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Mīļā draudze, ir pienācis ražas laiks un varēsim svinēt Pļau-
jas svētkus. Dievs atgādina šo pašu svarīgāko pamatu pateicī-
bai: „.. neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no 
Ēģiptes zemes, no verdzības nama ..” (5Moz 8:14) Tas ir atgādi-
nājums arī mums, ka pateicības avots ir Dieva žēlastība un 
glābšana Jēzū Kristū.

Kāds patiess stāsts par divpadsmitgadīgu zēnu Dāvidu, kurš 
bija piedzimis bez imūnsistēmas. Viņam tika veikta kaulu sma-
dzeņu transplantācija. Līdz tam visu savu mūžu viņš bija pava-
dījis noslēgts no apkārtējās pasaules, lai novērstu baktēriju 
piekļuvi, kas varētu viņu nogalināt. Viņš nezināja, kā tas ir – 
 sajust pieskārienu, glāstu. Reiz Dāvidam jautāja, ko viņš vēlētos 
darīt, ja būtu brīvs no šīs slimības. Dāvidam ilgi nebija jādomā, 
un viņš atbildēja: „Es gribētu staigāt ar basām kājām pa zāli un 
ļoti vēlētos sajust mīļās mammas pieskārienu.” Jēzū Kristū 
Dievs mums ir pieskāries un saucis mūs vārdā. Dievs atgādina, 
lai neaizmirstam par žēlastību, kas ir jauna katru rītu. Pāvils 
raksta: „Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par 
mums visiem nodevis nāvē ..” (Rm 8:32)

Dieva žēlastība dara mūsu sirdis pateicīgas un gatavas kal-
pot. Pāvils atgādina kādu pamatvērtību: „.. kas sīksti sēj, tas arī 
sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik-
viens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai 
piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” (2Kor 9:6–7) Dievs ir 
bagātīgi sējis savu mīlestību un aicina tā darīt arī mūs. Te stāsts 
ir nevis par daudzumu, bet par sirdi, kas spēj dot ar prieku. Sīk-
sta sējēja sirds nespēj dot ar prieku, bet aizvien lūkojas uz sevi 
un uz citiem ar vērtējumu. Tā saka: „Vai man pietiks? Vai ir vērts 
dot? Vai novērtēs manu dāsnumu?” Cik labi, ka Dievs tā neska-
tās uz mums, bet bagātīgi dāvā savu žēlastību Jēzū Kristū. 

Jēzus saka: „Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sa-
kratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to 
mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” (Lk 6:38)

Sējējs, kas sēj uz svētību, to dara ar prieku un ticībā Dievam. 
Pāvils izgaismo šīs pamatvērtības: „Ikviens lai dara, kā tas savā 
sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devē-
ju Dievs mīl.” (2Kor 9:7) Tas sākas ar lūgšanu: „Kungs Jēzu, kā es 
varu kalpot Tavā valstības darbā ar to, kas man ir dots?” Sēt uz 
svētību nenozīmē darīt vairāk, kā es spēju; tas nozīmē – darīt 
no sirds, izmantojot to, kas man ir dots. Piemēram, ar prieku 
un no sirds mācīties, strādāt, uzkopt baznīcu, sagrābt lapas, 
zvanīt baznīcas zvanu. 

Tā ir apņemšanās. Konkrēta rīcība ar prieku. Pateicības pil-
na, nevērtējot saņēmēju, bet atstājot visu Dieva rokās. Tas ir 
prieks nest Evaņģēlija vēsti ar vārdiem un darbiem. Ikviens, 
kurš saka: „Es ticu Jēzum,” – bet neatbalsta Viņa Evaņģēliju, pa-
tiesībā nedzīvo ar Evaņģēliju. Tā ir kalpošana, kurā saņemam 
daudz vairāk, nekā spējam dot. Kad atdarām sirdi Dieva dar-
bam un ļaujam caur mums plūst Viņa svētībai, mēs piedzīvo-
jam, cik liela, plaša un dziļa ir Viņa mīlestība. Šī svētība pirm-
kārt ir nevis materiāla, bet garīga: „.. tad jūs būsit bagāti visās 
lietās katram labam darbam ..” (2Kor 9:11) 

Esot Dieva valstības darbā, mūsu sirdīs pieaug pateicība. 
Kad ar svētību esam sējuši un redzam augļus, tad sirds ir pilna 
pateicības. Pāvils raksta: „.. un tā mēs panāksim, ka Dievam 
tiks dota pateicība.” (2Kor 9:11) Pāvils 9. nodaļu pabeidz ar pa-
teicību: „Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!” 
(2Kor 9:15) Sirds, kas ticībā satvērusi šo visdārgāko dāvanu – 
Kungu Jēzu –, vienmēr būs pateicīga un priecīga kalpot Dievam 
par godu. 

Mācītājs Reinis

„Bet paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!” (2Kor 9:15)
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K ad Kristīne mani uzaicināja da-
līties ar liecību, domās pārcilā-
ju dažādus piemērus – gan 

personiskus, gan ikdienišķus. Kopumā 
esmu pateicīga Dievam, ka esmu saņē-
musi atbildes uz lūgšanām un Viņa va-
dību; aicinājumu – stipri biežāk! Jāatzīst 
arī, ka bijuši mirkļi, kad bijis jāmācās 
pieņemt atbildi „nē”, lai gan ar laiku arī 
šis sāpīgais „nē” ir mainījies, ieraugot, 
ka tā tiku pasargāta no kaut kā, ko pati 
vēl iepriekš nesaskatīju. Šoreiz vēlos pa-
dalīties ar kādu salīdzinoši nesen pie-
dzīvotu atbildi, kas saistās ar šo pandē-
mijas un pārmaiņu laiku, kurš pavisam 
noteikti daudziem ir nesis rūpes, sa-
traukumu un, iespējams, pat zaudēju-
mu.

Man Latvijas pandēmijas izolācija sā-
kās, kad mūsu dēliņam bija 8–9 mēneši 
un es jau iepriekš kādu laiku biju pava-
dījusi atšķirti no savas „iepriekšējās” 
dzīves. Kā jau ar pirmo bērnu, šīs izmai-
ņas, kad jāpaliek mājās un jābūt zināmā 
mierā un izolētībā, ir daudz jūtamākas, 
lai gan visi piekrīt, ka bērna aprūpe ir 
arī darbs 24/7. Kad martā viss nosacīti 
apstājās, manu ikdienu tas ietekmēja 
tikai pozitīvi – vīrs bija blakus, varējām 
daudz vairāk visi būt kopā, atsākām ļoti 
svarīgu un vajadzīgu vakara svētbrīža 
tradīciju. Man šī pandēmija atnesa tikai 
labo: dēliņš burtiski nedēļas laikā sāka 
rāpot un pēkšņi uz visa negatīvā fona 
tās izjūtas, kas mani pārņēma, bija patī-

kamas un siltas. Tomēr dažkārt 
sevi mazliet šaustīju, jo ziņas 

un citus informācijas avotus 
vispār nelasīju – tā teikt, 
egoistiski baudīju savu 
 laimes burbuli!

