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Es tveros pie sava Kunga /Ps 11:1/
Mēs zinām, ka Viņš, kas uzmodinājis Kungu Jēzu, 

augšāmcels arī mūs. /2Kor 4:14/

Kristus ir augšāmcēlies 
/Mt 28:1-7/

 Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Mari-
ja, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un 
svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei lecot, 
tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā: "Kas mums novels 
akmeni no kapa ieejas?" Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau 
novelts. Bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās 
drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās.   Bet viņš 
tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sis-
to, viņš ir augšāmcēlies, un viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie 
viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: 
viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš 
jums sacījis."
 Ik gadu mēs domās izsekojam līdzi tam, ar kādām bēdām sie-
vas nāk, lai izpildītu senu apglabāšanas tradīciju. Viņas bijušas 

kopā ar Kristu daudzus gadus. Gandrīz vienmēr ir zinājušas, kur 
viņu meklēt. Arī šajā brīdī, kad viņas nāk ar vislielākajām sirds 
skumjām, viņas zina, kur Kristu meklēt. Ļauni spēki bija saval-
gojuši Kristu, viņš tika tiesāts un nogalināts, noglabāts kapā un 
sievas domā, ka tur viņu atradīs. Bet Kristus vairs nav kapā. Tā 
vietā viņas satiek Eņģeli, kurš saka šīs dienas svarīgākos vārdus: 
“Kristus ir augšāmcēlies !”
 Arī mūsu sirdis ir skumju pilnas, mēs esam kaut ko zaudējuši. 
Nevaram pulcēties savās baznīcās, esam zaudējuši to brīnišķīgo 
draudzes pulcēšanas prieku. Nākt pie altāra ir brīnišķīgi un viegli. 
Kristus dāsni dāvā savu žēlastību. Kristus vārdi mūs aicina: “Nā-
ciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, 
un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no 
manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet 
atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir tīkams un mana 
nasta viegla.” Kungs Kristus dāsni dāvā Vārdā un Sakramentā 
ikvienam, kas no sirds nāk, kas lūdz arī tad, kad nepilnīga mūsu 
ticība un grēku nožēla. Viss sagatavots, viss kā uz paplātes mums 

Bez steigas, attālināti...

Paldies:Anitai Pilsētniecei par foto, Dacei Preimatei par krustvārdu mīklu un visiem citiem rakstu autoriem!



2 7

tiek pienests. Mēs zinājām, kur meklēt Kristu. Vai mēs šajā pan-
dēmijas laikā visu esam pazaudējuši? 
 Šīs sievas, kas piedzīvoja Kristus krustā sišanu, nav zaudē-
jušas viņu, drīzāk, - ieguvušas. Akmens ir novelts, kaps ir tukšs, 
Kristus ir augšāmcēlies. Viņš ir uzvarējis grēku un nāvi, un var 
sasniegt mūs ikvienā vietā. Kristus netiek tūdaļ izolēts baznīcās. 
Arī mēs neesam pazaudējuši Kristu! Šis laiks drīzāk atgādina 
pirmbaznīcas vajāšanu laikus. Kad draudzes pulcējās slepenās 
vietās, katakombās, turīgāko draudzes locekļu mājās. Pulcēšanās 
bija apdraudēta, lielās grupās tas nebija ie-
spējams. Toreiz ienaidnieks bija labāk zi-
nāms. Sākumā Jūdu reliģiskie līderi. Vēlāk 
Romas impērijas vara. Trīs gadsimtu ga-
rumā periodiski notika vajāšanas, grāmatu 
dedzināšana. 
 Tomēr viņi zināja - Kristus ir augšām-
celies, viņu nevar apturēt, Dieva vārdu, 
kas dziļi gūlies sirdīs, nevar sadedzināt 
kā Bībeles grāmatas.  Viņi varēja piedzī-
vot Kristus klātbūtni savās mājās un savos 
slēpņos. Tas bija grūts, bet arī svētīgs laiks. 
Nebija nekādu ārēju un virspusēju faktoru, 
kas uzrunātu cilvēku. Ne politiskās varas, 
kas kristīgai baznīcai bija vēlāk, ne skaistu 
namu, ne tērpu, ne liturģiju, ne komunikā-
cijas stratēģiju. Tikai Dieva vārds un paļau-
šanās un Kungu Kristu, spītējot vajāšanu 
un bieži arī dzīvības riskiem. 
 Šobrīd ienaidnieks ir neredzams vīruss, 
tas ierobežo mūsu pulcēšanos. Nākt pie 
grēksūdzes un pie vakarēdiena varam tikai 
individuāli pie mācītāja, izvairoties no ne-
redzamā ienaidnieka - vīrusa. Dievkalpoju-
mus varam vērot TV un internetā. 
 Tomēr Kristu nevar izolēt. Kristus ir augšāmcēlies! Kad 
mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēg-
tām durvīm, atnāca Jēzus un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers 
jums!” Viņš nāk sākumā neatpazīstams pie citiem Kristus seko-
tājiem, kad tie ir ceļā uz Emmausu un skaidro viņiem Rakstus. 
Viņš nāk pie mācekļiem, kad viņi vienkārši sadzīviskās gaitās 
dodas makšķerēt. Viņš Eņģeļa rokām izlaiž Pāvilu no cietuma. 
Viņš ar mācekļu rokām dziedina slimos. Viņš ir Svētajos Rakstos 
un mūsu lūgšanās klāt. 
 Viņš ir augšāmcēlies - tas nozīmē, ka viņam nav robežu. Viņš 
var ierasties pie mums mūsu namos un dzīvokļos. Tur, kur esam 
izolējušies vai karantīnā, vai nedrošībā un bailēs. 
 Šajā laikā vēlos pateikties Dievam, ka mums ir tik daudz at-
tālināto saziņas līdzekļu. Varam dzirdēt Dieva vārdu TV un ra-
dio. Mēs meklējam iespējas un formas, kā komunicēt ar draudzi 
sociālajos tīklos. Tā rezultātā internets ir pārpludināts ar dažādu 
mācītāju uzrunām, sprediķiem, lekcijām, lūgšanām. Katru Svēt-
dienu var noskatīties dievkalpojumu MĀRTIŅA baznīcā. Dievs 
mūs uztur arī attālināti, dāvājot ziedotājiem vārēšanu un sirdī vēl-
mi šajā grūtajā laikā atbalstīt savu baznīcu. 
 Mums ir daudz veidu, kā pateikt viens otram “Kristus ir aug-
šāmcēlies.” Tu vari ar kādu divatā dalīties. Tu vari piezvanīt tiem, 
ko tu pazīsti. Vari nosūtīt e-pastu. Ja ir datoru iemaņas, var sarī-
kot tikšanos kādā no iespējām, kas piedāvā grupu sarunas. Kādas 
“durvis” ir aizvērušās, bet tik daudz “logu” ir atvērušies! 
 Pienāks laiks, kad pulcēsimies savā baznīcā, un tad mēs patie-
šām to novērtēsim!  

