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„Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to 
kalpojiet cits citam kā labi dažāda 
veida Dieva žēlastības namturi.” 
(1Pēt 4:10)

Dievs radīja pirmos cilvēkus – Ādamu 
un Ievu – pēc sava tēla un līdzības un dā-
vināja viņiem brīnišķīgu dzīves telpu – 
Ēdenes dārzu. To darījis, Dievs deva zīmī-
gu norādījumu – dārzu kopt un sargāt 
(1Moz 2:15). Dievs mācīja saprast, ka la-
bums un svētība nenāks paši no sevis – 
būs čakli jāstrādā un modri jāstāv sar-
dzē. 

Ja dārzu nekopj, tas aizaug ar nezā-
lēm, turklāt ļoti ātri. Ja dārzu nesargā, tas 
tiek izbradāts un izlaupīts. Ļaudis daž-
kārt domā: ja Dievs ir, tad Viņš par visu 
arī parūpēsies. Bet tad kādudien stāv pie 
izpostītu attiecību un sabrukušas dzīves 
drupām, jautājot: „Kā gan tas varēja no-
tikt?” Tiek meklēts vainīgais. Parasti tas ir 
noticis tāpēc, ka netika ņemts vērā Dieva 
sākotnēji sacītais: kopiet un sargājiet! 
Esam aizmirsuši, ka Dievs mūs ir radījis, 
lai mēs būtu Viņa darba biedri pasaulē, 
nesot atbildību par visu, kas mums uzti-
cēts. To, kas jāpaveic mums, nevar pa-
veikt neviens cits. Ādamam un Ievai bija 
uzticēts dārzs, viņu dzīves telpa, un par 
to, kas viņiem uzticēts, Dievs prasīja at-
bildību. 

Mēs sakām: „Kristus – mūsu Glābējs, 
Pestītājs.” Jā, tā ir. Mēs arvien varam 
steigties pie Viņa, lūdzot atbalstu, palī-
dzību un izglābšanu. Viņš arī žēlastību 
bagātīgi dāvina, taču nekad nebūs tā, ka 

mums pašiem nekas nebūs jādara. Arī 
Jaunajā Derībā skaidri teikts, ka „mēs 
esam Dieva darba biedri” (1Kor 3:9). Ja 
darba biedri, tad nevaram slinkot un 
neko nedarīt. 

Ja cilvēka dvēseles un gara dzīve brūk, 
ja brūk attiecības ar līdzcilvēkiem, labāk 
neteikt: „Ja Dievs ir, kāpēc Viņš to pie-
ļauj?” Nevainosim Dievu! Parasti tā no-
tiek tāpēc, ka mēs nedarām to, ko mums 
vajadzētu darīt. Mēs esam tie, kas atbil-
dību par sev uzticēto cenšas uzvelt Die-
vam vai kādam citam. Izrādās, ka viena 
no grūtākajām lietām ir kļūt vīrišķīgiem 
un rīkoties atbilstoši tiem uzdevumiem, 
kam Dievs mūs ir radījis. Piemēram, Vēs-
tulē kolosiešiem apustulis Pāvils raksta 
par to, kā kristīgs cilvēks atbrīvojas no 
visa, kas ir ļauns un nesvēts. Pāvils rak-
sta arī par to, kā viņš arvien noteiktāk ie-
gūst visu, kas ir labs un svēts, – arī prieku 
un laimi attiecībās ar līdzcilvēkiem.

Pāvils nesaka: „Jūs tikai palūdziet, un 
Kristus visu izdarīs.” Cīņā pret visu, kas 
ļauns, un par visu, kas svēts, jāiestājas 
mums pašiem. Neviens cits mūsu vietā 
to nedarīs. Ja neuzņemsimies atbildību, 
ja slinkosim, tad pieredzēsim to pašu, ko 
pirmie cilvēki, – attiecību sabrukšanu ar 
Dievu un arī cilvēkiem. Tāpēc apustulis 
Pāvils aicina cīnīties pret ļauno, būt atbil-
dīgiem un darboties: „Tāpēc nonāvējiet 

sevī to, kas pieder zemei: netiklību, ne-
šķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārī-
bu; tā ir elku kalpība [..] atmetiet: dus-
mas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un 
nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Ne-
melojiet cits citam, novelciet veco cilvēku 
un viņa darbus.” (Kol 3:5–9) Nonāvējiet, 
atmetiet, novelciet! Tas jādara mums kat-
ram. Neviens cits mūsu vietā to nedarīs. 

Tieši tāpat mums jādara tas, kas ved 
uz labumu, svētību, savstarpējo attiecī-
bu skaistumu. „..kā Dieva izredzētie, svē-
tie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtī-
bā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, 
ka jūs cits citu panesat un cits citam pie-
dodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; 
tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, pie-
dodiet arī jūs. Un pāri visam tam lai ir mī-
lestība, kas ir pilnības saite.” (Kol 3:12–14) 
Tērpieties! Arī to neviens cits mūsu vietā 
nedarīs.

Protams, bez Kristus žēlastības mēs 
neko nespējam darīt, tomēr tas, kas pēc 
Dieva prāta ir jādara mums, mums arī ir 
jādara, turklāt ne kā smagu nastu nesot, 
bet ar priecīgu sirdi. Ja Dieva sacītajam 
neklausa, rezultāts ir zaudēta paradīze. 
Ceru, ka zaudētājs neviens no mums ne-
grib būt. Gribam taču iegūt visu to, kas ir 
labs, svēts un nes prieku. Ja tā, tad ar 
priecīgu atbildības sajūtu – pie darba!

Svētību un mieru vēlot, 
mācītājs Erberts



„Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu 
dzird un pasargā,”1 Jēzus atbild kādai sie-
vietei pūlī, kura teic svētīgu Viņa māti. 
(Lk 11:28) Tā Jēzus norāda, ka uzmanība 
pirmkārt jāpievērš Dieva Dēla vārdiem, 
kurus tā laika ļaudis jeb dzimums norai-
dīja, bet kurus „visi bērnu bērni” teiks. 
Izskatās, ka Jēzus jau runā par cilvēka iz-
celšanu Dieva vietā – to pārnesi, kas,  
protams, notika jau kopš iesākuma Ēde-
nes dārzā, bet šajā gadījumā attiecas uz 
Viņu pašu kā svarīgo Dieva Vārdu, kas 
piepildās kā Vārds, kas tapa miesa 
( Jņ 1:14), un ir tikai no Dieva žēlastības, 
kas tiek sūtīta kā Pestītājs, kurš nonāk 
no neaprakstāmās Debesu valstības go-

1 Šeit un turpmāk izmantots 1965. gada izdevuma revidētais teksts.
2 Artūrs Džasts. Lūkas evaņģēlijs 1:1–9:50. Svēto Rakstu teoloģisks skaidrojums. Konkordijas komentārs. LMF, 2001, 105. lpp. 
3 Mārtiņš Luters. Magnificat. Lūkas evaņģēlija 1:46–55 skaidrojums. LMF, Rīga, 2016, 60. lpp. 
4 Bībeles lasītāja rokasgrāmata. Zvaigzne ABC, 2008, 43. lpp. 
5 Mārtiņš Luters. Magnificat. Lūkas evaņģēlija 1:46–55 skaidrojums. LMF, Rīga, 2016, 61. lpp.

dības, lai līdzinātos cilvēkam, pieņemot 
tā veidolu. Šo žēlastību slavē gan pats 
Jēzus, gan Marija: „..un Viņa žēlastība pa-
liek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu 
bīstas” (Lk 1:50). Gan Jēzus, gan Marija ir 
atzinuši Dievu kā Kungu; Jēzus – pazemo-
damies līdz pat krusta nāvei (Flp 2:8), 
Marija – ticībā pieņemdama ar prātu ne-
aptveramo. Tādējādi gan viens, gan otrs 
dod godu un slavu Varenajam (Lk 1:49–
55). Bet jāpiemin, ka gan viens, gan otrs 
arī zināja jūdu Svētos Rakstus – Toru un 
praviešus –, kas apstiprināja, ka prātam 
neaptveramais nāk no Dieva, kā jau ie-
priekš paredzēts jeb pravietots. 

