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 „Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam: tā kā 
viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un Viņš mira 
par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet 
Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.” (2Kor 5:14–15)

Gavēņa, jo īpaši ciešanu, laiks rāda mūsu Pestītāja dzīves 
ciešanu pilno nobeigumu. Lielās ciešanās vienmēr rodas jautā-
jums „kāpēc?”. Kristus ciešanās mēs ieraugām Dieva mīlestību 
uz mums. Par to raksta apustulis Pāvils: „Jo Kristus mīlestība 
mūs vada.” Šajā pasaulē mēs piedzīvojam to, ka velns negrib, 
lai cilvēki nāktu pie Dieva, un cenšas Dieva bērnus pazudināt, 
tomēr viņam pretim likts lielāks spēks – Dieva mīlestība, kas 
atklājusies Kristū. 

Ja vēlies iepazīt Jēzus Kristus mīlestību, nemeklē to tikai Jēzus 
dzīves jaukajos brīžos, bet lūkojies uz Viņu ciešanu ceļā! Kad 
Jēzus ar piecām maizēm un divām zivīm paēdināja 5000 vīru, 
ļaudis vēlējās iecelt Viņu par ķēniņu. Jēzus to nomanīja un 
uzkāpa kalnā. Viņa skats bija pievērsts Tēva prātam un Gol
gātas kalnam, kur Viņš savu mīlestību piepildīja līdz galam.

Domāju – mēs ikviens novērtētu draugu, kurš būtu gatavs 
mesties par mums cīņā un aizstāvēt. Jēzus savu skatu pavērsa 
uz Golgātu, uz lielāko cīņu, kas jelkad notikusi. Jēzus atdod pats 
sevi. Viņš ir dzīvības maize. Jēzus saka: „Nevienam nav lielākas 
mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem drau-
giem. Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.” 
( Jņ 15:13–14) 

Kad Pestītājs, ērkšķiem kronēts, sists un izsmiets, ir ceļā 
uz Golgātu, tur Kristus mīlestība uz katru grēcinieku runā 
visskaidrāk un vistiešāk. Jēzus saka: „Tēvs, piedod tiem, jo tie 
nezina, ko tie dara.” (Lk 23:34) Apustulis Pāvils to pazina, tāpēc 
viņš raksta: „Kristus mīlestība mūs vada.” Tā ir mīlestība, kas 
palika klusa un neatbildēja uz apsūdzībām, naidu, niknumu un 
sitieniem. Tā ir mīlestība, kas apklāj visu, tic visu, cer visu, pa-
nes visu (1Kor 13:7). 

Pāvils raksta: „Kristus mīlestība mūs vada.” Cik svarīgi, lai 
arī mēs varētu teikt: „Kristus mīlestība mani vada.” Te kāds 
piemērs, kas var palīdzēt mums ieraudzīt, ko tas nozīmē, ja 
kāds atdod savu dzīvību.

1941. gada pēdējā jūlija dienā Aušvicas sirēnas paziņoja 
par kāda cietumnieka izbēgšanu. Par brīdinājumu citiem bija 
jāmirst desmit viņa biedriem – ilgstošā, lēnā bada nāvē, dzīvi 
apraktiem īpaši konstruētā betona bunkurā. Un tā visu dienu, 
saules, izsalkuma un baiļu nomocīti, vīri gaidīja, kamēr vācu 
komandants un viņa gestapo palīgs staigāja starp cietumnieku 
rindām, pilnīgi patvaļīgi izvēloties šos desmit vīrus. Kad ko-
mandants norādīja uz kādu no viņiem, Franci Gajovničeku, viņš 
izmisumā iekliedzās: „Mana nabaga sieva un bērni!” Tajā brīdī 
kāds neuzkrītošs cilvēks ar dziļi iegrimušām acīm un apaļām 
brillēm dzelzs ietvarā iznāca no ierindas un noņēma cepuri. 
„Ko tā poļu cūka grib?” vaicāja komandants. „Es esmu katoļu 
priesteris. Es vēlos mirt šī cilvēka vietā. Esmu vecs. Viņam ir 
sieva un bērni; man nav neviena,” sacīja tēvs Maksimiliāns Kol-
be. „Labi,” atcirta komandants un devās tālāk. Francis Gajovni-
čeks zināja, ko nozīmē būt dzīvam un brīvam, jo Maksimiliāns 
Kolbe bija miris viņa vietā. 

Apustulis Pāvils raksta: „Nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo 
Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz 
Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.” (Gal 2:2) 
Jēzus Kristus ir miris par tevi un mani. Šajā gavēņa un cie-
šanu laikā novēlu mums visiem no jauna piedzīvot Kristus 
mīlestību – šo ciešanu ceļu Viņš gāja mūsu grēku dēļ, tāpēc 
mēs varam būt dzīvi Viņā.

Mācītājs Reinis



Dzīve mēdz mest kūleņus – varētu 
pat būt, ka tā ir neatņemama garīgā ceļa 
daļa. Protams, ne vienmēr tas ir kā mā-
cekļiem Lieldienu rītā vai Ukrainas iedzī-
votājiem šodien, kad pazūd teju viss, kas 
dzīvi satur kopā. Tomēr kā šīm dzīves krī-
zēm tikt pāri? Manuprāt, daudz ir atka-
rīgs no tā, uz cik stingra pamata stāvam, 
un jebkura gaidīšana vai ciešanas ir vieg-
lāk panesamas, ja tām saredzama jēga, 
ilgums un iznākums. Esmu pieredzējusi, 
ka visos šajos punktos Dievs mums mī-
lestībā panāk pretī un māca uzticēties.

