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MĀCĪTĀJA UZRUNA 

"Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs 
spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves 
ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Tu vairosi 

tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā 
priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, 
kā priecājas, laupījumu dalot." (Jes. 9:1-2) 
 
Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka: "Es esmu 
pasaules gaisma" (Jņ. 8:12). 
Ieejot jaunā dzīves ciklā, ierasti cilvēki sev 
uzdod jautājumu – kas mūs sagaida 
turpmāk? Jaunajā gadā vairumu cilvēku 
pārņem domas par tālāko dzīvi. Masu 
medijos var lasīt par cilvēkiem, kuri 
pagājušajā gadā ir vīlušies Latvijas valdībā 
un pēc atgriešanās atkal vēlas braukt 
atpakaļ uz ārzemēm. Mēs dzirdam par 
politiskajiem draudiem, kas iezīmē jaunu 
ciklu pasaulē. Arvien jauni nodokļi un 
neskaidrība algu un pensiju jautājumā 
liek cilvēkiem aizdomāties par labklājības 
un veselības drošību. Viss iepriekš 
minētais rada sajūtu, it kā tu maldītos pa 
tumsu, meklējot gaismu vai ceļu, kas 
izvestu ārā no tumsas. Palaikam mēs 
redzam kādus "laimīgos" un cenšamies 
viņus apbrīnot vai pat atdarināt, bet arī 
tas nesniedz pārliecību par to, ka tu esi  

pametis tumsas zonu. Kā lai atrod ceļu 
ārā? Kurš gan parādīs pareizo virzienu? 
Kurš gan mūs izvedīs gaismā?  
Jēzus runāja uz cilvēkiem dziļākās 
ekonomiskās un sociālās krīzes laikā. 
Laikā, kad cilvēki bija gatavi ķerties pie 
katra salmiņa, lai izkļūtu no bezcerības 
sajūtas, bet cilvēkos valdīja sajūta, ka šī 
tumsa un neziņa tur viņus gūstā. Jēzus, 
pirmkārt, nāca, lai mūs atbrīvotu no 
tumsas varas. Patiesība ir tā, ka cilvēks, 
kurš ir dzimis un audzis tumsā, nemaz 
nepazīst gaismu un vēl vairāk ‒ gaisma ir 
tumsas iemītnieku ienaidnieks. Jēzus 
atbrīvo cilvēka dvēseli un parāda gaismu, 
lai šis cilvēks pats gribētu sekot Jēzum 
gaismā. Filozofs Platons traktātā "Valsts" 
attēlo ainu, kurā cilvēki piedzimst tumšā 
alā, un viņi visi ir pieķēdēti pie alas 
sienām. Vienīgā gaisma ir tā, kas spīd no 
alas ieejas. Gar alas ieeju iet brīvie cilvēki 
un nes sev līdzi dažādus priekšmetus. 
Vienīgais veids, kā ieslodzītie var spriest 
par ārā notiekošo, ir pēc ēnas attēliem. 
Bet tad nāk kāds, kas atbrīvo tos, kuri 
vēlas staigāt gaismā, un izved viņus 
gaismā. Jēzus nāca ne tikai, lai mūs 
atbrīvotu, bet, lai mēs Viņam sekotu.  

Cilvēkiem ir raksturīga nepastāvība. Kādu 
brīdi tie ir gatavi iet un darīt, bet jau 
nākamajā mirklī viss iepriekšējais apsīkst. 
Jēzus saka: "Es esmu ceļš." (Jņ. 14:6). Bez 
Jēzus cilvēkam nav pilnīgas pārliecības 
par to, ko viņš dara, un, vai tas, ko dara, ir 
pareizi. Dzīvojot ik dienas kopā ar Dievu, 
mums vairs nav jāmētājas un jābaidās, jo 
zinām un katru dienu no jauna 
pārliecināmies, ka Jēzus ir viens mīlošs 
gans, kurš pazīst un rūpējas par savām 
avīm. 
Un visbeidzot ‒ Jēzus dāvā mums 
pārliecību, ka Viņā ir mūžīgā dzīvība. Mēs 
pateicamies par pagājušo gadu, cik raibs 
vai vienkrāsains tas arī nebūtu bijis, un 
raugāmies ar cerību nākamajā. Mēs 
nezinām, vai šis gads mums būs pēdējais, 
mēs nezinām, ko tas atnesīs. Bet mēs 
zinām vienu, ka nekas – „ne nāve, ne 
dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas 
esošās, ne nākamās, ne spēki, ne 
augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta 
lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva 
mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, 
mūsu Kungā!” (Rm. 8:38-39). 

Kaspars KOVAĻOVS 
Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs 

 

PATEICĪBA 

Un Jēzus tiem sacīja: "Tad dodiet 
ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un 

Dievam, kas Dievam pieder." (Mk. 12:17) 
 
Aizvadītā gada nogalē saņēmām patiesi 
priecīgu ziņu – ir noticis brīnišķīgs Dieva 
darbs, un mūsu draudze ir varējusi 
pabeigt gadu pilnīgi brīva no parādiem. 
Nav noslēpums, ka draudzes ieņēmumi 
sastāv galvenokārt no draudzes locekļu 
ziedojumiem (izņemot zupas virtuvi, ko 
finansiāli atbalsta Jelgavas pilsētas dome, 
ieņēmumus par zemes nomu un 
koncertiem), bet izdevumi mūsu draudzei 
ir kā jebkurai saimniecībai, un tie nav 
mazi – katru mēnesi jāveic komunālie  

maksājumi par elektrību, gāzi, apkuri, 
ūdeni, apsardzi, jāmaksā algas un nodokļi 
mācītājiem, kancelejas un 
saimnieciskajiem darbiniekiem, kora 
diriģentam un ērģelniecēm, jāveic 
apkārtnes sakopšana un uzturēšana 
kārtībā, jāmaksā nodokļi par nekustamo 
īpašumu u. c. Tāpēc draudzes padome 
izsaka lielu pateicību visiem, kuri ir 
samaksājuši ikgadējo draudzes nodevu 
30,00 EUR apmērā, gada garumā 
atvēlējuši 10.tiesu, ziedojuši konkrētiem 
mērķiem, kalpojuši ar savu darbu un 
laiku, paturējuši lūgšanās mūsu draudzi, 
tās vadītājus un kalpotājus, lai mēs 
patiesi varētu šeit nākt ar pateicību  

Dievam par siltu, skaistu un sakoptu 
dievnamu. Plašāku pārskatu par aizvadītā 
gada ieņēmumiem un izdevumiem 
publicēsim nākamajā numurā, 
gatavojoties draudzes pilnsapulcei, kas 
notiks 12.martā. 
Kā iepriekš rakstīts, mūsu draudzei ir 
daudz plānu, kuru īstenošana ir atkarīga 
no Dieva žēlastības un ikviena draudzes 
locekļa atsaucības, tāpēc paturēsim 
lūgšanās mūsu draudzi un turpināsim 
godināt Dievu ar to, ko Viņš mums 
piešķīris. 
Lai mums visiem Dieva svētīts šis jaunais 
gads – draudzē, ģimenē, darbavietā un 
tur, kur Dievs mūs ir ielicis! 