Tāpat arī mēs – tie, kas kā zari esam 
iepotēti šajā jūdu dzimumā caur Kris-
tu, – nevaram slavēt nedz sevi, nedz 
savu dzimtu, lai arī tā, līdzīgi kā Marijas – 
no ķēniņa Dāvida celma –, ir ar vērtīgām 
kristīgām saknēm un ir vadījusi mūs 
Svēto Rakstu ceļā. Mēs varam slavēt vie-
nīgi žēlastības Dievu, kas mūs no Mūžī-
bas jau ir izredzējis: „Viņā Tas mūs pirms 
pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs 
būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā 
mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodo-
ma Viņš jau iepriekš nolēmis [gr. valodā 
προορίζω – ‘noteicis’], ka mums būs 
Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu..” 
(Ef 1:4,5) Un, „kurus Viņš iepriekš nolē-
mis [gr. val. προορίζω – ‘noteicis’] atpes-
tīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš 
aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus 
Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis” 
(Rm 8:30). Būt izredzētam jeb izraudzī-
tam un kā Jēzus māceklim sekot un pa-
klausīt Viņam nebija vienkārši nedz Viņa 
dzīves laikā, nedz arī iepriekšējā bezdie-
vības gadsimtā, un tas nav vienkārši arī 
šodien. Bet tieši šo ticības kontinuitāti 
cauri gadsimtiem ir uzturējis Dieva Lie-
lais apvērsuma princips: „Mūsu Dievs ir 
tāds Kungs, kurš vienmēr paaugstina 
zemos un padzen no troņiem varenos 
jeb, citādi sakot, salauž to, kas ir vesels, 
un dara veselu to, kas ir salauzts.”2 

Ticību nevar mantot – tad tā būtu ticī-
ba tēvu tēvu ticībai, nevis paša ticība uz 
Jēzu Kristu. Ticība ir Dieva dāvana. Bet 
kristīgie vecāki pastāv aizlūgšanā par 
savu bērnu dvēseles mantošanu Die-
vam. Tas no viņiem prasa tikpat pazemī-

gu sirds attieksmi, kāda bija Marijai 
(Lk 1:50), jo viņi zina, ka Dievs dod bēr-
nus kā dāvanu un reiz Viņa priekšā būs 
jāatskaitās – kā viņi tos audzinājuši, 
 mācījuši un vai ir pievērsuši viņu sirdi 
un prātu Dievam, kas tos devis. Šo kārtību 
zināja Dieva tauta Israēls, un to zina arī 
jaunās derības tauta kristieši – no Svēta-
jiem Rakstiem: „Klausies, Israēl, Tas 
Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. 
Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt 
no visas savas sirds, no visas savas dvē-
seles un ar visu savu spēku. Un lai šie 
vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek 
ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos sa-
viem bērniem un runā tos, sēžot savā 
namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļo-
ties. Un sien tos kā zīmi [ebr. val. ōt – ‘ob-
jekts, kas reprezentē kādu noteiktu cilvē-
ku grupu’] uz savas rokas un liec par zīmi 
starp acīm uz pieres. Un raksti tos un liec 
pie sava nama durvju stabiem un pie sa-
viem vārtiem.” (5Moz 6:4–9)

Pieredzot, kā Dievs ir darbojies Israēla 
vēsturē un arī gadsimtos pēc Kristus, ti-
cība iegūst redzamas aprises un vērtību, 
kuru nevar izšaubīt bezdievju tukšie vār-
di un darbi, jo, kā Vecajā Derībā dziedāja 
Anna (1Sam 2:1–10) un Jaunajā Marija, 
„Viņš varenos nogāzis no augstiem tro-
ņiem” (Lk 1:52). Luters darbā „Magnifi-
cat” rakstījis: „Tā vēstures notikumos un 
savā pieredzē redzam, kā Viņš ceļ vienu 
valstību, pazemodams pārējās, ceļ kā
du valdīšanu, apspiezdams citas.. Tā Viņš 
ir darījis ar Asīriju, Babilonu, Persiju, 
Grieķiju un Romu, lai gan šo valstu vald-
nieki bija domājuši, ka mūžīgi varēs sē-
dēt savos troņos.”3

Daudzas dievbijīgas mātes, kuras tā-
pat kā Marija „ir piedzīvojušas, ka Die-
vam ir bijusi labāka attieksme pret sie-
vietēm, nekā pret viņām izturējās citi 
cilvēki”4, tiek Svētā Gara mierinātas, lai 
mēs nemaldāmies un nebīstamies, jo 
„lielie kungi un bagātnieki velnam ir pats 
gardākais kumoss. Turpretī nabadzīgie, 
zemie, vientiesīgie, necilie, nicinātie ir tie, 
kurus Dievs izredz, kā svētais Pāvils saka: 
„..un, kas pasaulē zems un nicināts un 
kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai 
iznīcinātu to, kas ir kas” (1Kor 1:28)”.5 

Evaņģēliste Milda Klampe

Ticības 
dziesma
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1. Videodievkalpojumi. Katru nedē-
ļu tiek filmēti videodievkalpojumi. 

Mūsu mācītājs Erberts Bikše un Silvestrs 
Lūsis, kurš ikdienā strādā banku sektorā, 
nofilmē, samontē un sagatavo videoma-
teriālu, lai katru svētdienu mums būtu 
iespēja noskatīties sprediķi. Svētku rei-
zēs sprediķi papildina mūzika un Svēto 
Rakstu lasījumi.

2. Svētā Vakarēdiena saņemšana. 
Iepriekš piesakoties pie mācītāja, 

ir iespējams saņemt Svēto Vakarēdienu, 
ievērojot stingrās ārkārtas stāvokļa pra-
sības. 

3. Svētdienas skolas nodarbības. 
Svētdienas skola turpina nodar-

bības, katru nedēļu veidojot video, un 
tiem ir vislielākais skatījumu skaits no 
visa, ko Jēzus draudze raida internetā. 
Paldies  VISIEM Svētdienas skolas skolo-
tājiem un palīgiem, kuri veido šo video-
materiālu saturu, kas aizsniedz vairāk 
nekā 1500 bērnu. Šos videomateriālus 
izmanto arī LELB, skolu kristīgās mācī-
bas skolotāji un citu konfesiju draudzes.