Dzīves satricinājumos cilvēki bieži 
jautā „kāpēc?”, lai arī šis jautājums reti 
palīdz situāciju risināt. Cilvēks ir tā ie-
kārtots – vienmēr meklē jēgu, kopsakaru 
un mēģina katru jauno informāciju un 
pieredzi pielīmēt pie sev jau zināmā 
pasaules modeļa. Tomēr nozīmīgākajās 
dzīves vētrās to nav iespējams izdarīt, jo 
pārāk daudz kas neiet kopā. Es domāju 
par laiku starp krustā sišanu un Kristus 
augšāmcelšanos. Cik daudz jautājumu, 
šaubu un neskaidrības! Mācekļiem visa 
dzīve bija centrēta ap Jēzu. Uz savu 
Kungu viņi bija likuši visas lielās cerības, 
bet nu Viņš bija sists krustā kā pēdējais 
noziedznieks. Viņi nespēja iztēloties, kā 
dzīvot tālāk bez Jēzus. Tomēr pat šāds 
gadījums nenozīmē, ka viss jābūvē no 
jauna. Jā, mācekļu celtajam „namam” bija 
šis tas jāpārbūvē un pamati jānostiprina, 
taču tas balstījās uz klints, nevis smiltīm, 
jo „citu pamatu neviens nevar likt kā 
to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus” 
(1Kor 3:11). Dzīvot no ticības nozīmē 
nekrist izmisumā, bet uzticēties tam 
drošajam pamatam, kas ir simtprocentīgi 
patiess un nemainīgs. Man to palīdz at-
rast un nostiprināt Bībele, svētrunas un 
Bībeles studijas.

Jēzus, mācot par laiku no krustā si-
šanas līdz Lieldienām, mācekļu skumjas 
un ciešanas pielīdzina dzemdību sāpēm 
(Jņ 16:20–21). Zinātnieki esot izmērījuši, 
ka visstiprākās sāpes ir tās, ko sievietes 
piedzīvo dzemdībās. Taču tās ir iespē-
jams pārdzīvot un pat izbaudīt tāpēc, 
ka tās nav pēkšņas (sieviete vairākus 
mēnešus tām ir gatavojusies), tās ir da-
biskas (neviens sievietei nedara pāri) un, 
manuprāt, svarīgākais – tās ir jēgpilnas. 
Tās ir ceļš uz milzīgu prieku un svētību. 
Arī Jēzus bija mācījis, ka Viņa aiziešana 
mācekļiem nāks par labu, tomēr pēc 
Lielās Piektdienas viņi jutās izmisuši un 
pamesti. Kāpēc tā? Dzīves vētrām (tā-
pat kā jūras vētrām) ir raksturīga slikta 
redzamība, jo cilvēka atmiņa un prāts ir 
ierobežoti, tomēr tik daudz varam zināt 
droši, ka „Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus 
jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet 
darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat 
panest” (1Kor 10:13) un „šī laika ciešanas 
ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo go-
dību, kas atspīdēs pār mums” (Rm 8:18). 
Arī tā ir dzīvošana no ticības.

Jo lielāka ir neskaidrība par nākotni, 
jo lielāka ir iespēja, ka pārņem stress un 
bailes. Man tādās reizēs palīdz atziņas, 

ka, pirmkārt, Dievs visu zina, otrkārt, 
Dievs visu var un, treškārt, Dievs mīl un 
vēlas dot labāko. Nevienu no šiem iztei-
kumiem nevar godīgi apstrīdēt, līdz ar to 
arī nepaliek ne vismazākā iespēja baidī-
ties. Tas ir ļoti loģisks un saprātīgs veids, 
kā dzīvot no ticības. Pat tad, ja Dieva 
mīlestības plānā mana loma būtu šo pa-
sauli atstāt, tas būtu labākais risinājums, 
par ko man mūžībā, visu kopainu redzot, 
būtu prieks. „Tiem, kas mīl Dievu, visas 
lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa 
mūžīgā nodoma ir aicināti.” (Rm 8:28)  
Laikam nekad nebūs iespējams pilnībā 
sagatavoties visām grūtībām, kas mums 
dzīvē būs jāpieredz, taču mēs varam iz-
vēlēties, ar kādu sirdi iet tām cauri.

Gaidīšana – pat tad, ja esam pārlie-
cināti, ka gaidām ko labu, – var radīt 
pamatīgu stresu un pat apdraudēt cerī-
bu, īpaši tad, ja nezinām, cik ilgi jāgaida. 
 Pagaidīt piecas minūtes, trīs dienas vai 
pat gadu ir nesalīdzināmi vieglāk nekā 
būt modrībā visu laiku. Mēs taču gribam 
dzīvot, plānot, pieņemt lēmumus un 
savu dzīvi pēc iespējas kontrolēt. Jēzus 
gan mācekļiem teica, ka Viņš augšāmcel-
sies trešajā dienā, tomēr tajā brīdī viņu 
ausis vispirms sadzirdēja vēsti par cie-
šanām un nāvi. Augšāmcelšanās palika 
otrajā plānā, bet tas, cik ilgi būs jāgaida, 
tobrīd vispār nebija aktuāli. Tomēr, ja 
viņi būtu pievērsuši tam uzmanību, 
augšāmcelšanos sagaidīt būtu daudz 
vieglāk. Gaidot Kristus otro atnākšanu, 
mēs esam aicināti dzīvot pastāvīgā mod-
rībā, bet tas nenozīmē, ka mums jādzīvo 
pastāvīgā stresā. Gluži otrādi – mums 
jādzīvo pastāvīgā paļāvībā, ka Dievs izvē-
lēsies vislabāko brīdi, lai visus izredzētos 
izglābtu.