SVEICAM JAUNOS DRAUDZES LOCEKĻUS! 

“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2Kor. 5:17) 

No sirds sveicam jaunos brāļus un māsas Kristū, un priecājamies, ka esat teikuši “JĀ!” lielajam un aizraujošajam piedzīvojumam 
kopā ar Dievu. Ja vien atvērsiet savas sirdis, acis un ausis Viņam, dzīve vairs nekad nešķitīs garlaicīga, bet pilna dāvanām, par ko 
pateikties. Aicinām turpināt aizsākto ceļu un neaizmirst savu dievnamu, bet atrast savu vietu draudzē, kur vislabāk īstenot tieši 
jums Dieva dāvātos talantus. Atcerieties – jūs esat izredzēti, jauni Dieva bērni, ko Viņš aicinājis Savu bērnu pulkā, lai dotu tiem 
vislabāko. Mēs, šīs draudzes brāļi un māsas, atbalstīsim jūs šajā brīnišķīgajā ceļojumā, palīdzēsim jums pieaugt ticībā un veidot 
ciešākas attiecības ar Trīsvienīgo Dievu. Dosimies kopā! 
 
Aizvadītā gada Otrajā Adventa svētdienā 
mūsu draudzē tika uzņemti 14 jauni 
draudzes locekļi, kas pabeiguši Iesvētību 
kursu: 
 

Indra TRONA 
Edgars TRONS 
Gints BIRZIETIS 
Roberts BLŪMS 
Nora RUBENE 

Paula OGORODŅIKOVA 
Jānis GROSBĀRDIS 
Andrejs MAKUHA 

Roalds GRIĶIS 
Erita KARLSONE 
Evelīna SUBOČA 
Artūrs RADVILS 

Līga KOZLOVSKA 
Kristaps ZĀLĪTIS  

Foto: Kārlis BUŠKEVICS 
 

TĒMA – DIEVS ĢIMENĒ 

„Jums, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzū 
Kristū pasargāti: žēlastība, miers un 

mīlestība lai jums bagātīgi!” (Jūd. 1:1-2) 
  
Lūgsim par ģimenēm! Šajā mēnesī, 21. -
22. janvārī mūsu draudze rīko 
rekolekcijas par tēmu “Dievs ģimenē”, 
kas notiks Saldū, Sv. Gregora kristīgās 
misijas centrā. Aicinām jūs atsaukties un 
piedalīties (informācija par pieteikšanos 
pēdējā lapā). Dievs mūs ir radījis 
attiecībām ar Sevi un citiem cilvēkiem. 
Ģimene ir vistuvākie cilvēki, ko Dievs 
mums licis līdzās, lai veidotu mūs par 
tādiem cilvēkiem, kādus Viņš mūs vēlas 
redzēt. Pagājušajā draudzes avīzes 
numurā aizsākām kopīgas lūgšanas 6 
nedēļu garumā. Mūsu draudzes māsa 
Evija MAUŠEVICA pēc Dieva aicinājuma 
iedrošina draudzes locekļus pieņemt 
jaunu izaicinājumu un turpmākās 7 
nedēļas kopīgi lūgt par mūsu ģimenēm. 
 
Mūsu Tēvs debesīs ir Trīsvienīgais Dievs. 
Savā lielajā mīlestībā Dievs radīja šo 
pasauli (māju) un cilvēku tanī. Tāpat 
mūsos ir vēlme pēc savas mājas 
(ģimenes). Dievs mūs ir radījis attiecībām.  

Viņš to mūsos ir ielicis, sakot: "Nav labi 
cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu 
palīgu, kas atbilstu viņam." (1.Moz. 2:18). 
Dievs neradīja divus neatkarīgus cilvēkus, 
kuri lietišķi vienojas par Dieva doto 
uzdevumu, bet pāri, starp kuriem valda 
tādas pašas attiecības kā Dievam ar 
cilvēkiem. Abus radītus pēc Dieva 
līdzības, bet radītus atšķirīgā laikā, citādā 
veidā un dažādu uzdevumu īstenošanai. 
Pasaulē attiecības bieži vien ir kļuvušas 
par lietišķu savienību – ekonomisku 
apstākļu dēļ, interesanti pavadīts laiks, 
iespēja realizēt savas vajadzības. Un, ja 
vairs nav nekā, ko paņemt vienam no 
otra, tad tiek meklēts jauns partneris.  
Dievs ir teicis: “Laulības pārkāpēju cilts, 
vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība 
ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt 
pasaules draugs, tas nostājas par Dieva 
ienaidnieku.” (Jk. 4:4). Ja mēs sekojam 
pasaules uzskatiem, mēs kļūstam par 
Dieva ienaidniekiem. Mēs kļūstam par 
laulības pārkāpējiem, par derības 
pārkāpējiem, tādiem, kas šķirti no Dieva. 
Un tikai Dieva dotā žēlastībā, Kristus  

upura dēļ, nožēlojot savus nodarījumus, 
mēs atkal varam atgriezties Dieva 
ģimenē. Mums kā kristiešiem ir sava 
mazā ģimene un mums ir arī lielā ģimene 
– draudze. Kad mums iet labi un esam 
laimīgi, mēs nemeklējam atbildes, bet 
baudām šos mirkļus. Ko darīt tad, ja ir 
nesaprašanās, aizvainojumi, krīzes? Kad 
plānoju, ko tieši likt kopējās lūgšanās, 
Dievs man parādīja, ka lūgt par laulību un 
ģimeni, gan lielo, gan mazo, nevar atrauti 
no tā, kā Dievs skatās uz savu tautu un 
Kristus uz savu Baznīcu. Bībelē ir daudz 
salīdzinājumu, kuros attiecības starp 
Dievu un Viņa tautu tiek salīdzinātas ar 
laulību. Tāpat Kristus Jēzus Baznīca tiek 
dēvēta par Viņa līgavu. Dievs saka savai 
izredzētajai tautai: “Jo tavs laulāts vīrs ir 
tavs radītājs, Tas Kungs Cebaots ir Viņa 
vārds. Un tavs Pestītājs ir Israēla Svētais, 
Viņu sauc par visas pasaules Dievu.” (Jes. 
54:5). Atklāsmes grāmatā Jēzus tiek 
attēlots kā līgavainis un viņa Baznīca kā 
līgava: “Priecāsimies, gavilēsim un dosim 
Viņam godu, jo atnākušas Jēra kāzas un 
Viņa līgava sataisījusies.” (Atkl. 19:7). 

