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„Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie 
tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.” (Jņ 20:22–23)

Šie vārdi no Jāņa evaņģēlija mums atgādina, ka pats Jēzus ir 
tas, kurš saviem mācekļiem, savai Baznīcai ir līdzdalījis šo sev 
piemītošo varu un autoritāti – piedot grēkus Viņa vārdā.

Domājot par grēku, ir ļoti svarīgi apzināties: kad mēs kaut ko 
esam izdarījuši nepareizi vai arī neesam izdarījuši to, kas 
mums bija jādara, katrs šāds grēks vispirms ir grēks pret Dievu. 
Jā, arī tad, kad esam nodarījuši pāri paši sev vai savam tuvāka-
jam, mēs vispirms esam grēkojuši pret Kungu, jo esam nicinā-
juši Viņa vārdu, kas mums aizliedz darīt ļaunu, bet pavēl darīt 
labu. Katrs grēks pavisam burtiski ir kā pliķis mūsu Radītāja 
sejā. Lūk, kāpēc visa pasaule ir vainīga Dieva priekšā! Lūk, kā-
pēc grēcinieks ir pelnījis Dieva dusmas un sodu laicīgi un mūžī-
gi! Jo grēkojot mēs esam aizskāruši paša Dieva godu.

Dažkārt šī mūsu garīgās dzīves īstenība tiek ilustrēta ar nau-
das analoģiju, sakot, ka mūsu grēku parāds ir kā milzu naudas 
summa, kas tālu pārspēj mūsu iespējas pašiem to jelkad at-
maksāt un nolīdzināt. Taču Jēzus šo mūsu parādu ir uzņēmies 
uz sevi, ar savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos samaksādams 
to mūsu vietā. Tāpēc tagad mēs esam parādā Viņam. Nu tas ir 
vienīgi Jēzus ziņā – atprasīt no mums parādus vai tos piedot.

Kristus izvēlas piedot. Dievs pasniedz šo dāvanu katram, 
kurš Viņa priekšā atzīstas savos grēkos un lūdz pēc piedoša-
nas. Tāpēc absolūcija jeb grēku piedošanas pasludinājums ir 
vissvarīgākā grēksūdzes daļa. Kristus pats ir licis šos absolūci-
jas vārdus kristiešu mutēs, lai mūs reāli atraisītu, lai tevi un 
mani darītu brīvus no mūsu grēkiem. 

Tieši tas dara grēksūdzi tik ļoti dārgu un iepriecinošu. Un tā-
dēļ mēs, kristieši, esam „priecīgie” ļaudis, jo mums ir tikai viens 
iemesls būt noskumušiem, bet neskaitāmi iemesli būt priecī-
giem. Tieši tādēļ vienīgie brīži gan dievkalpojumos, gan mūsu 
ikdienā, kad mūsu sejai tiešām piestāv rūpju rieva un mūsu vai-
gam nopietnība, ir tad, kad tuvojamies Dievam grēksūdzes lūg-
šanā. Visā pārējā laikā mēs šo Dieva vislielāko dāvanu – Viņa 
piedošanu un dzīvi, ko Viņš līdzdala ar mums, – esam aicināti 
svinēt ar prieku. Uz to mūs ierosina arī apustulis Pāvils, sacī-
dams: „Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecā-
jieties!” (Flp 4:4) 

Taču, ja mēs tomēr nespējam priecāties, jo neesam pārlieci-
nāti, vai no savas puses esam darījuši pietiekami, lai mums 
taptu piedots, šādos brīžos mums ir īpaši jāmācās sadzirdēt 
sava Glābēja Kristus balsi, kas saka: „Tava pestīšanas drošība ir 
nevis tajā, ko un cik daudz tu esi darījis Manā labā, bet tajā, ko 
Es esmu darījis tavā labā! Un to Es tieši tev gribu apliecināt at-
kal un atkal: uzticies Man, Manam darbam un zini – tev ir pie-
dots!”

Visbeidzot, arī mēs, kristieši, no sirds piedodam tiem, kas 
lūdz mūsu piedošanu. Piedodam tiem, kas ir grēkojuši pret 
mums. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus pirmais mums ir piedevis visus 
mūsu grēkus, atbrīvodams mūs no soda, ko esam pelnījuši.

Kristū
mācītājs Intars



Atgriešanās Eiropā. Vācija
„Laiks ir īss, pārāk īss, lai pret kādu 

dzīvu būtni sevī glabātu naidu. Viņa mī-
lestības labad met to prom un piedod, 
kā Viņš tev ir piedevis.” (Autors nezi-
nāms)

Sanāksmē pie kāda paziņas es ierau-
gu sievieti, kas vairās man paskatīties 
acīs. Pajautājusi mājasmātei, viņa man 
pastāsta, ka tā esot viena no koncentrā-
cijas nometnes slimo kopējām Rāvensb-
rikā. Pēkšņi es viņu atceros. Pirms des-
mit gadiem tanī nometnē man vajadzēja 
Betsiju aizvest uz slimnīcas baraku. Mā-
sas kājas jau bija paralizētas, un viņa bija 
tuvu nāvei. Šī slimo kopēja izturējās pret 
viņu nežēlīgi un viņu bāra. To atceroties, 
manī iezogas naids. Domāju, ka esmu 
tam jau pāri, bet tagad, pēc visiem šiem 
gadiem atkal viņu ieraugot, manā sirdī 
izceļas liels rūgtums. Desmit gadus esmu 
glabājusi šo naidu sevī! Kāds kauns!

Kad savus grēkus esmu aiznesusi pie 
Kunga Jēzus kājām, Viņš tos iemet jūras 
dziļumos – un tie ir piedoti un aizmirsti. 
Un Viņš turklāt vēl tur pieliek Svētā Gara 
rakstītu brīdinājumu: zvejot aizliegts. 

Un es? Desmit gadu, un es vēl neesmu 
piedevusi, nedz aizmirsusi to, ko šī sieva 
nodarījusi! Apkaunota atzīstu savu vai-
nu. „Piedod manu vainu, ak, Kungs! Māci 
man mīlēt manus ienaidniekus.” 

Kāds prieks apzināties, ka tev tiek pie-
dots un ka tiekam no grēka važām 

glābti. Jēzus Kristus asinis mūs šķīs-
ta no visām vainām, ja tikai tās iz-
sūdzam. Bet attaisnošanos šīs 
asinis nešķīsta nekad. Tad naida 
vietā manā sirdī ienāk mīlestī-
ba. Pēc sapulces mēģinu ar 
viņu runāt, bet viņa to nevē-
las.

