Alelujā! Teiciet To Kungu, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība
paliek mūžīgi! (Ps. 106:1-3)
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MĀCĪTĀJA UZRUNA
Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Ja kas grib Man sekot,
tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man.”
(Mt. 16:24)
Divas lietas vēlos teikt šajā Lieldienu laikā, pirms Kristus
Debesbraukšanas dienas un Vasarsvētkiem. Pirmā ‒ kad Kristus
saka: “Ja kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt”, Viņš mums
atgādina to laiku, kad pirmo reizi mūs aicināja sev nākt līdzi.
Dažkārt, mācot citus, mēs aizmirstam par apliecinājumu un
solījumu, ko reiz devām Kristum, iestājoties draudzē. Mēs
aizmirstam, ka piekritām izmest no savas dzīves visu lieko, kas
nebūs nepieciešams mūsu ceļojumā ar Kristu. Bet, kā jau dzīvē
tas notiek, mēs pa laikam apaugam ar lietām, kas mums traucē
turpināt šo sekošanu. Kas ir tās lietas, kas tev šodien traucē
paņemt Bībeli rokās un sākt to lasīt? Un kas ir tas, kas traucē
tev atvērties kādam cilvēkam, ko Dievs ieved tavā dzīvē?
Aizliegt sevi, tas nozīmē paklausīt Jēzum vairāk nekā sev.

tavs bezdarbs. Krusts simbolizē visaugstāko maksu, ko cilvēks
spēj maksāt Jēzus dēļ. Tas nozīmē panest kaunu, apsmieklu,
atstumšanu un pat nāvi ‒ Kristus dēļ. Krusts simbolizē ciešanas,
kas mums rodas, sekojot Kristum. Kas ir tas, ko tu panes Jēzus
dēļ šobrīd? Vai tu izvairies no sava krusta?
Atceries, reiz sākot iet šo ceļu ar Kristu, atpakaļceļa vairs nav.
Pasaulei tu vienmēr būsi dīvainis, jo pasaule nepazīst Kristu.
Velnam tu būsi ienaidnieks, jo tu caur Jēzu Kristu esi kļuvis par
Dieva bērnu. Bet par mums spriedīs tie, kas sauks sevi par
Kristus mācekļiem vēl pēc mums. Vai esam izpatikuši kādam,
kas nav Kristus, vai arī bailēs esam centušies kapitulēt?
Remdens palikt tu nevari, tad nu degsim un sālīsim, jo ‒ ja ne
mēs, tad kurš? Kristiešu autortiesības ir būt par zemes sāli un
pasaules gaismu. Vienīgi dzīvojot Kristum, mēs varam izglābt
savu dzīvību. Kristus saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”

Otra lieta, Viņš saka: “Ņem savu krustu!”. Krusts nav tava
nepaklausīgā sieva vai sievas māte. Tā nav arī tava slimība vai
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PĀRDOMĀM
Un, kas savu krustu neuzņemas un Man
neseko, tas Manis nav vērts. (Mt. 10:38)
Šajā laikā pēc Lieldienām savās
pārdomās, kas tapušas pirms pieciem
gadiem, par tēmu “Kristus krusts” dalās
mūsu draudzes māsa Evija MAUŠEVICA.
Daudzi kristieši Jēzus vārdus “nes savu
krustu” interpretē kā smagu nastu, kas
visu mūžu jāstiepj, un nekad nekļūst brīvi,
kā mūsu Tēvs to ir vēlējies. Kāda ir
situācija, kad Kristus saka šos vārdus? Tas
ir tad, kad Jēzus sapulcina savus mācekļus
un dod viņiem pavēli: “Bet ejot sludiniet
un sakait: Debesu valstība ir tuvu klāt
pienākusi.” (Mt. 10:7). Jēzus arī saka:
“Atstājiet visu, uzņemieties savu krustu
un sekojiet Man.”
Tas nozīmē sekot Jēzum kā mācītājam, jo
mācekļu mērķis ir tapt kā viņu mācītājam.
Vēl šie vārdi par krusta nešanu tiek
pieminēti reizē, kad Jēzus saviem
mācekļiem iesāka stāstīt par savām
ciešanām, kas nāks. Pēteris, labu