4. Aizlūgšanas. Mums ir divas 
aizlūgšanu grupas, kas regulāri 

aizlūdz par katru vajadzību. Piedzīvo, kā 
Dievs atbild uz tavu aizlūgšanu, sūtot 
ziņu vai zvanot Sandai (t. 29837235) vai 
Jolantai (t. 28377608)!

5. Bībeles studijas interneta vidē. 
Katru nedēļu notiek divas Bībeles 

studiju nodarbības internetā, izmantojot 
aplikāciju ZOOM.  
Bībeles studiju nodarbības „Kristus līdzī-
bas” vada Urzula Urbāne. Pieteikšanās, 
rakstot uz epasta adresi 
urzulai@inbox.lv.

Bībeles studiju nodarbības „Liecinieki” 
vada Helēna Dekante. Pieteikšanās, aiz-
pildot anketu: 
https://ej.uz/liecinieki_Bibele.

6. Bībeles studijas pa telefonu 
(tiem, kam nav pieejams inter-

nets). Šīs Bībeles studiju nodarbības 
vada Uldis Alpe. Dalībnieki vienlaicīgi 
zvana uz numuru 67777001 un ievada 
četru ciparu kodu, kuru pasaka Bībeles 
stundas vadītājs. Šādi kopīgajai sarunai 
var pieslēgties līdz 25 cilvēkiem. Laiks ir 
nemainīgs – plkst. 14.00 –, bet diena var 
mainīties. Vairāk informācijas, zvanot 
 Uldim (t. 26738980).

7. Jauniešu vakari internetā. Arī 
jaunieši tiekas uz jauniešu vaka-

riem. Reizēm viņi uzaicina viesi, reizēm 
studē Rakstu vietas. Seko līdzi aktualitā-
tēm instagramā: #jdjauniesi. 

8. Koris sadziedas attālināti. Drau-
dzes koris Henrija Kalniņa vadībā 

sadziedas, katrs esot savās mājās. Kopī-
go dziedāšanu varējām redzēt gan Liel-
dienu, gan Māmiņdienas, gan Vasarsvēt-
ku dievkalpojuma ierakstā. Paldies bērnu 
korīša vadītājām – arī bērnu korītis mūs 
ir iepriecinājis ar sveicienu Māmiņdienā. 
Meklējiet Jēzus draudzes Youtube kanālā!

9. Kalpošanas nozaru vadītāju tik-
šanās. Kopš ārkārtas situācijas sā-

kuma kalpošanas nozaru vadītāji tiekas 
katru nedēļu, lai sekotu līdzi notikumiem 
un aktualitātēm draudzē. Tas palīdz gan 
uzturēt saziņu starp nozarēm, gan turpi-
nāt kalpošanu.

10. Praktiskā palīdzība. Draudzes 
Diakonijas darbinieki rūpējas 

par tiem draudzes locekļiem, īpaši senio-
riem, kam šajā laikā vajadzīga praktiska 

palīdzība: ja nepieciešams, sagādā pārti-
ku, aizved pie ārsta, apgādā ar nepiecie-
šamajiem medikamentiem un ļoti daudz 
sarunājas pa telefonu.

11. Padomes tikšanās reizes. 
Draudzes padome, īpaši valde, 

regulāri tiekas, lai sekotu līdzi draudzes 
finansiālajai situācijai, noturot algotos 
cilvēkus un kalpošanas nozaru vadītā-
jus, lai kalpošanas darbs turpinātos un 
pat varētu sākt jaunas iniciatīvas. Patei-
coties gudriem šīs padomes lēmumiem 
un laicīgai draudzes budžeta izveido-
šanai, mēs ļoti labi spējam sabalansēt 
ienākumus un izdevumus. Papildus plā-
nojam arī nepieciešamos būvdarbus – 
kāpņu remontu pie mācītāja durvīm un 
Brīvības ielas ēkas fasādes atjaunošanu, 
kas ir kritiskā stāvoklī. Atbalstām arī 
Rāmavas muižas uzturēšanu un seko-
jam līdzi pašreizējām pārmaiņām drau-
dzes bērnudārzā „Jēriņš” un SIA „Ceļš”. 

Pateicība Dievam par to, kā Viņš mūs 
vada cauri šim īpašajam laikam! Ar vi-
deo un interneta starpniecību mēs va-
ram kalpot cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus 
Rīgas vai kuri nespēka dēļ nespēj pa-
mest mājas. 

Nekas nevar būt labāks kā sajūta, ka 
Dievs mūs lieto, tāpēc aicinu ikvienu, 
kas vēlas, iesaistīties – montēt video, 
palīdzēt Bībeles studijām platformā 
ZOOM, atjaunināt draudzes interneta 
vietni vai kā citādi. Lūdzu, rakstiet: 
daniels.godins@gmail.com.

Būsim atvērti un dedzīgi sadzirdēt un 
saredzēt, kā Dievs darbojas šodien! „No-
dodiet sevi pašus Dievam kā tādi, kas no 
mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locek-
ļus par taisnības ieročiem Dievam.” 
 (Rm 6:13)

Daniēls Godiņš

pasākumi, kas 
notiek draudzē
Ārkārtas situācijas un pulcēšanās aizlieguma dēļ draudzes dzīves ierastais ritms 
ir mainījies – pulcēšanās uz dievkalpojumiem un Svētdienas skolas nodarbībām 
baznīcā nenotiek un telpas, kur notika Bībeles studijas, ir tukšas. Tomēr drau-
dzes darbs turpinās. Lūk, kādi 11 pasākumi pandēmijas laikā draudzē notiek.
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Kas ir mamma?
Anda: Uz šo jautājumu varētu būt ne-

skaitāmas atbildes. „Mamma” ir pirmais 
jēdziens, ko bērns iemācās. Es atbildētu, 
ka mamma ir amats, kurā Dievs ieceļ. Tā 
nav loma, ko uzņemos, tas nav tituls vai 
statuss, kas jānopelna, tā pat nav dāva-
na, jo „mamma” ietver arī aicinājumu, uz-
devumu, amata aprakstu un algu. 

Bērna skatījumā mamma ir visas pa-
saules drošības centrs. Sākumā 
bērns sevi no mammas neatda-
la, bet citas autoritātes parādās 
laika gaitā, arī citi mīlestības 
avoti. Labākajā gadījumā bērns 
iepazīst arī Dievu. No vienas 
puses, mammas loma bērna 
dzīves gaitā mazinās, taču 
mammas vietu neviens nevar 
ieņemt. 

Kas ir tevis minētā mammas alga?
Anda: Foršā dzīve mammas realitātē. 

Tie ir ikdienas smaidiņi, mīļumiņi, iespēja 
būt līdzās, kad bērns aug un apgūst ko 
jaunu. Dažkārt bērni ar saviem jautāju-
miem atver jaunu pasauli, par kuru nebi-
ju iedomājusies. Saime dod piepildījuma 
sajūtu. Mammas amats ir Dieva dots un 
dod gan lielu gandarījumu, gan arī visu, 
kas nepieciešams tā veikšanai.