Nākamajā dienā man par 
viņu ir jādomā un jālūdz. Es 

ticu kopīgas lūgšanas spēkam. Jēzus pats 
ir teicis: „Kur divi vai trīs sapulcējušies 
Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Tur 
nav teikts: „Es nāku,” bet gan: „Es esmu.” 
Jēzus ir pirmais. Viņš aicina divus vai trīs 
nākt sadraudzībā ar Sevi. Tieši tādēļ lū-
dzu mājasmāti, vai viņa negribētu ar 
mani kopā lūgt. Tad viņa man pastāsta, 
ka jauno sieviešu pulciņā jau vairākus 
mēnešus lūdzot par šīs slimo kopējas 
dvēseles glābšanu.

Tas mani iedrošina, kad cilvēki lūdz 
par kādu dvēseli, tas nozīmē, ka Dievs 
strādā. Viņš zināmus cilvēkus liek mūsu 
sirdīs .., lai par viņiem iestājamies.

Es uzmeklēju tās slimnīcas adresi, kur 
šī medmāsa strādā. Piezvanu un saku, ka 
man tanī vakarā ir sanāksme un ka es 
būtu ļoti priecīga, ja viņa atnāktu. Pār-
steigta viņa man jautā: „Ko? Jūs gribat, lai 
es nāku?” – „Jā, tieši tādēļ jums piezvanī-
ju.” – „Tad es iešu.”

Skatīdamās man tieši acīs, viņa visu 
vakaru klausās. Es zinu, ka viņa to dara 
no sirds. Pēc sapulces mēs kopā Bībelē 
izlasām par pestīšanas ceļu, un 1Jņ 4:9 ir 
izšķirošais vārds: „Dieva mīlestība ir pa-
rādījusies mums, jo Dievs Savu vienpie-
dzimušo Dēlu sūtījis pasaulē, lai mēs 
caur Viņu dzīvotu.” Par viņas izšķiršanos 
līksmo eņģeļi. Mans naids ir prom, un es 
viņu tagad varu mīlēt. Un mani, kas savā 
zemapziņā bija glabājusi naidu, Tas 
Kungs tagad izlieto kā logu, caur kuru 
Viņa gaisma var iespīdēt šīs sievietes sir-
dī. Esmu kanāls dzīvā ūdens straumēm. 
Kāds brīnišķīgs spēks ir Jēzus asinīm! 
Viņš piedod, šķīsta un tad padara mūs 
par Savu darba rīku. Viņš šķīsta māla 
trauku, kas glabā sevī dārgumu. Grēci-
niekus, izglābtus grēciniekus Viņš izlieto 
kā Savus sūtņus. Kāda brīnišķīga žēlas-
tība! 

Egoisms
„Jo Manas domas nav jūsu domas, un 

jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. 
( Jes 55:8)

Kubas salā Havannā Pestīšanas armi-
jas namā man jārunā kādā jauniešu sa-
nāksmē. Ir ļoti karsts un telpa maza. [..] 
Diviem vīriem milzīgas bungas, un mana 
vieta uz platformas ir tieši starp viņiem. 
Vienas bungas sparīgi rībina gados vecs 
nēģeris ar sirmiem matiem, tā gribē-
dams parādīt savu mīlestību pret Kungu 
Jēzu. Skaņa ir gandrīz nepanesama. Kap-
teinim ir spalga balss, un jaunie kubieši 
dzied skaļi, turklāt viņi bieži plaukšķina 
ar rokām. Ap desmitiem jūtos ļoti nogu-
rusi un man sāp galva, taču, kad runāju, 
telpā valda klusums. Esmu pateicīga Die-
vam par šo izdevību pateikt savu vēsti. 
Pēc tam kāds misionārs rāda diapozitī-
vus. Viņš mazliet lepojas ar savu medicī-
nisko darbu, kuru nav speciāli studējis, 
bet, kā jau misionāram, viņam pietiekami 
daudz jāzina, kā rīkoties nepieciešamos 
gadījumos. Fotogrāfijās redzami dažā-
dām zālēm piekrauti galdi. Bet jaunos 
ļaudis nemaz neinteresē kārbiņas, pude-
lītes un flakoni. Troksnis ir tāds, ka misi-
onāram ir jākliedz, lai viņu kāds sadzirdē-
tu. Viņam beidzot savu uzstāšanos, 
pulkstenis jau rāda pusvienpadsmit. 

Tad kapteinis uzaicina pienākt tuvāk 
tos, kas grib piedzīvot glābšanu. Manā 
galvā acumirklī iezogas briesmīga patmī-
līga doma: labi būtu, ja neviens nenāktu. 
Mana galva ilgojas pēc miera! 

Priekšā iznāk divdesmit jauniešu. 
Kāda jauna kubieša acīs redzu asaras. 
Virsnieks viņam blakus saka ko pārlieci-
nošu. Viņa balss pauž mīlestību. 

Esmu pārsteigta par savu patmīlību. 
Es cerēju, ka neviens netaps glābts, jo 
miegs man bija svarīgāks par grēcinieku 
pestīšanu. Kāda briesmīga patmīle es 

Korija ten Būma
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I r skaista vasaras diena. Man ir kādi 10 vai 11 gadi. Vecāki kaut 
kur izbraukuši. Dārzā auklīte pieskata mazākās māsiņas. Esmu 
viena istabā. Negaidot sajūtos ļoti slikti. Nezinu, kas to izraisa, 

un nav arī būtiski. Saucu pēc palīdzības, bet neviens mani nedzird. 
Neatvairāmi uzmācas bailes: ja man tagad jāmirst, kur es nonāk-
šu? Es ļoti gribu būt debesīs, bet jūtu, ka starp Dievu un mani ir 
kāds šķērslis. Un, ja tas netiks novākts, es debesīs nenokļūšu. Es 
zinu, kas ir tas šķērslis. Nav runa par kādu konkrētu izdarītu grēku, 
bet par manu stāvokli Dieva priekšā. Zinu – esmu grēciniece. Un tad 
sāku no visas sirds lūgt: „Dievs, piedod man grēkus! Es gribu būt pie Tevis. 
Jēzus vārdā.” Un viss ir galā. Atkal jūtos labi. Ir skaista vasaras diena. Dārzā 
skan māsiņu smiekli. Un arī es nu skrienu pie viņām. 

Tā bija pirmā reize, kad Dievs man pieskārās tik personiski. Un esmu ļoti 
pateicīga saviem vecākiem par dievkalpojumiem, par Svētdienas skolu, par 
mājas svētbrīžiem un galda sarunām, par dzīves piemēru. Viss, ko par Die-
vu biju dzirdējusi un redzējusi, nu saslēdzās kopā vienā piedzīvojumā. Man 
nebija jāmaldās savās sajūtās un bailēs. Es zināju, kas tās par bailēm, un zi-
nāju, ka tās ir pamatotas. Man nebija jāmaldās, meklējot izeju. Es zināju, kas 
jādara, lai varētu tuvoties Dievam. Man nebija jāšaubās, vai Dievs tiešām ir 
piedevis, jo es uzticējos varenajam Jēzus vārdam.