gribēdams, saka: “Lai Dievs pasargā,
Kungs, ka tas Tev nenotiek!”. Jēzus atbild:
“Tu nedomā, kas Dievam, bet kas
cilvēkam patīk.” Pārējiem mācekļiem Viņš
saka: “Ja, kas grib man sekot, tam būs
sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot
Man.” (Mt. 16:21-24). Šie vārdi tiek sacīti
arī ļaužu pūlim, kas Viņam sekoja, lai
skaidrotu, ko patiesi nozīmē sekot
Kristum un kļūt par Viņa mācekli (Lk.
14:25-35).
Katrreiz, kad tiek pieminēta krusta
nešana, tas tiek saistīts tikai ar
aicinājumu kļūt par Kristus sekotājiem un
mācekļiem, un ne ar ko citu. Ja mācekļu
mērķis ir tapt par tādiem kā mācītājs, ir
svarīgi uzzināt, kas tad ir Kristus krusts,
kurš Viņam bija jānes. Visbiežāk cilvēkiem
tas saistās ar grūtību, sāpju, ciešanu
panešanu nekurnot. Bet, vai Kristus
krusta saturs ir tikai Viņa fiziskās un
dvēseles sāpes un ciešanas? Protams nē!
Citējot fragmentus no Pāvila vēstulēm,
Kristus krusta piepildījums ir, lai:

• nonāvētu ienaidu (Ef. 2:16);
• salīdzinātu vienā miesā gan pagānu
tautas, gan Izraēla tautas pazudušās avis
(Ef. 2:16);
• ar Jēzus krusta asinīm nodibinātu
visu starpā mieru – gan debesīs, gan virs
zemes (Kol. 1:20);
• izdeldētu pret mums vērsto parādu
sarakstu ar visām tā prasībām, paņemot
to no mūsu vidus (Kol. 2:14).
Piepildīdams Dieva gribu – kaunu
nebēdādams,
zaimus
paciezdams,
nedarīdams cilvēku prātu ‒ Jēzus saņēma
balvu, nosēdies Dieva tronim pa labai
rokai. Cilvēku priekšstatos tā bija liela
muļķība ‒ atļaut sevi piesist krustā, ja
Kristus apgalvoja, ka Viņš ir Dieva Dēls,
tātad visuvarens. Es teiktu, ka “ņemt savu
krustu” ir piepildīt Dieva gribu – pieņemt
Kristu kā pasaules Glābēju, nekaunēties
Viņa vārda dēļ, pasludināt evaņģēliju un
darīt par mācekļiem citus. Kāpēc? Lai
Kristus krusts nepaliktu bez satura. Lūk,
ko Pāvils saka par savu uzdevumu:

PĀRDOMĀM
“Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet
evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem,
lai Kristus krusts nepaliktu bez satura.”
(1.Kor. 1:17).
Tādēļ kādam var nākties arī saraut saites
ar ģimeni, nākt naidā ar vecākiem,
bērniem, draugiem, paciest nesapratni,
nebūt veiksmīgam pasaules izpratnē.
Tomēr tas nav krusts, kas jānes. Jēzus
vārdiem sakot, tā ir sevis aizliegšana, jo
tava izvēle tevi ir nostatījusi pret laicīgo
pasauli. Kādam izvēle “būt par Kristus
mācekli” var saistīties ar lieku prieku, jo,
kas kādam ir jāatstāj, to cits ir ieguvis –
ģimeni, draugus, sapratni. Ja cilvēka
izvēle ir patiesa, tad arī viņš ir paņēmis
savu krustu un to nes.
Ņemt savu krustu – tā ir izvēle pieņemt
Kristu. Staigāt un nest to – atrast, saprast
un piepildīt Dieva gribu, katram savu.
Pāvila krusts nebija „dzelonis viņa miesā”,
bet gan aicinājums pasludināt evaņģēliju
pagānu tautām. Ko gan daudz Pāvils būtu
izdarījis, ja paliktu pie šī “dzeloņa miesā”,
pie sevis žēlošanas. Šis “dzelonis” netika
Pāvilam atņemts, jo, lai darītu mūsu
Kunga gribu, mums pietiek ar Viņa
žēlastību. Kādam „dzelonis miesā” ir
vajadzīgs, lai nekļūtu iedomīgs, tāpēc
Dievs to neatņem arī Saviem bērniem.
Katra mūsu krusts ir tas, kādam Savam
darbam Dievs ir mūs izvēlējis. Kāpēc ir tik
grūti saprast, kas ir šis darbs? Tas nav
viegli, jo, arī pieņemot Kristu, mēs
paliekam ar savām cilvēcīgajām īpašībām.
Tātad, mums visiem ir alkas pēc siltuma,
drošības, mīlestības, draudzības,

komunikācijas,
atzinības,
cieņas,
panākumiem, personības attīstīšanas ‒
visa A. Maslova vajadzību piramīda.
Gadās, ka tiek jauktas šīs personīgās
vēlmes ar Dieva prātu. Nespējot tās
realizēt (arī caur baznīcu kā institūciju),
sanāk kurnēt, ka krusts ir uzlikts par
smagu. Tad cilvēks mēģina sevi realizēt ar
citu palīdzību.
Piemēram,
izmantojot
cilvēcīgu
autoritāti, kādam teikt: “Zini Dieva prāts
ir, lai tu darītu to un to”. Tādējādi cilvēki
mēdz nest citu krustus, bet tas nav
iespējams – tam nebūs rezultāta. Vai vēl
ļaunāk, kad cilvēki nes pašu izdomātus
krustus, kurus Dievs viņiem nav uzlicis.
Neesmu salīdzinājusi šos tekstu ar
tulkojumiem citās valodās, bet man likās
svarīgi pamanīt, kā tas ir uzrakstīts
latviski. Kareivji veda Jēzu uz soda vietu:
„Tie sastapa cilvēku no Kirēnas, vārdā
Sīmani; tie piespieda to nest Viņa
krustu.” (Mt. 27:32).