 
Aicinām vienoties kopīgās draudzes lūgšanās par mūsu ģimenēm. 

Jūs varat lūgt pēc nākamajās lappusēs norādītā teksta, kā arī izmantot dotās rakstu vietas kā pamatu savām lūgšanām. 



LŪGŠANA 

“PAMATS” 

1. nedēļa, 8. - 14. janvāris 

Lūgsim šonedēļ par to, lai mūsu Baznīcai, draudzei un ģimenēm būtu stiprs pamats – Kristus. Par ģimenēm, kurās cilvēki rūpējas 
viens par otru, mīl, sniedz atbalstu un palīdzību viens otram. 

Kāds pamats bija Dievam radīt cilvēku? Kāds pamats bija Kristum pulcināt savu draudzi? Kāds pamats ir laulībai? Tikai mīlestība, jo 
tāda ir Dieva daba – mīlestība. 

Dievam nebija nepieciešamības radīt pasauli un cilvēku, tas bija Viņa labais nodoms. Radīšanas stāstā nav tieši minēts, ka mīlestība 
ir galvenais iemesls cilvēka radīšanai, bet tas atklājas Efeziešiem 1:4-6: „Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs 
būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa 
bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.” 

Visa Bībele liecina par Dieva mīlestību un rūpēm. Dievs rada cilvēku, neatstāj to vienu, nemitīgi piedod savai izredzētajai tautai, kad 
tā atkrīt, pielūgdama citus Dievus. “Jo Tas Kungs sauc tevi atpakaļ kā atstātu laulātu draudzeni un sirdī dziļi noskumušu sievu. "Kā 
gan varētu atstāt savu jaunības mīlestību?" saka tavs Dievs. "Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi 
Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ; dusmu uzplūdumā Es tev mazu brīdi apslēpu Savu vaigu, bet ar mūžīgu žēlastību Es par tevi atkal 
apžēlošos," saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.” (Jes. 54:6-8). 

Visbeidzot, vai var būt lielāks mīlestības pierādījums par šo: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jņ. 3:16). 

Tāpat arī Kristus ir mīlējis Savu Baznīcu, Savu draudzi. Kristus Baznīca ir visi, kuri atsaukušies Viņa balsij. Jēzus Kristus sauc mūs par 
Saviem draugiem. Viņš lūdz par mums Savu Tēvu (Jņ. 17.nod.), Viņš izpirka ar Savām asinīm mūsu pārkāpumus, lai arī mēs varam 
saukt Dievu par savu Tēvu: “Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” (Jņ. 
15:13). 
Draudze, kuras pamats ir Kristus un kura tur Kristus pavēles, ir stipra: “Tāpēc ikviens, kas šos Manus *Jēzus+ vārdus dzird un dara, 
pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim 
namam virsū, nams tomēr nesabruka; jo tas bija celts uz klints.” (Mt. 7:24-25). 
 

“DERĪBA UN APSOLĪJUMI” 

2. nedēļa, 15. - 21. janvāris 

Lūgsim šonedēļ par tām ģimenēm, kas savas attiecības nav reģistrējušas, publiski nav apliecinājušas savu derību. Par tiem 
ļaudīm, kuri ir aizmirsuši savus dotos solījumus – Dievam, Kristum, draudzei, saviem tuviniekiem. Šīs nedēļas nogalē notiek mūsu 
draudzes rekolekcijas. Lūdziet par vadītājiem, lektoriem, dalībniekiem.     

Laulība ir derība, kurā ir apsolījumi un nosacījumi. Stājoties derībā, puses dod solījumu, ka šī derība tiks pildīta. Cilvēks  ir radīts 
brīvs. Tāpēc cilvēkam ir dota brīvība slēgt derību vai neslēgt to. 

Jau radīšanas sākumā Dievam bija vēlme dot cilvēkam mūžīgo dzīvību. Cilvēks atkrita no Dieva, kad izvēlējās Viņam nepaklausīt, bet 
klausīt čūskas meliem. Nepaklausības dēļ cilvēks tika izdzīts no Dieva radītā Dārza un viņa dzīvē ienāca nāve. Pasaule grima aizvien 
lielākā ļaunumā un elkdievībā. Lai piepildītu savu vēlmi dot cilvēkam mūžīgo dzīvību, Dievs aicināja Ābrahamu slēgt ar Viņu derību, 
ka viņš turpmāk atzīs tikai vienu vienīgo Dievu un par to viņš tiks svētīts ar neskaitāmiem pēcnācējiem paaudžu paaudzēs: “Un Es 
uzcelšu Savu derību starp Sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par D ievu 
tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis.” (1.Moz. 17.7). 

Ābrahama pēcnācējiem bija jākļūst par dzīvā Dieva lieciniekiem. Šīs derības ietvaros Mozum Dievs deva Bauslību – 10 baušļus, kuri 
prasīja darbus un pilnīgu sirds paklausību. Tomēr grēka dēļ cilvēks bauslību nevar izpildīt, tā nedod cilvēkam pestīšanu. Kamēr starp 
Dievu un cilvēku pastāv grēks, starp viņiem nav vienotības, apsolījums par mūžīgo dzīvību nevar tikt piepildīts. Tāpēc Dievs savā 
mīlestībā sūtīja savu Dēlu, lai Kristus samaksātu par mūsu grēkiem, lai caur Viņa asinīm tiktu slēgta Jauna Derība ar cilvēkiem: tā ir 
labā vēsts, ka Dievs mīl ikvienu cilvēku un aicina to atgriezties pie Viņa.  

Jaunās Derības vienošanās ir, ka mēs tiksim pestīti, izglābti no gaidāmās Dieva tiesas, ja saglabāsim ticību Dievam un Jēzum Kristum 
līdz galam. Šīs Derības starpnieks starp mums un Dievu ir Jēzus Kristus. Mēs – tie ir Kristus mācekļi un tie, kas tic un vēl ticēs Viņa 
vēstij. Dievs mums, savai tautai – gan draudzei, gan katram individuāli – ir devis skaistus laulību (derības) apsolījumus. Viņš labprāt 
un bagātīgi svētī visus, kas paklausa Viņa Vārdam. 