Bet, pietuvojoties būtis-
kajam, tā atbilde nāca 

mazliet vēlāk. Jau ilgāku laiku biju lūgusi 
par kalpošanu. Šķita, ka līdz ar bērniņa 
gaidībām arvien mazāk un mazāk ie-
saistos draudzes aktivitātēs. Pie sevis 
domāju: „Kad mazais piedzims, kādu lai-
ku droši vien vispār neko nevarēšu da-
rīt. Kā tas būs?” Es par to skumu un lū-
dzu, lai Dievs rada kādu kalpošanas 
iespēju, kas būtu piemērota maniem 
jaunajiem dzīves apstākļiem. Atbildi sa-
ņēmu tad, kad ar pandēmiju saistītie 
noteikumi kļuva tik stingri, ka draudze 
vairs nedrīkstēja dziedāt kopdziesmas. 
Tomēr drīkstēja dziedāt pa diviem vai 
trim, ievērojot attiecīgo distanci, lai ne-
būtu tā, ka ērģeles spēlē, bet draudzē ir 
klusums. Nu re! Atkal pandēmijas raizes 
man atnesa iespēju.

Man piezvanīja draudzes mūzikas 
dzīves vadītāja Vitiņa un kora diriģents 
Henrijs, kas nu jau diezgan regulāri ap-
vaicājās par manu iespēju svētdienās 
kalpot, dziedot kopdziesmas. Man tas 
nozīmēja ļoti daudz – izrauties uz 
2–3 stundām no mājām, pabūt savā mī-
ļajā baznīcā, justies privileģētai, kop-
dziesmu laikā dziedot, netraucēti dzir-
dēt Dieva vārdu un sprediķi! Atceros: 
kādā dievkalpojumā kalpojām kopā ar 
Elīzu Godiņu un vēlāk spriedām, cik 
kopdziesmas ir sirsnīgas un skaistas, 
kāds dažās ir teksta dziļums un Dieva 
vārda spēks, kas uzrunā tik tieši… Ie-
klausīties, sadzirdēt un slavēt Dievu ar 
draudzes kopdziesmu! Arī šādas dāva-
nas var saņemt šajā kalpošanā, un diez 
vai es to spētu novērtēt tajā skrējienā, 
kāds bija līdz šim. Pateicība Dievam un 
visiem mīļajiem draudzes brāļiem un 
māsām, ar kuriem kopā to varu piedzī-
vot! Dievs visu var griezt par labu!

Austra Legzdiņa

„ Ar sirds ticību panākama taisnība 
un ar mutes liecību pestīšana, jo 
raksti saka: neviens, kas uz Viņu 

paļaujas, nepaliks kaunā.” (Rm 10:10)
Gribu liecināt, kā Dievs atbildēja uz 

manu lūgšanu un mani dziedināja no ļoti 
smagas pārtikas alerģijas. Ilgu lai-
ku pirms tam es jutu, ka pēc at-
sevišķu produktu lietošanas jū-
tos ļoti slikti. Pirms dažiem 
gadiem nopirku izsvīduma 
medu, kas man īsā laikā radīja 
ārkārtīgi smagu alerģiju. Kļuva 
slikti pilnīgi no visas pārtikas, 
pat no ūdens. Ārsti nespēja palī-
dzēt, bet Dievs mani pamācīja, 
kas man būtu jādara, lai atveseļo-
tos. No Bībeles uz lapas izrakstīju 
Dieva apsolījumus par dziedināšanu un, 
tos katru dienu balsī lasot, apliecināju un 
pateicos Dievam ticībā, ka saskaņā ar 
Rakstiem Jēzus brūcēs es jau esmu dzie-
dināta. „Viņš nesa mūsu sērgas un cieša-
nas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev 
.. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu 
dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. .. ar 
viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” 
( Jes 53:4–5).

Jo vairāk apsolījumus par dziedināša-
nu lasīju, jo vairāk auga un nostiprinājās 
mana ticība lasītajam. Tā kļuva par pār-
liecību, zināšanu – es esmu dziedināta. 
Apliecināšana ir ticība darbībā, tā ir kā 
ticības roka, kas satver Dieva apsolīto un 
jau sagatavoto – Jēzū nodrošināto dziedi-
nāšanu. Jēzus daudziem, ko dziedināja, 
sacīja: „Tava ticība ir tev palīdzējusi, tevi 
dziedinājusi, izglābusi.” 

Mana cīņa ar alerģiju ilga apmēram 
gadu. Kad Dieva vārdu ikdienas aplieci-
nāšanā biju uzcītīga, alerģija mazinājās; 
tiklīdz es paguru un atslābu, kļuva atkal 
sliktāk, līdz pienāca brīdis, kad man kļu-
va skaidrs, ka ilgi tā neturpināsies. Vai nu 
Kungs mani dziedinās, vai arī – nāve.

Bija pavasaris, kad Rīgā sludināja mā-
cītājs no ASV. Dievs man teica, ka ir man 
ko sagatavojis, un norādīja uz vienu kon-
krētu dievkalpojumu. Jau tuvu pie diev-
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kalpojuma beigām, kad ļau-
dis slavēja Dievu, mācītājs 
sāka izteikt atziņas par dzie-
dināšanu, ko Svētais Gars īs-

teno cilvēkiem zālē. Es ilgi gai-
dīju uz „savu” atziņas vārdu, ko 

Dievs bija teicis, ka ir man sagatavojis, 
un kādā brīdī izdzirdēju mācītāju sa-
kām: „Šobrīd Dievs kādam dziedina 
kuņģi.” Tad sekoja kādi teikumi, kurus 
es neuztvēru, bet beigās atkal dzirdēju: 
„Tagad tu vari ēst visu!” Es zināju un sa-
pratu, ka tas ir domāts man. Es izvēlē-
jos ticēt, ka esmu saņēmusi dziedināša-
nu, tomēr mājupceļā cīnījos ar šaubām, 
kas uznāca atkal un atkal. Tomēr es sev 
nemitīgi sacīju: „Es esmu dziedināta. 
Paldies, Kungs, ka mani dziedināji!”