KALPOŠANA - DIAKONIJA
Kristus ir sacījis: "…ko jūs esat darījuši
vienam no šiem maniem vismazākiem
brāļiem, to jūs esat man darījuši."
(Mt.25:40)
Mēs bieži baznīcā dzirdam vārdu
„diakonija”, bet ko tas īsti nozīmē?
Jēdziens „diakonija” cēlies no sengrieķu
valodas, kas kristīgās ticības kontekstā
nozīmē kalpošanu. Tas ir no Dieva
saņemts aicinājums kalpot ‒ ne vien
savas draudzes locekļiem, bet arī visiem
citiem līdzcilvēkiem. Diakonija ir rūpes
par cilvēku kopumā ‒ par garu, dvēseli un
miesu.
Diakonija ir neatņemama Baznīcas darba
sastāvdaļa, kas aicina mūs katru
brīvprātīgā kalpošanā, izmantojot tieši tās
dāvanas un spējas, kas mums katram
dotas ‒ zināšanas, talantus, praktiskas
prasmes, laiku, naudu… Mārtiņš Luters ir
teicis: „Mēs esam dienišķā maize viens
otram”.

Mēs nevaram nest citu krustus vai atdot
savu citam, lai vieglāk. Tāpat kā Sīmanis –
viņš nevarēja nest Jēzus krustu. To var
izdarīt piespiežot, bet vai tad cilvēks
nesabruks zem šī krusta, ja tas nav viņa
krusts? Ja Sīmani piesistu pie krusta Jēzus
vietā ‒ kas mums no tā? Dievs mums
neuzliek nastas, kuras nespējam nest un
kuras mums nav jānes.

Draudzes ir aicinātas dzīvot saskaņā ar
mīlestības bausli, tādēļ ir būtiski saredzēt,
ka likstas, grūtības, kas skārušas daļu no
mums, attiecas uz visiem mums. Tāpēc
diakoniskā aprūpe ir ticības izpausme
mūsu ikdienas dzīvē, kā Jēkabs ir teicis
savā vēstulē 2:26 ‒ „Līdzīgi kā miesa bez
gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība
bez darbiem”.

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es
jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums
dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas (Jņ. 14:27).

Kalpošana ir divpusēja ‒ mums visiem ir
gan ko dot, gan nepieciešamība saņemt
no citiem un no Dieva. Mums katram ir
tik daudz vajadzību: citam šobrīd
būtiskākās ir materiālās, citam - dvēseles,
attiecību un kopības, citam - garīgās
vajadzības. Bet mums katram vajadzīga
mīlestība, cilvēki, kas mūs pieņem un
kurus pieņemam mēs. Un mēs katrs
gribam dzīvot jēgpilnu dzīvi, piepildot to,
kā dēļ šajā pasaulē esam sūtīti.
Tādēļ arī tu esi aicināts dot, un tev ir ko
dot. Tu vari lūgt pēc Dieva klātbūtnes
cilvēku dzīvē, notikumos šeit un pasaulē.
Tu vari dalīties ar savu laiku, prasmēm un
zināšanām, ar savu klātbūtni un
ieinteresētību, liecinot par Kristus
mīlestību apkārtējiem ļaudīm viņu
ikdienas vajadzībās. Tu vari ziedot
pārtiku, dažādas nepieciešamas un
noderīgas
lietas
(apģērbu,
mājsaimniecības priekšmetus, kancelejas
preces, rotaļlietas, grāmatas utml.),
naudas līdzekļus – gan vispārīgi diakonijas
darbam, gan konkrētām vajadzībām.
Avots: www.lelb.lv