Tu runā kā no ideālas grāmatas. 
Bērni taču mammas arī kaitina. Ir 
dzirdēts par mammām, kuras uzska-
ta, ka patiesībā nav radītas šādam 
amatam. Kāpēc ir šāds viedoklis?

Anda: Bērni nerodas, ja Dievs nedod, 
tāpēc nedomāju, ka dažas mammas ne-
būtu radītas savam amatam. Cits stāsts 

ir par to, ka ikdienā piedzīvojam arī 
šķēršļus un grūtības, kaitināšanu un pār-
strādāšanos, un mamma tiešām var sākt 
šaubīties par savu piemērotību. Liela 
loma ir arī attiecībām ģimenē. Ja mamma 
nesmeļ spēku no Dieva, tad var gadīties, 
ka spēka nepietiek. Kad pirmīt jautāji par 
algu, es neminēju garoziņu, kas ir katram 
darbam. Tā pieder pie lietas. Ēst putu-
krējumu nav amats.

Vai esi piedzīvojusi perfektās mam-
mas sindromu, kad vājuma brīdī bēr-
na priekšā izjūti vainu par to, ka esi 
tikai cilvēks?

Anda: Cīņa ar perfekcionismu man 
sākās jau pirms bērnu piedzimšanas. 
Kad ir par daudz darāmā, esmu nogurusi 
un pati to saprotu, tad varu mierīgi bēr-
nam paskaidrot, ka mamma nevar izdarīt 
visu. Saku reizē arī sev, ka tas vienkārši 
nav iespējams. Mazākie bērni to uztver 
kā jaunumu, lielākie saprot labāk. Ir jau 
arī tētis, kas var nākt palīgā. Reizēm 
manī ir vainas apziņa, ka nevaru izdarīt 
visu, bet ne bērnu – drīzāk Dieva priekšā. 

Tev ir uzrakstīts bērnu audzināša-
nas plāns, vai tā notiek pašplūsmā?

Anda: Atbilde ir kaut kur pa vidu. Es 

nespēju ielikt savus bērnus priekšrakstu 
tabulās. Protams, īpaši sākumā, es cen-
tos vākt informāciju par bērnu audzinā-
šanu un ļoti priecājos par žurnālu „Mans 
Mazais”, jo tur saņēmu daudzas atbildes. 
Tomēr es akli nevados pēc ieteikumiem, 
drīzāk cenšos iepazīt katru bērnu pēc 
būtības, lai mēs varētu viens otram uzti-
cēties. Piemēram, kuram bērnam varu 
atļaut lietot sociālos tīklus, kuram ne. Vai 
bērns var nākt no skolas viens mājās vai 
nevar? Tas viss ir atkarīgs no tā, cik bērns 
ir nobriedis un kā varētu reaģēt konkrē-
tās situācijās.

Vai tas nozīmē, ka par mammu ne-
vis kļūst tajā dienā, kad bērns pie-
dzimst, bet gan veidojas laika gaitā?

Anda: Mamma noteikti veidojas. Nezi-
nu cilvēku, kurš tikai stāvētu uz vietas. 
Tomēr es teiktu, ka meitene par mammu 
veidojas jau krietni pirms dzemdībām. 
Mēs pamazām topam par sievietēm un 
tiekam vainagotas ar mātes amatu, tāpēc 
ir svarīga audzināšana un piemērs ģime-
nē. Es neuzaugu kristīgā ģimenē, bet tur 
valdīja absolūta uzticība un ģimene bija 
viena komanda. Dieva atziņa man radās 
vēlāk, kad sāku nākt uz mūsu draudzes 
jauniešu vakariem, taču uzskatu, ka ģi-
mene man iedeva labu pamatu. 

Tajā brīdī, kad man piedzima pirmais 
bērns, es biju pārsteigta, ka vienā sekun-
dē mana pasaule ir mainījusies – esmu 
iesviesta jaunā realitātē, kurā esmu 
mamma. Pēkšņi viens cilvēks ir pilnīgi at-
karīgs no manis, un tas ir mans bērns. 
Un es uzreiz esmu pilnvērtīga mamma, 
nevis pusmamma. Un tad mamma turpi-

Ēst 
putukrējumu 
nav amats
Ko nozīmē būt par mammu? Kur rast padomu, iedrošinājumu un piepildījumu? 
Par šīm tēmām uz sarunu esam aicinājuši vienu no Jēzus draudzes māmiņām 
ANDU MIĶELSONI. 

Edgars Gertners

„Tomēr es akli nevados 
pēc ieteikumiem, drīzāk 

cenšos iepazīt katru bērnu 
pēc būtības, lai mēs varētu 
viens otram uzticēties.”
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na augt, tāpat kā dziedātājs, traktorists 
vai mācītājs.

Kas ir jūsu ģimenes laimes atslēga?
Anda: Mēs esam kopums, viena ko-

manda. Saknē tā ir komunikācija – mēs 
runājam un visu izrunājam, es otru cilvē-
ku saprotu. Mums katram interesē, lai 
kopumā visiem ģimenē būtu labi, un par 
svarīgām lietām vienoties ir viegli (sīkā 
ikdienas burzīšanās neskaitās). Mums ir 
kopīgi ģimenes mērķi, un tad nav deķītis 
jāvelk uz vienu vai otru pusi. Esmu dzir-
dējusi, ka moderni skaitās, ja ģimenē 
katram ir sava nauda. Man tas nav izpro-
tams, jo mēs esam viens vesels. 

Vai šāda sistēma nesabrūk tajā brī-
dī, kad bērni kļūst patstāvīgi?

Anda: Es nezinu, kas 
notiek, kad bērni aiziet 
savā dzīvē. Tas noteikti 
būs interesanti. Neticu, ka 
ir tāds brīdis, kad „nabas-
saite” tiek pārgriezta pavi-
sam. Mammai taču bērns 
nekad nezaudē aktualitā-
ti – arī tad ne, kad pie-
dzimst nākamais bērns, 
un pat tad ne, kad bēr-
nam jau ir pašam sava 
 ģimene. 

Vai pieļauj, ka bērni 
var kļūt par dzīves mērķi un brīdī, kad 
viņi aiziet prom, mammas sirds un dzī-
ve tiek salauzta?

Anda: Man tas vēl ir tālu, kad visi bēr-
ni aizies prom. Pagaidām esmu tikai lasī-
jusi teoriju, bet es saprotu, ka ir svarīgi, 
lai bērni nebūtu viss dzīves piepildījums. 
Ja dzīvo tikai bērniem, beigās paliek tuk-
šums. Nezinu, kā tam sagatavoties. Dzī-
voju paļāvībā – ja šodien dzīvoju godīgi 
pret sevi un saskaņā ar to, ko saka Dievs, 
tad zinu, ka turpmāk būs tikai interesan-
ti. Līdz šim šāda pieeja ir attaisnojusies.

Vai ir jēga lasīt teoriju par bērnu 
audzināšanu?

Anda: Jēga ir tāpēc, ka tiek uzņemta 
informācija. Bez tās nevar. Ar vienas grā-
matas izlasīšanu nepietiek. Jo vairāk 
 grāmatu, žurnālu un pieredzes stāstu 
 izlasa, jo kritiskāk informāciju par bēr-
niem var izvērtēt. Protams, ir jāvadās 
pēc veselā saprāta, ko Dievs ir iedevis. 