Mīļie vecāki, vai jūsu bērni zina, kāds ir cilvēka stāvoklis Dieva priekšā? 
Vai viņi zina, ka ir debesis, bet ir arī elle? Vai jūsu bērni zina, kas viņus šķir 
no Dieva? Vai zina, kā lūgt grēku piedošanu un kā pēc tam zināt, ka ir pie-
dots? Vai jūsu bērni ir lūguši Jēzus vārdā? 

Personisko piedzīvojumu ar Dievu mēs saviem bērniem nevaram iedot, 
tā ir Dieva dāvana. Bet viss, ko viņi par Dievu būs dzirdējuši, tad sakritīs pa 
plauktiņiem, saliksies kopā kā puzles gabaliņi un veidos viņu dzīves gleznu, 
kas pagodinās Dievu.

Esiet nomodā par saviem bērniem!
Lai Dievs jūs svētī Jēzus vārdā!

Jūsu Iveta Godiņa

Lai arī šis gads atšķiras no ierastā, mēs, diakonijas komanda, vēlamies Ziemsvētkos apciemot mūsu draudzes seniorus 
un Psihoneiroloģiskā pansionāta iemītniekus. Sagatavošanās darbi gan šogad būs citādi. Aploksnīšu ar senioru vārdiem 
nebūs, jo to izdalīšana būtu pārāk sarežģīta, tāpēc dāvaniņas iegādāsimies par draudzes diakonijas līdzekļiem un tās 
visiem būs vienādas.

Dāvaniņās būs: konfektes, piparkūkas, svecīte, medus un tēja. Psihoneiroloģiskā pansionāta iemītniekiem 
dāvaniņu saturs mazliet atšķirsies. Kopā mums jāsagatavo 160 dāvaniņas mūsu draudzes senioriem un 
100 – pansionāta iemītniekiem.

Ziedojot šim mērķim, jūs palīdzēsiet izveidot svētku dāvaniņu kādam, kuram tā varbūt būs 
vienīgais taustāmais sveiciens šajos Ziemsvētkos. Sirsnīgi pateicamies ikvienam par piedalīšanos.

Lai Kungs dāvina cerību pilnu Adventi, un lai mūsu sirdis šai gaidu pilnajā laikā ir atvērtas!

Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes diakonijas nozares konts:
RĪGAS JĒZUS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000084191
Konta Nr. LV32RIKO0002930244787

esmu! Taču jūtu arī prieku, jo zinu, ko iesākt ar šo 
grēku. Jēzus Vārdā es to tūlīt izsūdzu savam de-
besu Tēvam, un Viņš piedod un šķīsta mani. Tikai 
tagad ar prieku varu lūgt ar 20 jauniešiem, kuri 
pieņēmuši svarīgu lēmumu. Sanāksme beidzās 
pusdivpadsmitos.

Nākamajā rītā esmu skaistā baznīcā, ko ap-
meklē Havannas ievērojamākie ļaudis. Draudzes 
žurnālā, ko pasniedz katram ienācējam, lasu ie-
vadrakstā par Koriju ten Būmu. Tur teikts tā: „Vis-
ievērojamākā pasaules evaņģēliste... nenogurdi-
nāma un pilnīgi nesavtīgi nodevusies evaņģēlija 
lietai...” 

Pirms saku savu vēsti, skaļi nolasu draudzei 
šo ievadu un tad turpinu: „Reizēm man sāk sāpēt 
galva no staru vainaga, ko cilvēki uzliek man. Vai 
jūs negribētu zināt, kāda šī Korija ten Būma pa-
tiesībā ir?” – Pastāstu, kas notika iepriekšējā va-
karā, ka miegs man bija svarīgāks nekā jauniešu 
dvēseļu glābšana. „Tāda ir Korija ten Būma! Kāda 
patmīlība! Kāds egoisms! Bet kāds prieks, ka viņa 
zina, ko darīt ar saviem grēkiem. Kad tos izsū-
dzam mūsu debesu Tēvam, mēs piedzīvojam, ka 
mūsu Aizstāvis Jēzus Kristus ir dzīvs un uzņem 
mūsu grēkus uz sevi.” 

Tūlīt jūtu kontaktu ar draudzi. Mēs neesam 
vairs skaista baznīca ar ievērojamiem draudzes 
locekļiem un „populāru pasaules evaņģēlisti”, bet 
visi esam grēcinieki, kuri saprot, ka Jēzus miris, 
lai izvestu mūs ārā no grēka un nāves loka. 

Korija ten Būma.  
„Kā zars pie vīna koka”. „Viņa Vārds manī”, 2013. 

Mīlais draugs!,

Mīlestībā
Jolanta un diakonijas komanda



Neapcietiniet 
savu sirdi

Ir dzirdēts, ka cilvēki, piemēram, 
apēdot saldējumu, kaut bija sev apso-
lījušies saldumus neēst, saka: es sa-
grēkojos. Vai tas ir tas grēks, kas ap-
rakstīts Bībelē?

Var atbildēt divējādi. No vienas puses, 
šim teicienam nav nekā kopīga ar to, ko 
par grēku dēvē Bībele. Tā sakot, tās ir 
muļķības. No otras puses, uz šādiem iz-
teicieniem var palūkoties arī tā, ka cilvēki 
no grēka neapzināti baidās. Cilvēki sajūt, 
ka ir grēcīgi, un, lai šo iekšējo diskomfor-
tu mazinātu, lieto tamlīdzīgus izteicienus, 
tā it kā nomierinot savu sirdsapziņu. Tas 
ir līdzīgi, kad cilvēki joko par nāvi. Vēstulē 
romiešiem Pāvils abus šos jēdzienus sa-
saista vienā teikumā – grēka alga ir nāve 
(Rm 6:23). 

Kas ir tas grēks, kas aprakstīts Bī-
belē?

