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Marija sacīja: „Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu,
manu Pestītāju, jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu.” (Lk 1:46)
„Par ko lai priecājos?” – tā ļaudis dažkārt jautā, neredzēdami iemeslu priekam. Jā, var atrast daudz sliktā, negatīvā,
lai prieka nebūtu. Un patiesi – spēja vai
nespēja priecāties ir cieši saistītas ar to,
kam esam pievērsti. Marija redz sevi kā
kalponi, kuras stāvoklis, kā viņai šķiet,
nav augsts. Viņa runā par kalpones zemumu. Raugoties uz šo zemumu, viņa
varētu sacīt: „Es nekas neesmu. Man nav,
ar ko lepoties. Par ko gan lai priecājos?”
Bet tā nenotiek. Marija ir pieredzējusi
svētā Dieva pieskārienu, Viņa dāvāto atklāsmi. No savas zemības nākušai, viņai
ir dota žēlastība skatīt Dievu Viņa pārlaicīgajā varenībā. Un Dieva skatīšana ticības acīm, Viņa iespēju redzēšana ir atnesušas lielo pārvērtību – sirds atradusi
neizsīkstoša prieka avotu: „Mana dvēsele
slavē To Kungu, un mans gars gavilē par
Dievu, manu Pestītāju.”
Pret tiem daudzajiem, kas saka: „Par
ko lai priecājos?” – mums jāizturas ar žēlsirdību, aizlūdzot: „Dievs, pieskaries viņiem ar Kristus atklāsmi, lai viņi spēj Tevi

saskatīt!” Un tā notiek – vienīgi Dieva kā
uzticama un mīloša Glābēja skatīšana
ticībā sirdi dara priecīgu un līksmu, lai
vai kāds būtu paša zemums vai dzīves
norišu draudīgums.
Arī psalma autors runā par tādu Dieva
skatīšanu, kas pārvēršas priecīgā Dieva
teikšanā: „Es skatīju To Kungu savā
priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo
roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās
mana sirds un līksmoja mana mēle, un
pat mana miesa dzīvos cerībā, jo Tu
manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā”
(Ps 16:8–10). Patiesi – tikai nekad nepazaudēt šo tuvību ar Dievu, Viņa skatīšanu caur Kristu, mūsu Kungu! Tās dara
mūs spējīgus būt priecīgiem un līksmiem
pat tad, kad dzīves sarežģīto norišu jūklī
tik ļoti gribas sacīt, ka priecāties nav nekāda pamata.
Atcerēsimies Ījabu, kurš pieredzēja
ļoti smagus brīžus un cieta lielus zaudējumus. Arvien vēl ticībā uzlūkojot Dievu,
viņš varēja sacīt: „Kails es esmu nācis no
savas mātes klēpja, un kails es atkal aiz-

iešu. Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir
ņēmis, Tā Kunga vārds lai ir slavēts!”
(Īj 1:21) Jā, tā vajadzētu būt, ka cilvēkam,
kas tic Kristum, neko tādu nav iespējams
atņemt, lai viņš zaudētu spēju priecāties
par Dievu, Viņu teikt un slavēt. Mūsu sirdīs līdz ar ticību Kristum, līdz ar dzīvi Dieva mūžīgajā valstībā ir dota jauna dziesma. Kā raksta psalma autors: „Manā
mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas
dziesmu mūsu Dievam.” (Ps 40:4)
Jauno dziesmu dziedāja Marija. Tā jādzied arī mums. Līdz dienu beigām jāturpina dziedāt. Vien palikt pievērstiem Dievam ar Kristus ticību sirdī – tad prieks būs
un līksme nemitēsies, lai arī kādi būtu
laiki vai apstākļi.
Lai, jaunā gada ceļos ejot, Marijas slavasdziesma ir arī mūsējā: „Mana dvēsele
slavē To Kungu, un mans gars gavilē par
Dievu, manu Pestītāju!” Lai mierpilns
Kristus piedzimšanas svētku laiks un
svētībām bagāts jaunais gads!
Mācītājs Erberts
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Laiks –

kā Dieva dāvana
Tā kā esam pie gadu mijas robežas,
tas rosina domāt par laiku Mūžības izpratnē. Pirms 32 gadiem es uzrakstīju
dzejoli „Sveci aizdedzot”1 (kā dziesma –
„Starp divām Mūžībām”).