Vai Bībele var būt viens no avotiem, 
kur smelties zināšanas par bērnu au-
dzināšanu?

Anda: Es neesmu atradusi daudz spe-

cifiskas un praktiskas informācijas par 
bērnu audzināšanu, taču Bībelē ir daudz 
rakstīts par sirds audzināšanu. Bērns 
vairāk kopē, nevis klausa mūsu norādīju-
mus, tāpēc labākais, ko viņiem varam 
dot, ir savs paraugs. Tātad vecākiem pa-
šiem jāļaujas Dieva audzināšanai. Lasot 
Laiku grāmatu, pamanīju, ka ticība neie-
dzimst paaudzēs. Viens ķēniņš sekoja 
Dievam, bet nākamais staigāja ļaunos ce-
ļus, un tā uz priekšu. Tas mani šokēja, jo 
sapratu, ka par Dieva bērnu neviens ne-
kļūst tikai tāpēc, ka ticīgi ir mamma un 
tēvs. Ko es varu darīt? Vienīgi lūgt par sa-
viem bērniem un mācīt, nodot informāci-
ju. Pie sirdīm strādā Dievs. Es neko neva-
ru kontrolēt, tikai lūgšanā ielikt bērnu 

Dieva rokās. Jā, gadās, ka ticīgu vecāku 
bērni aiziet no Baznīcas, taču vainot par 
to vecākus ir nevietā, jo mēs nezinām, cik 
patiesi katrs lūdz un kādi ir apstākļi. 
Mums vienmēr paliek cerība un lūgšana. 
Jēzus līdzībā pazudušais dēls atgriezās. 

Kā mainās mammas sirds, kad ģi-
menē ienāk vairāki bērni? Vai tas ir 
joks vai taisnība, ka pirmais bērns 
tiek ļoti sargāts, bet trešais un cetur-
tais jau var, atvainojos, ēst no suņa 
bļodiņas un vecāki ir mierīgi?

Anda: Savā ziņā tā ir taisnība. Ar pir-
mo bērnu veidojas atbildības sajūta, bet 
ar katru nākamo pieaug pieredze un zi-
nāšanas par audzināšanu. Katrs nāka-
mais bērns rada sajūtu, ka varu rīkoties 
brīvāk. Nedomāju, ka ar katru nākamo 
bērnu mamma kļūst nevērīgāka, drīzāk 
drošāka. 

Vai mammas statuss otru – sievas – 
amatu ietekmē pozitīvi vai negatīvi?

Anda: Jā, Bībelē lasām par sacensību 
starp Jēkaba sievām: kurai būs vairāk 
bērnu un līdz ar to – augstāks statuss. Ja 
runāju par sevi, es ļoti nenošķiru sievas 

un mammas lomu. Es nedzīvoju atsevišķi 
bērniem – mūsu kopums ir ģimene. Es 
nevaru būt laba sieva, ja esmu slikta 
mamma, un nevaru būt laba mamma, ja 
esmu slikta sieva. Kā reiz intervijā teica 
Una Kārkliņa-Gavare: „Es mīlestību ne-
dalu, es to reizinu.” Kad manā ģimenē 
bija viens bērns, šķita, ka vairāk nav ie-
spējams, jo 100 % uzmanības jāvelta bēr-
nam. Kad piedzima otrs bērns, domāju: 
viens ir tētim, otrs mammai, bet vairāk 
gan nav iespējams. Kad nāca pārējie bēr-
ni, sapratu: bērni aug un viss mainās. Ne 
jau manas acis ir vienīgās, kas skatās uz 
manu vīru. Katrs bērns uz viņu skatās. Tā 
mīlestība tiek reizināta. Neviens nesēž 
kaktiņā ar ilgām, kad beidzot kāds uz 
mani paskatīsies.

Kāda loma bērnu audzināšanā ir ci-
tām sievietēm, draudzenēm?

Anda: Draudzenes ir svarīgas. Kad 
kļūsti par mammu, bērnu tēma kļūst ļoti 
interesanta, tāpēc ir jādalās pieredzē ar 
citām mammām. Man liels atbalsts bija 
mūsu draudzes māmiņu grupa, jo tur 
guvu arī garīgu stiprinājumu. 

Kas ir māmiņu grupa?
Anda: Tā ir brīnišķīga iniciatīva, kas 

sākusies pirms vienas paaudzes. Pamats 
šai grupai ir māmiņu kopums, kurā cita 
citai uzticas, atbalsta un lūdz. Reizi mē-
nesī arī tiekamies. Vasarās ir nometnes, 
un tad mūsu pulks kļūst tiešām liels, jo 
kopā sapulcējas kristīgas māmiņas no 
visas Latvijas. Tās trīs dienas jūlijā tiek 
īpaši svētītas – mēs nedomājam par ik-
dienas darbiem un neskrienam pakaļ 
bērniem, bet piepildām savas garīgās un 
emocionālās krātuvītes.

Ja šo sarunu lasa kāda māmiņa, 
kura vēl nav šajā grupā, bet ļoti gribē-
tu būt, kā pie jums var nokļūt?

Anda: Uz „Jēzus Draudzes Dzīves” pē-
dējā vāka ir kontaktinformācija. Droši var 
pievienoties arī topošās mammas un sie-
vietes, kurām nav bērnu, bet ir vēlme būt 
šādā sadraudzībā. Pamatā mūsu sarunas 
ir nevis par bērniem, bet par mums pa-
šām un par garīgām tēmām. Mūsu trīs 
noteikumi ir: atklātība (ja vēlies, lai aizlū-
dzam, izstāsti), konfidencialitāte (māmi-
ņu noslēpumus uz āru nepaud) un lojali-
tāte (kas interesē vienu, interesē mūs 
visas). 

Ko tu novēli šīs sarunas lasītājiem?
Anda: Samīļo savu mammu, kuru 

Dievs tev ir devis!

„Pagaidām esmu tikai lasījusi 
teoriju, bet es saprotu, ka 

ir svarīgi, lai bērni nebūtu viss 
dzīves piepildījums. Ja dzīvo 
tikai bērniem, beigās paliek 
tukšums. Nezinu, kā tam 
sagatavoties.”
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DRAUDZES NOZARES:

māmiņu
grupa

Māmiņu grupa Jēzus drau-
dzē oficiāli darbojas kopš 
1994. gada. Tās sākums gan ir 
meklējams vēl senāk – pirms 
 apmēram 29 gadiem. Viss notika tā. 
Mums ar vīru Dievs bija dāvājis pirmo 
dēliņu. Liels prieks un pateicība, tikai 
mūsu bērniņš ļoti slikti ēda un mēs to 
pārdzīvojām. Mūsu draudzē bija vēl kāda 
māmiņa, kuras meitiņai bija problēmas 
ar ēšanu, – Vijolīte Doze. Tā nu mēs ik 
svētdienu pēc dievkalpojuma dalījāmies 
pieredzē un apmainījāmies ar garšīgāko 
ēdienu receptēm. Man sirdī dzima doma, 
ka ir taču arī citas māmiņas, kuras no-
moka kāda problēma, vai gluži otrādi – ir 
kāda svētīga pieredze, ar kuru padalīties. 