Mājup ejot, iegāju veikalā un nopirku 
dažādus pārtikas produktus, jo ES TAČU 
TAGAD VARU ĒST VISU! Mājās visu sa-
pirkto ieliku ledusskapī, bet pēc pāris 
stundām ļoti skaidri sadzirdēju Svēto 
Garu sakām: „Bet tu izņem to gaļu un 
kāpostus un izvāri!” Tas bija tik negaidī-
ti, ka sastingu, un galvā joņoja domas: 
„Tātad esmu dziedināta! Ja tagad ticību 
nedarbināšu un to nedarīšu, varu savu 
dziedināšanu pazaudēt.” Vienlaikus sir-
dī ielija milzīgs prieks. Ēdienam vāroties 
un sākot smaržot, es ar sajūsmu atklā-
ju, ka ir atgriezusies mana veselīgā spē-
ja pareizi sajust smaržas un garšas. Es 
biju dziedināta! Nātrene no ādas pilnībā 
pazuda pēc pāris nedēļām.

Gribu vēl piebilst, ka esmu pārlieci-
nāta: ja iepriekš es savu ticību nebūtu 
audzējusi un stiprinājusi, apliecinot 
Rakstu vietas par dziedināšanu, es ne-
būtu spējusi satvert un paturēt dziedi-
nāšanu, ko Dievs deva caur atziņas vār-
du dievkalpojumā. Šī apliecināšana allaž 
bija cīņa, un dažas dienas pirms dziedi-
nāšanas saņemšanas, mājās lasot dzie-
dināšanas apsolījumus, bija īpaši grūti 
izturēt un to nepārtraukt. Bet tad noti-
ka lūzums, tāda kā izlaušanās.

Esmu tik ļoti pateicīga Dievam! 

Gunta Driba

Māmiņu grupa atsāk tikšanos katra mēneša trešajā sestdienā. Tikšanās 
vieta un viesis ik reizi mainīsies. Vairāk informācijas: Edīte Lūse, mob. t. 29551294.

Jauno māmiņu (bērniņam 0–3 gadi) sarunu grupa – vietnē ZOOM. 
Tikšanās katru trešo nedēļu trešdienās plkst. 10.00. Pieteikties pie Ivetas Šultes, 
mob. t. 25925726.

Bērnu korītis gaida skolēnus līdz 14 gadu vecumam. Tikšanās otrdienās 
plkst. 17.30 kora telpā (līdzi jāņem COVID-19 tests). Pieteikties pie Andas 
Miķelsones, mob. t. 29877268.

Draudzes koris aicina jaunus koristus. Mēģinājumi pirmdienās  
plkst. 18.30 un piektdienās plkst. 19.00. Pieteikties pie Henrija Kalniņa,  
mob. t. 22176088 vai  rigasjezusdraudzeskoris@gmail.com.

Bībeles studijas pieaugušajiem – ceturtdienās pēc dievkalpojuma. 
Vadīs Helēna Dekante. Pievienošanās arī vietnē ZOOM:
https://us06web.zoom.us/j/5291987837?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
Meeting ID: 529 198 7837
Passcode: 1

Rīgas Jēzus evaņģēliski
luteriskā draudze
Elijas iela 18, Rīgā
Tālr.: 29491755

Kopā:

dziedāsim.
uzzināsim Bībeles notikumus.
darbosimies praktiski.
spēlēsim spēles.
draudzēsimies.

No 7. septembra tiekamies
Jēzus draudzes

SVĒTDIENAS SKOLĀ
katru otrdienu

18.30

Draudzes  
nozaru ziņojumi
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Iespējams, liela daļa lasītāju jūs ne-
pazīst. Ja dažos teikumos būtu jāpasa-
ka, kas ir Artūrs un Matilde, ko jūs at-
bildētu?

Artūrs: Mēs esam vīrs un sieva.
Matilde: Tas par mums kopā. Es paš-

laik mācos vācu filoloģiju Latvijas Univer-
sitātē, esmu studente. Jēzus draudzē 
esmu kopš bērnības. Sāku ar kalpošanu 
diakonijā, vēlāk arī jauniešu darbā un 
Svētdienas skolā.

A: Esmu no Cesvaines un vairākus ga-
dus kopā ar mācītāju Reini Bikši esmu 
kalpojis Cesvaines draudzē. Pašlaik jo-
projām tur kalpoju kā evaņģēlists. Ikdie-
nā strādāju par matemātikas skolotāju.

Tavs ceļš uz Rīgu veda caur Reini?
A: Ne gluži. Kad pabeidzu vidusskolu, 

sāku studēt vienlaikus Latvijas Universi-
tātē un Lutera Akadēmijā. Tā arī nokļuvu 
Rīgā. Ar Reiņa palīdzību nokļuvu Jēzus 
draudzē. Tā, izrādās, bija vistuvākā baz-
nīca manai dzīvesvietai. Zinot, ka no tu-
rienes nāk Reinis, domāju, ka nekas slikts 
šajā draudzē nevar būt. Pirmoreiz, kad 
svētdienā atnācu uz baznīcu, mani pa-
manīja Reiņa mamma Rute. Viņa bija vie-
nīgā, ko šajā draudzē pazinu. Viņa uzreiz 
pateica, ka nākamajā piektdienā sāksies 
jauniešu vakari.

Un tur ieraudzīji Matildi?
A: Kādus divus gadus viņu nepamanī-

ju. 
Kā tu atceries to laiku, kad Artūrs 

pirmo reizi atnāca uz jauniešu vakaru?
M: Ievēroju, ka ir atnācis kāds, kurš 

iepriekš nav bijis. Tolaik piektdienās bija 
ļoti daudz jauniešu un ar Artūru mums 
īpašs kontakts neizveidojās. Vēlāk, brau-
cot kopā uz jauniešu pasākumiem, mēs 
viens otru sākām ievērot.

Kas piesaistīja uzmanī-
bu?

M: Mēs sākām runāt par 
kalpošanu draudzē – par 
to, kur esam iesaistīti.

A: Tiku uzaicināts uz 
Jēzus draudzes nometni un 
nodomāju: ir izdevība – pajautāšu vairāk 
par nometni Matildei. Runājot par kalpo-
šanu, sapratām, ka mums ir daudz kopī-
ga. Piemēram, mūsu mammas aktīvi kal-
po draudzē, arī ticības dzīves ceļš un 
skatījums uz to ir līdzīgs. 

Iepazīties baznīcā ir skaisti, bet lī-
dzīgi kā stāvēt pie karstas plīts. Ja 
kaut kas nesanāk – pamatīgi apdedzi-
nies.

M: Mums bija svarīgi sākumā iedrau-
dzēties vienam ar otru un kārtīgi iepazī-
ties, tāpēc sākumā bijām draugi un tikai 
pēc tam izveidojās kas vairāk.