Ir iedzimtais grēks, un ir aktuālais 
grēks. Iedzimtais grēks saistās ar grēkā 
krišanas notikumu Ēdenes dārzā. Kopš 
reformācijas laikiem iedzimtais grēks tiek 
skaidrots kā lepnība, neticība, ko pavada 
šaubas un nepaklausība. Čūska kārdināja 
Ievu – jūs būsiet kā Dievs. Te parādās lep-
nība. Ieva sacīja: „Dievs teica – ja ēdīsim 
aizliegto augli, mēs mirsim,” – uz ko čūska 
atbildēja: „Nemirsiet vis!” Te parādās ne-
ticība, ko pavada šaubas: Dievs saka vie-
nu, bet cilvēks sāk domāt, ka var būt arī 
citādi. Un tālāk notiek nepaklausība – aiz-
liegtā augļa ēšana. Labi saprotu arī kalvi-
nistus, kas pie iedzimtā grēka pieskaita 
arī nepateicību, proti, kā pirmie cilvēki va-
rēja būt tik nepateicīgi, jo viņiem taču viss 
bija, nekā netrūka. Esmu pārliecināts, ka 
ar šīm lietām tiek konfrontēts ikviens cil-
vēks. Tāpat iedzimto grēku var definēt kā 
cilvēka pilnīgu samaitātību un ienaidu ar 
Dievu.

Kas ir aktuālais grēks?
Katru dienu mēs to piedzīvojam trīs 

veidos: domās, vārdos un darbos. 
Un kurš no šiem grēkiem izpaužas 

visspilgtāk?
Es teiktu – visi, jo nav iespējams īpaši 

izdalīt kādu atsevišķu grēku. 
Vai padomju laikā grēkoja tāpat kā 

šodien?
Cilvēki ir bijuši grēcīgi visos laikos, bet, 

ja gribam salīdzināt padomju laikus ar 
mūsdienām, es teiktu, ka padomju laikos 
daudz biežāk nekā tagad Dievu publiski 
zaimoja. Mūsdienas arvien izteiktāka 
kļūst neticība. Viss tiek orientēts uz cilvē-
ku, uz viņa spējām, gribu un patiku. Vi-
sam vienmēr jāatrod racionāls izskaidro-
jums, tāpēc brīnumiem vairs nav vietas. 
Cilvēki paši definē savu ticību, un bieži 
vien tiek sacīts, ka nav pat svarīgi, kam tu 
tici, – galvenais, ka esi atradis kaut kādu 
pieturas punktu. 

Cilvēkam ir grūti saprast, ka viņš ir 
piedzimis nederīgs un sabojāts…

Kopš Ādama laikiem mēs visi pie-
dzimstam ar iedzimto grēku. Mēs nepie-
dzimstam kā baltas lapas, tāpēc visiem 
nepieciešama grēku piedošana un pestī-
šana. Jau mazos bērnos manām egoismu 
un savtīgumu. No kurienes tas nāk? Kā-
pēc bērns ir skaudīgs, negrib dalīties, bet 
visu grib tikai sev?

Varbūt nav bijusi pareizā audzināša-
na?

Kurš gan, būdams gadu, divus vai trīs 
vecs, ir saņēmis pietiekamu audzināša-
nu? Tāpēc te mēs nevaram runāt par au-
dzināšanu. 

Kā tu jūties šodienas sabiedrībā?
Diezgan vientuļi. Jo īpaši pēdējos divos 

gados.
Vai neticība ir pēdējo laiku lielā 

zīme?
Neticība ir viena no iedzimtā grēka iz-

pausmēm. Marka evaņģēlijā slima bērna 
tēvs Jēzum saka: „Es ticu, palīdzi manai 
neticībai!” (Mk 9:24) Patiesībā neticība 
bieži ir dziļš un apslēpts grēks. Īpaši spilg-
ti tas parādās līdzībā par nabaga Lācaru 
un bagātnieku. Tur redzam, cik milzīga 
var būt cilvēka neticība. Pat nonācis ellē, 
bagātnieks vēl arvien grib panākt savu, 
negrib klausīt Dievu un domā, ka pats 
visu zina labāk: kaut arī viņš lūdz Ābrahā-

mam palīdzību attiecībā uz saviem brā-
ļiem, viņš nav gatavs Ābrahāmu uzklau-
sīt. Kad Ābrahāms saka: „Tiem ir Mozus 
un pravieši, lai tie tos klausa,” (Lk 16:29) – 
bagātnieks iebilst: „Nē!” Tā sakot, lai mani 
brāļi sāktu ticēt, nevajag Dieva vārdu, bet 
gan pārdabisku brīnumu. Mēs redzam, ka 
pat ellē cilvēks turpina Dievam neticēt.

Bet kā ar pēdējiem laikiem?
Pēdējie laiki ir visnotaļ izstiepts jē-

dziens. Savā ziņā katra paaudze piedzīvo 
pēdējos laikus, taču Kristus joprojām nav 
atnācis. No vienas puses, pēdējie laiki ie-
stājās jau tad, kad Jēzus mācekļiem sacī-
ja: „Pasaules valdnieks ir dabūjis savu 
spriedumu,” ( Jņ 16:11) – un faktiski Pasta-
rā tiesa jau notiek 2000 gadus. Tajā pašā 
laikā neviens, izņemot Tēvu, nezina, kad 
Kristus nāks otro reizi. Runājot par lai-
kiem, kuros dzīvojam pašlaik, es gribētu 
teikt: skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs. 
Mēs dzīvojam juku laikos un nezinām, 
kāda būs rītdienas pasaule. Domāju, ka 
tā būs citāda, nekā to pieredzējām ie-
priekš, tāpēc mums, Dieva bērniem, ta-
gad ir īpaši jāmeklē Dieva tuvums, lai mēs 
taptu stiprināti ticībā. Paldies Dievam, ka 
Dievs nemājo tikai cilvēku darinātos 
tempļos, bet vēlas iemājot ikviena cilvēka 
sirdī. 

Kāpēc ir tā, ka no grēka nevar izvai-
rīties, piemēram, ar gribasspēku?

Attiecībā uz grēku Augustīns reiz raks-
tīja par cilvēka četriem stāvokļiem. Proti, 
pirms krišanas grēkā cilvēks bija tādā stā-
voklī, ka spēja grēkot un spēja negrēkot. 
Pēc krišanas grēkā cilvēks spēj grēkot un 

Neapcietiniet savu sirdi
Ziemassvētki ir piedošanas un cerības laiks, kad svinam gaismas uzvaru pār 
tumsu. Grēka vara līdz ar Kristus nākšanu pasaulē ir izdeldēta, taču kā tas nā-
kas, ka mēs joprojām grēkojam? Uz sarunu par grēku, tā nožēlu un piedošanu 
uzaicinājām ULDI ALPI.

Edgars Gertners
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Neapcietiniet 
savu sirdi

nespēj negrēkot. Kristū atdzimis cilvēks 
atkal ir tādā stāvoklī, ka spēj grēkot un 
spēj negrēkot. Savukārt paaugstinātais 
cilvēks spēj negrēkot un nespēj grēkot. Es 
to saprotu tā: ja Dievam paklausām un 
kārdinājumu uzvaram, tad spējam negrē-
kot. Bet vai mēs vienmēr Dievam paklau-
sām? Tāpēc attiecībā uz ceturto stāvokli 
es Augustīnam līdzi netieku.