Tomēr pagāja vēl daži gadi, līdz Dievs 
teica: „Tagad!” Un pilnīgi nešaubīgi mēs 
sapratām, kā šīs tikšanās reizes ir jāvei-
do. Māmiņu grupai ir trīs stūrakmeņi.

1 Konfidencialitāte. Tas, kas šeit tiek 
runāts, paliek starp mums, tāpēc 
mēs cita citai varam uzticēt ļoti per-
soniskas lietas.

2 Atklātība. Lai mēs varētu aizlūgt 
par kādas māmiņas vajadzībām, 
šīm vajadzībām ir jābūt konkrētām, 
tās ir atklāti jāizstāsta. Mēs varam 
cita citai palīdzēt ne tikai ar aizlūg-
šanu, bet arī ar padomu, iedrošinā-
jumu vai liecību par pašas pieredzi 
līdzīgā situācijā.

3 Lojalitāte. Kas interesē vienu no 
mums, interesē mūs visas. Mēs tie-
šām esam līdzīgā situācijā, mums ir 
daudz kopīgu aktuālu jautājumu, un 
mēs esam sadraudzībā. Šis princips 
ļoti palīdz, izvēloties tēmas, un tē-
mas tik tiešām ir ļoti interesantas 
un noderīgas visām.

Māmiņu grupas tikšanās reižu centrā 
ir Dieva vārds, kuru ar mums dalīt aici-
nām kādu viesi. Nozīmīgas ir lūgšanas. 
Nobeigumā katra saņemam citas māmi-
ņas vārdu un visu mēnesi par viņu lū-
dzam. Nākamajā reizē pārrunājam, kā 
Dievs uz lūgšanām ir atbildējis. Tā kā vi-
sas sirdī nesam daļu gan no Marijas, gan 
Martas, labprāt kopīgi izmēģinām jaunas 
receptes un darinām kādu praktisku lietu 
vai skaistumlietiņu. 

2006. gadā mūsu draudzē izveidojās 
otra māmiņu grupa, kas darbojās Andas 
Miķelsones vadībā, bet tad Dievs Andai 
uzticēja citu kalpošanu – lielu bērnu pul-
ciņu. Viņa arī svētīgi vada bērnu korīti. 

Mūsu māmiņu grupai ir pievienojušās 
vairākas jaunās māmiņas. Dievs pagodi-
nās arī šajā sadraudzībā starp jaunajām 
un lielajām (tā mīlīgāk) māmiņām. Jaunās 
māmiņas pastāsta laikmetīgo informāci-
ju par audzināšanu un attīstošām nodar-
bībām, savukārt lielās māmiņas dalās 
pieredzē. Visas ieklausās un paņem līdzi 
sev svarīgāko. Šķiet, ka straujajā laikme-
tā, kad viss attīstās neaptveramā ātrumā, 
iepriekšējais un vecais būtu jānoliek 
malā un jāaizmirst. Bet vai tiešām? Pēc 
mīlestības alkstošā bērna sirds ir tāda 
pati! Atceros savus vecākus. Ar kādu 
gudrību viņi mūs, bērnus, mācīja un va-
dīja! Šī mīlestības gudrība nāca no Dieva, 
jo Dievs ir Mīlestība. Šī Mīlestība ieliek 
māmiņas sirdī visas zināšanas jau tajā 
brīdī, kad viņa tur rokās savu tikko dzi-
mušo bērniņu. Dievs mums uztic ne-
mirstīgu dvēseli, un mēs kļūstam par 
Viņa darbabiedriem. Lai mūsu lūgšana ik 

rītu būtu: „Debesu Tēvs, esi mans palīgs 
un padomdevējs!”

Kāds mācītājs māmiņu nometnē pa-
stāstīja savu sapni. Pie viņa ciemos bija 
atnācis Jēzus. Mācītājs aicinājis Jēzu ap-
sēsties pie galda. Viņa bērni tūdaļ nesuši 
Jēzum savus zīmējumus, čalojuši un smē-
jušies. Jaunākais puisītis ierāpies Jēzum 
klēpī. Mācītājs nobažījies jautājis: „Jēzu, 
vai Tev netraucē mani bērni?” Jēzus mīļi 
ieskatījies viņam acīs un teicis: „Tavi bēr-
ni? Tie ir Mani bērni!”

Mēs drīkstam būt Dieva bērnu māmi-
ņas un tēvi. Drīkstam nest viņus savā sir-
dī, mīlēt un par viņiem rūpēties. Drīk-
stam zināt: man nepietiks zināšanu 
visām dzīves situācijām, bet mūsu Debe-
su Tēvs ir te, lai sniegtu mums spēku, pa-
domu un neizsīkstošu mīlestību.

Ne visi cilvēki tic. Ne visi zina, ka pie 
Dieva rodamas atbildes un mīlestība. 
Mēs varam citiem vecākiem rotaļlauku-
mā, darbavietā vai citur evaņģelizēt, jo 
vislielākais deficīts pasaulē ir mīlestība.

Šī ir lielākā mātes misija un atbildī-
ba, tomēr nedrīkstam aizmirst, ka ti-
cības dzīvē ir jāpilnveidojas un jāaug arī 
pašām. Dieva spēkā un uzticībā savam 
Kungam mēs piepildām sev uzticēto aici-
nājumu. Cik jauki, ka, daloties ar ticības 
dzīves liecībām un aizrautīgi diskutējot, 
gribas izsaukties: „Dievs, Tu sievieti esi 
veidojis tik brīnišķi un sagādājis tik inte-
resantas iespējas un uzdevumus, ka 
esmu patiesi laimīga!” Vissirsnīgākais 
paldies arī mūsu vīriem un bērniem, ka 
ik dienu jūtamies mīlētas un lolotas!

Edīte Lūse
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Mūsu Neretas māmiņu grupa šo-
vasar svinēs 17 gadu jubileju. 
To ir viegli atcerēties, jo tieši tik 

gadu ir trim meitenēm, kuras trim Nere-
tas māmiņām piedzima grupiņas dibinā-
šanas gadā. Mēs sanākam kopā aptuveni 
reizi mēnesī. Lielākais ieguvums no 
mūsu kopības, pat gribētos teikt – mazās 
kopienas –, ir tas, ka varam cita citai pa-
stāstīt par aizlūgšanu vajadzībām un 
mēnesi cita citu paturēt aizlūgšanās. 
Esam bijušas kopā ļoti smagos dzīves 
posmos – darba grūtībās, nopietnās sli-
mībās, ģimenes un bērnu audzināšanas 
krīzēs un tuvinieku zaudējumā. Mēs cita 
citu labi pazīstam un, domāju, varam ne-
izlikties, ka esam izcilas un perfektas. Tas 
dod lielāku brīvības sajūtu. 

Es kā grupiņas vadītāja (jo pārcēlos uz 
dzīvi Neretā ar Rīgas Jēzus draudzes mā-
miņu grupas pieredzi) redzēju, ka visas 
šīs sievietes spēj vadīt grupiņas tikšanos, 
tāpēc drīz vien ieviesām tādu modeli, ka 
visas pēc kārtas izvēlas tēmu un tikšanās 
vietu, ja vēlas, uzaicina viesi un pirms 
tam uzdod pārējām mājas uzdevumu. 
Man tas šķiet vērtīgs ieguvums, ka nenā-
kam uz tikšanās reizēm tikai kā ņēmējas 
un klausītājas, bet spējam arī būt stāst-
nieces un procesa virzītājas.