MISIJA TANZĀNIJĀ
Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un
pamācām, it kā Dievs runātu caur mums.
Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties
salīdzināties ar Dievu! (2.Kor. 5:20)
Debesu Tēvs mūsu draudzi ir brīnišķīgi
svētījis un turpina rūpēties par mums.
Dievs vēlas, lai arī mēs dotu tiem, kam
klājas grūtāk – ne tikai pašiem
tuvākajiem, bet arī tiem, kas tālumā.
Mūsu draudze ir atsaukusies atbalstīt
kalpošanas
misiju
tālajā
Āfrikas
kontinenta valstī Tanzānijā, katru mēnesi
ziedojot nelielu summu – 50 eiro. Tur jau
vairākus gadus dzīvo un kalpo Santa
CILEVIČA, ar kuru vēlamies iepazīstināt arī
mūsu draudzi.
Mēs iepazināmies Tanzānijā 2011. gadā.
Es, Santa Cileviča, tur uz gadu biju
ieradusies strādāt par brīvprātīgo vienā
no Luteriskās baznīcas bērnudārziem.
Kevins Rīss ir no Barbadosas, taču ilgus
gadus dzīvojis Ņujorkā, no kurienes viņa
draudze
viņu 2011.gadā
nosūtīja
kalpošanā
uz
Tanzāniju.
Mēs
iemīlējāmies. Pusgadu pēc mana
brīvprātīgā
gada
noslēguma
apprecējāmies un atgriezāmies Tanzānijā,
lai kalpotu vienam mērķim – ar evaņģēlija
vēsti aizsniegt vasagedžu etnisko grupu.
Mūsu ģimenē aug dēliņš Lūkass, kuram
nupat palika divi gadi.
Mūsdienās lielākā daļa etnisko grupu
vairs nedzīvo izteikti norobežoti, tās bieži
pat ir sajaukušās ar citām etniskajām
grupām, kādu Tanzānijā ir vairāk nekā
120.
Vasagedžu
dzīvo
Tanzānijas
austrumu daļā netālu no okeāna un, cik
zināms, viņu vidū nav neviena kristieša.
Viņi sevi identificē kā musulmaņus, taču
viņu garīgums ir stipri sajaucies ar
animismu un dažādām burvestībām jeb
maģiju (angliski - witchcraft).
Apzinoties, ka var būt diezgan
neiespējami un pat riskanti tiešā veidā
sludināt par Kristu cilvēkiem, kuru
pasaules uzskati un tradīcijas ir balstīti
islamā, mēs pirmos gadus pavadījām,
iepazīstot vidi un meklējot ‘durvis’, kas
palīdzētu mums izveidot kontaktus un
rastu iespēju kalpot.
Šī etniskā grupa sevi raksturo kā tādu, kas
nevēlas pārmaiņas, tāpēc jebkurš
ienācējs un aktivitāte tiek uztverti ar
aizdomām, pat tiktāl, ka tiek sūtīti
‘spiegi’, kas uzdodas par draugiem, lai
izzinātu šo cilvēku nodomus. Visvairāk

FAKTI PAR TANZĀNIJU

viņi baidās no tā, ka kāds varētu
piespiedu kārtā mainīt viņu reliģiju. Ne
jau ar spēku mēs ejam. Mēs vēlamies
pagodināt Dievu caur to, ko darām un kā
kalpojam šiem cilvēkiem, un ļaut
trīsvienīgajam Dievam pašam atklāties,
uzrunāt un mainīt šo cilvēku sirdis.

• Tanzānija atrodas Āfrikas austrumos
pie Indijas okeāna. Tā robežojas ziemeļos
ar Keniju un Ugandu, ziemeļrietumos – ar
Ruandu un Burundi, rietumos – ar Kongo
Demokrātisko Republiku,
dienvidrietumos – ar Zambiju, un
dienvidos – ar Malāviju un Mozambiku.

Pēc ilgām lūgšanām un pārdomām
sapratām, ka vēlamies praktiski kalpot
izglītības jomā. Pagājušajā gadā Bviti
ciematā uzsākām lasīt- un rakstītprasmju
apmācības
programmu
vietējā
pamatskolā, kurā skolas bērni, kas dažādu
iemeslu dēļ to vēl neprata, varēja to
iemācīties. Pēc pāris mēnešu intensīvas
apmācības viņi atgriezās savās klasēs un
turpināja mācības.

• Tanzānijas republika ir dibināta
1964. gadā, apvienojoties Tanganjikai
(Tanzānijas sauszemes daļa) un
Zanzibārai (salu grupa Indijas okeānā).