Starp divām Mūžībām
šai Visumā
būs ceļš ikkatram savs.
Un, ja tā Zvaigzne –
sūtītā –
uz tava ceļa kritīs,
tu līdz ar Viņu celsies Debesīs,
ja noraidīsi,
kritīsi un mirsi.
Tik baltas pārslas
zemi skar
starp divām Mūžībām.
Ne pārslas tās,
bet atslēgas,
kas atver dvēseli
un mūžam baltu dar’.
Tik brīvi putni
debesīs
starp divām krastmalām.
Ne putni tie,
bet Gara vējš,
kas mūžam
garu dzīvu dar’.
Starp diviem krastiem
sveču liesmas plīv.
Ne tikai tās.
Dreb dvēseles –
šaipus,
taipus
pasaules.
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Cilvēkam laiks nepieder – viņš to nav
radījis. Katrs cilvēks piedzimstot ienāk
laika telpā – jau esošā. Dievs, kas ir „no
mūžības uz mūžību” (Ps 90:2), pats atrodas ārpus laika. „Laiks iezīmē radītās
esamības sākumu, un, tā kā Dieva esamībai nav sākuma punkta, uz Viņu laiks
neattiecas. [..] Dievam nav pagātnes un
nav nākotnes, tāpēc ka Viņš dzīvo mūžīgā tagadnībā.” 2 Un tieši tādēļ ikvienam,
kas Viņu piesauc tieši šodien, mūsdienās,
Viņš ir sastopams. Par šo „mūžīgās tagadnības” klātbūtni vēlos pastāstīt kādu
epizodi no sava kapelānes darba pieredzes.
Itin bieži sastopos ar pacientiem, kuri
ir kristīti, bet kuriem dažādu iemeslu dēļ
nav bijis laika nedz Dievam, nedz ticības
dzīves kopšanai, nedz draudzei. Runājot
ar viņiem, ir duāla sajūta – it kā taču kristietis, bet kristīgajos jautājumos pilnīgs
analfabēts. Viens no šādiem pacientiem,
ļoti smagā stāvoklī, bija izmēģinājis visu
ko, arī zvanījis dziedniecei, kas atteikusi
palīdzēt, jo ārstēts ar tradicionālām metodēm. Piedāvātos Svētos Rakstus viņš
bija nosaucis par pasaku, tomēr lūdzu
Dievu un pēc septiņām dienām nolasīju
pacientam grēksūdzi un absolūciju, kuras laikā notika kāda iekšēja pārmaiņa,
Dieva Gara pieskāriens, pēc kura nāca
jautājums: „Vai jūs pirmo reizi redzat
šādu muļķi?” Gan nolasītais 90. psalms,
kas runā par dzīves laika robežām (pacientam bija tuvu 70), gan grēksūdzes
teksts – „ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un Mūžībā” – ieveda
Dieva mūžīgajā tagadnē, atbrīvoja no
bezcerības sajūtas (jo nepazina Dievu),
no bailēm mirt, no cerības likšanas tikai
uz šo dzīvi, ko bija noteicis arī gana augstais amats dzīves laikā, kas, iespējams,
atturējis apmeklēt baznīcu, pievienojo-

ties Dieva noliedzējiem, ticīgo nievātājiem. Un tieši tā mūžīgajam Dievam labpatika caur sava Vārda kalponi atklāt
sava Vārda patiesības gaismu, lai dāvātu
atpakaļ pazaudēto ticības un mūžīgās
cerības dāvanu. Dievs tieši gaida pilnīgu
kapitulāciju, kad cilvēks saka: „Neko citu
jau vairs nevar darīt,” – lai Dievs varētu
darīt savu darbu. Posta, izmisuma brīdī
uzrunāja „mūžība, kas likta cilvēku
sirdīs” 3 (Māc 3:11), un, pārrunājot dzīvi
90. psalma gaismā, bija iespējams ieraudzīt dzīves nīcību, grēcību, negudrību, lai
uz Mūžības sliekšņa lūgtu atgriešanos
pie Mūžīgā. Tā ir īpaša Dieva žēlastība,
Vārda un Gara darbs – ieraudzīt sevi
Viņa vārda gaismā. Arī garīgā darba veicējam tas ir kā būt vizītē pie Visuvarenā
un no Viņa Gaismas avota saņemt līdzesamībā, redzot Viņa Gara darbu, kas
pārmaina visu cilvēku.
Arī 90. psalma autors Mozus to uzrakstīja mūža beigās, paužot divas praktiskas nozīmes: „.. tā kā Dievs ir mūžīgs,
Viņš vienmēr var būt drošs patvērums
Saviem laika dzītajiem bērniem (Ps 90:2).
Un: ja Dieva mūžīgums ir tik liels un
mūsu dzīve šeit, zemes virsū, tik īsa, tad
kādai tai jābūt? Kā izvairīties no nesaudzīgo notikumu virknes, kas mūs nogurdina un sagrauj? Dievs ir Mozus psalmu
centrā, tādēļ viņš vēršas pie Dieva ar lūgumu: Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!”4
(Ps 90:12)
Šis stāsts (un daudzi līdzīgi) māca, ka
neviens cilvēks nevar atrisināt Mūžības
jautājumu bez Jēzus Kristus, kas „ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību
un neiznīcību ar evaņģēliju” 5 (2Tim 1:10).
Evaņģēliste
Milda Klampe

