr jau ir tā, ka viss notiek, kā 
Dievs dod. No mūsu puses tas bija plānots 
solis. Vienmēr jau šķiet, ka neesi līdz galam 
gatavs, un daudz ko gribas paspēt, taču 
mums bija doma, ka vēlamies dot iespēju 
kādam bērnam piedzīvot, kā tas ir – būt 
kopā ar Dievu. Visi bērni, kas mums tiek 
doti, ir Dieva bērni, un ar tādu domu arī 
dzīvojam. To, ko Dievs ir devis, mums ar at-
bildību ir jāaudzina. 

Pragmatiski raugoties, ir daudz argu-
mentu, lai to nedarītu. Vai šī ir labākā 
pasaule, kur bērnam ienākt? Kas jūs ie-
drošināja?

Z.: Apkārtējie cilvēki. Es draudzē redzēju 
ģimenes un to svētību, kad ir brāļu un 
māsu bērni. Visi svētki un ikdiena izmainās. 
Pieaugušo dzīve kļūst vienmuļa, bet, kad 
ienāk bērni, ir jāpiedomā, kā svinēsi svēt-
kus, ko liksi galdā, kā izdekorēsi, ko darīsi, 
lai viņiem būtu interesanti, kādas dziesmas 
dziedāsi. Redzēt pasauli ar bērna acīm ir 
tas pats, kas vēlreiz piedzīvot bērnību. Izvē-
les – gan precēties, gan pārējās – vienmēr 
šķiet nelaikā. Vienmēr kaut kā pietrūkst, 
kaut kam vēl jānotiek. Mūsu gadījumā Pēte-
rim piektdienā bija bakalaura darba aizstā-
vēšana, bet sestdienā jau stāvējām pie altā-
ra. Cilvēki teiktu, ka tas ir traki, ka viss 
notiek vienā laikā, un ka vajag pagaidīt, bet 
ko gaidīt? Man šķiet, ka nevajag. 

Izskatās, ka esi laimīga. 
Z.: Jā, esmu gan.
Vai laime ir konstants stāvoklis?
Z.: Jā. Vīrs gandrīz katru dienu man jau-

tā, vai esmu laimīga. Manuprāt, laime ir 
konstants stāvoklis arī grūtībās, kas ir neiz-
bēgamas. Arī mūsu dzīvē ir bijuši dažādi 
pārbaudījumi. Pirmajā gadā, kad apprecē-
jāmies, nomira mana omīte. Jaunam, tikko 
precētam pārim tas ir liels pārbaudījums – 
nevis skriet savās darīšanās, bet katru otro 
vakaru pavadīt slimnīcā. Pāri visam: ko 
Dievs ir devis, par to ir jāpriecājas. 

Kā tu raugies uz draudzi un tās nākot-
ni?

Z.: Man ir sapnis, ka cilvēki vairāk uz-
drīkstētos. Ja ne mēs, tad kurš tālāk to dar-
bu darīs? Nav svarīgi, ko domās citi, vai 
kaut kas izdodas vai neizdodas, bet gribē-
tos, lai būtu lielāka iniciatīva, jo pateikt „nē” 
ir vienkārši.

Vai tā būtu traģēdija, ja kāda kalpoša-
na izbeigtos? 

Z.: Neuzskatu, ka draudzē esmu ilgi, bet 
šajā laikā ir beidzies darbs daudzās kalpo-
šanas jomās, tomēr tā nav traģēdija. Ir tikai 
normāli, ka cilvēki piekūst. Traģēdija būtu 
tad, ja neatrastos cilvēki, kas vēlētos turpi-
nāt jebko citu. Mūsu draudzē latiņa ikvienā 
kalpošanas jomā ir augsta un ir bail kaut ko 
iesākt, taču rezultātam nav jābūt tādam 
pašam, kā bijis iepriekš. Katrs var dot savu 
pienesumu, un viss izdosies. Agrāk, piemē-
ram, lūgšanu rīti bija citādi. Kundzes, kas 
tos veidojušas vairākus gadu desmitus, 
mūs pamāca un rāda piemēru, bet visam 
mainās forma, un tas ir normāli. 

Vai esi pamanījusi, ka cilvēki kļūst 
aizņemtāki? Ir daudz iespēju, kur būt, 
un pat ierašanās dievkalpojumā ir jāplā-
no.