Viņu vidū ir daži spilgti piemēri: Zuhura
trīs gadus bija palikusi pirmajā klasē, taču
tagad ir starp labākajiem savā klasē.
Šabani divus gadus nebija apmeklējis
skolu, neprata pienācīgi rakstīt un lasīt,
taču tagad ir otrais labākais starp saviem
vienaudžiem. Pārmaiņas bērnos mūs
iedvesmoja turpināt.
Šogad uzsākām lasīt- un rakstīt prasmju
apmācību
arī
pieaugušajiem.
Analfabētisms pieaugušo vidū šajā apvidū
ir ļoti augsts. Tagad rakstīt un lasīt mācās
gan vecmāmiņas un vectētiņi, gan jauni
tēti un mammas ar mazuļiem. Lielākā
daļa no viņiem pirmo reizi mācās
uzrakstīt savu vārdu.
Ar Kevina draudzes (ASV) un citu cilvēku
atbalstu esam uzcēluši nelielu ēku ar
divām klašu telpām, kurā vēlamies atvērt
izglītības centru. Papildus minētajām
programmām
gribam
uzsākt
arī
efektīvākas lauksaimniecības apmācību,
kā arī pirmsskolas sagatavošanas grupu.
Šajā kalpošanā neesam vieni. Mums
palīdz divi skolotāji ‒ Tumaini un
Salmons, kuri dzīvo uz vietas Bviti
ciematā un ir liels atbalsts mums, jo viņi
labāk spēj izprast vidi un kultūru. Darbs
komandā ir neatsverams, jo citādi šī nasta
ir ļoti smaga.
Būt misijā ir aizraujoši, taču ir arī daudz
izaicinājumu, veidojot dzīvi svešā
kultūrvidē. Mēs esam pateicīgi par jūsu
atbalstu, bet jo īpaši priecāsimies, ja
turpināsiet paturēt mūs un mūsu
kalpošanu lūgšanās.
Ar mīļiem sveicieniem no Tanzānijas ‒
Santa, Kevins un Lūkass.

• Tanzānijas galvaspilsēta ir Dodoma.
Taču daudz lielāka un pazīstamāka ir
Daresalāma, kas atrodas pie okeāna un ir
nozīmīgs administratīvais, biznesa un
tūrisma centrs.
•

Tanzānijā dzīvo ap 45 miljoni cilvēku.

• Teritorijas ziņā Tanzānija ir aptuveni
15 reižu lielāka nekā Latvija.
• 43.9 procenti Tanzānijas iedzīvotāju
ir vecumā līdz 15 gadiem.
• Tanzānijā dzīvo vairāk nekā 120
etniskās grupas. Gandrīz katrai no tām ir
sava valoda. Saziņai viņi izmanto valsts
valodu – svahili.
• Vidējais ienākumu līmenis uz
personu gadā ir 495 ASV dolāri, kas
nozīmē, ka daudzi iedzīvotāji ir ļoti
nabadzīgi.
• Aptuveni puse Tanzānijas iedzīvotāju
ir kristieši, pārējie ir musulmaņi un citu
reliģiju pārstāvji.

MISIJA TANZĀNIJĀ

Santa kopā ar vīru Kevinu un dēliņu Lūkasu

Ģimene Bviti ciematā pusdieno

Bviti pamatskolas bērni vingrinās rakstīt smiltīs

Pieaugušie Bviti ciematā mācās lasīt un rakstīt

DIAKONIJAS DARBS MŪSU DRAUDZĒ
Arī mūsu draudzē notiek diakonijas darbs. Ir bijuši dažādi laiki,
dažādi kalpotāji, bet šobrīd mūsu draudzē galvenā kalpotāja
diakonijas darbā ir ilggadējā draudzes locekle Astrīda KAĻĶE.
Darba lauks ir plašs, bet šobrīd mūsu draudzē galvenās
diakonijas kalpošanas jomas ir šādas:


Draudzes seniori. Jubilāru sveikšana, palīdzība ar pārtikas
produktiem, paciņas svētkos, mājas apciemojumi;



Zupas virtuve. Zupa maznodrošinātajiem tiek nodrošināta
katru sestdienu, tomēr tā ir ne tikai zupa, bet arī Dieva
Vārds, lūgšanas, paciņas svētkos;



Ģimenes ar bērniem. Mums draudzē ir daudz ģimeņu ar
maziem bērniem, kam ir daudz vajadzību. Bērni ātri izaug,
un paliek mazlietots apģērbs, inventārs (skolas somas, rati
u.c.), rotaļlietas, tāpēc draudzes locekļi tiek aicināti dalīties ‒
dot ziņu par savām vajadzībām un palīdzēt citiem. Svarīgi arī
vairot sapratni un iecietību pret maziem bērniem, kas nāk
līdzi vecākiem uz mūsu dievnamu – viņiem nav tik vienkārši
ievērot baznīcā pieņemtās uzvedības normas un klusumu,
tomēr bērnu klātbūtne ir par svētību mums visiem.



Galdu klāšana viesiem. Iesvētāmajiem, mūziķiem,
garīdzniecībai u.c., lai ikviens justos gaidīts dievnamā.