Mums ir apsolīta mūžīgā dzīvība (1.Jņ. 2:25). Dievs var paveikt neiespējamo (Lk. 18:27). Mums ir apsolīta jauna sirds (Ech.36:26). 
Dievs ir apsolījis piedošanu (1.Jņ. 1:9). Dievs ir apsolījis Gara augļus (Gal. 5:22-23). Dievs ir apsolījis atbrīvošanu no bailēm (Ps. 
34:5). Dievs ir apsolījis izglābt mūsu bērnus (Jes. 49:25). Mums ir apsolīts Svētais Gars (Lk. 11:13). Dievs ir apsolījis apmierināt 
mūsu vajadzības (Flp. 4:19). Dievs ir apsolījis dot gudrību (Jk. 1:5). Tiem, kas Viņam uzticas, Dievs ir apsolījis mieru (Jes. 26:3). Dievs 
ir apsolījis izglābt no pārbaudījuma un kārdinājuma (1.Kor. 10:13). Mums ir apsolīta dziedināšana (Jer. 30:17). Dievs ir apsolījis 
aizsargāt mūs no ļaunuma un briesmām (Ps. 91:10). Ir apsolīts, ka mirušie atkal dzīvos (Jņ. 5:28-29). Dievs ir apsolījis, ka nebūs 
vairs nāves, bēdu un sāpju (Atkl. 21:4). Jēzus ir apsolījis atgriezties (Jņ. 14:2-3) un vēl, un vēl… (avots www.bibelesstudijas.lv).  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Dievs
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Caur Jēzu Kristu mums visi šie apsolījumi ir pieejami. Mūsu solījuma daļa ir atdot savu dzīvi Kristum un apliecināt Viņu par mūsu 
Kungu: “Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi 
izglābts.” (Rm. 10:9). 

Svētība laulībai un ģimenei nāk caur derību. Laulība ir pamatota solījumā, kuru publiski dod vīrietis un sieviete. Tas ir abpusējs 
mīlestības, cieņas un uzticības solījums. Līdzīgi kā Kristus saista Sevi ar Savu Baznīcu caur Savu solījumu: “Es esmu pie jums ik 
dienas” (Mt. 28:20); “Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.” (Ebr. 13:5).  

Dievs nekad neatceļ un negroza savus apsolījumus: “Savu derību Es nepadarīšu par neesošu, nedz grozīšu to, kas nācis pār 
manām lūpām.” (Ps. 89:35). Kristus nekad nepamet savu draudzi. Mēs – cilvēki, bieži aizmirstam savus solījumus. Tos, kurus esam 
solījuši Dievam, Kristum, savai ģimenei – gan draudzei, gan vīram, gan sievai, arī bērniem. 
 

“ATTIECĪBAS” 

3. nedēļa, 22. - 28. janvāris  

Lūgsim šonedēļ par attiecībām ģimenē. Par savstarpējām attiecībām draudzē, ģimenē, par mūsu attiecībām ar Dievu. Par 
vienotību ar Dievu, draudzi, par vienotību ģimenē. Par savstarpēju mīlestību, kā Dieva Vārds mums to māca. 

Meklējot Dieva Vārdā, kas ir attiecību pamats cilvēkam ar Dievu, ar Kristus draudzi, brāļiem un māsām, arī laulībā, ģimenes locekļu 
vidū, es atrodu, ka tā ir vienotība. Pirmkārt, jau vienotība ar Dievu. Dievam jābūt pirmajā vietā: "Un tev būs To Kungu, savu Dievu, 
mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.” (5.Moz.6:5). Mums jāmīl Dievs no visas savas sirds, 
dvēseles un spēka. Tikai tā mēs varam ieklausīties un sadzirdēt, ko Dievs no mums vēlas. Viņa dotās pavēles ir jāliek pirmajā vietā 
pāri visam. 

Tāpat arī Kristus draudze: “Jo, kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā 
arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie; un mēs visi esam 
dzirdināti ar vienu Garu. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem.” (1.Kor. 12:12-14). 

Miesa nevar pastāvēt, ja tā nav vienota, ja tā šķeļas un strīdas savā starpā, kurš loceklis nozīmīgāks, kurš kalpošanai ir noderīgāks, 
kurš ilgāk ir draudzē, tāpēc tam pienākas lielāka cieņa un privilēģijas. Vienotība nenozīmē, ka starp brāļiem un māsām nav atšķirīgu 
viedokļu, jo katrs mēs esam savā svēttapšanas ceļa posmā. Vienotība nozīmē, ka mums ir viens Kungs – Jēzus Kristus. Viņa Vārdā 
mēs lūdzam Dievu un uz Viņu liekam savu cerību, nevis uz cilvēku rokām darinātiem elkiem, jo tā būtu laulības pārkāpšana.   

Ģimenei ir jābūt vienotai, jo tā ir viena miesa. Miesa nevar būt sašķelta, kad roka grib darīt savu un galva savu. „Tādēļ vīrs atstās 
tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Un tie abi – cilvēks un viņa sieva – bija kaili, bet tie 
nekaunējās viens otra priekšā.” (1.Moz. 2:24-25). Ja ģimene ir sašķelta, tā nevar pastāvēt.  

Vislabākais laulību konsultants sašķeltai ģimenei (draudzei, laulībai) ir Dievs. Viņš Savā Vārdā ir pateicis, kas jādara – galvenajā vietā 
ir Dievs. Galvenā Kristus prioritāte bija slavināt Savu Tēvu un būt paklausīgam Viņam. Pēc tam Viņa līgava – Baznīca. Tāpēc mums 
jāseko tam pašam piemēram – Dievs vispirms, tad mūsu ģimene, draudze. 

Ja esat precējušies, tad vīram jāmīl sava sieva kā Kristus mīlēja Savu Baznīcu: “Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis 
Savu draudzi, pats nododamies viņas labā.” (Ef.5:25). Tāpat sievām jāpakļaujas saviem vīriem “kā Tam Kungam”: “Sievas, esiet 
paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam.” (Ef.5:22). 

Dievs ir pirmajā vietā un tikai pēc tam dzīvesbiedrs. Nākamā prioritāte ir bērni un mūsu vecāki, kuri mums jāciena, lai mēs dzīvotu 
ilgu dzīvi savā zemē (4. bauslis). 

Tad seko mūsu brāļi un māsas Kristū. Draudze ir mūsu ģimene, mums ir viens Tēvs debesīs. Šajā ģimenē mums būtu jādzīvo kopā 
pilnīgā saskaņā un mīlestībā vienam pret otru, kā māca Dieva Vārds: “Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, 
kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā! Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu 
tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” (Gal. 5:13-14); 

“Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi, piedodiet viens otram, kā Dievs Kristū ir piedevis jums.” (Ef. 4:32);  “Tādēļ iedrošiniet 
viens otru un stipriniet cits citu, kā jūs to jau darāt!” (1.Tes. 5:11)’; ”Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un 
labiem darbiem.” (Ebr. 10:24).  