Z.: Manuprāt, dievkalpojums nav jāplā-
no. Tā ir nedēļas daļa tāpat kā brokastis vai 
pusdienas; tas vienkārši ir. Taču piekrītu, ka 
pasaule ļoti konkurē ar Baznīcu, jo īpaši 
starp jauniešiem. Ja cilvēks nesatvers to, ka 
visa jēga ir Baznīcā, tad pasaule to izkonku-
rēs. Ja cilvēks nesatvers to, ka viens savā 
spēkā nespēj visu izdarīt un ka draudze ir 
liels spēks kopā būšanā un lūgšanās, tad 
viss beigsies. Bez tā nevar.

Tomēr kaut kā līdz Baznīcai taču tu 
dzīvoji...

Z.: Jā, bet tas nebija viegli. Varbūt ārēji 
šķita – kāpēc tev Baznīcu, ja dzīve ir pietie-
kami normāla, – taču iekšā visu laiku bija 
jautājumi par to, kas notiek tālāk. Vai ar šo 
dzīvi viss beidzas? Tikai tagad apzinos, cik 
dzīve ir grūta. To apzinos, redzot līdzcilvē-
kus. Daudzus jautājumus varu uzticēt Die-
vam, un zinu, ka savā spēkā un ar zūdīša-
nos neko nepanākšu. Taču cilvēki, kuri 
Dievu nepazīst, mēģina visu izdarīt savā 
spēkā, bet viņiem nav miera. Arī man tā 
trūka visvairāk. 

Ko tu novēli šīs intervijas lasītājiem?
Z.: Novēlu ar pacietību klausīties Dievā! 
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Jēzus saka: „Bet Es esmu 
jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” 
(Lk 22:27)

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir 
izstrādājusi un 19. Sinodē apstiprinājusi do-
kumentus, kas formulē diakonijas darba 
būtību, teoloģisko pamatojumu un diakoni-
jas darba programmu. 

Preambula

Diakonija ir Baznīcas esamības aspekts 
un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Dia-
konija izriet no Kristus kalpošanas. Diakoni-
ja veido karitatīvu, atvērtu kristīgo sadrau-
dzību.

Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku 
visā tā veselumā. Tā ietver garīgo aprūpi, 
dvēseles aprūpi un kalpošanu miesas vaja-
dzībām.

Baznīcas diakoniju īsteno draudzes, tā-
dējādi diakonija ir katras draudzes dzīves 
sastāvdaļa. Savstarpēja kalpošana draudzē 
dara iespējamu Baznīcas kalpošanu pārējā 
sabiedrībā.

Teoloģiskais pamatojums

Diakonija teoloģiski tiek pamatota Ticī-
bas apliecībā.

Ticot uz Dievu Radītāju, 
diakonija izpaužas uzmanībā un rūpēs par 
visiem līdzcilvēkiem.

Cilvēku ir radījis Dievs pēc sava tēla un 
līdzības, tādēļ tam piemīt neizmērojama un 
neaizskarama vērtība. Šī vērtība vienādā 
mērā ir piešķirta visiem cilvēkiem. Visus cil-
vēkus Dievs ir radījis jēgpilnai dzīvei, un cil-
vēki ir atbildīgi Dieva priekšā par savas dzī-
ves un visas radības pārvaldīšanu. Baznīca 
kā jaunā Dieva tauta ir aicināta rūpēties un 
gādāt par ikvienu cilvēku, kam gādība ne-
pieciešama.

Ticot uz Dievu Pestītāju,
diakonija apliecina Dieva nesavtīgo mīlestī-
bu uz cilvēci Jēzū Kristū.

Jēzus Kristus vispilnīgāk apliecināja mī-
lestību ar savām ciešanām, nāvi un aug-
šāmcelšanos, izpērkot mūsu grēkus un at-
jaunojot mūsu attiecības ar Dievu. Kristus 
parādīja savu mīlestību, kalpojot cilvēkiem 
arī viņu dienišķajās vajadzībās – pieņemot 
atstumtos, mierinot izmisušos, paēdinot 
izsalkušos, dziedinot slimos. Aicinādams 
Viņam sekot, Kristus aicina mūs dzīvot mī-
lestībā uz tuvāko un savstarpējā kalpoša-
nā.

Ticot uz Dievu Svēto Garu,
diakonija ir jaunās, Svētā Gara radītās, dzī-
ves auglis.