Ir svarīgi, lai mēs katrs paskatītos sev apkārt un ieraudzītu, kur
un kam nepieciešama palīdzība, un ko konkrēti mēs katrs varam
šajā situācijā līdzēt. Ir nepieciešams vairot iecietību, sapratni
vienam pret otru, pasniegt roku zemākajam un būt žēlsirdīgam
pret savu tuvāko. Kurš tad ir mans tuvākais? Atbilde meklējama
Lūkas evaņģēlijā 10:29-30.
Mūsu draudzes diakonijas darbā ir vajadzīgi palīgi ‒ tādi cilvēki,
kas tiešām vēlas citiem palīdzēt, kalpot ar sirdi un dvēseli, dot
to, ko var, lai iepriecinātu citus. Būtu vēlams, lai tā nebūtu tikai
viena kalpošanas reize, bet patiesa nodošanas gan laika, gan
attieksmes ziņā.
Astrīdas kundze izsaka lielu pateicību draudzes locekļiem par
atbalstu un atsaucību diakonijas kalpošanai ‒ liels paldies gan
zemniekiem, kas ziedo izaudzēto produkciju, gan katram
ziedotājam un kalpotājam par ieguldīto darbu, laiku un
līdzekļiem.
Ja paskatāmies apkārt, redzam, ka vajadzību ir daudz, tāpēc
baznīcā pie ieejas ir izvietota ziedojumu kaste diakonijas
darbam, bet var ziedot arī draudzes kontā (skat. avīzes beigās)
ar norādi „Diakonijai”. Astrīdas kundze gaida palīgus un labprāt
uzklausīs ieteikumus diakonijas darbam, viņas tālrunis
26499430.

LŪGŠANAS
Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es
darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko
jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.
(Jņ. 14:13-14)
Turpināsim kopīgi lūgt par mūsu draudzes
vajadzībām turpmākajās 5 nedēļās līdz
Vasarsvētkiem. Dalieties ar savām
atbildētajām lūgšanām - tādējādi jūs
pagodināsiet mūsu Tēvu, teikdami Viņa
slavu. Iesūtiet tās draudzes e-pastā, lai
varam ar tām dalīties nākošajā draudzes
avīzē.
30. aprīlis ‒ 6. maijs
Jesajas 49:1-3; 5-6
Uzklausait mani, jūras salas, un ņemiet
vērā, tālās tautas! Tas Kungs aicināja
mani jau no mātes miesām, jau no manas
mātes klēpja Viņš domāja un atcerējās
par manu vārdu. Un Viņš man piešķīra
muti kā asu zobenu un mani paglabāja
Savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par
spožu bultu, paglabāja mani Savā bultu
somā un teica: "Tu esi Mans kalps, Israēl,
kurā Es gribu parādīt Savu godību un
gribu daudzināts būt."
Tad Tas Kungs teica - Viņš, kas mani no
mātes miesām izredzējis par Savu kalpu,
lai es atgrieztu pie Viņa Jēkabu un
pulcinātu ap Viņu Israēlu, - es tiešām
esmu pagodināts Tā Kunga acīs, un mans
Dievs ir mans stiprums, - un tad Viņš
teica: "Tas ir par maz, ka tu esi Mans
kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un
atvestu atpakaļ izglābtos Israēla bērnus.
Nē! Es padaru tevi arī par gaismu citām
tautām, ka tu būtu Manas pestīšanas
nesējs līdz pasaules galam."
Lūdz par to, lai Dievs parāda tavu
aicinājumu, kā kalpot Viņam. Meklē pēc
tā Dieva Vārdā. Kļūsti par mūsu Debesu
Tēva bērnu. Kāds tad ir Dieva bērna
aicinājums? Darīt Debesu Tēva prātu!

BĪBELES STUDIJAS
14. - 20. maijs

2.Korintiešiem 9:6-12
Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti
pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus
uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā
sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai
piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.
Dievs var jums bagātīgi dot visādu
žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga
iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri
labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir
izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība
paliek mūžīgi. Bet, kas dod sēklu sējējam
un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos
jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības
augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās
katram labam darbam, un tā mēs
panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.
Jo šis kalpošanas darbs ne tikvien novērš
svētajo trūkumu, bet ir arī pārbagāts ar
daudzām pateicībām Dievam.
Pateicība Dievam, ka Viņš mūs bagātīgi
svētī. Mūsu misija ir dot arī citiem –
bagātīgi svētīt citus. Lūgsim, lai mūsu
sirdis nebūtu nocietinātas pret citu
vajadzībām, bet Dievs dod mums priecīgu
devēja sirdi dalīties ar to, ko esam
saņēmuši no Tēva dāvātās mīlestības.
21. - 27. maijs
Mateja 18:19-20
Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs
zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ,
ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to
tiem dos.
Jo, kur divi vai trīs ir
sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu
viņu vidū." Vai jūs kādreiz šo rakstu vietu
esat attiecinājuši uz laulību? Tāpēc sātans
ārda laulību, jo šeit visbiežāk var
piepildīties šī rakstu vieta, uzreiz ir
pieejams ‘kvorums’. Lūgsim par laulībām,
lai laulātie lūgtu kopā. Lai ikviens varētu
piedzīvot šo laulības patieso nozīmi.