Kāpēc gan mēs nevarētu dzīvot pastā-
vīgā mierā, bez satricinājumiem un pār-
dzīvojumiem? Bērnībā es teiktu – tāpēc, 
ka tā nebūtu interesanti. Tagad es drīzāk 
teiktu – tāpēc, ka Dievs mums dod ie-
spēju augt, apzināties savas robežas un 
bezspēcību, lai pieredzētu Dieva bezgalī-
bu, spēku un brīnumus. (Varbūt vēlāk es 
teikšu – tas ir ideāls, uz ko tiekties.) Droši 
vien ir iespējams bez izmisuma, satrau-
kuma un apjukuma iemācīties braukt ar 
riteni vai peldēt, taču iemācīties svarīgā-
ko – uzticēties un dzīvot no ticības – lai-
kam tomēr ne. 

Anda Miķelsone

Manas
attiecības
ar Dievu

Dzīvot  
no ticības
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Krusta 
garīgums

Krusta nešana
Grāmatā „Pastorālā aprūpe zem 

krusta” mācītājs un slimnīcas kapelāns 
Ričards Aiers1 stāsta par kādu pacientu, 
Viti kungu, kam bija nepieciešama nieru 
dialīze un kas atradās reanimācijā pēc 
vaļējas sirds operācijas. Kad vien mācī-
tājs Aiers ar viņu lūdza, lai notiktu Dieva 
prāts, Viti kungs, kā luterāņiem ierasts, 
svētīja sevi ar krusta zīmi.

Viņa meita, bārstoties ar mierinājuma 
vārdiem, .. ticēja, ka ar pietiekami lielu 
ticību var notikt izdziedināšanās. „Viņas 
izpratnē par Dieva gribu nav vietas ne-
spēkam un ciešanām. Kamēr viņa centās 
panākt, lai Dievs pakļaujas viņas gribai, 
viņas tēvs bija padevies Dieva prātam. Viņš 
zināja, ka krusts ir centrā cilvēka paļāvī-
bai uz Dievu.” [..]

Sekojot godības teoloģijai, „mēs 
sāksim pieprasīt, lai Dievs attaisno Sevi 
mūsu priekšā mūsu ciešanās, sniedzot 
mums dziedināšanu un panākumus. Mēs 
pieprasīsim tādu Dievu, kurš dara to, ko 
mēs gribam, un noraidīsim krusta ceļu, 
pa kuru Viņš pie mums nāk. Mēs baidīsi-
mies no ciešanām un izmisīgi centīsimies 
izvairīties no tām uz patiesības un uzticī-
bas rēķina.”2

Slimnīcā pacienti ir bezpalīdzīgi. Viņi ir 
atkarīgi no medicīniskā personāla, zālēm 
un iekārtām. Daudzi slimnieki ienīst to, 
ka ir atkarīgi no dzīvības uzturēšanas 
iekārtas, dodot priekšroku nāvei, nevis 
dzīvot „pieslēgtam kaut kādai mašīnai”. 
Arī mūsu kultūra novēršas no cilvēkiem, 
kas ir pilnībā atkarīgi. Tie, kas atbalsta 
ārsta asistētu pašnāvību, uzskata, ka la-
bāk ir mirt, nekā ciest vai būt atkarīgam. 
Tie, kas atbalsta eitanāziju, apgalvo, ka 
atkarības, nespēka un ciešanu pilnu dzīvi 
nav vērts dzīvot, ka kādā brīdī slimo no-

1 Richard C. Eyer, Pastoral Care Under the Cross: in the Midst of Suffering. St. Louis: Concordia, 1994.
2 Eyer, Pastoral Care, 27–28. lpp.
3 Walter von Loewenich. Luther’s Theology of the Cross. Minneapolis: Augsburg, 1982. 136–137. lpp.
4 Turpat, 136. lpp.

galināšana ir laipnības izrādīšana. 
Taču bezpalīdzība un pilnīga atkarība 

ir raksturīga mūsu garīgajam stāvoklim. 
Pestījoša ticība ietver atteikšanos no uz-
skata, ka esam pašpietiekami, spēcīgi un 
kontrolējam situāciju. Tā vietā mums ir 
pilnībā jābalstās uz Jēzu Kristu. „Tev pie-
tiek ar Manu žēlastību,” Tas Kungs teica 
Pāvilam, „jo Mans spēks nespēkā varens 
parādās.” (2Kor 12:9)

Apslēptā dzīve
Mūsdienu kristiešiem trūkstot ciešanu 

teoloģijas. [..] Ciešanas bieži tiek uztver-
tas kā zīme, ka Dieva nav. [..] Evaņģēliski 
luteriskā krusta teoloģija piedāvā cieša-
nu teoloģiju. 

Pirmkārt, .. tā nekādi neatbalsta cie-
šanas kā garīgas apgaismības līdzekli. Tā 
nav askētisms, mērķtiecīga nepatīkamas 
pieredzes kultivēšana garīgu nopelnu vai 
svētīgas miesas nonāvēšanas dēļ. [..] 

Kaut arī daudzi luterāņi ievēro ciešanu 
laika tradīcijas (lūgšanas, gavēšana un 
ziedošana), viņi gandrīz nekad nav askē-
tiski. Luters mācīja, ka mūsu krusts ne-
kad nav pašu izvēlēts vai pašu uzspiests. 
[..] Drīzāk gan mūsu krusta nešana ir 
saistīta ar ciešanām, kuras mēs sev ne-
izvēlamies, ar pārbaudījumiem un grūtī-
bām, kuras nāk pār mums no ārienes un 
kuras mēs nekādi nevaram kontrolēt. 

[..] Luteram cīņa ar „kāpēc” ir pārbau-
dījuma būtība. [..] Valters fon Lēvenihs, 
citējot Luteru, raksta: „Vissmagākais pār-
baudījums cilvēku piemeklē, kad viņš tic, 
ka ir Dieva aizmirsts un noraidīts. Šāds 
pārbaudījums piemeklē tikai vislielākos 
svētos.”3 Ironiski, bet tas, kas daudzās 
tradīcijās ir garīgas izgāšanās zīme – 
šaubas par savu izredzētību, bailes par 
Dieva prombūtni –, Luteram ir vislielākā 

svētuma pazīme, kas domāta .. gara mil-
žiem. 