„Mēs – jums”. III. Latvijas kristīgo jauno autoru dzeja. Rīga, LBJA, 1990. 28. lpp.
A. V. Tozers. „Zināšanas par Svēto”. Dieva īpašības un to nozīme kristīgajā dzīvē. Izdevniecība „Atklāsme”, 2003. 45. lpp.
Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts. LBB, 1997. 619. lpp.
A. V. Tozers. „Zināšanas par Svēto”, 47. lpp.
Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts. 1107. lpp.
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Deviņas desmitdaļas
ar svētību ir vairāk
nekā desmit desmitdaļas
bez svētības
Gada laikā vairākas reizes, arī Ziemsvētkos, draudze tiek aicināta sarūpēt
dāvaniņas senioriem, kuri vairs nespēj atnākt uz dievnamu. ILMĀRS un ANDA
BARONI jau daudzus gadus Diakonijas paspārnē uzticīgi piegādā paciņas pa
visu Pārdaugavu. Ar kādām sajūtām viņi gaida šos Ziemsvētkus, lasiet šajā
sarunā!
Edgars Gertners

Kā jūs izdzīvojat Covid laiku? Kas
jūsu dzīvē mainījies?
Ilmārs: Ir īpatnēji. Dzīvojam diezgan
lielā pulciņā, jo studijas bērniem notiek
attālināti. Pie galda mājās esam septiņi
cilvēki, un esam pateicīgi, ka varam būt
kopā.
Vai izjūtat satraukumu, neziņu?
Ilmārs: Nē, satraukuma nav, jo bez
Dieva ziņas nekas nenotiek. Tāpat vien
neviena slimība vai vīruss nevar tevi paņemt. Dievs cilvēku un cilvēka imūnsistēmu ir radījis, un Dievam nav problēmu
izdarīt tā, lai cilvēkam nekas nenotiktu.
Anda: Es katru dienu skatos ziņas, lai
uzzinātu, cik cilvēku ir saslimuši. Protams, nekā laba tajā nav, taču man šis
laiks ļoti patīk tāpēc, ka ģimene ir kopā.
Kādas ir jūsu kopīgā laika pavadīšanas tradīcijas?
Ilmārs: Mums ir ļoti plaša dzīves telpa: katram ir sava istaba un otram uz galvas nav jādzīvo. Ikdienā lielu daļu laika
pavadām katrs par sevi – mācoties vai
darot ko citu. Dažkārt bērni arī iet cits pie
cita pārrunāt dažādus jautājumus, padalīties ar idejām, atbalstīt. Tas ir fantastiski! Visiem kopā saskrieties visbiežāk sanāk virtuvē.
Anda: Jā, un tur mēs ļoti daudz laika
veltām sarunām – psiholoģiskām, garīgām, ļoti mīļām. Pie brokastīm pavadām
stundu, pie vakariņām arī stundu, pat
vairāk.
Septiņi cilvēki – tā ir liela ģimene.
Dažkārt redzēts, ka brāļi un māsas
savā starpā rīvējas. Vai tas ir jūsu nopelns, ka visi tik labi satiek?
Ilmārs: Dēls reiz teica, ka tad, kad viņam izveidosies ģimene, lielākā problēma
dzīvē varētu būt tā, ka viņš nezinās, kā
4

risināt ģimenes problēmas, jo viņš nav
redzējis problēmas vecāku savstarpējās
attiecībās. Man šķiet, ka tā ir Dieva svētība un Dieva Gara darbs. Saskaņa ģimenē
nav mana mērķtiecīga darba rezultāts.
Dažkārt jau ar pārmērīgu aktivitāti arī var
nošaut greizi, piemēram, ja bērnam liek
uz ceļiem noteiktu laiku lūgt Dievu, nevis
ļauj to darīt brīvi sirdī. Attiecībā uz bērnu
audzināšanu varu teikt: es esmu darījis
mazāk, vairāk – Dievs. Prieks redzēt, ka
bērniem pašiem ir vēlme un viņi atrod
laiku lasīt Bībeli. No viņiem daudz ko var
mācīties.
Tuvojas Ziemsvētki. Ar ko jums tie
saistās?
Anda: Ir četras Adventes svētdienas.
Tā ir gatavošanās lielam, gaišam notikumam – Ziemsvētkiem, kas ir mūsu Kunga
Kristus piedzimšanas diena. Ar to mēs
saprotam, ka ik gadu no jauna nāk Kristus bērniņš.
Ilmārs: Saistībā ar Ziemsvētkiem mēs
dzirdam ļoti dažādus traktējumus: Kristus ir dzimis, Dieva Dēls ir dzimis, Pestītājs dzimis, Glābējs nācis pasaulē. Mani
vairāk uzrunā vārdi, ka pasaulē nācis Patiesais Gaišums, jo tas sasaucas ar domu,
ko atrodam Rakstos, ka Jēzus ir dzīvības
gaisma. Es pat sacītu – Pestītājs ir mūsu
Patiesā Dzīvība, kas ir piedzimusi. Apzināti vai neapzināti, cilvēki apjauš, ka
Ziemsvētkos piedzimst patiesa dzīvība.
Viņi to, iespējams, nevar noformulēt vārdos, bet dziļi sirdī to jūt.
Kādi bija senākie Ziemsvētki, ko atceraties?
Ilmārs: Uzaugu ticīgā ģimenē, un Ziem
svētkos vienmēr bijām dievnamā. Tur
bija svecītes, tika dziedātas dziesmas un
pāri visam skanēja, ka Pestītājs ir dzimis.