7. - 13. maijs

28. maijs - 3. jūnijs

Mateja 28:18-20
Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos,
sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs
un virs zemes. 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."
Paturēsim šonedēļ lūgšanās Santu, viņas
vīru Kevinu, kā arī dēliņu Lūkasu lūgšanās.
Par to misijas darbu, ko viņi dara
Tanzānijā.

Jeremija 29:7
Rūpējieties par tās pilsētas labklājību,
kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet To
Kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu
labklājība."
Mēs dzīvojam trimdā, mēs neesam šīs
valsts pilsoņi. Mūsu valstība ir debesīs.
Tomēr lūgsim par mūsu pilsētas
vadītājiem. Lai Dievs ieceļ par vadītājiem
tos, kas bīstas Dieva un klausa Viņa
Vārdam. Lūgsim par pilsētas labklājību, jo
tā ir arī mūsu labklājība.

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un
asāks par katru abās pusēs griezīgu
zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr
pāršķir dvēseli un garu, locekļus un
smadzenes, un ir domu un sirds prāta
tiesnesis. (Ebr. 4:12)
Mēs visi zinām, ka Dievs šodien runā uz
mums caur Savu Vārdu, kas pierakstīts
Svētajos Rakstos – Bībelē. Tas ir dzīvs,
aktuāls un brīvi pieejams ikvienam –
Dieva mīlestības vēstule, kas apgaismo un
palīdz mums staigāt šo šauro ticības ceļu.
Droši vien esam dzirdējuši vai lasījuši
Rakstu vietu par Dieva ieročiem (Ef. 6:1117), kur Dieva Vārds salīdzināts ar Gara
zobenu, lai varam pretoties tumsas
spēkiem, kas mūs grib pazudināt: „Jo ne
pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet
pret valdībām un varām, šīs tumsības
pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem
gariem pasaules telpā.” (Ef. 6:12). Bet kā
mēs varam sevi aizstāvēt, ja nezinām
Dieva Vārdu? Lai ņemtu rokā zobenu, ir
jātrenē muskuļi un jāmācās ar to apieties,
nesavainojot sevi un citus.
Mēs zinām, ka ir jānošķir laiks Dievam, jo
Viņš ir Tas, Kurš mums šo laiku dod pēc
Savas žēlastības, bet ir tik grūti ikdienā
atrast laiku Bībeles lasīšanai. Lielākajai
daļai kristiešu ir ierasts, ka svētdiena
parasti ir tā diena, kad noliekam malā
sadzīviskos darbus un veltām laiku
Dievam. Ja arī mēs esam apņēmušies lasīt
Bībeli, tomēr nevaram īsti saprast, kā to
darīt un no kura gala sākt. Iespēju ir
diezgan daudz – var lasīt Rakstu vietas
katrai dienai, kas norādītas Latvijas Ev.
Lut. Baznīcas „Gadagrāmatā” vai mājas
lapā www.lelb.lv, kristīgās literatūras
veikalos nopērkami dažādi izdevumi ar
Bībeles Rakstu vietām, var sekot kādām
kristīgām organizācijām sociālajos tīklos
utt. Tagad arī savos viedtālruņos var
lejuplādēt Bībeles aplikāciju, kur tiek
piedāvāti lasīšanas plāni ar iespēju gada
laikā izlasīt visu Bībeli.
Kad esam sākuši lasīt Bībeli, bieži vien
rodas daudz jautājumu un neskaidrību,
bet īsti nezinām, kur meklēt atbildes.
Mums jāatzīst, ka pat pašos pamatos
mūsu izpratnē ir ‘robi’, pa kuriem mēdz
iezagties šaubas, kas kavē pieaugt ticībā.
Bet kāda ir iespēja lasīt Bībeli kopā ar
mūsu draudzes brāļiem un māsām? Par
vienu iespēju – mazajām grupām –
varējām lasīt iepriekšējā draudzes avīzes
numurā (12.03.2017.). Šoreiz vēlamies
iepazīstināt ar vēl vienu iespēju mūsu
draudzē – Bībeles studijām.