„Kādu gan padomu Luters var dot 
tādos gadījumos? Tikai to, ka mums ir 
jāturas pie Vārda. Un Vārds Luteram nav 
nekas cits kā Kristus.”4 [..]

Uzticēties Dieva apsolījuma vārdam, 
par spīti mūsu sajūtām, ir ticība. „Jo mēs 
dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.” (2Kor 5:7) 

Turklāt arī kristieša garīgā dzīve ir 
apslēpta. Pāvils raksta: „Jo jūs esat mi-
ruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta 
Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzī-
vība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.” 
(Kol 3:3–4) Kristieša dzīve ir aprakta līdz 
ar Kristu Kristībā un savienota ar Viņa 
krustu ticībā. 

Runājot par svētdarīšanu, kristiešu 
patiesā identitāte un statuss Dieva 
priekšā ir apslēpts pat viņiem pašiem. 
Dievs redz kristiešus caur krusta prizmu: 
Kristus asinis apsedz un apslēpj mūsu 
grēkus un izgāšanās; mūsu parastā dzī-
ve ir apslēpta, un mēs esam ietērpti 
 Kristus taisnībā. Kad Dievs  uzlūko kris-
tieti, Viņš redz Jēzu. Mūsu grēki ir ap
slēpti krustā. Mūsu dzīve īstenībā ir 
 apslēpta no Dieva. Tā pavisam noteikti  
ir apslēpta no mums pašiem un pasau-
les. 

Tas ir mūsu garīgās drošības pamats. 
[..] Dieva Gars ietekmē ikviena kristieša 
dzīvi, noslēpumainā veidā mainot viņa 
sirdi, darbojoties caur Dieva Vārdu un 
sakramentiem, kalpojot pārbaudījumos 
un grūtībās un radot jauno cilvēku, kurš 
stāvēs Dieva priekšā debesīs kā svētais. 

Džīns Edvards Vīts jaunākais 
„Krusta garīgums.  

Pirmo evaņģēlisko kristiešu ceļš” 
Luterisma mantojuma fonds, Rīga, 2017



Lieldienās vieni krāso olas un grauž 
šokolādes zaķus, citi iet uz nakts vigī-
liju un dievkalpojumiem. Kāpēc Liel-
dienas svinam tik dažādi?

Viss atkarīgs no tā, ko cilvēki liek svēt-
ku centrā. Ir cilvēki, kuri šos svētkus svin 
kā pavasara brīvdienas – laiku, ko var 
pavadīt kopā ar ģimeni. Mēs, kristieši, 
Lieldienas piedzīvojam un svinam kā 
vienus no lielākajiem Baznīcas svētkiem. 
Lieldienu nedēļas noskaņa un gamma ir 
ļoti plaša. No vienas puses, ir Lielā Piekt-
diena ar nopietnām pārdomām par Kris-
tus ciešanām pie krusta. Esam aicināti 
domāt par to, kādi esam mēs paši un 
pasaule, kurā dzīvojam. No otras puses, 
ir arī lielais Kristus augšāmcelšanās brī-
nums un sākotnējā neticība, ka tas vispār 
ir noticis. Mācekļi taču sākumā tam ne-
ticēja. Beigu beigās, kad ir radusies pār-
liecība un pieredze, ka tas ir noticis pa īs-
tam, – tad izskan vārdos neaprakstāmais 
prieks, realitāte, kas arī šajās Lieldienās 
tiks izteikta vārdos „Kristus ir augšāmcē-
lies! Patiesi, patiesi augšāmcēlies!”. Par 
to domājot, atcerējos kāda autora sacīto, 
ka prieks nav sāpju neesamība, – prieks 
ir pārvērstas skumjas. Savā veidā Lielās 
Piektdienas un augšāmcelšanās pieredze 
apustuļa Pāvila vārdos ir izteikta Otrajā 
vēstulē korintiešiem 1:5: „Kā Kristus cie-
šanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spē-
cīgi darbojas mūsu ieprieca caur Kristu.” 
Šajā Rakstu vietā Lieldienu nedēļas dia-
metrāli pretējās noskaņas savelkas kopā.

Tu minēji, ka Lieldienas ir nozīmīgā-
kie kristiešu svētki. Kāpēc Ziemsvētki 
ir iemantojuši lielākas nekristiešu 
simpātijas?

Jā, es tiešām agrāk brīnījos, ka Ziem
svētkos baznīcas ir pilnas, ko nevar teikt 

par Lieldienām. Droši vien tāpēc, ka 
Lieldienu vēsts prasa dziļāku klausīša-
nos un iedziļināšanos. Pieļauju, ka tāpēc 
vairums cilvēku kavējas tur ārā, pie prie-
cīgās vēsts par Jēzus dzimšanu, bet nav 
gatavi nāk iekšā, dziļumā. Vēl kas – svēt-
kiem ir jāgatavojas, Lieldienas nav tikai 
augšāmcelšanās rīts. Kā pirms Ziemsvēt-
kiem ir četras Adventes nedēļas, tāpat 
pirms Lieldienām ir gavēnis – veselas 
40 dienas. Droši vien ielēkt šajā vilcienā 
nav tik viegli. 

Ko gaidīt no Lieldienām tam, kurš 
uz svētku dievkalpojumu aizies pirmo-
reiz?