A: Jā, iepazīšanās ceļš bija ilgs. Varē-
jām saprast, ko meklējam katrs atsevišķi 
un kādi esam kopā.

Kādi bija jūsu attiecību 
pārbaudes mehānismi?

M: Daudz runājām un uz-
devām tūkstošiem jautājumu. 
Protams, ka tā otru nevar ie-
pazīt līdz galam, bet mēs ne-
steidzāmies un laiks nāca par 
labu. Sajutām, ka saderam 
kopā.

A: Mani visvairāk interesēja, kāda Ma-
tilde bija agrāk. Ar kādu sirdi viņa kalpo. 
Mēs pat spēlējām spēles – uzdevām jau-
tājumus, kas bija jāatbild, skatoties acīs. 

Kāda loma attiecību veidošanā bija 
draugiem un ģimenei? 

M: Ir svarīgi, ka ir cilvēki, ar kuriem da-
līties un kuriem var jautāt. Man tā ir la-

bākā draudzene Elizabete un mamma. 
A: Tādu draugu kā Matildei Elizabete 

man nav, bet lielos jautājumus vienmēr 
esmu gājis izrunāt ar mācītāju Reini. Arī 
attiecību sakarā un pirms nolēmu bildi-
nāt Matildi, biju aizbraucis pie Reiņa.

Kā viņš tevi iedrošināja?
A: Viņš sacīja to pašu, ko viņam reiz 

bija sacījis mācītājs Kārlis Irbe: „Vai ir 
kaut kas tāds, kas tevi no šī soļa atturē-
tu?” Sapratu, ka nav. 

Laulība ir ļoti liels un atbildīgs solis. 
Kur tu ņēmi spēku?

A: Iepriekš ar Matildi jau bijām runāju-
ši, ka mūsu draudzības mērķis ir kādu-
dien kļūt par vīru un sievu.

M: Vienmēr biju domājusi, ka tad, kad 
ar kādu iepazīšos, būs svarīgi saprast, vai 
varu ar šo cilvēku iztēloties nākotni, ne-
vis tikai mirkli.

Vai nejutāt spiedienu, ka precēša-
nās ir obligāta?

M: Nē, spiediena nebija nevienā brīdī. 
Dievs vadīja tā, ka tas notika dabiski.

Laulība  
nav tikai mūsu 
labumam
Vai viegli būt jaunam? Vai viegli būt jaunam kristietim? Vai viegli 
būt jaunam laulātam kristietim? Par to lasiet šajā sarunā ar 
 ARTŪRU un MATILDI DIMITRIJEVIEM, kuri pirms dažiem mēne-
šiem deva viens otram laulības solījumu.

Edgars Gertners

„Protams, ka tā otru nevar 
iepazīt līdz galam, bet mēs 

nesteidzāmies un laiks nāca par 
labu. Sajutām, ka saderam kopā.”
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A: Kad braucu pie Reiņa, man bija jau-
tājums: vai tas nav par ātru? Sapratu, ka 
vēlos to darīt, bet sevi bremzēju. Gatavo-
joties kāzām, sapratām, ka laiks ir īstais 
un Dievs visu ir superīgi vadījis. Piemē-
ram, mēs nezinājām, ka mūsu kāzu diena 
būs 7. augustā, bet gadu iepriekš tieši 
7. augustā nejauši biju izveidojis Matildei 
video. Bija vairākas šādas lietas, kas no-
rādīja, ka Dievs mūsu attiecībās ir klāt un 
mūs vada.

Tu nāc no kristīgas ģimenes?
A: Neesmu audzis kristīgā ģimenē, bet 

septiņu gadu vecumā vecāki nolēma, ka 
mani vajag nokristīt. Gājām iesvētes mā-
cībās, bet es neko nesapratu. Pēc kristī-
bām mamma palika draudzē kalpot, bet 
man tur nepatika: vienmēr nāca miegs 
un baznīcā bija auksti. Centos no baznī-
cas tikt vaļā. Pienāca reize, kad atbrau-
cām uz Rīgu, lai piedalītos Lieldienu 
nakts vigīlijā. Toreiz īpašā veidā piedzīvo-
ju, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Pēc tās rei-
zes vairs nespēju sagaidīt, kad atkal va-
rēšu iet uz baznīcu. Laukos bieži vien 
trūkst kalpotāju, un drīz vien mācītājs 
mani iesaistīja mazos kalpošanas dar-
bos, kas gadu gaitā ir pieauguši.

Kā tu piedzīvoji, ka Kristus ir tavs 
glābējs?

A: Mēs bijām Jaunajā Ģertrūdes baznī-
cā, bija ļoti tumšs. Stāvējām pilnīgā klu-
sumā. Mamma bija blakus, un pēkšņi 
sāka skanēt baznīcas zvani. Pagriezos 
mammai pajautāt, kāpēc naktī baznīcā 
zvana. Viņa atbildēja: „Tāpēc, ka Kristus 
ir augšāmcēlies.” Tajā brīdī man neiz-
skaidrojami uznāca milzīgs prieks. Es līdz 
galam nezināju, kas ir Kristus, bet tas, ka 
viņš ir augšāmcēlies, mani ļoti iepriecinā-
ja.

Kāds bija tavs ceļš pie ticības?
M: Man vienmēr ir paticis būt drau-

dzē, bet, tikai iesaistoties kalpošanā, pie-
dzīvoju, ka manā nespēkā parādās Dieva 
spēks. Īpašs pagrieziena punkts bija 
2018. gadā, kad kalpoju Bībeles draugu 
līgas nometnē. Tur Dievs mainīja manu 
sirdi. Sajutu Dievu tik tuvu kā nekad ie-
priekš.

A: Tieši no tā laika es sāku Matildi ie-
vērot.

Kādi ir jūsu ģimenes ticības rituāli?
A: Manā ģimenē galda lūgšanu līdz 

šim īpaši nepraktizējām. Ar Matildi nolē-
mām, ka mūsu ģimenē to darīsim. Pat ja 
esmu viens, man tagad vienmēr gribas to 

pateikt. Pirms naktsmiera arī vienmēr 
visu liekam Dieva rokās.

M: Mēs runājam un aizlūdzam viens 
par otru.

A: Forši, ka varam aizlūgt arī par sa-
viem draugiem. 

Cik viegli bija piepildīt Bībeles vēlē-
jumu bērniem pamest vecākus?

M: Dievs to ļoti vadīja. No saderināša-
nās līdz kāzām mums bija daudz laika, un 
tas palīdzēja. 

A: Kopš dzīvoju Rīgā, esmu patstāvīgs. 
Tādā ziņā man bija daudz vieglāk nekā 
Matildei. Protams, mēs runājām ar vecā-
kiem, ka viņu uzdevums ir palaist mūs 
vaļā. Kā mana mamma saka – viņa ir ie-
guvusi vēl vienu meitu. 