BĪBELES STUDIJAS
Kā tās notiek? Studēt Bībeli var gan klātienē, gan neklātienē.
Klātienē Bībeles studijas mūsu draudzē notiek katru svētdienu
pēc dievkalpojuma draudzes namā. Iepriekšējā nedēļā uz epastu tiek atsūtīts Bībeles studiju materiāls par kādu noteiktu
tēmu, ko papildina Bībeles rakstu vietas un jautājumi par lasīto.
Ja nav e-pasta, par materiāla saņemšanu var vienoties ar
Bībeles studiju vadītājiem. Materiālu ieteicams iepriekš izlasīt
un līdz svētdienai pārdomāt. Nodarbības laikā tiek pārlasītas
Rakstu vietas un pārrunāts izlasītais materiāls, atbildot uz
jautājumiem, daloties liecībās un atziņās, izrunājot neskaidro un
diskutējot ar citiem draudzes brāļiem un māsām. Ja nav
iespējams svētdienās tikt uz Bībeles studijām klātienē,
materiālu var lasīt un studēt arī mājās sev pieejamā laikā.
Bībeles studijas šādā formātā tika uzsāktas pagājušā gada maijā.
Par pamatu tika ņemts materiāls no amerikāņu garīdznieka
Eseta Viljama Kenjona (1867–1948) grāmatas „Bībeles
pamatkurss. Bībele mūsu atbrīvošanas gaismā” (E.W. Kenyon
„Basic Bible Course. The Bible in the Light of our Redemption”).
E. V. Kenjons bijis baptistu mācītājs, tomēr veids, kā autors
vienkāršā valodā ar piemēriem izskaidro Bībelē aprakstītās
tēmas no pasaules radīšanas un pirmo cilvēku grēkā krišanas
sekām līdz Kristus otrajai atnākšanai, atklāj un palīdz saprast
būtiskākās Bībeles pamatpatiesības.

Šobrīd ir uzsākts nākamais – padziļinātais Bībeles kurss, turpinot
šī paša autora sarakstīto materiālu (“Advanced Bible Course.
Studies in the Deeper Life”). Tā kā šī grāmata diemžēl nav
pieejama latviešu valodā, katrs nodarbības materiāls tiek
tulkots no angļu valodas, un to dara mūsu pašu draudzes brāļi
un māsas.
Pievienoties Bībeles studijām var ar jebkādām zināšanām – gan
iesācēji, gan pieredzējušie draudzes locekļi. Tā ir arī iespēja
tuvāk iepazīt brāļus un māsas Kristū no mūsu lielās draudzes
ģimenes un pieaugt ticībā. Ja rodas jautājumi vai vēlaties
saņemt materiālu, rakstiet uz e-pasta adresi
studijas@jelgavasannasbaznica.lv
vai zvaniet pa tālruņa numuriem
29111510 (Rinalds), 29242572 (Ilvars).
Vienas nodarbības ilgums atkarīgs no konkrētās tēmas – dažkārt
tās ir 2, citreiz 3 stundas, bet katrs var brīvi pievienoties vai
doties prom, atkarībā no apstākļiem. Uz nodarbību nav iepriekš
jāpiesakās – ikviens laipni gaidīts, ņemot līdzi Bībeli. Lai
uzņemot garīgo barību, arī miesa netiktu atstāta novārtā, var
paņemt līdzi nelielu ‘groziņu’.
Uz tikšanos Bībeles studijās!

AKTUALITĀTES
Rekolekcijas

Draudzes ekskursija

Bērnu vasaras nometne

6. - 7. maijā norisināsies mūsu draudzes
rekolekcijas par tēmu „Kalna sprediķis”,
kur
aicināti
piedalīties
gan
jauniesvētāmie, gan jau esošie mūsu
draudzes locekļi

Sestdien, 20. maijā notiks mūsu draudzes
ekskursija ar autobusu uz Vidzemes
piekrasti – Salacgrīvu, pa ceļam
pieturvietas dievnamos ar lūgšanām un
slavēšanu. Izbraukšana pl. 8.00.

Šogad bērnu un jauniešu nometne notiks
no 17. - 20. jūlijam mūsu draudzes
dievnamā.
Nometnes tēma - “Ceļasoma…”. Šogad tā
būs dienas nometne no 9.00 - 17.00, bez
nakšņošanas.

Rekolekcijas notiks kempingā „Veccepļi”
(Talsu novadā, Ģibuļu pagastā, pie Spāres
ezera).

Dalības maksa 10,00 EUR/personai.
Pieteikšanās un samaksa pie Ineses
PREIKŠAS draudzes kancelejā.

Dalības maksa 10,00 EUR/personai. Līdzi
jāņem gultasveļa, higiēnas piederumi.

Programmā
nodarbības,
orientēšanās,
darbošanās.

paredzētas
dažādas
ekskursija,
nakts
dziedāšana un radoša

Aicinām pieteikt bērnus vecumā no 6 - 16
gadiem līdz 19. jūnijam, dalības maksa –
20,00 EUR par bērnu (daudzbērnu
ģimenēm lētāk).

Pieteikšanās pie Ineses PREIKŠAS
draudzes kancelejā (maksāšana uz vietas
kempingā).

DRAUDZES KONTAKTI UN REKVIZĪTI
Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski
luteriskā draudze

Rekvizīti ziedojumiem:

Adrese: Lielā iela 22a, Jelgava, LV-3001
Kancelejas tālr.: 29123969
E-pasts: info@jelgavasannasbaznica.lv
Mājaslapa: www.jelgavasannasbaznica.lv

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

KANCELEJA
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