Un tikai pēc tam nāk visa pārējā pasaule, ar kuru mums jādalās evaņģēlijā: „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās 
kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik 
dienas līdz pasaules galam." (Mt. 28:19-20). 

Var gadīties, ka kādu apstākļu dēļ mēs neievērojam šīs prioritātes, tad mums jālūdz un jāļauj Dievam sakārtot šīs attiecības: “Ja nu 
ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad 
piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne 
tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. 
Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, 
bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams 
paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” (Kol. 2:1-8). 
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“BĒRNI” 

4. nedēļa, 29. janvāris - 4. februāris 

Šonedēļ lūgsim par mūsu bērniem. Par to, lai viņi mīlētu Dievu un sekotu Jēzum, ne pasaulei. Par jauniešiem, kuriem apkārt ir tik 
daudz vilinošu un pazudinošu maldu, aplamu mācību un kārdinājumu. Lūgsim par tiem, kas ticībā vēl kā bērni, lai viņu ticība 
pieaugtu un nostiprinātos. Par tiem, kuri nepazīst Dievu kā Tēvu. 

Dievs ir Trīsvienīgs. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Dzīvodams kā cilvēks, Jēzus Kristus mums atklāj Dievu Tēvu, kuru 
cilvēki vairs nepazina, jo bija no Viņa šķirti savu grēku dēļ. Mūsu Dievam ir tēvišķa sirds. Ko mēs domājam, izdzirdot vārdu “tēvs”? Ir 
brīnišķīgi, ja tev ir labs tēvs, kurš ņem līdzdalību tavā dzīvē, tad tu esi atvērts arī Debesu Tēva mīlestībai. Ja tava pieredze ir 
negatīva, tad tas ir radījis izkropļotu priekšstatu par Dieva Tēva mīlestību uz mums. Iespējams, tu nepazīsti Dievu kā Tēvu, bet Viņš 
zina visu par tevi, Viņš pārzina tavus ceļus, tu esi brīnišķi radīts (Ps. 139), jo tu tiki radīts pēc Viņa līdzības (1.Moz. 1:27). Dievs nav 
tālu no tevis, Viņš ir tepat blakus (1.Jņ. 4:16). Dievs vēlas izrādīt tev Savu mīlestību, vienkārši tāpēc, ka tu esi Viņa bērns (1.Jņ. 3:1). 
Katra laba dāvana, ko tu saņem, nāk no Tēva rokas (Jk. 1:17). Ja tu meklēsi Dievu, tu Viņu atradīsi (5.Moz. 4:29), jo Dievs tev vēlas 
atklāt lielas un brīnišķas lietas (Jer. 33:3). Ja tu meklēsi savu prieku Kungā, Viņš dos, pēc kā tava sirds ilgojas (Ps. 37:4). Kad tev ir 
salauzta sirds, Viņš ir tuvu klāt un mierina tevi (Ps. 34:18; 2.Kor. 1:3-4). Vientuļajiem Dievs dod ģimeni (Ps. 68:7). 

To visu un vēl vairāk Dievs kā Tēvs mums grib dot, lai tas mums būtu par svētību. Ja mēs to nesaņemam, tas nozīmē, ka esam 
aizgājuši no sava Tēva nama, dzīvodami savās kārībās, vai arī mūsu sirdis ir nocietinātas un mēs nepazīstam Viņa Tēva sirdi. Tas 
brīnišķīgi ir aprakstīts līdzībā par pazudušo dēlu (Lk. 15:11-32). 

Tāpēc Dievs pamāca un pārmāca Savus bērnus. Dievs to dara, lai iemācītu mūs, kā jādzīvo, mūsu mieram un aizsardzībai, lai izrādītu 
savu mīlestību, lai mēs būtu derīgi un auglīgi. Viņš to var darīt caur Savu Vārdu: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi 
mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” 
(2.Tim. 3:16-17); caur mūsu vadītājiem: “Tāpat, jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi, cits citam padodamies, apjozieties 
ar pazemību. Jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību.” (1.Pēt. 5:5); caur mūsu finansēm (Hag. 1:2-11); 
caur dažādiem apstākļiem un grūtībām: “Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums, kā pret bērniem. Jo kur ir bērns, ko tēvs 
nepārmāca?” (Ebr. 12:7). 

Cilvēku cietsirdības un egoisma dēļ mūsu Debesu Tēvs bieži tiek apmelots kā nežēlīgs un cietsirdīgs. Ja jūs nepazīstat Dievu, kāds 
Viņš šeit ir aprakstīts, tad pienesiet šīs lietas Kungam. Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Pateicoties mūsu ticībai, mēs visi esam Dieva bērni 
Jēzū Kristū, jo esam Viņā ietērpti. Caur Jēzu Kristu Dievs ir atklājis Savu mīlestību ikvienam cilvēkam: “Taisnais Tēvs! Pasaule Tevi 
nav atzinusi, bet Es Tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka Tu Mani esi sūtījis. Un Es viņiem esmu darījis zināmu Tavu Vārdu un 
darīšu To zināmu, lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, būtu viņos un arī Es būtu viņos." (Jņ. 17:25-26). 

Ģimenē bērni ir Dieva svētība un dāvana: „Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.” (Ps. 127:3). 
Vecākiem jāaudzina dievbijīgi bērni, lai Dievu viņi noliktu pašā pirmajā vietā. “Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un 
pamācait tos būt paklausīgiem Tam Kungam.” (Ef. 6:4). 

Tos pašus principus, kā Dievs Tēvs mūs mīl, māca un pārmāca, mēs varam izmantot savu bērnu audzināšanā. 

Draudzē mēs esam dažāda vecuma cilvēki. Ne vienmēr jaunākie draudzē var tikt uzskatīti par bērniem. Šeit mēraukla ir mūsu ticība, 
cik stipri mēs esam tajā. Dievs Savā Vārdā ir norādījis, kā izturēties pret šiem mūsu draudzes ģimenes bērniem: “Jo katrs, kas bauda 
pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti 
vingrināti izšķirt labu un ļaunu.” (Ebr. 5:13-14). 

Tad nu tiem, kas ticībā esam pilngadīgi, izturēsimies kā vecākie brāļi un māsas pret tiem, kas savā ticībā vēl vāji. Savā ticībā mums ir 
jākļūst pieaugušiem, lai būtu par atbalstu tiem, kas ienāk draudzē un nav vēl savā ticībā stipri. Tomēr Kristus mūs aicina, lai savās 
sirdīs mēs būtu kā bērni – kas ātri aizmirst pārestības, paļāvīgi mūsu Tēvam: “un *Jēzus+ sacīja: "Patiesi Es jums saku: ja jūs 
neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.” (Mt. 18:3). 