Raugoties uz priekšu – kādus aug-
ļus jūs vēlaties savā dzīvē piedzīvot?

M: Ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka 
mūsu laulība nav tikai mūsu labumam, 
bet ka Dievs var mūs lietot, lai paveiktu 
ko skaistu. Tādēļ mēs cenšamies, lai sa-
vās attiecībās varētu pagodināt Viņu.

A: Gatavojoties laulībām, lasījām un 
gājām uz kursiem. Sapratām, ka mūsu 
laulības mērķis būs ne tikai dzīvot zemes 
dzīvi, bet arī kopīgi gatavoties tam, kas 
notiks pēc tam. Tāds, mūsuprāt, ir laulī-
bas galvenais mērķis. Kad man būs ie-
spēja kalpot pastāvīgāk, ceram kalpot 
kopā. 

No kurienes jums tāda dedzība?
A: Jauniešos pamanīju meiteni, kura 

visu laiku skraida, kaut ko dara. Un to visu 
dara ļoti lielā mierā un dedzīgu sirdi – tas 
mani piesaistīja Matildē. 

M: Šādu attieksmi pamanīju arī Artū-
rā. Bija ļoti īpaši redzēt, ar kādu mīlestī-
bu pret Dievu viņš kalpo savā draudzē.

A: Ticības pamats mums jau bija. Ta-
gad to salikām kopā. 

Vai Dievs jūs kopā jau ir lietojis?
A: Divi mūsu draugi jau ir apprecēju-

šies, un vēl viens pāris plāno to darīt nā-
kamajā vasarā. Mums ar Matildi ir izde-
vies parādīt, ka apprecēties jauniem – tas 
ir iespējams. 

Pasaulē uzskati ir pretēji. Kā ar to 
sadzīvojat?

M: Pasaule vēlas, lai viss būtu pēc ie-
spējas ērtāk un atbilstu cilvēka intere-
sēm. Tā savā ziņā ir izlaidība. Man ir liels 
prieks, ka draugi un tuvākie cilvēki ir ticī-
gi. Neizjūtu tik lielu pasaulīgo spiedienu. 

A: Pašlaik daudzas vērtības ir aizmir-
stas. Labi, ka mēs varam parādīt, ka lau-
lība pastāv arī starp jauniem cilvēkiem. 
Vārds „mīlestība” mūsdienās ir ļoti nolie-
tots, bet ikvienam kristietim ir uzdevums 
praktiski dzīvē parādīt, kādi esam mēs 
un kāds ir Dievs. Gribu ticēt, ka cīņa nav 
zaudēta, jo mūsdienās cilvēki meklē kaut 
ko vairāk par acīm redzamo. Ļoti gribētu, 
lai mēs, kristieši, nenobītos un liecinātu, 
ka Kristus ir tas, kas cilvēkiem ir vaja-
dzīgs. Man pašam patīk izaicinājumi un 
redzēt, kā Dievs tajā visā darbojas. Var-
būt no ārpuses baznīca izskatās necila, 
nepiesaistoša, bet mantojums ir ļoti ie-
spaidīgs. Gribu ticēt, ka reiz tas atkal tiks 
izcelts gaismā. Kad cilvēks nonāk drau-
dzē, viņš sajūt, ka Dievs ir dzīvs. Baznīca 
joprojām mums sludina to pašu vēsti, ko 
atstāja Kristus. Vispār Latvijā situācija ir 
ļoti laba; citur pasaulē vairāk tiek sludi-
nāts nevis mantojums, bet jaunais, kas 
baznīcas saturu kropļo. Pasaulē kopumā 
ir ļoti liela neskaidrība.

Arī kristīgajā vidē pašlaik jo īpaši 
jūtama neskaidrība. Vakcīnas un poli-
tika ticīgos ir nostādījusi pretējās 
frontēs. 

A: Kad sākās Covid, es pēc iespējas 
atsekoju cilvēkiem Facebook, lai mazinātu 
informācijas apjomu, kas plūst man cau-
ri. Pamanīju, ka cilvēki vienmēr vēlas būt 
taisnības pareizajā pusē, bet kā lai sa-
prot, kura ir pareizā puse, vai ne? Vakcī-
nas sakarā daudz tiek pieminēts vārds 
„brīvība”. Mūsdienās šis vārds ir tik ļoti 
nolietots! Jājautā, vai cilvēki paši maz 
zina, kādu brīvību vēlas saņemt. Te baz-
nīcai ir ļoti liela loma, un žēl, ka baznīcā 
notiek šķelšanās. Uzskatu, ka joprojām 
gan baznīcas, gan jebkura kristieša uzde-
vums neatkarīgi no personiskā viedokļa 
ir ar savu dzīvi parādīt, ka īstā brīvība ir 
pie Kristus. Tā ir brīvība, kas mums ikvie-
nam ir vajadzīga. Varbūt kādam ir jāvak-
cinējas, varbūt kādam to nevajag darīt, 
taču mums visiem ir jātiek vaļā no vecā 
cilvēka un grēkiem. 

Ko novēlat šīs sarunas lasītājiem?
A: Mūsu kāzās bīskaps Hanss runāja 

par Rakstu vietu „Mīļie, mīlēsim cits citu, 
jo mīlestība ir no Dieva”. To arī novēlam!

„Mīļie, mīlēsim cits citu, 
jo mīlestība ir no 

Dieva.”
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Sākumā sniegšu kopsavilkumu par 
vārda „pielūgsme” bibliskajām nozīmēm 
(izmantoti arī Tomasa Grifita1 (Thomas 
W. H. Griffith)) apkopojumi). 

1 Lūgšana kā vajadzības apzināšanās 
(deesis un deomai – gr. val., sastopa-
mi 23 reizes). Šie vārdi norāda uz 
primitīvāko lūgšanas izpratni.

2 Lūgšana kā vēlmju izteikums (aiteo, 
aitema – gr. val., 74 reizes).

3 Lūgšana kā pazemības izpausme 
( iketeria – gr. val., 1 reizi (Ebr 5:7) – 
attiecināts uz Kunga lūgšanu Ģetze-
manē; ‘lūgumi kā upuris’ – KJV; 
NIV2).

4 Lūgšana kā sadraudzības privilēģija 
(enteuxis – gr. val., 2 reizes (1Tim 2:1, 
4:5) – ar nozīmi ‘aizlūgšana’, ‘lūgša-
na’).