Šai sakarā man tuvāks ir Kenterberijas 
Anselms, kurš 11. gadsimtā sarakstīja 
darbu „Kāpēc Dievs kļuva cilvēks” (Cur 
Deus Homo). Atšķirībā no Augustīna An-
selms runā ne tikai par cilvēku, bet arī 
par Kristu. Anselms piedāvā četrus vari-
antus: spēja grēkot, spēja negrēkot, ne-
spēja grēkot, nespēja negrēkot. Jautā-
jums: kas attiecas uz Kristu un kas uz cil-
vēku? Uz cilvēku attiecas spēja grēkot un 
nespēja negrēkot, turpretī Kristus spēj 
negrēkot un nespēj grēkot. Tāpēc arī kris-
tītam un kristīgam cilvēkam, t. i., ticīga-
jam, visu mūžu ir jācīnās ar grēku. Ar 
savu gribasspēku mēs nekur tālu netik-
sim. 

Luters ir sacījis, ka mēs savā gribā ne-
spējam izvēlēties labu. Iespējams, varam 
izvēlēties mazāko ļaunumu, bet ne labu. 
Pāvils saka: „Manī, tas ir, manā dabīgajā 
miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man 
ir dots, bet labu darīt ne.” (Rm 7:18) Te 
mēs redzam, cik mūsu griba ir ierobežo-
ta. Jaunajā tulkojumā tas ir rakstīts šādi: 
„Es zinu, ka manī, tas ir, manā miesā, ne-
mājo labais; es gan varu gribēt labu, bet 
piepildīt nevaru.” Faktiski krišana grēkā ir 
ietekmējusi arī mūsu spēju darīt labu.

Ja es būtu pilnīgi no malas, teiktu – 
šis izklausās pēc maniakālas diagno-
zes.

Te būtu jāsaprot, kas ir labs. Labs var 
būt tikai tas, kas ir Dieva dots. Mēs varam 
darīt labu tikai tad, ja Dievs mums šādu 
iespēju dod (Ef 2:10). Turklāt darīt labu 
tādā izpratnē, ka tas ir labs Dieva acīs. 
Jēzus saka: „ES ESMU vīnakoks, jūs tie 
zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes 
daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka ne-
spējat darīt.” ( Jņ 15:5). Šis ir garīgs, nevis 
cilvēcisks skatījums uz to, kas ir un kas 
nav labs. Citādi mēs rosāmies, skrienam, 
ejam un darām, tā sakot, ceļam tiltus, tu-
neļus, pilsētas, kosmosa kuģus – bet tas 
ir labi pilnīgi citā izpratnē, jo Dieva acīs la-
bais nozīmē nevis mūsu sekmes un panā-
kumus, bet mūsu kalpošanu Dievam un 
cilvēkiem. Turklāt patiesi labo mēs darām, 
paši to pat neapzinoties (Mt 25:37–40). 

Ja grēks ir visnopietnākais pārkā-
pums, kāpēc Dievs mums dod tik 
daudz atgriešanās iespēju?

Atbilde ir ļoti vienkārša: jo Dievs mūs 
mīl. Kristus par mums mira, kad mēs vēl 
bijām grēcinieki jeb ienaidā ar Dievu. Vēs-
tulē Titam ir rakstīts: „Bet, kad atspīdēja 
Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestī-
ba uz cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis 
taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, 
bet pēc Savas žēlsirdības” (Tit 3:4–5). Die-
va dāsnums un bagātība dod cilvēkam 
vairākas iespējas atgriezties. Jautājums 
gan būtu precizējams: ko mēs saprotam 
ar atgriešanos? Atgriešanās jeb Dieva 
taisnošana ir vienreizējs notikums, ko 
mēs, luterāņi, pieslienoties senbaznīcai, 
skaidrojam kā svētās Kristības saņemša-
nu, kad mums tiek dota Svētā Gara dāva-
na – ticība. Cilvēks piedzimst no augšie-
nes. Tad seko (un arī savijas kopā ar 
mūsu taisnošanu) cilvēka svētdarīšana, 
kas vairs nav vienreizējs notikums, bet 
process visa mūža garumā. Tikai jaunpie-
dzimis cilvēks zina, ko nozīmē miesas un 
gara cīņa. Tādā izpratnē atgriešanās 
mums ir nepieciešama katru dienu. 

Kas notiek, ja grēkus nenožēlo?
Pirmkārt, paldies Dievam, es šeit nees-

mu iecelts par tiesnesi. Šis jautājums ir ti-
kai un vienīgi Dieva ziņā. Ir gan iespējams 
tāds sirds stāvoklis, ko saucam par nocie-
tinātu sirdi. Tāds cilvēks ir uz bīstama 
ceļa. Tomēr, kamēr pastāv Dieva žēlastī-
ba, cilvēks var nožēlot grēkus un atgriez-
ties pie Dieva. 

Kā tad pareizi nožēlot grēkus?
Ticībā, ka Kristus upuris ir pietiekams, 

lai ikviens grēks varētu tikt mazgāts bal-
tāks par sniegu. Šajā kontekstā svarīgs ir 
Svētais Vakarēdiens, kurā Kristus upura 
dēļ mēs saņemam grēku piedošanu. Tur-
klāt Svētajā Vakarēdienā mēs ne tikai sa-
ņemam grēku piedošanu, bet arī tiekam 
stiprināti ticībā un saņemam mūžīgās 
dzīvības apsolījumu.

Kāpēc ir svarīgi grēkus nožēlot? Pa-
saulē taču tik bieži dzirdam teicienu 
„Dzīvo tā, lai nebūtu nekā, ko nožē-
lot!”.

Ja cilvēks dzīvo ar pārliecību, ka pats ir 
savas laimes kalējs, viņam var šķist, ka 
galvenais dzīvē ir izdarīt pareizās izvēles, 
apzināti nedarīt ļaunu un tā tālāk. Te nu-
dien nebūtu nekā, ko nožēlot. Taču jautā-
jums – vai šādi cilvēki pastāv? Kāpēc es 
nekad neesmu tādus sastapis? Ir vēl kāds 
teiciens: „Katram sava uts.” Domāju – ik-

viens cilvēks zina, ka viņš nav pilnīgs un 
grēko. Tieši tāpēc grēku nožēla ir nepie-
ciešama.

Cik reižu var nožēlot vienu un to 
pašu grēku?