 
“LŪGŠANA, SARUNAS” 

5. nedēļa, 5. - 11.februāris 

Šī nedēļa ir iespēja lūgšanām, sarunām, kopā būšanai ar Dievu, vīru, sievu, bērniem, vecākiem, brāļiem, māsām. 

Lai mēs kādu iepazītu, mums ir jāsarunājas un jāpavada laiks kopā. Jo atklātākas ir sarunas, jo tuvākas kļūst attiecības. Atklāti mēs 
sarunājamies tikai ar tiem, kuriem uzticamies. Saruna ir ne tikai runāt pašam, bet arī mācēt klausīties. Ja jums sirdī ir šī vēlēšanās 
pavadīt laiku kopā ar Dievu, tuviniekiem, draudzi, bet diena pēc dienas paiet un atkal saprotiet, ka šīs svarīgās lietas ir atliktas uz 
rītdienu, tad es ieteiktu - ieplānojiet. Saplānojiet savu dienu un ierakstiet šīs svarīgās lietas savā plānotājā kā pirmās un tikai tad – 
pārējās.   

Pirms cilvēka krišanas viņš bija ļoti tuvu Dievam un spēja ar To sarunāties tieši: “Tad viņi sadzirdēja Dieva Tā Kunga balsi, kas 
dārzā staigāja dienas vēsumā; tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva Tā Kunga priekšā. Un Dievs Tas Kungs 
sauca cilvēku, sacīdams: "Kur tu esi?" (1.Moz. 3:8-9). 

Ādams un Ieva atradās dārzā, Dievs pastaigājās pa dārzu. Viņiem bija iespēja sarunai. Kad cilvēka vainas dēļ starp viņu un Dievu  
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nostājās grēks, Ādams un Ieva vairs nevēlējās sarunāties ar savu Radītāju. Ar laiku šī distance starp cilvēku un Dievu kļuva arvien 
lielāka. Dievs Savu vēsti pauda tikai caur īpaši izraudzītiem cilvēkiem, līdz Jēzus Kristus salauza šo attālumu starp cilvēku un Dievu, 
ko bija radījis grēks. Mēs ikviens varam sarunāties ar savu Debesu Tēvu un saņemt Viņa atbildes. Atslēga šai dziedināšanai, kā 
jebkurai citai, ir grēku nožēla, izsūdzēšana un lūgšana ticībā. Lūgšana - tā ir mūsu saziņa ar Dievu. Saruna ar Dievu nevar būt 
pavirša Tēvreizes noskaitīšana vai savu vajadzību uzskaitīšana. 

Lūgšana ir pateicība un slava mūsu Tēvam, jautāšana pēc Viņa prāta un klausīšanās, savu vajadzību izsūdzēšana, lūgšana pēc 
piedošanas par saviem pārkāpumiem, tāpat kā piedošana citiem, atteikšanās no Dievam netīkamām lietām, lūgšana pēc 
apsardzības. Tas viss jādara Jēzus Kristus Vārdā, jo Viņš ir tas, kas lūdz par mums Savu Tēvu (Jņ. 17).  

Sarunai ar Tēvu un Viņa atbilžu saklausīšanai, dzīvošanai Viņam ir jākļūst par visu tavu dzīvi, jo visas lietas  nāk no Viņa. Savās 
lūgšanās un pārdzīvojumos nepaliec viens. Tev ir draudze – brāļi un māsas. Pavadot laiku ar šo savu ģimeni, tu iepazīsti savus 
brāļus un māsas, savu patieso ģimeni. Ģimeni, kuru ir sapulcinājis Kristus, kuras vidū Viņš pats ir klātesošs. “Jo, kur divi vai trīs ir 
sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt. 18:20). 

Kad cilvēks ir viens, viņš daudz vieglāk krīt dažādos kārdinājumos. Bībelē draudze tiek salīdzināta ar avīm, kurai ir gans Kristus. Tās 
avis, kuras ir nošķīrušās no bara, daudz vieglāk kļūst vilkiem par laupījumu. No savas pieredzes varu teikt - kamēr es nemācēju 
kādam uzticēt savus pārdzīvojumus, es tos ļoti pārdzīvoju un redzēju daudz lielāku ļaunumu, nekā tas īstenībā bija. Es vienmēr 
izdomāju, ka jebkurā situācijā beigu beigās notiks pats ļaunākais. 

Kad esam vieni, mūs pārņem domas, kas liek iztēloties mūsu stāvokli ļaunāku, nekā tas ir, turpretī par citiem domāt, ka viņi ir 
daudz laimīgāki par mums. Šī iemesla dēļ mums kļūst bezgala sāpīgi, domājot, cik labi citiem klājas, kamēr mēs esam vieni ar 
ciešanām. “Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un Gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dieva 
priekšā.” (Rm. 15:30).  

    Laulības galvenais mērķis – lai vīrs un sieva palīdz viens otram izpildīt to, ko Dievs paredzējis katram no viņiem. Ja laulības centrā ir 
Dievs, daudzas lietas automātiski atrisinās, jo tad laulātie zina, ka lūgšana ir pirmā, pēc kā tverties. Tomēr ir liela nozīme, ja laulātie 
iepazīst viens otru – kāda ir mīlestības “valoda”, kādā laulātie viens otram pauž mīlestību. Šīs atziņas var stiprināt attiecības, izzināt 
un dziļāk iepazīt vienam otru, noskaidrot, kas katram no laulātajiem ir svarīgi, lai viņi justos mīlēti. Lai labāk izprastu vienam otru, 
ieteicams izlasīt Gerija Čepmena grāmatu „Piecas mīlestības valodas”. Autors novērojis, ka cilvēki mīlestību izrāda/vēlas saņemt 
piecos veidos, ko viņš dēvē par mīlestības valodām. Pēc autora domām, katram cilvēkam ir viena, divas vai trīs galvenās valodas, 
kurās viņš saprot un uztver mīlestību vislabāk, tāpēc šīs valodas nepieciešams izmantot, lai izrādītu savam laulātajam mīlestību 
viņam saprotamā veidā. Pēc autora domām mīlestības valodas ir: apliecinājuma vārdi, mīlestības darbi, kvalitatīvi pavadīts laiks, 
dāvanu pasniegšana un pieskārieni.  

Kristus saviem mācekļiem sacīja: „...lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.” (Jņ. 15:12). Šī Kristus pavēle ir attiecināma arī 
pret savu vīru vai sievu, izrādot mīlestību tādā veidā, kas apliecina, ka viņi mums ir īpaši svarīgi. Šajā saistībā atcerēsimies Kunga 
Jēzus vārdus: „...svētīgāk ir dot, nekā ņemt.” (Apd. 20:35).  