Vēl svētīgi ir tas, ka esam dažādas un 
spējam cita citu pieņemt šajā dažādībā. 
Pārsvarā mēs aplūkojam Bībeles tekstus, 
teoloģiskas tēmas un kristīgas dzīves 
principus. Katra no mums to ierauga 
mazliet atšķirīgi un reizēm pastrīdamies, 
bet nekad tas nav bijis par iemeslu dus-
mām. Mūs vieno arī ļoti skaisti garīgie 
piedzīvojumi, kopīgi piedzīvoti uzklausītu 
lūgšanu brīnumi, braucieni uz māmiņu 
nometnēm un rekolekcijām.

Es ļoti negribētu zaudēt iespēju būt 
šajā kristīgo māsu grupiņā. Draugu, radu 
un paziņu loks var būt ļoti plašs, bet tā-
das draudzenes, ar kurām var runāt par 
ticības jautājumiem, ir īpaša Dieva dāva-
na. Mēs stāvam vienā Garā, mūs nav jā-
pārliecina par kristīgām pamatpatiesī-
bām, tāpēc mēs saprotam cita citas 
garīgo pieredzi un vērtības.

Dita Pavloviča

Māmiņu grupas tikšanās reizes 
dod man prieku, piederības 
sajūtu un jaunas zināšanas. Tā 

liek padomāt par jautājumiem, kas ikdie-
nā paslīd garām. Te man ir iespēja satikt 
mīļās māsas – visas kopā –, kā arī emo-
cionāli un garīgi uzlādēties. Te sarunas ir 
dziļākas nekā parastā draudzeņu kompā-
nijā. Mēs varam dalīties raizēs un priekos 
un kopā lūgt.

Nometnē ir līdzīgi, bet tur vēl ir iespē-
ja satikt jaunus cilvēkus un nepierastos 
apstākļos atslēgties no ikdienas. Tas ba-
gātina un ļauj paskatīties uz dzīvi citām 
acīm.

Karīna Līvmane

Sanākt kopā māmiņu grupā sākām 
pirms daudziem gadiem, kad mēs, 
kādas trīs vai četras jaunās māmi-

ņas, sajutām vēlēšanos pārrunāt mums 
aktuālas tēmas Dieva vārda gaismā. Tas 
nav mainījies līdz šai dienai, kaut arī da-
žas no mums jau ir vecmāmiņas. Izšķiro-
šais jau nav mūsu vecums, bet tas, ka 
dārgāko dāvanu, ko Dievs mums uzticē-
jis, – mūsu bērnus – mēs vēlamies likt 
Viņa rokās. Mēs vēlamies lūgt par savām 
ģimenēm – lieliem un maziem bērniem 
un mazbērniem –, kopā lasīt Dieva vārdu, 
to pārrunāt un dalīties. Māmiņu grupa 
un arī gadskārtējā māmiņu nometne vei-
do kristīgu sadraudzību, kurā gūstu stip-
rinājumu ticībai un jaunu spēku ikdienas 
dzīvei.

Ilze Kolma

Manā dzīvē māmiņu grupai ir lie-
la nozīme jau 25 gadus. Tur 
varu satikt savas mīļās māsas 

Kristū. Pa šiem gadiem ir piedzīvots 
daudz – gan prieki, gan bēdas –, un to 
visu lūgšanās esam varējušas nest Jēzus 
priekšā.

Nometne ir sevišķa Dieva svētība. 
Esmu bijusi visās nometnēs. Tajās vien-
mēr īpašā veidā var piedzīvot Dieva klāt-
būtni sadraudzībā un liecībās.

Vijolīte Doze

7



Būt par mammu ir liela svētība, 
atbildība un darbs vienlaikus. 
Tas ir vienīgais darbs pasaulē, 

kas sievietei dod piepildījumu, jo Dievs 
jau no pirmsākumiem tieši sievietei to ir 
uzticējis. Bērns jau no pirmās dienas 
pieņem no mātes visu, ko tā dod, – ēdie-
nu, mīlestību un arī gudrību –, tāpēc 
tam, ko mamma saka un māca, ir ļoti lie-
la nozīme. Mamma ir arī ģimenes sil-
tums un pavards, mamma iemāca ēst, 
ģērbties, iemāca pirmo lūgšanu un 
māca paļauties uz Dievu. Mamma dienu 
un nakti stāvēs lūgšanā par savu bērnu, 
atdos visu līdz pēdējam. Tāds ir arī 
Dievs, kurš mūs ir radījis un par mums 
rūpējas. Esot par mammu vai tēti, cil-
vēks iemācās mazu daļiņu no tās lielās 
mīlestības, ko mums dāvā Jēzus. 

Šobrīd esam interesantā situācijā. Es 
nedomāju, ka ierobežojumu un vīrusa 
dēļ būt par mammu ir grūtāk. Ko tad lai 
nesaka kara laika sievietes? Pašreizējie 
ierobežojumi mums, mammām, ir iede-
vuši vairāk laika ar saviem bērniem, ku-
rus lielā mērā esam pieradušas atstāt 

iestādēs, kur viņus audzina citi. 
Mani bērni jūtas ļoti laimīgi, ka var 

mācīties mājās, jo tā labāk saprot uzdo-
to un var mācīties savā tempā. Mēs 
kopā skatāmies Svētdienas skolas vi-
deo – gan jaunās nodarbības, gan visas 
iepriekšējās. Grūtāk ir tas, ka pēc taga-
dējās pasaules kārtības mammai ir jā-
strādā arī savs darbs. Pēc trīs bērnu mā-
cīšanas, pusdienām un launagiem nav 
nekādas iedvesmas vēl strādāt.

Šis laiks visiem ir liela pacietības sko-
la, un katram ir savi izaicinājumi. Mums 
ir iespēja pārdomāt un izvērtēt ģimenes 
ierasto kārtību, atmest sliktos ieradu-
mus – ilgstoši sēdēt telefonā, sociālajos 
tīklos, bezgalīgi strādāt utt. Pašlaik ģi-
menes var pavadīt vairāk laika kopā – 
darīt to, kas bērnību padara piepildītu 
un svētīgu, jo tas bērnam dod pamatu 
turpmākajai dzīvei. Varam cits citu no-
vērtēt un palutināt. Mans dēliņš man 
piesakās izķemmēt matus un palīdz ga-
tavot, meitas uztaisa masāžu. Tas ir tik 
jauki, ka bērni var mācīties rūpēties arī 
par mammu. 

Svētdien ar jaunāko meitiņu nonācu 
slimnīcā, jo viņai bija divas krampju lēk-
mes. Nonācām vietā, kur ir cita kārtība 
un citi noteikumi, bet tas man no jauna 
parādīja, cik neizmērojami Dievs sargā 
manus bērnus un mūsu ģimeni. Cik lūg-
šanām ir liels spēks! Dievs mums dāvāja 
palātu 8. stāvā ar skatu uz Rīgu, ar brī-
nišķīgiem saulrietiem un saullēktiem. 
Mājās mana divpadsmitgadīgā meita uz-
ņēmās visas rūpes par tēti un brāli – uz-
manīja un gatavoja ēst. Tas ir tas ģime-
nes spēks – ne tikai priekos, bet arī 
grūtos brīžos būt blakus, uzklausīt un 
atbalstīt!