Godīgs meklētājs un atvērts klausītājs 
atradīs daudz vērtīga, jo Lieldienas risi-
na mūsu dzīves svarīgākos jautājumus. 
No kurienes es nāku, uz kurieni eju? 
Kur rast pilnīgu mieru un piepildījumu? 
Ir ļoti daudz jautājumu, ar kuriem mēs 
dzīvojam, bet kurus ikdienā nekustinām. 
Reizēm tāpēc, ka baidāmies. Citreiz nav 
cilvēku, ar kuriem tos pārrunāt. Dažreiz 
vienkārši pietrūkst vietas, laika un telpas, 
kur varam būt rimtās pārdomās. Baz-
nīca ir īstā vieta, kur meklēt atbildes, jo 
te ir gan vieta, gan telpa, gan atbalstoši 
cilvēki.

Gavēni šogad aizvadām kara ēnā. 
No kā mums visvairāk atsacīties? 

Jautājums par gavēni vienmēr ir sais-
tīts ar gavēņa galvenajiem praktiskajiem 
mērķiem. Manuprāt, gavēnis nav zobu 
sakošana, kad uz laiku apņemamies 
kaut ko darīt vai nedarīt, lai sev un 
 Dievam kaut ko pierādītu. Drīzāk gavē-
nis ir laiks, kad ejam ar skaidru apziņu, 
ka mūsu dziļāko būtību, mūsu sirdi var 
izmainīt vienīgi Dievs. Praktizējot gavēni, 
mums attieksmē un rīcībā vajadzētu tapt 

līdzīgākiem Kristum. Ja gavēnis ved pie 
tā, ka vairāk pievēršos Dievam, ja manī 
vairojas pazemība un pateicība – tas ir 
ieguvums. Turpretī, ja pievēršos tikai sev 
un saviem centieniem, tad kaut kas nav 
labi. 

Šajā gavēnī mums vajadzētu uzdot 
jautājumu: kādas sajūtas mūsos raisās, 
dzirdot par šiem kara notikumiem? Tās 
var būt bailes, dusmas, neizpratne, 
naids, bezspēcība. Var būt vēlme no tā 
distancēties. Varbūt nepateikšu neko 
jaunu, bet Jaunajā Derībā par Kristu 
lasām trīs būtiskas lietas. Pirmkārt, 
Viņš visu sauc īstajā vārdā, nebaidoties 
pateikt, kā ir. Otrkārt, Viņš nekad nav 
pasīvs, bet vienmēr iestājas par tiem, 
kuriem dara pāri, un pāri darītājus aprāj. 
Treškārt, Jēzus nekad nekļūst naidīgs 
un agresīvs, pat piedzīvojot vardarbīgu 
pretestību. Kāpēc par to runāju? Šajā 
gavēnī arī es ar dievpalīgu vēlos visu 
redzēt skaidri, lai sauktu lietas īstajos 
vārdos. Iespēju robežās gribu iestāties 
par taisnību tajā vietā un laikā, kur esmu 
nolikts. To visu darot, vēlos nevairot nai-
du. Ļaunumu nedrīkst attaisnot, bet to 
arī nevajag vairot. Mūsu, kristiešu, uzde-
vums ir spriest un vērtēt, bet ne nolādēt. 
Privilēģija tiesāt ir tikai Dievam, un tas 
nav tikai vārda pēc. Kamēr ir žēlastības 
laiks, ir iespējamas pārmaiņas jebkura 
cilvēka sirdī. 

Dzirdot par bērnu nāvi un izpostī-
tajām dzīvēm Ukrainā, daudzi jautā: 
Dievs, kāpēc Tu šo visu pieļauj?

Miera laikos neticīgs cilvēks pret liela-
jiem eksistenciālajiem jautājumiem ļoti 
bieži ir vienaldzīgs. Kara un traģēdiju lai-
kā mazie kulaciņi tiek mesti pret debesīm 
un Dievs tiek vainots it visā. Lielais jau-

Prieks
ir pārvērstas ciešanas
Lieldienas šogad sagaidām un, iespējams, svinēsim kara ēnā. Kāpēc karš svēt-
kus neizjauks, un kāpēc Lieldienās baznīcas nav tik pilnas kā Ziemsvētkos? Do-
māt par šiem jautājumiem aicinājām draudzes mācītāju INTARU JONĪTI. 

Edgars Gertners
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tājums: vai tas ir Dievs, kas no ieročiem 
šauj uz cilvēkiem un no lidmašīnām met 
bumbas? Nē taču. Dievs cilvēkiem ir de-
vis iespēju būt brīviem ne tikai vārdos. Tā 
ir brīvība izvēlēties un darīt gan labu, gan 
ļaunu. Jebkurai cilvēka rīcībai ir sekas. Ja 
Dievs kādā brīdī mūs apturētu, tad cilvē-
kam būtu tikai viena brīvība – darīt labu. 
No vienas puses, brīvība ir liela vērtība, 
bet, no otras, – milzīga atbildība. Ar savu 
attieksmi pret brīvību mēs nepārprotami 
liecinām, kam mēs piederam. Labā ziņa 
ir tā, ka ļaunumam nav dots pēdējais 
vārds – Dievs tam ir novilcis robežas. Tā-
pēc baznīctēvi nāvi dažkārt attēlo kā at-
brīvošanu no ciešanām. Proti, arī būdami 
kristieši, noteiktos apstākļos mēs varam 
tikt pakļauti mocībām līdz pat nāvei, bet 
ne tālāk par to. 

Vai karu Ukrainā var uzskatīt par 
zīmi, kas liecina par Jēzus otro atnāk-
šanu?

To stundu, kad Jēzus nāks otrreiz, ne-
viens nezina. Tas mūs atbrīvo no vajadzī-
bas spekulēt, kad Viņš nāks. Tomēr lielu 
briesmu brīžos cilvēki instinktīvi to saista 
ar pēdējiem laikiem. Tā darīja pirmie 
apustuļi, un tā dara cilvēki tagad. Taču 
Jēzus saka: jūs dzirdēsiet vēstis par ka-
riem, taču neuztraucieties, jo tam visam 
ir jānotiek, bet tas nav gals. 