Vienam otra iepazīšana nav tikai sarunas. Tā ir arī intimitāte, kas valda starp laulātajiem: “Vīrs lai izpilda savu pienākumu pret 
sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram; un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet 
sievai. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai, un tad turieties 
atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.” (1.Kor. 7:3-5). 

 
“DERĪBAS LAUŠANA, LAULĪBAS ŠĶIRŠANA” 

6. nedēļa, 12. - 18. februāris 

Lūgsim par tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir lauzuši savu derību ar Dievu. Lai Svētais Gars par jaunu uzrunā viņu sirdis. Lūgs im par 
šķirtām ģimenēm un par tām, kas tuvu šķiršanai. Ja tāds ir Dieva prāts, lai Viņš atjauno šīs saites. Kristus dēļ lai tiek piedoti 
pārkāpumi, jo Dieva mērķis nav pazudināšana, bet glābšana.   

Gribētos, ka visi, kuri ir teikuši savu “jā” vārdu, pie tā arī paliktu. Bet tad mēs atteiktos redzēt patiesību, ka mūsu pašu brāļi un 
māsas atkrīt no Dieva, Kristus, laulības tiek šķirtas, arī baznīcā slēgtās. Lai ko mēs domātu par derības laušanu un šķiršanos, ir 
svarīgi atcerēties, ka Dievs ir pret to. Dievs neradīja cilvēku, lai būtu ar to šķirts. Tie paši vārdi, kas Bībelē izmantoti, runājot par vīra 
un sievas attiecībām, tiek izmantoti, runājot arī par Dieva un cilvēku attiecībām. Vārdi, kuri apraksta laulības pārkāpšanu, apraksta 
arī cilvēku novēršanos no Dieva. Vārdi, kuri apraksta laulības pamatu, apraksta arī to, kādām attiecībām jābūt cilvēku un Dieva 
starpā. Laulības pārkāpēji neiemantos Dieva valstību (1.Kor. 6:9). 

Galvenais atkrišanas iemesls ir tas, ka tiek iesētas šaubas. Šaubas, ka Dieva Vārds ir patiess, šaubas, ka Kristus ir vienīgais ceļš pie 
Dieva: “Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: “Vai tad  tiešām Dievs 
ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?” (1.Moz. 3:1). Tā čūska vispirms cenšas izšaubīt tos, kam vājāka pārliecība, uzdodot 
dažādus āķīgus jautājumus, uz kuriem ne vienmēr varam atbildēt. Vājākie ir tie, kuri paši neiepazīst Dieva Vārdu, bet paļaujas uz 
mācītāja vai kāda zinošāka cilvēka teikto, vai uz paša sajūtām. Vājākie ir tie, kuri nav iepazinuši Dievu kā Tēvu, kuri ik dienas 
nepavada ar Viņu kopā laiku.   

Vienīgais un patiesais Dievs Savu godību vispirms atklāj Izraēla tautai. Dievs izveda Izraēla tautu no Ēģiptes verdzības. Četrdesmit  



LŪGŠANA 

gadus tuksnesī baroja un sargāja. Dievs apsolīja tik daudz svētību, ja klausīs Viņa balsij, tomēr Izraēls  regulāri atkrita. Ja tauta 
izvēlas neklausīt Viņa balsij, bet pielūgt elkus, tad Dievs paiet malā. Elkdievība ir garīga laulības pārkāpšana. Dievs nevar būt kopā 
ar šādu tautu, jo tauta ir izvēlējusies sev „citu vīru”. Tūlīt šo izdevību izmantoja dažādas tautas, elku pielūdzēji un bērnu upurētāji, 
un iebruka Izraēlā. To mēs varam attiecināt arī uz savu dzīvi – mēs grēkojam, Dievs paiet malā, nav Viņa apsardzības un velna 
karapulki ir klāt. Elki var būt veidoti statujās, akmeņos, maskās, talismanos, zodiaka zīmēs, amuletos, tēlos, mītos, naudā – visā, pie 
kā mēs ķeramies pārbaudījuma brīžos, ja nav Dieva. Saskaņā ar Bībeli Dieva plāns laulībai ir tāds, ka tās ir saistības uz mūžu: 
„Tātad, viņi vairs nav divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” (Mt. 19:6). 

Tomēr mēs pasaulē dzīvojam ne tā, kā Dievs ir vēlējies. Pēc grēkā krišanas arī laulība sevī ietver divus grēcīgus cilvēkus. Vecajā 
Derībā ir doti salīdzinoši viegli laulības šķiršanas nosacījumi, bet Jēzus prasības ir ļoti stingras: kā vienīgais laulības šķiršanas iemesls 
tiek minēta laulības pārkāpšana. Viņš arī vēlāk norāda, ka Vecajā Derībā minētie laulības šķiršanas likumi tika doti cilvēku cietās 
sirds dēļ, nevis tāpēc, ka Dievs vēlētos, lai cilvēki šķiras: “Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram 
atlaist sievu kura katra iemesla dēļ?” Jēzus tiem atbildēja: “Vai jūs neesat lasījuši, ka Radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā 
vīrieti un sievieti un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. – Tā ka tie 
vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” Tie viņam jautāja: “Kādēļ tad Mozus ir  
atļāvis dot šķiršanās rakstu un atlaist?” Jēzus tiem sacīja: “Viņš ir atļāvis jums šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet 
pašā sākumā tas tā nebija.” (Mt.  19:3-8).  

Laužot uzticību Dievam, mēs pārkāpjam laulību ar mūsu Kungu. Tomēr Kristus mums piedod un ņem mūs atpakaļ. Ja esam 
paklupuši un Dieva iedibināto kārtību neesam turējuši, ir jāatzīst savs grēks. Cilvēks, kas atkritis un grēkojis, savā dzīvē dzird 
aicinājumu atgriezties. Dieva Vārds uzrunā cilvēka sirdi. 

Velns mēģinās iedvest šaubas par Dieva Vārdu. Viņš teiks: “Viss ir nokavēts, tu esi grēkojis pret Dievu, no Viņa novērsies un 
pārkāpis Viņa prātu.” Bet Dieva Vārds saka: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod 
grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1.Jņ. 1:19).  

Vienīgais grēks, kuru Dievs nepiedod, ir Svētā Gara zaimošana. Nav iespējama piedošana un apžēlošana tiem, kuri nomirst neticībā. 
Nerimtīga noraidīšana Svētā Gara skubinājumiem ticēt Jēzum Kristum ir nepiedodama zaimošana pret Viņu. Jēzus saka: “Katrs, ko 
Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jņ. 6:37). 