Es nedomāju, ka Dievs šai sakarā ved 
grāmatvedību. Cilvēki – varbūt. Pēteris 
Jēzum gribēja izrādīt labvēlību, kad prasī-
ja: vai pietiek, ka es savam brālim piedo-
du septiņas reizes? Saskaņā ar Veco Derī-
bu bauslība paredzēja, ka pietiek, ja pie-
dodam trīs reizes. Pēteris, kā redzams, šo 
ciparu bija dubultojis ar astīti. Jēzus atbil-
de bija: nevis septiņas, bet septiņdesmit 
reiz septiņas! No šīs atbildes noprotam, 
ka arī mums šai ziņā nekāda grāmatvedī-
ba nav jāved, ko arī parāda dzīves prakse. 
Vai mēs esam uzskaitījuši, ka pret mums 
kāds grēkojis 100 vai 158 reizes? Nē. Tā-
pat rīkojas arī Dievs. Tāpēc skaitļu izteiks-
mē nevar pateikt, cik reižu var nožēlot 
vienu un to pašu grēku. 

Kā cilvēks var zināt, ka viņš ir grē-
cīgs?

Bībeles atbilde ir skaidra: Dieva vārds 
(bauslība) dod grēka atziņu. Ja nebūtu 
baušļu, mēs nezinātu, kas ir grēks. Baus-
lības uzdevums ir pateikt cilvēkam: „Tu 
esi grēcinieks.” Tāpēc, lai cilvēks nāktu 
pie grēku atziņas, viņam ir jādzird Dieva 
vārds. 

Kas notiek ar tiem, kuri grēku apzi-
nās, bet nenožēlo?

Bez grēku nožēlas nevar saņemt grēku 
piedošanu. Bez grēku piedošanas nevar 
saņemt pestīšanu. Taču arī te tiesnesis ir 
tikai Dievs, ne cilvēks.

Kas notiek ar tiem, kuri grēku neap-
zinās un tāpēc nenožēlo?

Kā minēju jau iepriekš, lai cilvēks nāk-
tu pie grēka atziņas, viņam ir jādzird Die-
va vārds. Ja runājam par tādām vietām uz 
zemes, kur Dieva vārds vēl nav pasludi-
nāts, tad atstāsim šo jautājumu Dieva 
ziņā. Pāvils teica, ka pagāniem viņu sirds-
apziņa ir kā likums, kas viņus apsūdz vai 
attaisno. Taču, ja runājam par tā saukto 
mūsdienu civilizāciju, tad grūti būtu at-
rast cilvēku, kurš nekad neko nav dzirdē-
jis par Jēzu. Lai vai kā, mūsu platumos 
grādos Dieva vārds ir sludināts jau gad-
simtiem, tāpēc Dieva priekšā cilvēkam 
nav, ar ko aizbildināties (Rm 3:19). 

Ko tu novēli šīs sarunas lasītājiem?
Ir svarīgi būt nomodā un gaidīt savu 

Kungu. Kā Dieva vārds saka Vēstulē ebre-
jiem: „Šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi, ne-
apcietiniet savas sirdis” (Ebr 3:7–8).
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Pārdomas par grēku un to, kā iegūt 
atbrīvošanu no grēka, vēlos sasaistīt ar 
Jēzus stāstītu līdzību no Mateja evaņģēli-
ja.

„Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, 
kas ar saviem kalpiem gribēja norēķinā-
ties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam 
pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 
desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas ne-
spēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to 
pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas 
tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita 
pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams: 
cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. 
Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to 
palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis 
pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no 
saviem darba biedriem, kas tam bija 
simts denāriju parādā; viņš to satvēra, 
žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā! 
Tad viņa darba biedrs krita tam pie kā-
jām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es 
tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un no-
gājis to iemeta cietumā, tiekāms tas savu 
parādu samaksā. Kad nu viņa darba 
biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie 
aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, 
kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasau-
ca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps! 
Visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu 
mani lūdzi. Vai tad tev arīdzan nebija ap-

žēloties par savu darba biedru, kā es par 
tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs ap-
skaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr 
tas samaksā visu, ko viņš tam bija parā-
dā. Tā arī Mans Debesu Tēvs jums darīs, 
ja jūs ikviens savam brālim no sirds ne-
piedosit.” (Mt 18:23–35)

Šo līdzību uztvert nav grūti – tā runā 
par Dievu un mums, grēciniekiem, kuru 
vaina Dieva priekšā ir bezgalīgi liela. Pa-
rāds ir galvu reibinošs. To nespējam nolī-
dzināt, pat ja mums piecus mūžus dotu. 
Ja dotu, manuprāt, kļūtu tikai vēl ļaunāk, 
jo cilvēks ir grēcīgs pašā esamības saknē, 
kodolā. Kā redzam, pat visa cilvēce kopu-
mā, gadu tūkstošiem ritot, nav spējusi 
kļūt labāka un tīrāka. Saknē, kodolā mī-
tošo grēku cilvēks pats nespēj padarīt 
par neesošu. Tas ir tieši kā līdzībā ar kal-
pu, kura parāds ķēniņam bija tik liels, ka 
to nomaksāt viņš nespētu, pat ja viņam 
dotu vairākus mūžus, pat mūžību. Tur-
klāt šis parāds atstāja graujošu iespaidu 
uz visu viņa namu – sievu, bērniem, visu, 
kas vien ar šo parādnieku saistījās. Tāda 
ir grēka daba. Grēka dēļ cilvēki arī cits ar 
citu ir sapīti mokošām saitēm. Grēks nav 
tikai kāda indivīda problēma, kas apkār-
tējos neskar. 

Bībele saka pavisam noteikti: „.. visi ir 
grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās go-

dības.” (Rm 3:23) Ikviens cilvēks patiesī-
bā zina, ka ir vainīgs, ka ir grēcinieks. 
Dieva dotie baušļi, kas ierakstīti pat neti-
cīgu cilvēku sirdīs, saka jo skaidri: to tev 
būs darīt un to nebūs. Un ikvienam nā-
kas atzīt: es neatbilstu nevainojamam 
taisnības, patiesības standartam. Cilvēki 
gan mēdz sevi attaisnot – labi, esmu grē-
cinieks, bet ne jau tik liels. Šo ilūziju, ka 
neesmu jau nemaz tik slikts, sagrauj Die-
va vārdā sacītais, ka Dieva priekšā nekas 
nesvēts nenāks: „Nemūžam tur nekas 
neieies, kas nesvēts ..” (Atkl 21:27) Ne kri-
patiņa no nesvētuma nevar nākt Dieva 
priekšā, pastāvēt kopā ar Viņu mūžībā. 
Tieši tāpēc, līdzību stāstot, Jēzus kon-
frontē mūs ar tik milzīgu parāda summu, 
kādu nolīdzināt cilvēks vienkārši nespēj, 
lai kā viņš nopūlētos. Mūžībā ir tikai labā 
un kreisā puse (Mt 25:31–46), neitrālas 
zonas nav, kur varētu nonākt tie, kuri 
domā: ar mani jau nemaz tik slikti nav. Ir 
jānotiek tam, ka Dieva vārds mums pasa-
ka jo skaidri: tu esi bezcerīgi pazudis grē-
cinieks. Tādam, kāds esi, tev Dieva priek-
šā nav nekādu izredžu.