Karš, tēlaini izsakoties, pieklauvēja 
pie durvīm nākamajā dienā pēc Covid 
krīzes beigu gārdziena. Šīs pasaules 
mēroga dižķibeles ir mūsu prātus no-
darbinājušas jau vairākus gadus. Kā 
nepazaudēt fokusu uz Dievu, uz to, ka 
Viņš ir svarīgāks par visām krīzēm?

Varbūt karš novērš mūsu skatu no 
svarīgā, taču krīzēs ir arī liels potenciāls 
atrast Dievu. Kāds jūrnieks man reiz 
teica: „Uz kuģa jūrā vētras laikā neticīgo 
nav. Tad visi lūdz Dievu.” To sacīja rūdīts 
jūras vilks. Briesmu brīžos mēs bieži 
vēršamies pie Dieva ar jaunu sparu. Ik-
viens, kurš piesauc Dieva vārdu, taču tiks 
izglābts, tāpēc jebkurš pasaulīgs izaici-
nājums ir mūsu iespēja atrast mieru un 
balstīt to Tajā, kurš ir mūžīgs. 

Ukrainas kontekstā kādam varētu 
rasties jautājums: vai karš (ja tas tur-
pināsies) neizjauks Lieldienu svinības?

Svinēt Lieldienas kara laikā nav amo-
rāli, jo tā nav vienkārši izprieca. Karš 

kristīgās Lieldienas tikai apstiprina, jo 
atbild uz jautājumu: kas paliek pēc visām 
kara šausmām? Paliek Dievs, Viņa mīles-
tība un apsolījumi. Mēs tagad ejam pa 
ceļu, kuru Kristus jau ir gājis, bet nāve 
Viņu neuzvarēja. Viņš ir augšāmcēlies. 
Pat tad, ja tiek atņemts pats dārgākais – 
dzīvība –, es neko neesmu zaudējis, ja 
piederu Kristum. Tad es dzīvoju, pat ja 
mirstu. Tas ļaunumu nepadara mazāku, 
bet parāda, ka ir kāds turpinājums arī 
tādā brīdī, kad pasaule jūk pa vīlēm. Tas 
ir atgādinājums, ka tā īsti esam drošībā, 
ja turamies pie Dieva. Un apziņa, ka, kal-
pojot cilvēkam, mēs patiesībā kalpojam 
Dievam, paver mūsu ikdienā durvis uz 
varonību. 

Rakstnieks Sent-Ekziperī darbā „Kara 
lidotājs”, kurā stāsta par Otro pasaules 
karu, raksta: „Tā godādami savu tuvāko, 
cilvēki godāja Dievu. Es saprotu arī žēl-
sirdības pienākumu, jēgu, ko man sludi-
nāja. Žēlsirdība bija kalpošana Dievam 
caur jebkuru cilvēku. Tā bija velte Die-
vam, lai cik nevērtīgs bija indivīds, kuram 
to izrādīja. Tāda žēlsirdība nepazemoja 
cilvēku, kurš to baudīja, nedz arī saval-
goja ar pateicības važām, jo dāvana bija 
domāta nevis viņam, bet Dievam.” Man 
šķiet, ka šie vārdi mūsu laikā ir ārkārtīgi 
svarīgi. Tie atgādina, ka mūsu Rietumu 
sabiedrība ir celta uz kristīgām vērtībām. 
Žēlsirdība nav pašsaprotama. Valstīs, 
kur dominē citas vērtības, līdzjūtības un 
mīlestības izrādīšana nebūt nav kaut kas 
pašsaprotams.

Varbūt jautājums ir provokatīvs, 
bet gribu zināt tavu viedokli. Kādas 
Lieldienas var svinēt Krievijas pareiz-
ticīgā baznīca, kuras vadība svēta 
karu Ukrainā?

Jautājums, protams, ir par to, kādā 
veidā kristīgā vēsts tiek nesta, tajā skaitā 
katrā konfesijā. Arī pareizticīgā baznīca 
savā būtībā nav viendabīga. Piemēram, 
Krievijā mēs redzam tādas draudzes un 
garīdzniekus, kuri nepārprotami izdabā 
Kremlim, attaisno karu un sprediķos slu-
dina imperiālistisko domāšanu. Tur, kur 
ir nomaldīšanās no Bībeles vēsts, Liel-
dienu svinības būs zaimošana. Savukārt 
tur, kur šī vēsts tiek nesta nesagrozīta, 
pat kara apstākļos var piedzīvot mierinā-
jumu un ieraudzīt cerību.

Ko mēs katrs varam darīt, lai jau 
šajās Lieldienās piedzīvotu, ka Kristus 
patiesi ir augšāmcēlies?

Lai piedzīvotu Lieldienas, tām ir jā-
gatavojas. Ceļš iesākas ar gavēņa laika 
sākumu – mums ir apzināti jāpaceļas 
pāri savai ikdienībai un jāpieliek pūles, 
lai šiem svētkiem sagatavotos un lai tie 
nesaplūstu ar mūsu pelēko ikdienu. Ga-
tavoties mēs varam lūdzot, apmeklējot 
dievkalpojumus, cenšoties ticībā arvien 
dziļāk ieraudzīt un izprast Kristus krusta 
noslēpumu. „Kā no koka nāca nāve, tā no 
koka atplauka dzīvība.” Šajos lakonis-
kajos gavēņa laika liturģijas vārdos ir 
atklāta būtiska vēsts par pestīšanas no-
slēpumu. Tas ir ceļš no Ēdenes koka līdz 
Kristus krusta kokam. Tas mums ir at-
plaucis no nedzīva koka, bet spēj katram 
no mums dot dzīvību. Dievs joprojām 
darbojas, tā nav tikai vēsture. Augšām-
celšanās ir nemitīga norise, kas notiek 
joprojām. Kā mācītājs jo īpaši to ieraugu 
pie iesvētāmajiem, kuri iemanto ticības 
dāvanu. Pie viņiem kādā brīdī kļūst re-
dzams, ka Kristus arī viņu dzīvē ir kļuvis 
par dzīvu realitāti. 