Anda: Ziemsvētkos baznīca bija pilna
arī padomju laikā. Protams, bija ierobežojumi un cilvēki baidījās, taču Ziemsvētkos baznīca bija pilna. Eglītē dega dabīgas svecītes, skuju smarža bija pa visu
baznīcu, dziedājām „Klusa nakts, svēta
nakts”, un tas bija tiešām saviļņojoši. Pēc
dievkalpojuma cilvēki pret ziedojumu varēja iegādāties mazas svecītes, kas piestiprinātas pie egles zariņa. Tas bija sirsnīgs sveiciens no baznīcas mājās palicējiem. Man bija vectēvs, kam ļoti sāpēja
kājas; viņš nevarēja iziet no mājas, tāpēc
ļoti priecājās par to egles zariņu.
Mūsdienu cilvēkam, kas padomju
laikus nav piedzīvojis, ir grūti izprast,
kā praktiski izpaudās aizliegums doties uz baznīcu. Vai pie durvīm stāvēja
milicis?
Ilmārs: Mēs esam dzimuši pēc Staļina
laika, un tad izsūtīšanas vairs nenotika.
Manuprāt, vienkāršam cilvēkam, strādniekam, tajā laikā nebija problēmu iet uz
baznīcu, ja viņš to vēlējās. Cilvēki, kas
bija partijā, amatos, strādāja par skolotājiem, – varbūt viņiem varēja rasties problēmas. Tiem, kuri sabiedrībā nebija zināmi, problēmu nebija. Cita lieta, ka
daudzi skrēja līdzi ateisma propagandai
un uz baznīcu negāja, jo propaganda
sacīja, ka Dieva nav. Mēs padomju laikā
baznīcā nebijām kuplā skaitā – drīzāk
bariņš, kas cits citu pazina.
Anda: Mans tēvs Sibīrijā bija izcietis
dažādas mocības, un viņam bija bail ikdienā iet uz baznīcu. Mamma bija vadītāja, un pie viņas nāca un pārbaudīja, lika
rakstīt paskaidrojumus. Tas bija nepatīkami. Tomēr uz baznīcu mēs gājām.
Jēzus draudzē mūs iesvētīja 1981. gadā.
Lai pulcētos ārpus dievkalpojumiem, tika

izdomāti dažādi iemesli – mēs it kā svinējām vārda vai dzimšanas dienas. Atceros,
ka reiz jauniešu nometne notika kāzu svinību aizsegā.
Kā laika gaitā mainījusies ticības
liesma Latvijā?
Anda: Atmodas laikā daudzi nāca uz
baznīcu, kristījās un iesvētījās. Tagad jauniešiem Dievs ir devis lielisku iespēju brīvi pulcēties, kur viņi grib, brīvi runāt par
sev svarīgām tēmām arī darbavietā. Ir
brīvāk nekā agrāk.
Ilmārs: Padomju laikā aktivitāte bija
mazāka, taču arī tolaik bija kaut kas pozitīvs – tas, ka neko patiesībā neļāva. Kā
tagad, tā arī tolaik bija tradicionālās konfesijas. Svešas reliģijas nevarēja ienākt.
Kristietību piecieta, un Evaņģēliju pasludināt varēja. Pārējās maldu mācības darbojās pagrīdē. Savā ziņā padomju laiks
bija vairogs pret maldu mācībām. Tomēr
tagad, manuprāt, daudz vairāk cilvēku ir
sadzirdējuši Dieva vārdu un satvēruši
Kristu kā savu Pestītāju, jo iespējas ir
daudz lielākas. Atmodas laikā cilvēki tiešām bija izslāpuši pēc garīguma un liela
daļa draudzē ienāca caur bērniem, kas
tika vesti uz Svētdienas skolu un pēc tam
mājās to pārrunāja. Līdz ar ekonomisko
augšupeju iestājās atslābums, bet kopumā ir labāk nekā agrāk.
Kā jūs iepazināties ar Jēzus draudzes Diakoniju?
Anda: Tas bija pirms gadiem piecpadsmit.
Ilmārs: Viss notika dabiski. Sākās ar
mazām lietām, piemēram, kad tika atvesta humānās palīdzības krava, vajadzēja
palīgus, kas izkrauj.
Anda: Pamazām, pamazām Jolanta
mūs uzrunāja izvadāt paciņas senioriem,
un to joprojām darām pa visu Pārdaugavu.
Ilmārs: Dažreiz jau kļūst neērti, jo paldies saka mums, bet atgādinām, ka paciņas ir draudzes sarūpētas.
Kāds ir to cilvēku portrets, pie kuriem braucat?
Ilmārs: Sadzīves apstākļi ir atšķirīgi,
bet šajos cilvēkos ir jūtams īpašs gaišums.
Šie apciemojumi mūs pašus ļoti stiprina.
Anda: Seniori draudzē skaitās no septiņdesmit gadiem. Daži ir žirgti, bet ir arī
tādi, kam pāri par deviņdesmit gadiem,
un viņi gaida, lai viņus apciemo. Cilvēki
dažādi – cits slimāks, cits veselāks, bet
viņi nekad nečīkst par to, ka ir grūti.
Par ko senioriem gribas parunāties?
Anda: Cilvēki alkst pēc garīgām saru-