Totāla satriektība, sirds sagrauztība, 
ieraugot savu grēku lielumu, ir tas labais, 
tik vajadzīgais sākums grēka problēmas 
atrisināšanai mūsu dzīvē. Mums tieši tā 
kā kalpam līdzībā ir jānonāk pilnīgā 

 

Grēks un 
grēku 

piedošana
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strupceļā, bezizejā, lai tad atrastu vienī-
go atbildi, kā galvu reibinošais parāds va-
rētu tikt nolīdzināts. Tādā brīdī, kad 
šķiet – nekāda atrisinājuma nav –, vienī-
gā un pareizā iespēja tomēr ir. Tā ir lūg-
šana, saukšana pēc žēlastības. Tas ir tieši 
kā Jēzus stāstītajā līdzībā – kalps, kurš 
sava parāda dēļ ir pilnīgi pazudis, metas 
kunga priekšā lūgšanā, lūdzot saudzēt 
un žēlot. Jā, viņš lūdz diezgan nesaprātī-
gi, solot visu parādu samaksāt, ko viņš 
nemaz nespētu, bet, kā noprotam, viņš 
lūdz no sirds. Paldies Dievam, ka ķēniņš 
ir gudrs. Viņš labi zina, ka parāda problē-
mas atrisināšana ir vienīgi Viņa paša spē-
kos. Un patiesi – vienīgais atrisinājums ir 
tajā, ka ķēniņš visu parādu atlaiž. Visu! 
Kad žēlastība tiek lūgta, izrādās – ķēniņš 
ir tik žēlsirdīgs un piedodošs. Kalps vienā 
mirklī ir pilnīgi brīvs. Atlaists un piedots 
ir viss, pilnīgi viss. 

Šo līdzību patiesi nav grūti saprast. 
Runa ir par Dievu, kurš savā Dēlā Kristū – 
vienīgi Viņā un caur Viņu – mums, visiem 
bezcerīgajiem un ļaunajiem parādnie-
kiem, ir bijis un turpina būt tik žēlsirdīgs. 
Viņš mums piedod visus grēkus, kad sau-
cam pēc žēlastības, skaidri ieraudzījuši, 
ka esam pelnījuši vien mūžīgu 
sodu un elli un nekādi mūsu 
labie darbi un sevis uzlaboša-
nas mēģinājumi, lai kā arī mēs 
nopūlētos, mūsu parādu Dieva 
priekšā dzēst nespēj. Vienīgi no 
pilnīgas žēlastības Golgātā pie-
nestais Kristus upuris dzēš 
mūsu grēkus, turklāt visus un 
uz mūžību. Cik pateicīgiem, līksmiem, jā, 
arī pazemīgiem mums jābūt, kad esam 
saņēmuši šādu žēlastību! 

Paturēsim prātā arī to, ka šis žēlastī-
bas brīnums notiek katrā dievkalpojumā. 
To skaidri apliecina mūsu grēksūdzes 
teksti, ja tos satveram ticībā Kristum, uz-
klausām un tiem ticam. Mēs taču tāpat 
kā kalps līdzībā lūdzam un saucam pēc 
žēlastības: „Mani grēki man gauži sāp. 
Žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku! 
Savu grēku dēļ esmu pelnījis sodu laikā 
un mūžībā.” Lūk, ja pat visu mūžību man 
dotu parāda nolīdzināšanai, es pats to 
nespētu. Un tad nāk visu atrisinošā atbil-
de, Dieva dota, caur mācītāju pasludinā-
ta: „Ja ticībā Kristum esi lūdzis žēlastību, 
visi tavi grēki ir piedoti Tēva un Dēla, un 
Svētā Gara vārdā!” Vai apjaušam notiku-
šā lielumu? Viss piedots, viss atlaists, pil-
nīgi viss. Lūk, tāds ir mūsu Dievs, kad lū-

dzam Viņam žēlastību un piedošanu. Nu 
varam stāties labajā pusē pie svētā Die-
va, nav jāstāv kreisajā, kur velni un elle. 
Pēc katra dievkalpojuma mājup varam 
doties lielā līksmē un priekā, jo ejam 
taču kā tie, kuriem visi grēki ir piedoti. 
Cik pateicīgiem, cik žēlsirdības piepildī-
tiem mums visiem vajadzētu būt! Bet 
tad, no ārpuses aizverot dievnama dur-
vis, ir pasaule, dzīve un attiecības ar cil-
vēkiem, kurus sastopam, tāpēc ir svarīgi 
pakavēties arī pie Jēzus stāstītās līdzības 
otrās daļas. 

Brīnumainu grēku piedošanu saņē-
mušiem, brīviem no jebkāda parāda Die-
va priekšā, vai arī mums nevajadzētu būt 
žēlsirdīgiem un piedodošiem attiecībās 
ar cilvēkiem, kas dzīvē mums likti līdzās? 
Savādi, bet izskatās, ka spējam gana ātri 
atkal grēkot, kļūstot vainīgiem. Un skat – 
dzīvē tik bieži notiek tā kā Jēzus stāstītajā 
līdzībā. Dievs tik mīloši un žēlsirdīgi ir 
piedevis visu, bet cilvēks savam tuvāka-
jam, kurš lūdz piedošanu, neko negrib 
piedot un atlaist. Esmu dzirdējis – arī jūs 
droši vien būsiet dzirdējuši – cilvēkus sa-
kām ļoti bīstamus vārdus: „To nu gan es 
viņam nemūžam nepiedošu!” Ko tādu 

dzirdot, man jādomā: cik satriecoši grūti 
cilvēkam ir dzīvot ar nepiedošanas velnu, 
kas viņā iemājojis. Tas grauž un grauž, 
nedodot mieru un patiesu brīvību. Šķiet, 
bieži aizmirstam, ka arī nepiedošana un 
ieļaunošanās ir grēki, kas sāk nošķirt no 
mājošanas svētā Dieva klātbūtnē. 