5 Lūgšana kā jautājums (erotuo – 
gr. val., 1 reizi ( Jņ 16:23) – lietots 
saistībā ar lūgšanu).

6 Lūgšana kā vienprātības zīme  
(sumphoneo – gr. val., 6 reizes 
(piem., Mt 18:19) – ar nozīmi ‘lūgt 
vienā prātā’).

7 Lūgšana kā ziedošanās attieksme 
(proseuche, proseuchomai – gr. val., 
125 reizes, pros – ‘pievērsties kā-
dam’, euche – ‘svinīga sevis ziedoša-
na’; ar nozīmi ‘pievērsties Dievam, 
ziedojot sevi Viņam’). Tieši ar šo 
vārdu tiek izteikta pielūgsme, un 
tas norāda, ar kādu attieksmi kris-
tietim jālūdz Dievs – viņam jāpie-
vēršas Dievam ar visu sirdi un dvē-
seli.

1 Joseph S. Carroll, „How to Worship Jesus Christ”, Moody Press, Chicago, 1991, p. 74.
2 Dictionary: Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains.
3 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, 954. lpp.
4 „Vienprātības grāmata”, Lielais katehisms, III Par lūgšanu, LMF, Rīga, 2012, 419. lpp. 
5 Džons Klainigs. „Žēlastība un atkal žēlastība. Garīgums šodien”, LMF, Rīga, 2014, 133. lpp. 
6 Osvalda Čembera Zelta grāmata. „Katru dienu Viņa godībai”, Viņa Vārds manī, 2001, 28.08.

Tātad lūdzot mēs, kristieši, vēršamies 
pie Jēzus, tāpat kā Viņa mācekļi, kas, re-
dzēdami, ka Jānis māca lūgt savus mā-
cekļus, teica Jēzum: „Kungs, māci mums 
Dievu lūgt ..”3 (Lk 11:1) Un Jēzus arī māca 
viņus lūgt, dodams mums zināmo lūgša-
nu „Tēvreize” (Mt 6:9–13).

Mums kā luterāņiem ir jāzina, ko par 
lūgšanu teicis Luters: „Pirmais un svarī-
gākais ir tas, ka mums ir jālūdz tādēļ, ka 
to darīt ir pavēlējis Dievs, vienalga, vai 
mēs būtu grēcinieki vai dievbijīgi, cienīgi 
vai necienīgi. Un mums jāzina, ka Dievs 
neatstās neievērotu, bet dusmosies un so-
dīs, ja mēs nelūgsim, – tāpat kā Viņš 
soda ikvienu citu nepaklausību. Viņš ne-
pieļaus, ka mūsu lūgšanas būtu nevaja-
dzīgas un tukšas. Jo, ja Viņš negribētu 
tevi uzklausīt, tad nebūtu tev licis lūgt 
un nebūtu devis tik stingru pavēli.”4

Arī Jēzus mācekļi būs pamanījuši, ka 
viņu Meistars ļoti bieži un atbildīgos brī-
žos nāca lūgšanā pie Sava Tēva. Piemē-
ram, Jēzum lūdzot Savās kristībās, debe-
sis atvērās, Gars nolaidās uz Viņa kā 
balodis un Tēvs atzina Viņu par Savu mī-
ļoto Dēlu (Lk 3:21–22). Pirms došanās 
sludināt Jūdejas sinagogās Jēzus cēlās 
agri no rīta, iespējams, lai lūgtu (Lk 4:42–
44). Pēc tam, kad Jēzus bija piedevis grē-
kus triekas ķertajam un viņu dziedinājis, 
Viņš aicināja Leviju un mācīja viņam par 
gavēšanu (Lk 5:17–39). Jēzus devās uz 
vientuļām vietām, lai lūgtu (Lk 5:16). 
Pirms apustuļu izvēlēšanās Jēzus pava-
dīja lūgšanā visu nakti (Lk 6:12–16). Kad 
Jēzus lauza maizi pieciem tūkstošiem 
Bētsaīdā, divpadsmit apustuļiem Svētā 
Vakarēdiena laikā un diviem mācekļiem 
Emavā, Viņš pateicās Savam Debesu Tē-
vam (Lk 9:16, 22:19, 24:30). Kad Viņš 
vientuļā vietā lūdza Dievu un arī mācekļi 
bija ar Viņu, Jēzus tiem vaicāja, ko tie par 
Viņu saka; Viņš saņēma Pētera ticības 
apliecību un tad sāka mācīt par Savām 
ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos 
(Lk 9:18–27). Naktī pirms Savas krusta 
nāves Jēzus lūdza, lai caur Viņa nāvi De-
besu Tēvs piepilda Savu prātu (Lk 22:41–
46). Un visnozīmīgākais – kad Jēzus karā-
jās pie krusta koka, Viņš lūdza, lai Dievs 
Tēvs piedod tiem, kas Viņu situši krustā 

(Lk 23:34). Mirstot Jēzus nodeva Savu 
garu Dievam Tēvam (Lk 23:46).5 Šīs Jēzus 
lūgšanas parāda, ka Viņš mūs, Savus 
mācekļus, ietver Savās lūgšanās – no 
kristībām līdz pat krusta nāvei un aug-
šāmcelšanai. Tas nozīmē, ka lūgšana nav 
parasta cilvēka dzīves sastāvdaļa – tādēļ 
vien, ka pats Dieva Dēls, tātad Dievs, par 
mums iestājas lūgšanā.

Bet kā attīstīt Jēzus lūgšanu praksi kā 
Viņa māceklim? Un kādēļ mums vēl lūgt, 
ja pats Jēzus par mums aizlūdz? Tādēļ, 
ka tad, kad piedzimstam no Dieva Gara, 
mūsos iedzimst Dieva Dēla dzīvība. Un 
atdzimušais cilvēks var likt šai dzīvībai 
badoties vai arī to audzināt. Kā uzsvēris 
teologs un kapelāns O. Čembers, „lūgša-
na ir ceļš, caur kuru Dieva dzīvība mūsos 
tiek audzināta. [..] Mēs skatāmies uz lūg-
šanu vienkārši kā līdzekli, lai iegūtu 
mums nepieciešamās lietas, bet bibliski 
lūgšanas mērķis ir, lai mēs iepazītu 
Dievu.”6 Kamēr cilvēks nav nonācis līdz 
savas pašapziņas robežām, viņš pat ne-
jutīs vajadzību lūgt Dievu, kā „garā naba-
gie” lūdz. Dievs ir iedibinājis lūgšanu tā, 
ka lūdzot cilvēks saņem atbrīvošanas 
spēku un pārmainītu skatījumu uz visu 
dzīvi un tās norisēm, jo tiek pārmainīta 
cilvēka iekšējā būtība. Te vietā būtu at-
gādināt par lūgšanu kā dvēseles apslēp-
to cīņas līdzekli – starp tām dažādajām 
cīņām, kas veido raksturu.