nām. Seniori izstāsta savu sāpi, un viņiem
kļūst vieglāk. Dažiem ir svarīgi apzināties, ka viņi nav aizmirsti, ka par viņiem
domā, ka viņi ir daļiņa no draudzes. Tie,
kuri nevar izkustēt no mājām, var aizlūgt,
un tā viņi piedalās Dieva darbā. Seniori ir
ļoti pateicīgi, ka spēj to darīt.
Ilmārs: Pirms mēs braucam ciemos,
vienmēr senioru sazvanām un vienojamies par ērtāko laiku, jo viens otrs savos
gados vēl strādā vai kaut kur izkustas ārpus mājām. Mēs jau gribētu parunāties
vairāk, bet, lai iekļautos norunātajā laikā,
ne vienmēr tā sanāk. Ir arī tādi cilvēki,
kurus apciemojam ārpus paciņu vešanas.
Cilvēki tiešām ir izslāpuši pēc garīgām,
dziļākām sarunām, un viņiem nav tik
vienkārši atrast tādus sarunu biedrus.
Ko mēs kā draudze varētu vēl darīt,
lai šos cilvēkus atbalstītu?
Anda: Būtu labi, ja draudzē būtu vairāk
Dieva uzrunātu cilvēku, kas aizietu pie
viņiem ciemos. Tiesa, daudzi no viņiem ir
pieraduši, ka tieši mēs vai kādi citi dodas
ciemos, un jauniem cilvēkiem būtu mazliet jāiepazīstas, jāiemanto uzticība.
Ilmārs: Tā būtu laba kalpošana jauniešiem.
Vai baznīcā gājējam ir jākalpo?
Ilmārs: Rakstos varam lasīt, ka ticībai
dzīvē ir jāparādās darbos, tāpēc ir labi,
ka varam mīlestībā kaut ko darīt. Tas ir
tikai normāli, ka cilvēki atsaucas un iesaistās kalpošanā.
Vai kalpojot esat sajutuši īpašu svētību?
Anda: Seniori ir zelta vērti. Man vecāku vairs nav, un tagad dažs labs seniors
ir kā mamma, kam varu uzticēties, un
mēs gandrīz katru dienu sazvanāmies.
Arī pēc paciņu vadāšanas varbūt esmu
nogurusi, bet ir pacilātība un spēks, ļoti
jauka sajūta. Reizēm šajā kalpošanā iesaistās arī mūsu bērni, un, mājās pārrunājot, visi esam nonākuši pie secinājuma,
ka seniori ir godājami cilvēki.

Ilmārs: Reizēm ir grūti kaut ko iesākt,
tumsas pasaule jau cenšas, lai tu nesāktu. Bet tajā brīdī, kad dari, Dievs nāk palīgā un vienmēr ir prieks.
Ir teiciens, ka cilvēka sirds ir tur,
kur viņa nauda. Jo īpaši Covid laikā
var rasties šaubas par to, vai desmitā
tiesa jāmaksā. Kāds ir jūsu viedoklis?
Ilmārs: Kad atnācu no dienesta, sāku
strādāt un darboties, tēvs teica: „Svētdienās centies aiziet uz baznīcu!” Gāju uz
Jēzus draudzi, un vienmēr mani kaut kas
uzrunāja. Otrs, ko viņš teica: „Deviņas desmitdaļas ar svētību ir vairāk nekā desmit
desmitdaļas bez svētības.” Dievs atļauj
sevi pārbaudīt. Esmu maksājis desmito
tiesu no jaunības dienām. Desmitā daļa
ir Kunga daļa – ja mēs to nedodam Dieva
valstības darbam, mēs to nozogam. Tikko kaut ko saņem, desmito daļu noliec, jo
tā nav tava. Kad auga mūsu pieci vecākie
bērni, es strādāju vienā darbā un sieva
nestrādāja. Alga sniedzās no 100 līdz
150 latiem. Visi teica – ar to nav iespējams izdzīvot. Laikam sava taisnība viņiem bija, bet mēs izdzīvojām, debesu
logi pavērās. Labi pelnot, es tik labi nedzīvotu kā toreiz. Kad Dievs piemet, tas
ir vislabākais.
Anda: Desmitā tiesa jādod, nešaubīgi.
Uzticies Dievam, un tev nekad nekā nepietrūks! Jābūt mierā ar to, kas ir. Dievs
jau zina, ko katram vajag, un Viņš dod
visu īstajā laikā un veidā.
Ko jūs novēlat šīs sarunas lasītājiem?
Anda: Paļaujieties savā dzīvē uz Dievu
un lūdziet aicinājumu, kur varat kalpot!
Ilmārs: Palieciet paļāvībā uz Dievu,
stiprinieties un centieties pieaugt ticībā!
Dievs ir palīgs, sargātājs un svētītājs.
Viņš visu redz. Šī apziņa var palīdzēt tādās dzīves situācijās, kad jāizšķiras, pa
kuru ceļu iet.
Anda: Dodiet, un jums taps dots!
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DRAUDZES
NOZARES:

diakonija

„Jo viņš saka: savas labvēlības laikā es tevi uzklausīju un glābšanas dienā es
nācu tev palīgā. Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas
diena.” (2Kor 6:2)
Draudzes diakonijas darbs, kas norit
dažādos virzienos – aprūpes dzīvoklis,
medpunkts, drēbju istaba, mājapmeklējumi, Bībeles stundas, lūgšanu grupas –,
patlaban ir mainījies, pielāgojoties dažādajiem ierobežojumiem, kas mūsu valstī
un pilsētā jāievēro. Lūdzot Dievam gudrību un padomu, redzam, ka arī šajā laikā
Dievam ir savs plāns mūsu kalpošanai.
Jau pavasarī mēs atklājām brīnišķīgo
iespēju saslēgties telefonkonferencē un
tā senioriem un citiem interesentiem noturēt Bībeles stundas. Tā Dievs tajās sapulcinājis vēl vairāk cilvēku nekā iepriekš,
kad ik nedēļu tikāmies draudzes namā.
Senioru sapulcēšanās pie silta zupas
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šķīvja tagad nav iespējama, bet mēs mēģinām saskatīt viņu vajadzības un palīdzēt tiem, kam tas pašlaik īpaši nepieciešams. Draudzes locekļiem šajā laikā
palīdzam ar pārtiku, slimnieku aprūpes
piederumiem un mediķu konsultācijām
pa telefonu.
Iepriekšējos gados pirms Ziemsvētkiem lūdzām draudzes locekļus sagatavot
kādam senioram dāvaniņu svētkos. Šogad tradicionālajā veidā tas nav iespējams, tāpēc nelielu iepriecinājumu viņiem
sagatavosim mēs Diakonijā. Tāpat sagatavosim arī svētku sveicienu psihoneiroloģiskā pansionāta iemītniekiem. Ja
kāds sirdī sajūt aicinājumu piedalīties šo

Ziemsvētku sveicienu sagatavošanā, būsim pateicīgi, ja ar mums sazināsieties vai
atbalstīsiet šos Diakonijas projektus finansiāli. Diakonijas nozares konts:
Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze,
reģ. Nr. 90000084191, Luminor Bank AS,
konta Nr. LV32RIKO0002930244787, kods
RIKOLV2X.
Ikdienā esam lūgšanā par mūsu draudzi un katru, kas kalpo. Lai Dievs svētī
mums šo laiku, kas nav ierasts un nav patīkams, bet Dievs mums katram to var
darīt par īpašu laiku, kad pietuvoties Viņam un saņemt svētības.

Vai tu vēlies dzīvot pansionātā? Domāju, ka šis jautājums daudzos izraisa noliedzošu attieksmi, jo kurš gan grib atstāt
savas mājas...
Arī es reiz tā domāju. Kad 2013. gada
aprīlī man piezvanīja Diakonijas vadītāja
Jolanta un piedāvāja pārcelties uz dzīvi
draudzes pansionātā, es šo piedāvājumu
tūlīt noraidīju. Es dzīvoju viena un daudzmaz tiku ar visu galā, kaut arī dažādo veselības problēmu dēļ tas nebija viegli. Īstenībā šis bija jau trešais piedāvājums
pārcelties uz mūsu draudzes pansionātu,
tāpēc, visu labi apdomājusi, nākamajā
dienā piezvanīju un jautāju, vai piedāvājums vēl ir spēkā, jo biju izlēmusi nākt.
Man mīļi atbildēja, ka tieku gaidīta. Tā šī
gada 23. aprīlī pagāja septiņi gadi, kopš
dzīvoju draudzes Diakonijas pansionātā,
Dzirnavu ielā 118.
Es no sirds pateicos Dievam par man

parādīto žēlastību, jo šeit es savos 86 gados esmu aprūpēta un man nekā netrūkst.
Pansionātā mēs esam sešas draudzes
māsas un katra dzīvojam savā istabiņā.
Pansionāta lielajā, dzīvojamā, istabā visas
kopā ieturam maltītes; arī darbinieki pusdieno kopā ar mums. Šeit katru rītu pirms
brokastīm ir īss svētbrīdis un reizi mēnesī
pilns dievkalpojums, ko vada mācītājs.
Vēlos pateikt paldies visiem Diakonijas
darbiniekiem, kas kalpo pansionātā un
medpunktā, jo esam aprūpētas un apgādātas. Šo pansionātu nevar salīdzināt ne
ar vienu citu, jo šis ir mūsu draudzes pansionāts un mēs esam kā ģimene. Te varam teikt: „Jā, es vēlos dzīvot pansionātā!”
Tuvojoties Kristus dzimšanas svētkiem,
novēlu visiem Dieva svētību un gaišus
svētkus!