Padomāsim, kā būtu, ja mēs Dievam 
lūgtu žēlastību un piedošanu, bet Viņš 
atbildētu: „Nepiedošu. Nu labi, dažus 
grēkus piedošu, bet ne visus. Pamokies 
tā kārtīgi, varbūt beigās tad piedošu.” Kā 
mēs justos? Nožēlojami. Ja mēs nepiedo-
dam tiem, kas lūdz piedošanu mums, 
mēs tieši tā liekam justies viņiem – nožē-
lojami. Taču lielākie zaudētāji jau esam 
mēs paši. Nepiedošanas velns, ja tā var 
teikt, sēž mums uz pleca, un viņš ir ļoti 
viltīgs mocītājs. Nomocīti cietēji būsim 
vien paši. Ļoti svarīgi vārdi līdzības tek-
stā ir šie: „Visu šo parādu es tev atlaidu, 

kad tu man lūdzi. Vai tad tev arīdzan ne-
bija apžēloties par savu darba biedru, kā 
es par tevi esmu apžēlojies?” Dārgie, šo 
jautājumu Dievs uzdod mums, jā, ļoti no-
teikti – tev un arī man: vai, piedošanu sa-
ņēmis, esi žēlsirdīgs, piedodošs, izlīgumu 
meklējošs – tāds, kāds ir bijis un vēl ar-
vien pret tevi ir Dievs? 

Ja kāds tomēr ir nodomājis palikt ie-
ļaunojumā un nepiedošanā, tad jāzina, 
ka tam kādudien būs sekas. Un tās nepa-
visam nebūs iepriecinošas. Jēzus neaiz-
mirsa norādīt arī uz sodu, ko pelnīs ne-
piedošana, kā līdzības tekstā sacīts: 
„.. kungs apskaitās un nodeva to mocītā-
jiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš 
tam bija parādā.” Bet, kā rakstīts jau ie-
priekš, samaksāt savu parādu nespējam, 
pat ja mums dotu mūžību. Tieši tāpēc, ka 
nespējam, Kristus pasaulē nāca kā mūsu 
Glābējs.

Es ceru, ka mēs visi gribam pieaugt 
Kristus līdzībā, sniedzot līdzcilvēkiem žēl-
sirdību, piedošanu un izlīgumu. Un vien-
mēr notiek tā, ka tur, kur valda piedoša-
na un vienprātība, atveras debesu logi 
un durvis uz bagātīgām dāvanām un svē-
tībām, kuras Dievs jau no mūžības ir sa-
gatavojis. Vajadzīgas tikai tādas sirdis un 
rokas, kas spēj tās saņemt. Tādas rokas 
parasti ir tiem, kas paši kļuvuši žēlsirdīgi 
un piedodoši.

Mīļie, piedošanas latiņu Kungs Jēzus ir 
pacēlis ļoti augstu, jo citādi nedrīkst būt. 
Viņš tā dara tāpēc, ka nepiedošanā ir 
mokas un pazušana. Kad apustulis Pēte-
ris jautāja: „„Kungs, cikkārt man būs pie-
dot savam brālim, kas pret mani grēko? 
Vai ir diezgan septiņas reizes?” Jēzus saka 
uz to: „Es tev nesaku septiņas reizes, bet 
septiņdesmit reiz septiņas ..”” (Mt 18:21–
22) Ticu, ka Kristus mums dāvina spēku 
būt piedodošiem. Arī tā ir žēlastība, lai 
mums nevajadzētu ciest sodu un mokas. 
Sirsnīgs paldies Viņam par to!

Un beidzot vēl pamudinājums. Pirms 
dievkalpojuma, gaidot uz tā sākšanos, 
mums ir brīnišķīga iespēja nevis citam ar 
citu pļāpāt, bet atvērt dziesmu grāmatas 
beigās daļu „Mācība”. Tur atradīsim brī-
nišķīgu paskaidrojumu par grēksūdzi, 
Kristību, Svēto Vakarēdienu u. c. Pārlasīt 
šos tekstus patiesi nebūs par daudz, jo 
mēs visi esam diezgan aizmāršīgi. Lai 
Dieva žēlastība ar mums visiem bagātīgi!

Mācītājs Erberts

Šķiet, bieži aizmirstam, 
ka arī nepiedošana un 
ieļaunošanās ir grēki, kas sāk 
nošķirt no mājošanas svētā 
Dieva klātbūtnē.
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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, LV-1050 
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2021. GADA SEPTEMBRA UN OKTOBRA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(reliģiskajai darbībai, Svētdienas skolai u. c.) 9880
Latvijas fizisko personu ziedojumi 4555
Kolektes 4055
Ieņēmumi no zemes nomas 1410
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 840
Kazuālijas 80
KOPĀ 20820

Izdevumi, EUR:
Algas par augustu, septembri (9 darbinieki)  9775
Nodokļi  5770
Baznīcas jumta krāsošana 4000
Grāmatvedības pakalpojumi (augusts, septembris) 865
Maksājums LELB  800
Citi izdevumi 600
Izdevumi par nozaru darbu (Svētdienas skola, koris) 315
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 250
Elektrība 240
Saimniecības un kancelejas preces 230
Izdevumi par draudzes Sadraudzības dienām 230
Pasta izdevumi 185
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 100
Degviela, transporta izdevumi 100
„Rīgas ūdens” 85
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 55
Atkritumu izvešana 30
Bankas komisijas maksa 30
Reprezentācijas izdevumi 25
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
„Venden” ūdens 10
Drukas darbi 5
KOPĀ 23740

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja Reiņa Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Tel. 26899309, e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
Mācītāja Intara Jonīša pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Tel. 29440025, e-pasts: intars.jonitis@gmail.com
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc 
 dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta 
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00  
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00 
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123
Svētdienas skola 
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
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.

SVEICAM NOVEMBRĪ

Natālija Caune
Lidija Bunce
Jānis Redlihs
Skaidrīte Mežecka
Verners Losbergs
Kārlis Škenderskis
Māris Ostrovskis
Jānis Račko
Jānis Miķelsons

SVEICAM DECEMBRĪ

Rute Bērziņa
Vera Brencāne
Vilma Ārija Pallo
Dzidra Vija Lāce
Ludviķis Bērziņš
Ināra Meldere
Leontīne France
Antra Legzdiņa
Antra Zeltiņa

KRISTĪTI

Adelīna Liliāna Rīsa
Ārons Bikše
Martins Reinfelds
Lelde Eistere-Rolava
Edgars Zunde

LAULĀTI 

Artūrs Obrickis un Lana Logina

MŪŽĪBĀ 

Ģederts Melngailis
Ērika Ābele
Jautrīte Maļina

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 450 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Intars Jonītis, Iveta Godiņa, Milda Klampe, Jolanta Cukure, Edgars Gertners, Erberts Bikše, Laima Roze

vienkārši sveiciens 
Kristus dzimšanas 

dienā
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