Kā zināms, pasauli visvairāk ir ietek-
mējuši ticībā skaidri, tikumiski, stipri un 
svēti cilvēki, kas spēj aizraut sev līdzi  
un ievest citus tai gaišumā, kurā atrodas 
viņi paši, tātad – sadraudzībā ar Dievu, 
jo Kristus ir pasaules gaisma. Jānis Kris-
tītājs, sludinādams par Viņu, ir teicis: „Jo 
no Viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši 
žēlastību un atkal žēlastību.” ( Jņ 1:16)  
Šī žēlastība mums tika izcīnīta lielā cīņā 
Ģetzemanes dārzā, kur Jēzus skaidri sa-
skatīja Dieva gribu un saņēma spēku to 
izpildīt. Filips Bruks to ir raksturojis tā: 
„Dieva žēlastība un svētību goda krēsls 
nav nekāda sīkpreču bodīte tirgus vai 
ceļa malā, kur katrs garāmgājējs varētu 
tikai izstiept roku un par dažiem santī-
miem paķert sev līdzi katru lietu, kas 
tam būtu iepatikusies. Nē – Dievs mājo 

 

KO PAR TO 
SAKA BĪBELE...

Palikt 
sadraudzībā 
ar To Kungu
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vissvētākajā vietā. Lai nonāktu pie Viņa, 
mums jāiet gar šķīstīšanās altāri; tikai ar 
nopietnām, skaidrotām lūdzēju dvēse-
lēm mēs drīkstam tuvoties svētajam klu-
sumam, kur mājo Dievs.”7 Kā tas aplieci-
nāts Vēstulē ebrejiem: „Bet Kristus, 
atnācis par nākamo labumu augsto 
priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, 
ne rokām taisīto, tas ir, ne šai radībai 
piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet 
ar Savām paša asinīm reizi par visām rei-
zēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžī-
gu izpirkšanu.”8 (Ebr 9:11–12; sk. arī 
Apd 20:28, 1Pēt 1:18–19) Pieņemu, ka 
protestanti nemēģina nākt pie Visuvare-
nā un par „dažiem santīmiem” nokārtot 
kādus nenokārtotus grēkus Viņa priek-
šā, kā norādījis Luters, „tikai lai izdarītu 
labu darbu, lai samaksātu Dievam, it kā 
gribēdami nevis no Viņa saņemt, bet Vi-
ņam ko dot”9, bet gan nāk ar sapratni, ka 
lūgšana un pat pamudinājums uz lūgša-
nu ir Dieva Gara darbs, tātad tas notiek 
mūsos, mūsu garā, ja vien ļaujam Viņam 
strādāt. 

Jēzus nesniedza nekādu praksi un 
teoriju, nedz instrukcijas, kā lūgt, bet 
gan uzsvēra ticības svarīgumu Viņa palī-
dzībai, klātesmei, jo Jēzus ir vienīgais 
lūgšanu eksperts. Jēzus sniedz lūgšanas 
dāvanu un aicina pievienoties Viņam 
lūgšanā. Tā mēs tiekam iesaistīti „Viņa 
ķēnišķīgajā darbā un Viņš ļauj būt līdz-
dalīgiem visās privilēģijās, kuras ir saistī-
tas ar Viņa īpašajām attiecībām ar Viņa 
Debesu Tēvu. Tā Jēzus iekļauj mūs Savās 
attiecībās ar Savu Tēvu un atļauj mums 
rīkoties tā, it kā mēs būtu Viņš, jo esam 
ietērpti Viņā (sk. Rm 13:14, Gal 3:26–
27).”10 Pats brīnumainākais, ka Jēzum no 
tā visa, kas izteikts Viņa lūgšanā, nekas 
nav vajadzīgs – Viņš identificē Sevi ar 
mums, ar mūsu vajadzībām, trūkumiem, 
kārdināšanām un grēkiem. Viņš pievie-
nojas mums, lai mēs varētu no Viņa visu 
saņemt. Viņš mūs ne tikai ieaicina pie 
Dieva Tēva, bet apmainās ar mums vie-
tām, lai mēs varētu būt tur, kur atrodas 
Viņš, – Tēva priekšā ( Jņ 12:26, 17:24). 

7 H. E. Fosdiks. „Lūgšanas nozīme”. Izdevniecība „SolVita”, Rīga, 1995, 232. lpp. 
8 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, 1120. lpp. 
9 „Vienprātības grāmata”, Lielais katehisms, III Par lūgšanu, 422. lpp.
10 Džons Klainigs. „Žēlastība un atkal žēlastība. Garīgums šodien”, 137. lpp. 
11 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, 1118. lpp.
12 Turpat, 862. lpp.
13 Turpat, 1044. lpp.
14 Džons Klainigs. „Žēlastība un atkal žēlastība. Garīgums šodien”, 155.–156. lpp.
15 Turpat, 142. lpp.
16 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, 993. lpp.

Runājot par aizlūgšanu, katram godī-
gam kristietim būs nācies sastapties ar 
bezpalīdzības sajūtu kāda neglābjami 
slima vai ticību zaudējuša cilvēka priek-
šā. Jēzus arī par šādiem gadījumiem 
sniedz piemēru (Lk 11:5–13), kurā Dievs 
Tēvs ironiski tiek salīdzināts ar īdzīgu 
kaimiņu no blakusmājas. Dievs zina 
mūsu nožēlojamo stāvokli, kad mums 
nav nekā, ko šādiem cilvēkiem sniegt, 
bet mums ir jālūdz tas, ko Viņš vēlas dot: 
„Ja nu jūs, samaitāti būdami, zināt dot 
saviem bērniem labas dāvanas, cik 
daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos 
Svēto Garu tiem, kas viņu lūdz.” Nevis 
mēs, bet Dievs Tēvs. Tas nozīmē – nodot 
to Viņa ziņā, pienest Dievam kā lūgšanu 
upuri. Tāpēc var teikt, ka lūgšana ir Svē-
tā Gara auglis, bet, ja to nelietojam, ja 
nelasām un nestudējam Svētos Rakstus 
un tie nav mūsu vienīgā autoritāte, var 
runāt par grēku pret Svēto Garu: „Bet 
tos, kas reiz tikuši apgaismoti, baudījuši 
debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie 
Svētā Gara, baudījuši Dieva labo vārdu un 
sajutuši nākamības laikmeta spēkus,  
un tad atkrituši no ticības, tos nav iespē-
jams atkal no jauna vest pie atgriešanās, 
jo tie Dieva Dēlu no jauna piesit krustā 
un liek apsmieklam.”11 (Ebr 6:4–6) Jo 
Dievs mums visas garīgās dāvanas ir 
 devis, lai mums to netrūktu un tās tiktu 
izmantotas. Arī, lai apliecinātu vienīgās 
patiesības vārdu cilvēkiem, ar kuriem 
Dievs ļauj satikties. Tas rada prieku, 
 garīgu prieku, kas nāk no Dieva Gara, kas 
Rakstus ir inspirējis. Svētais Gars ir žē-
lastības un lūgšanas gars, kā pravietojis 
Caharija: „Es izliešu žēlastības un lūgša-
nas garu, un tie raudzīsies uz viņu, ko tie 
sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vai-
manā par vienīgo dēlu, un būs par viņu 
noskumuši un sēros, kā skumst par savu 
pirmdzimto.”12 (Cah 12:10) Tādējādi mēs 
tiekam konfrontēti ar savu bezspēcību 
un ievesti garīgās nabadzības stāvoklī, 
lai varētu saukt: „Kungs, apžēlojies!” Un 
tad ir vitāli svarīgi atcerēties, ka „.. arī 
Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs 

nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet 
pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu 
nopūtām. Bet Tas, kas izpētī sirdis, sa-
prot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas 
iestājas par svētajiem.”13 (Rm 8:26–27)

Dr. Džons Klainigs ( John Kleinig) pēc 
ilgiem darba gadiem gan pastorālajā 
jomā, gan Bībeles studijās ir atzinis, ka 
„bez Svētā Gara palīdzības mēs nezi-
nām, kā lūgt un ko lūgt (Rm 8:26). Un 
ka mēs iemācāmies lūgt kā aklais Bar-
timejs, nevis semināros vai konferencēs, 
bet gan dzīves skolā, spēcīgu sitienu uni-
versitātē. Tāpēc pieaugošā apmulsuma 
un bezpalīdzības sajūta, kas ir atrodama 
kristiešu vidū, iespējams, ir potenciāls, 
garīgās atdzimšanas un izaugsmes 
zīme.”14

Tātad lūdzot mēs lūdzam Tēvu, lū-
dzam kopā ar Dēlu un lūdzam Svētā 
Gara spēkā. Luters uzsvēra Dieva doto 
lūgšanas pusi: „Mūsu lūgšanas kā mūsu 
pašu darbs nebūtu nekas un neko nesa-
sniegtu; bet tas, kas lūgšanu par kaut ko 
padara, ir fakts, ka tā izriet no Viņa pa-
vēles un apsolījuma. Šā iemesla dēļ to 
var uzskatīt par sakramentu un dievišķu 
darbu, nevis par mūsu pašu darbu.”15 

Kad mēs lūdzam Jēzus Vārdā (per-
sonvārdā), tad mēs nākam pie Dieva žē-
lastības troņa bez bailēm, ka tiksim no-
sodīti vai netiksim pieņemti. Protams, 
Jēzus Vārdā var lūgt tikai to, kas ir sa-
skaņā ar Viņa izteikto prātu Svētajos 
Rakstos jeb nav pretējs Viņa būtībai, jo 
Viņa vārdi ir „gars un dzīvība” ( Jņ 6:63), 
kas mūs piepilda ar Svēto Garu. Jēzus 
par lūgšanu produktivitāti saka: „Ja jūs 
paliekat Manī un Mani vārdi paliek jū-
sos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums 
notiks. Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka 
jūs nesat daudz augļu un topat par Ma-
niem mācekļiem.”16 ( Jņ 15:7–8) Jēzus vār-
di pārveido mūsu vēlmes, līdz tās sa-
skan ar Dieva Tēva gribu un Jēzus 
aizlūgšanu (1Jņ 5:14). Tieši tā mēs veici-
nām Dieva valstības izplatīšanos virs 
zemes! 

Evaņģēliste Milda Klampe
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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 JŪLIJA UN AUGUSTA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(reliģiskajai darbībai, Diakonijai, remontam u. c.) 9550
Kolektes 4720
Latvijas fizisko personu ziedojumi 3915
Ieņēmumi no zemes nomas 1415
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 1235
Kazuālijas 460
KOPĀ 21295

Izdevumi, EUR:
Algas par jūniju, jūliju (9 darbinieki)  8170
Nodokļi  5020
Izdevumi par draudzes Sadraudzības dienām 2205
Citi izdevumi 820
Maksājums LELB  800
Grāmatvedības pakalpojumi (jūnijs, jūlijs) 580
Biroja, video, audio tehnikas iegāde, remonts 285
Izdevumi par nozaru darbu (Svētdienas skola, koris) 255
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 205
Elektrība 200
Saimniecības un kancelejas preces 190
Degviela, transporta izdevumi 100
Pasta izdevumi 75
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 75
„Rīgas ūdens” 70
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 35
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 30
Atkritumu izvešana 30
Bankas komisijas maksa 30
Reprezentācijas izdevumi 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
„Venden” ūdens 15
Drukas darbi 10
KOPĀ 19240

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 SEPTEMBRĪ

Gaida Kalvišķe
Ludmila Lukševica
Ausma Kalniņa
Brigita Kvietiņa
Māra Aveniņa
Laimdota Muceniece
Līvija Putāne
Brigita Bāra
Ināra Greivule
Anita Radziņa
Sandra Kristīne Ozoliņa
Inga Kubile
Ieva Rubene

SVEICAM OKTOBRĪ

Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Ērika Martinsone
Vizma Helēna Ozolniece
Maija Vizbulīte Frīdberga
Līvija Ruppeks-Rupeika
Diāna Miezīte
Iveta Godiņa
Aija Zandere
Līga Kalniņa 
Marita Grāvīte
Ivo Piekalns
Jānis Māliņš
Taiga Alpe
Ivars Kupcis

KRISTĪTI

Elizabete Pole
Stella Ligere
Adrija Škabara
Kristiāna Miča

LAULĀTI 

Sergejs Tjutjuņiks un  
Linda  Fogelsone 

Rolands Pļaviņš un  
Elizabete  Čodare

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Jāni un Diānu 
Upīšus ar meitiņas Elmas 
 piedzimšanu.

MŪŽĪBĀ 

Biruta Sproģe
Laimdota Sprince

© „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: Reinis Bikše, Austra Legzdiņa, Gunta Driba, Edgars Gertners, Milda Klampe, Laima Roze

NĀC
M Ē Ģ I N Ā J U M I :

P I R M D I E N Ā S  1 8 . 3 0
P I E K T D I E N Ā S  1 9 . 0 0

P I E S A K I E S  J A U  T A G A D !

H e n r i j s  K a l n i ņ š  –  2 2 1 7 6 0 8 8
j e z u s d r a u d z e s k o r i s @ g m a i l . c o m

DZIEDĀT KORĪ!
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