Svētais Gars pulcina cilvēkus draudzē 
jaunai dzīvei, kuras daļa ir kopīga kalpoša-
na un savstarpēja atbildība. Diakonija pa-
līdz Baznīcai un tās locekļiem augt garīgā 
dzīvē un nobriest ticībā un iesaista draudzi 
visas pasaules kristīgajā kopībā. Diakonālā 
gādība sniedzas no kristīgās draudzes līdz 
visiem cilvēkiem.

Jēzus draudzes diakonijas 
darba četras jomas (saskaņā ar 
Baznīcas Diakonijas programmu)

Praktiskā palīdzība
Darbības virziena centrā ir cilvēks un 
viņa dzīves materiālie un sociālie ap-
stākļi.

Saskarsme un sadraudzība
Darbības virziena centrā ir cilvēka vaja-
dzība pēc piederības un tuvuma.

Garīgā aprūpe
Darbības virziena centrā ir cilvēka attie-
cības ar Dievu, sevi un savu tuvāko.

Veselības un aprūpes darbs
Darbības virziena centrā ir darbs ar fizis-
ki un/vai garīgi slimiem cilvēkiem un 
viņu piederīgajiem.

 25! Jēzus draudzes 
Diakonijai –
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Dzimšanas dienu svinēšana DiakonijāSenioru sadraudzības diena Rāmavas muižā

Pārtikas paciņa svētkos – iepriecinājums un palīdzība draudzes senioriemAkcija „Siltais zupas šķīvis”

No Diakonijas uz draudziSenioru iknedēļas Bībeles stundu nobeigums pirms vasaras pārtraukuma

Pacientu pieņemšana draudzes ambulancēPansionāta iemītnieču aprūpe
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© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 500 eks.

Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Egdars Gertners, Ilze Kolma, Laima Roze

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 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, LV-1050 
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv

Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2019. GADA MAIJA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai,  
Svētdienas skolai, remontam u. c.) 5325
Kolektes 2450
Latvijas fizisko personu ziedojumi 1900
Latvijas juridisko personu ziedojumi 335
Ziedojumi par kristībām, laulībām 200
Ieņēmumi par Jēzus draudzes kalendāriem  
no „Amnis” 60
KOPĀ 10270

Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki) 4230
Nodokļi  2730
Maksājums LELB 600
Grāmatvedības pakalpojumi  
(2019. g. marts, aprīlis, maijs) 570
Draudzes nozaru darbs  
(Svētdienas skola, jauniešu darbs) 435
Palīdzības pabalsti 240
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka  215
Apkure 210
Ziedojums bērnu centram „Roku rokā” 200
Elektrība 125
Atkritumu izvešana, maināmie paklāji 120
Reliģiskās darbības izdevumi 100
Degviela, transporta izdevumi 100
Ziedi, telpu dekorēšana 95
„Rīgas ūdens” 55
Saimniecības un kancelejas preces, drukas darbi 50
Reprezentācijas izdevumi 45
Jēzus draudzes interneta vietnes uzturēšana 30
Sakaru pakalpojumi 25
„Venden” ūdens 25
Bankas komisijas maksa 15
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 10225

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 dievkalpo-
jumiem.

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.

INFO

Nākamās iesvētes mācības no-
darbības sāksies 25. septembrī 
un notiks trešdienās plkst. 18.30. 
Tās vadīs mācītājs Erberts Bikše.

KRISTĪTI

Elans Grīnbergs
Deivids Grīnbergs
Edgars Trops
Olivers Reinfelds
Viesturs Muižnieks
Krišjānis Ķīsis

LAULĀTI

Ēvalds Ābelskalns un  
Līva Blumbeka

SVEICAM JŪLIJĀ

Margarita Silvija Lazdiņa
Valentīna Krastiņa
Laimdota Sprince
Gaida Lilita Dambe
Harijs Martinsons
Gunārs Ploriņš
Ināra Spriņģe
Astrīda Bormane
Irēna Vilberga
Lidija Liepa
Austra Krauze
Rūta Zemīte
Ruta Ikauniece
Ārija Apine
Jēkabs Vasiļjevs
Indra Karlsone
Sigita Marauska
Daiga Pavloviča
Ilze Ozoliņa
Aiga Vintuļaka

SVEICAM AUGUSTĀ

Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Edīte Balcere
Zaiga Gundare
Velta Varkale
Ivars Balamovskis
Vineta Šnore