Mīlestībā
Ilze un Jolanta

Pateicībā un mīlestībā
Zelma Mežviete

Cilvēks nedzīvo no maizes vien…
Kaut kad ap tūkstošgades miju uz dzīvi Latvijā pārcēlās Kolumbijas latvietis
mācītājs Viesturs Pavasars, un tieši mūsu
draudze bija tā, kurai viņš pievienojās.
Vēlāk mācītājs Pavasars mūsu draudzē
sāka kalpot tā, ka pie sevis uz mājām uz
Bībeles stundām aicināja draudzes vecākās paaudzes cilvēkus, kā arī Diakonijas
darbiniekus. Šī kalpošana ilga daudzus
gadus, līdz 2012. gada pavasarī mācītājs
Viesturs Pavasars devās pie sava Debesu
Tēva. Tobrīd man pat prātā neienāca
doma, ka viņa iesākto kalpošanu – Bībeles stundas draudzes vecākajai paaudzei – tiks uzticēts turpināt man. Tomēr
tā, paldies Dievam, notika. Tā gada va
saras nogalē Diakonijas vadītāja Jolanta
Cukure man jautāja, vai es nevēlētos mācītāja Viestura Pavasara sākto kalpošanu
turpināt, un es labprāt piekritu. Tā nu šo
kalpošanu veicu kopš 2012. gada rudens.
Dažkārt mūsu Bībeles stundās esam
runājuši par tādiem atsevišķiem tematiem kā eņģeļi, Tūkstošgades miera valstība, Sv. Trīsvienība, grēks, upuris, piedošana. Kad Bībeles studijām ir izvēlēta
kāda Jaunās Derības vēstule, mēs ejam
tai cauri lēnām un nesteidzoties, rūpīgi
iedziļinoties katrā Bībeles pantā. Pārrunājamo tekstu mēģinām aplūkot plašākā

kontekstā – tas ļauj ieraudzīt to, cik savstarpēji saistīti un papildinoši ir Svētie
Raksti. Šajā kalpošanā es pastāvīgi piedzīvoju to, cik patiesa ir Lutera atziņa, ka
Svētie Raksti skaidro paši sevi. Šāda pieeja
Rakstiem palīdz pie Dieva vārda palikt,
nevis to izvēlēties tikai kā pārrunu tēmu,
kuru iztirzājot Dieva vārds gandrīz nemaz
nav saklausāms, bet izskan vienīgi cilvēciskas domas un atziņas. Bībeles stundās
cenšos minēt arī dažādus piemērus saistībā ar mūsdienu sabiedrību, mūsdienu
cilvēku domāšanas veidiem, mūsdienu
laikmetu un ideoloģiju. Šos aspektus es
parasti cenšos konfrontēt ar to, kas rakstīts Sv. Rakstos. Tā kā esmu studējis arī
dažādas pasaules reliģijas, bieži minu
piemērus par to, kā konkrētie jautājumi
tiek aplūkoti un izprasti citās reliģijās.
Līdz brīdim, kad pasauli piemeklēja
jaunais vīruss, mūsu nodarbības notika
draudzes namā. Tas ļāva Bībeles stundās
piedalīties arī mūsu draudzes pansionāta iemītniecēm, savukārt man deva iespēju labāk iepazīt draudzes diakonijas
darbu, un, kaut arī es nepiedalos slimnieku aprūpēšanā, apģērbu dalīšanā, veco
ļaužu māju apmeklēšanā, svētku paciņu
izvadāšanā vai kā citādi, es savā ziņā jūtos piederīgs pie mūsu draudzes diakoni-

Mātes lūgšanas

Mēs esam mammas ar dažādu pieredzi – kāda 27 gadus, kāda 23 gadus,
kāda 18. Mēs visas kopš bērnu dzimšanas esam lūgušas par saviem bērniem,
vedušas viņus uz Svētdienas skolu, uz
baznīcu, uz draudzes nometnēm. Esam
bijušas bērniem klāt, kad viņi pakrīt,
esam ņēmušas viņus klēpī un samīļojušas. Nobrāzti celīši tika dziedināti ar to
vien, ka uz tiem uzpūtām. Sāpes sirsniņā
tika dziedinātas, kad bērni varēja ierausties mums klēpī, izraudāties, saņemt
mūsu apskāvienus un mīlestību. Kopīgi
tika lasīti Bībeles stāsti un sacītas lūgšanas. Tā bija ikdiena ar bērniem. Esmu no
sirds Dievam pateicīga par šo laiku.
Bet laiks nestāv uz vietas. Tagad, kad
bērni ir izauguši lieli, mēs joprojām viņus
mīlam tikpat ļoti. Kādreiz redzam, kādreiz tikai ar sirdi nojaušam viņu sāpes vai
bēdas, arī priekus, bet nu jau vairs klēpī