Dažreiz vienkārši 
pietrūkst vietas, laika 

un telpas, kur varam 
būt rimtās pārdomās. 
Baznīca ir īstā vieta, kur 
meklēt atbildes, jo te 
ir gan vieta, gan telpa, 
gan atbalstoši cilvēki.
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Bija sestdienas vakars, kad kopā ar 
Reini Bikši ciemojāmies Saulkrastos pie 
Rolanda Kalniņa. Šīs ciemošanās reizes 
galvenais sarunu temats bija Krievijas 
okupācijas spēku iebrukums Ukrainā, 
kas bija noticis pirms divām dienām. Da-
loties savās sajūtās un domājot par kris-
tiešu uzdevumu šeit, pasaulē, sapratām, 
ka nevaram uz šo netaisnību un cilvēku 
ciešanām noskatīties, neko nedarot. 
Kāds ieminējās, ka baptistu draudzes 
mācītājs un biedrības „Baltijas globālā 
iniciatīva” vadītājs Pēteris Eisāns ir sācis 
organizēt praktisku palīdzību ukraiņu 
tautai. Rolands ar Pēteri sazinājās un 
vienojās par mūsu līdzdalību palīdzības 
sniegšanā.

Pāris dienu laikā tika noorganizēti seši 
mikroautobusi. Viens mikroautobuss 
ar diviem koordinatoriem palika Polijas 
robežpilsētā Helmā, otrā brauca Pāvila 
ev. lut. draudzes mācītājs Ģirts Prāmnieks 
ar draudzes pārstāvjiem, bet trīs mikro-
autobusi bija no mūsu, Jēzus, draudzes. 
Pateicoties cilvēku, draudzes diakonijas 
un citu labdarības organizāciju lielajam 
atbalstam, visi mikroautobusi tika pie-
pildīti ar nepieciešamajām palīdzības 
precēm – bērnu un pieaugušo pārtiku, 
higiēnas un medicīna precēm. Pēc ko-
pīgas lūgšanas pie altāra 3. marta naktī 
mēs devāmies ceļā.

Aizbraukuši uz Helmu, palīdzības pre-
ces pārkrāvām baptistu draudzes nolik-
tavā. Pēc tam visas šīs lietas tiek vestas 
pēc iespējas dziļāk Ukrainā, izmantojot 
citus transporta līdzekļus. Preces tiek no-
dotas zināmu un uzticamu cilvēku rokās. 
Helmas baptistu draudze, kur pavadījām 
šīs dienas, savu baznīcu un draudzes cen-
tru ir pielāgojusi par bēgļu palīdzības 
centru. Tur ukraiņu bēgļi var atgūt spē-
kus, pārnakšņot, saņemt drēbes, siltu 
ēdienu, kā arī saprast, ko darīt un kurp 
doties tālāk.

 ATBALSTS UKRAINAI
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“

Daži stāsti no ukraiņu piedzīvotā. 

Tikt ārā no Kijevas ir ļoti grūti un bīstami. Krievu tanki speciāli brauc virsū 
bēgļu autobusiem un mašīnām. Pa ceļam ir daudz mirušo. 

Lielai daļai cilvēku ir tikai nakts drēbes. Sprādzienu uzmodināti, viņi neko 
nav paspējuši paņemt līdzi. Kāpuši vilcienos. Kupejā, kas paredzēta četriem, 
vajadzēja saspiesties 17 cilvēkiem. 

Viena māte, kas bija bēgļu centrā, pa ceļam pazaudēja savu 12 gadus veco 
bērnu. Tā arī nav atrasts. 

Nav bērnu, kuriem nebūtu traumas. Daudzi rausta valodu, citi nervozi ka-
sās, sēž vai guļ embrija pozā. 

Žaparovicā krievu karaspēks mocījis civiliedzīvotājus (informācija no ukrai-
ņu sievietes, kuru vedām atpakaļceļā). 

Šis karš prasa daudz. Rētas ir dziļas, un tās būs jādziedē vēl ilgi. Paldies visiem, 
kas atbalstīja, aizlūdza un juta līdzi. Šādi braucieni ar busiņiem turpinās, jo tas būs 
ilgstošs process. 

Novēlu šajā laikā atrast cerību, kas nav atkarīga no apkārtējiem apstākļiem.  
„[..] Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, 
nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: „Redzi, 
visu Es daru jaunu.” Tad Viņš teica: „Raksti! Jo šie vārdi ir uzticami un patiesi.” Un Viņš 
man sacīja: „Ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez 
maksas no dzīvības ūdens avota. [..]” (Atkl 21:4–6)

Slava Ukrainai!
Pēteris Bikše

 

RĪGAS JĒZUS
EV. LUT. DRAUDZES

18.-22. JŪLIJĀ
 

AINAVISKAJĀ VIESU NAMĀ 
”REZIDENCE KURZEME”

TALSU NOVADĀ, STRAZDĒ
 

Mīļie draudzes locekļi!
Vasarā viens no gaidītākajiem notikumiem ir draudzes vasaras 

nometne. Kāpēc? Tāpēc, ka tad vairākas dienas varam būt kopā ar 
citiem draudzes locekļiem, pārdomāt Dieva vārdu, būt sadraudzībā, 
pielūgsmes dziesmās un citos aizraujošos dienas, vakara un nakts 
notikumos.

Aicinām jūs rezervēt laiku no 18. jūlija līdz 22. jūlijam draudzes 
vasaras nometnei.

Ikviens, kurš vēlas iesaistīties nometnes tapšanā, ir laipni gaidīts 
nometnes komandā. Tavi talanti un iesaiste ir svarīgi, lai mēs kopīgi 
varētu veidot šīs nometnes dienas. 