Manas ģimenes modelis ir vienmēr 
meklēt labo un skaisto situācijā, kurā 
esi. Būt stipram nekad nav viegli, bet 
Dievs dod spēku, kad tā nav, un dod risi-
nājumus, kad mums, cilvēkiem, redzē-
jums ir zudis. Mēs esam māls Dieva va-
renajās rokās – mums tikai jāļauj, lai 
Viņš mūs veido par brīnišķīgiem un 
mīlošiem cilvēkiem!

Kristīne Martukāne

„Viņš grib mammu,” uzreiz paskaidro 
mana divgadniece, kad bilžu grāmatā 
vai filmiņā gadās ieraudzīt kādu sa-

skumušu vai mazliet domīgu tēlu. Viņas 
prātā tas šobrīd ir visskaidrākais risinā-
jums visām ķibelēm, un to viņa ir gatava 
ieteikt arī bēdīgajam lācēnam vai zaķē-
nam: jātiek pie mammas, un viss atkal 
būs kārtībā. Četrām vecākajām māsām 
domu gājiens sarežģītāks, cilpu cilpām 
un pašu iesietiem mezgliem pilns, bet tā-
pat risinājuma pavediens beigās visbie-
žāk nokļūst turpat – mammas rokās. Ta-
jās kā krāsaini dzīpari satek un kamolos 
tinas piecu meiteņu prieki un sirdssāpes, 
sapņi un vajadzības, visas kā viena – sva-
rīgas, un katrai savas – vissvarīgākās. 
Īpaši spilgtās krāsās viss iekrāsojas šajā 
laikā, kad sociālā dzīve ierobežojumu dēļ 
pierimusi un bērni patiešām IR mājās.

„Kā tu tiec galā?” reizē ar līdzjūtīgu 
acu skatienu – tas laikam ir visbiežāk 
man uzdotais jautājums saistībā ar bēr-

niem. Uz to es parasti atjokoju, ka netie-
ku un pat nedomāju tikt, jo tāda „gala” 
nav un nemaz nevar būt. Viss rit un no-
tiek nebeidzamā dzīvā plūdumā. Enerģija 
plūst un pārplūst no vienas jomas vai 
idejas uz citu, noplok un apsīkst, bet tad 
atkal atjaunojas un plūst tālāk. Mācību 
gada nobeigumā, kas šogad ir citādāks 
nekā citi un tādēļ enerģijai jāieņem ne-
pierasta forma, nākas pārdomāt, kādas 
mācības ir gūtas no šīs citādības. 

Gribētos ticēt, ka tā ir mācība, kas 
nāks par svētību, lai arī brīžiem tā nav 
bijusi ne viegla, ne patīkama. Skolas tika 
slēgtas, un bērnu izglītošanas procesa 
intensīvākā daļa pārcelta uz mājām un 
ģimeni. Tādējādi šis ir bijis laiks, kad 
mammām un tētiem jāatrod daudz vai-
rāk radošu risinājumu nekā iepriekš, kat-
ram sevī jāatrod liela deva pacietības vēl 
tad, kad, šķiet, tā jau pavisam izsīkusi, un 
īpaši jālolo tās vērtības, kas ir svarīgākas 
par skolas uzdevumu sarakstiem, formu-

lām un raustīgos ekrānos mirgojošām 
digitālajām tiešsaistēm. Pieaugšana pa-
cietībā, lēnprātībā, paļāvībā, mīlestībā 
uz tuvāko – tās ir īstās mācības, ar kurām 
mums jāiziet no šī laika. Mācībstunda vēl 
turpinās, un tas ir visuvarenā Dieva ro-
kās – darīt mūs visus tajā gudrākus, mīlo-
šākus un stiprākus.

Dace Vizule
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Sveicam Jēzus draudzē!

Laura Sieriņa 
strādā skaistumkopšanas nozarē

Kintija Alpe  
studente

Sintija Buša  
konditore

Aleksandrs Klāvs Gross  
topošais students

Toms Jermacāns  
elektriķis

Daniels Vans  
skolnieks

Nils Lukstiņš  
tipogrāfijas darbinieks

Jānis Eglītis  
students

2020. gada 31. maijā iesvētītie Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes locekļi

Signe Zukure 
juriste
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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, LV1050 
Tālr. 67224123, epasts: info@jezusdraudze.lv

Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2020. GADA APRĪĻA UN MAIJA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai,  
Diakonijai, Svētdienas skolai u. c.) 11980
Latvijas fizisko personu ziedojumi 5075
Kolektes 2280
Ieņēmumi no zemes nomas 1230
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 1145
Ziedojumi par kristībām, laulībām 80
Ieņēmumi no grāmatu galda 5
KOPĀ 21795

Izdevumi, EUR:
Algas (7 darbinieki, autoratlīdzība) 7940
Nodokļi   5110
Maksājums LELB  1200
Grāmatvedības pakalpojumi (2020. g. marts, aprīlis) 585
Citi izdevumi 440
Elektrība 200
Atkritumu izvešana 170
Nozaru darbs (Svētdienas skola, jauniešu darbs, LEAF) 150
Apkure („Rīgas Siltums” un granulu  
iegāde vietējai apkurei) 130
Saimniecības un kancelejas preces, kopētāja apkope 115
Degviela, transporta izdevumi 100
„Rīgas ūdens” 90
Maināmie paklāji 65
Pasta izdevumi 60
Ziedi, telpu dekorēšana 50
Sakaru pakalpojumi 50
Bankas komisijas maksa 30
„Venden” ūdens 25
Apsardzes firmas pakalpojumi  
(kopā ar remontdarbiem) 20
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 15
Reprezentācijas izdevumi 10
KOPĀ 16555

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

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

Signe Zukure
Laura Sieriņa
Dāvids Ernests Bikše

SVEICAM JŪNIJĀ

Ērika Ābele
Ausma Ilona Vecvagare
Benita Ziediņa
Vizma Egle
Fanija Svilpe
Ārija Šāvēja
Laima Stepanoviča
Ženija Kļaviņa
Ārija Ināra Tiesniece 
Viestarts Krasts
Skaidrīte Kumpiņa
Lilita Kalnāre
Pauls Caune
Jānis Smelters
Inguna Kalnāre
Marita Klausa
Irina Kērma

SVEICAM JŪLIJĀ

Margarita Silvija Lazdiņa
Laimdota Sprince
Harijs Martinsons
Gunārs Ploriņš
Astrīda Bormane
Irēna Vilberga
Lidija Liepa
Austra Krauze
Rūta Zemīte
Ruta Ikauniece
Ārija Apine
Liene Vilsone
Silva Mamaja
Velga Zēberga
Ina Frīdberga
Inguna Blese
Sandra Neimane
Inga Ašmane

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums.

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

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Milda Klampe, Daniēls Godiņš, Edgars Gertners, Edīte Lūse, Laima Roze
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