nepaņemsi. Kopš bērnu piedzimšanas
mēs esam mācījušās ar katru brīdi arvien vairāk uzticēt bērnus Dievam, Viņa
vadībai un svētībai.
Apmēram pirms trīs gadiem mūsu rokās nonāca V. Viljamsa grāmata „Prieks
pakļauties Viņam”, kurā kāda māsa apraksta savu pieredzi ar mātes lūgšanu
grupu un tām svētībām, ko viņas piedzīvoja, sanākot kopā un lūdzot par saviem
bērniem. Tas arī mūs pamudināja lūgt
par saviem bērniem ne tikai katrai atsevišķi, bet arī kopā. „Jo, kur divi vai trīs ir
sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu
viņu vidū.’’ (Mt 18:20) Es to redzu kā Dieva izveidotu lūgšanu grupu. Kopā sanācām trīs māmiņas, kuras vēlējāmies vēl
vairāk uzticēt savus bērnus Dievam. Uz
kopīgām lūgšanām sanākam otrdienās
pulksten četros pēcpusdienā. Katru reizi
tiekoties mēs lūdzam, lai Svētais Gars

jas darba, par ko Dievam esmu ļoti pateicīgs.
Mana kalpošana ir Bībeles stundu vadīšana. Pārrunājot Dieva vārdu, mēs cits
citu iedrošinām, pamudinām, stiprinām
ticībā, kā arī cits citam atgādinām par to,
cik liela ir Dieva žēlastība un mīlestība
pret ikvienu cilvēku, arī pret mums, kas
visi vēl tikai esam ceļā, nevis jau sasnieguši pilnību. Atceros kādu pansionāta iemītnieci, kas regulāri apmeklēja mūsu
Bībeles stundas. Tajā dienā, pāris stundas pirms Dievs viņu aicināja pie sevis,
viņa vēl piedalījās mūsu Bībeles stundā.
Tad man tiešām bija jādomā, cik tā bija
svētīga aiziešana no šīs dzīves.
Pašlaik mūsu Bībeles stundas notiek
attālināti – kā telefonkonferences. Paldies Dievam, ka ir šāda iespēja, pateicoties kurai šī kalpošana var turpināties.
Saistībā ar savu kalpošanu gribu pateikt
lielu paldies Jolantai Cukurei, kas mani
reiz uzaicināja vadīt Bībeles stundas, kā
arī ikvienam Bībeles stundu dalībniekam.
Esmu pateicīgs Dievam par ikvienu no
jums. Mēs kopā esam lieliska komanda!
Kristus mīlestībā
Uldis Alpe

vada mūsu lūgšanas, lūdzam par vienotību, dziedam slavēšanas dziesmu, lasām
Dieva vārdu un lūgšanā pienesam un uzticam mūsu bērnus Dievam.
Varu teikt un slavēt Dievu par Viņa nebeidzamo žēlastību un mīlestību pret
mums un mūsu bērniem šo nepilnu trīs
gadu laikā. Kaut arī vienmēr esmu lūgusi
par saviem bērniem un nekad neesmu
pārtraukusi to darīt, tomēr šajā pēdējā
laikā, kopš ir mātes lūgšanu grupa, esmu
piedzīvojusi īpašu Dieva darbu pie saviem bērniem. Tas ir brīnišķīgi – uzticēt
bērnus Dievam, zināt, ka Viņš ir klāt katram no viņiem, un lūgt, lai notiek Dieva
prāts, ne manējais. „Tātad ne no cilvēka
gribēšanas vai skriešanas, bet viss no
Dieva žēlastības.’’ (Rm 9:16)
Agita Jirgensena
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Sveicam

Kristu
Kri
stuss

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. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

2020. GADA OKTOBRA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi
(reliģiskajai darbībai, Diakonijai, remontam u. c.)
Kolektes
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Ieņēmumi no zemes nomas
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
KOPĀ

Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša
trešajā sestdienā plkst. 15.00
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

5650
1840
1750
1230
500
10970

Izdevumi, EUR:
Algas par septembri (9 darbinieki)
4390
Nodokļi
2970
Maksājums LELB
600
Datora iegāde, skaņas tehnikas remonts
430
Izdevumi par pasākumu „Staro Rīga”
415
Citi izdevumi
330
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
205
Nozaru darbs
(Svētdienas skola, jauniešu darbs, LEAF, koris)
125
Elektrība
95
Grāmatvedības pakalpojumi (2020. g. septembris)
90
Saimniecības un kancelejas preces, pasta izdevumi
85
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
60
Degviela, transporta izdevumi
50
Ziedi, telpu dekorēšana
40
Reprezentācijas izdevumi
35
Atkritumu izvešana
30
Sakaru pakalpojumi
30
„Rīgas ūdens”
30
„Venden” ūdens
25
Bankas komisijas maksa
15
Apsardzes firmas pakalpojumi
10
KOPĀ
10060

Lūdzam informēt
draudzes lietvedi, ja ir
mainījusies Jūsu
dzīvesvietas adrese vai
telefona numurs!

SIRSNĪGI SVEICAM
Rute Bērziņa
Vera Brencāne
Vilma Ārija Pallo
Dzidra Vija Lāce
Ludviķis Bērziņš
Ināra Meldere
Jānis Bārda
Raitis Krauze
Uldis Alpe
Ilze Ikauniece
Maija Kalniņa

MŪŽĪBĀ
Ilga Dāboliņa

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas
mantas dievkalpojumu un draudzes
pasākumu laikā.

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju 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
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