Kalpot nometnē var dažādi: dziedot, spēlējot mūzikas instrumentus, 
vadot diskusiju grupas vai nodarbības pašiem mazākajiem, piedaloties 
naksniņu sagatavošanā vai radošo un interešu grupu veidošanā, 
iesaistoties sporta aktivitātēs, palīdzot tiem, kuri rūpējas par skaņu un 
attēlu, kā arī palīdzot daudzās citās vajadzībās.

Ja vēlies iesaistīties, sazinies ar Zani Bikši (t. 28363516)!

Bēgļu plūsma uz robežas pastiprinā-
jās tieši vakaros un naktīs. Tas saistīts 
ar noteiktajām komandantstundām un 
iespēju droši tikt ārā no pilsētām. Katru 
vakaru un nakti mēs vedām bēgļus no 
robežas uz Helmas baptistu draudzi.

Helmas draudzē mums guļvietas tika 
ierādītas lielā zālē kopā ar ukraiņu bēg-
ļiem. Aizmigt un gulēt nebija viegli, jo 
bērni ir traumēti un naktīs no pārdzīvotā 
vaidēja, raudāja un bija nemierīgi. Kā-
dam bērnam bija bail doties pagrabā uz 
bēgļu centra virtuvi, jo šķita, ka sāksies 
bombardēšana.

Kādā no dienām, kad tur bijām, centrā 
ieradās daudz bāreņu no Ukrainas bēr-
nunamiem. Uzzinājām, ka ar vilcieniem 
no karadarbības zonas uz Polijas robežu 
kādā no naktīm bija atbēguši kopumā 
800 bērniņi. Vilciens naktī bija braucis 
bez apgaismojuma, lai krievu karaspēks 
neredzētu tā pārvietošanos. Lai turpi-
nātu ceļu, bērniem bija jāpārsēžas citā 
vilcienā. Kad viņu vilciens piebrauca, otrs 
nostājās blakus, un bērniem vajadzēja 
žigli pārlēkt uz to. Šajā laikā Ukrainas 
karaspēks sāka ofensīvu pret tuvumā 
esošo Krievijas karaspēku, lai novērstu 
uzmanību no šī vilciena un tas netiktu 
sašauts. Neilgi pēc tam iebrucēji uzspri-
dzināja tiltu, pār kuru bija braucis arī 
minētais vilciens ar bērniem.
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Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)  
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00  
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta. 
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676 
Diakonija (tālr. 67220084) 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,  
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju istaba 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084) 
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ”  
(tālr. 67222698)

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze 
Reģ. Nr. 90000084191 
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV1050 
Tālr. 67224123, epasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2022. GADA JANVĀRA UN FEBRUĀRA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai,  
Svētdienas skolai, remontam u. c.) 11085
Latvijas fizisko personu ziedojumi 4155
Kolektes 3440
Ziedojums vasaras nometnei no Šveices 3205
Ieņēmumi no zemes nomas 1230
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 745
Ieņēmumi no grāmatu galda 230
Kazuālijas 100
KOPĀ 24190

Izdevumi, EUR:
Algas par decembri, janvāri (9 darbinieki) 10100
Nodokļi   5815
Iemaksa par telpu īri vasaras nometnei (daļa) 2700
Granulu iegāde vietējai apkurei 1500
Maksājums LELB  800
Citi izdevumi 585
Grāmatvedības pakalpojumi 580
„Rīgas Siltums” 565
Elektrība 535
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 245
Saimniecības un kancelejas preces 190
Pasta izdevumi 135
Drukas darbi 115
Degviela, transporta izdevumi 100
Maksājums LELB Rīgas prāvesta iecirkņa darbībai 70
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 70
„Rīgas ūdens” 60
Atkritumu izvešana 40
Bankas komisijas maksa  40
Izdevumi par nozaru darbu  
(Svētdienas skola, koris, jaunieši) 30
Apsardzes firmas pakalpojumi 30
Reprezentācijas izdevumi 25
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 20
Izdevumi par biroja, video un audio tehniku 15
„Venden” ūdens 10
KOPĀ 24375

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāju pieņemšanas laiki  
(iepriekš lūgums sazināties ar mācītājiem  
pa telefonu vai rakstiski)
Reinis Bikše
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
tālr. 26899309, epasts: bikse.reinis@gmail.com
Intars Jonītis
trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
tālr. 29440025, epasts: 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

SVEICAM MARTĀ

Ludviga Ludīte Alpe
Ināra Dainuvīte Jirgena
Ilga Zeļča
Zenta Gangnuse
Aija Vimba
Vija Andersone
Brigita Šteinmillere
Māra Omule Bļinkova
Ingrīda Maruta Antmane
Ilonija Dzintra Ernstsone
Valentīna Brodska
Zenta Mežaraupa 
Rudīte Vesere
Ginta Gavare
Agnese Oliņa
Anda Caune
Ruta Ilgaža
Valdis Majors
Kaspars Upenieks
Dīns Cielavs

SVEICAM APRĪLĪ

Austra Spriņģe
Skaidrīte Eniņa
Elza Toleiķe
Līga Liepiņa
Marija Straume
Albīns Darkevičs 
Juris Kalnciems
Ilze Gromova
Aldis Krieviņš
Agnese Duplinska

KRISTĪTI

Adrians Gusts Jalaņeckis
Treisija Elza Jalaņecka

LAULĀTI

Viesturs Bambans un  
Urzula Nora Urbāne

MŪŽĪBĀ 

Vera Brencāne
Jānis Kušķis
Laimdota Astra Kalna

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 400 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Reinis Bikše, Anda Miķelsone, Milda Klampe, Edgars Gertners, Pēteris Bikše, Laima Roze
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