 
“MĪLĒT TICĪBĀ” 

7. nedēļa, 19. - 25. februāris 

Šonedēļ lūdz, lai Dievs parādītu caur tevi Savu mīlestību. Lūdz Viņam parādīt, kam šodien īpaši nepieciešama Viņa mīlestība, 
liekot šo cilvēku tavā sirdī. Kad tu sajūti Dieva mīlestību plūstam caur tevi pret šo cilvēku, noskaidro viņa vajadzības, un sāc 
viņam kalpot. 

„Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?" Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas 
dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi  pašu. 
Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši." (Mt. 22:36-40). 

Kā mīlēt Dievu un cilvēkus? Kā izpildīt šīs augstās prasības? Tu to nespēj, tāpēc mīli ticībā, tāpat kā ticībā pieņēmi Jēzu Kristu. Ja 
Dievs tev ir pavēlējis mīlēt, tad tici, ka Viņš arī dos šo mīlestību. Vērs skatus uz Dievu, kā Viņš tevi ir mīlējis, ko Viņš ir darījis tavā 
labā un turpina darīt. “Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs 
dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku 
izpirkšanai.” (1.Jņ. 4:9-10). 

Pieaugot tavai mīlestībai pret Dievu, tā proporcionāli pieaugs arī pret cilvēkiem. Tā mīlestība, ko Dievs mums māca, nav emociju 
uzplūdi, bet apzinātas gribas lēmums. Ticība dara brīnumus. Mīlestība ticībā nes dziedināšanu, tā atrisina paaudžu konfliktus, 
domstarpības vecāku, bērnu un laulāto pāru starpā, atjauno izjukušas attiecības un nesamierināmus ienaidniekus padara par 
draugiem – tas viss ir iespējams, mīlot ticībā.  

“Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja es 
pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet  
nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, 
bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, 
tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par 
netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, 
pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad 
nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad 
kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, 
bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.” (1.Kor. 
13). 

Sagatavoja Evija MAUŠEVICA, izmantoti fragmenti no Bila BRAITA grāmatas “Kā mīlēt ticībā”. 



FAKTI AKTUALITĀTES 

* Laulības popularitātes kritums ir 
vērojams visā Eiropā, jo ar ģimenes 
jēdzienu vairs nesaprot tikai laulību starp 
vīrieti un sievieti. Pastāv dažādas 
alternatīvas ģimenes formas. 
* Nereģistrēta kopdzīve un laulība nav 
pretnostatāmas kopdzīves formas, 
nereģistrēta kopdzīve ir viens no pāra 
kopdzīves posmiem. Laulības ir tikai 
rituāls, kad ir pārbaudītas attiecības 
nereģistrētā kopdzīvē. 
* Laulību par novecojušu institūciju atzīst 
teju ceturtdaļa aptaujāto vecumā no 18 
līdz 64 gadiem. 
* Pēdējos gados sabiedrībā ir palielinājies 
atbalsts partneru kopdzīvei bez laulības, 
vienlaikus nemazinot laulībai piešķirto 
vērtību, t.i. sabiedrība atzīst laulības 
nozīmību, bet tomēr izvēlas nereģistrēt 
attiecības. 
* Laulības noslēgšana ciešāk tiek saistīta 
ar bērnu radīšanu. Pirmais bērns kalpo 
par attiecību kvalitātes mērauklu. 
* Kopš 20.gs. 90.gadiem pirmajā laulībā 
stājušos vīriešu vecums pieaudzis par 6,3 
gadiem, bet sievietēm – par 6,2 gadiem. 

 
Fragments no Vinetas VILCĀNES raksta 

„Nereģistrēta kopdzīve un laulība nav 
pretnostatāmas kopdzīves formas” 

(publicēts laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 
portālā www.lvportals.lv) 

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, 
Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani. (Atkl. 3:20) 

 
JELGAVAS SV. ANNAS DRAUDZES REKOLEKCIJAS “DIEVS ĢIMENĒ” 

 

Rekolekciju norises laiks: 21.01.2017. - 22.01.2017. 

Rekolekciju vieta: Saldus Sv. Gregora kristīgās misijas centrs, Lielā 26, 
Saldus 

Pieteikties un samaksāt:   Vēlams līdz 10.janvārim draudzes kancelejā (tel. 
29123969, 29555215) 

Ierašanās Saldū:  21.01.2017. plkst. 10.00 - 11.00  

Noslēgums: 22.01.2017. ap plkst. 16.00 

Rekolekciju lektori:    Māc. Kaspars KOVAĻOVS; māc. Guntis APRIĶIS un 
sieva Elīna; māc. Raimonds MEŽIŅŠ 

Līdzi jāņem: Atvērta sirds, labs garastāvoklis, Bībele, piezīmju 
papīrs, rakstāmais, gultasveļa (spilvendrāna, palags, 
pārvalks, dvielis), maiņas apavi, personīgās higiēnas 
lietas 

Dzīvošana/nakšņošanā: Istabiņās pa 2 cilvēkiem (kopīgais dalībnieku skaits 
25 cilvēki) 

Dalības maksa:  20.00 EUR (maksā iekļauta nakšņošana, ēdināšana) 

 
PAVASARA IESVĒTES KURSS 

2017.gada 12.februārī mūsu draudzē sāksies jaunais Iesvētes mācības kurss, uz kuru 
aicināts ikviens, kas vēlas iepazīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācību, 
apliecināt savu ticību un kļūt par pilnvērtīgu mūsu draudzes locekli. Mācības notiek 
līdz Vasarsvētkiem, kad ir Iesvētību diena. Visi interesenti aicināti uz pirmo tikšanos 
12.februārī pēc dievkalpojuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAUDZES KONTAKTI UN REKVIZĪTI KANCELEJA 

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski 
luteriskā draudze 
 
Adrese: Lielā iela 22a, Jelgava, LV-3001 
Kancelejas tālr.: 29123969 
E-pasts: info@jelgavasannasbaznica.lv  
Mājaslapa: www.jelgavasannasbaznica.lv 

Rekvizīti ziedojumiem 
 
 
Reģ. Nr. 90000159053 
Banka: A/S Swedbank 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV48HABA0551004912591 

Pirmdien: Brīvs 
Otrdien: 10.00 - 15.00 
Trešdien: 12.30 - 17.30 
Ceturtdien: 14.00 - 19.00 
Piektdien: 14.00 - 19.00 
Katra mēneša II. sestdiena: 10.00 - 15.00  
Katra mēneša II. svētdiena 12.00 - 15.00 

 