Mieru vēlot, mācītājs Aivars

Lūgšana Lieldienu rītam
 Esi slavēts Tu, Visuspēcīgais, mūžīgais Dievs, mūsu Kunga 
Jēzus Kristus Tēvs, jo Tu savā lielajā žēlastībā mūs esi atdzemdi-
nājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miruša-
jiem! Mēs tevi lūdzam: vairo mūsu ticību, lai mēs ar svētu prieku 
gaidītu to neiznīcīgo, neaptraipīto mantojumu, kas Debesīs saga-
tavots tiem, kas neredz un tomēr tic!
 Tev, no nāves saitēm atraisītais Pestītāj – mēs pienesam slavas 
un pateicības upurus, jo Tu mūs esi atbrīvojis no grēka varas un 

nāves bailēm. Tu esi mums devis solīju-
mu: Es jūs atkal redzēšu!  Tad jūsu 
sirdis priecāsies, un neviens jums šo 
prieku vairs neatņems! Tavas augšāmcel-
šanās brīnumu svinot, ļauj mums visiem 
staigāt un dzīvot Tavā gaismā, lai caur 
Tevi, Kungs Jēzu, mēs tiktu atrasti par 
cienīgiem ieiet Tavā Tēva namā, kas ir 
Debesīs.
 Mūžīgais debesu Tēvs, mēs Tevi lū-
dzam Jēzus Kristus vārdā, dāvā mums 
Tava Svētā Gara palīgu un spēku, vai-
ro mūsu ticību, un dāvā tiem, kas nāves 
ēnā, pastāvēt ticībā, vērst savas domas uz 
augšu, un ne uz zemes lietām. Vadi mūs 
visus, lai vecajs cilvēks mūsos sirds sa-
triektībā un grēku nožēlā tiek noslīcināts 
un nonāvēts ar visiem grēkiem un ļauna-
jām kārībām, bet jaunais cilvēks mūsos 
ik dienas atjaunojas un atdzimst, dzīvojot 
taisnībā un šķīstībā Tavā priekšā mūžīgi. 
Tādā ticībā iepriecini noskumušos, bēdī-
gos un grūtsirdīgos. Dziedini slimos, pa-
sargi tos, kas rūpējas par miesā un garā 
neveseliem. Dāvā zinātniekiem prasmes, 
un valdībai gudrību, apturēt apkārt klīs-

tošo vīrusu. Palīdzi tiem, kas nes kādu miesas sāpju vai garīgu 
ciešanu nastu. Gādā un dāvā iztiku ikdienas mums visiem. Palīdzi 
un iepriecini tos, kas jūtas piekusuši, atstāti, vientuļi un aizmirsti.
 Stāvi klāt taisnības dēļ vajātiem un tiem, kam nodarīta kāda 
pārestība. Atbrīvo nebrīvības važās saistītos. Ved atgriešanās ceļā 
grēciniekus. Liec, lai Tavas augšāmcelšanās brīnuma gaisma sta-
ro pār visām zemēm un tautām, aicinot pie Tevis tos, kas Tevi vēl 
nepazīst.
 Svētī Tavu draudzi, kuras īstenais Bīskaps un Galva esi Tu, lai 
visi, kas Tev seko, ar ticības degsmi drosmīgi apliecinātu, ka Tu 
esi augšāmcelšanās un dzīvība, un Tev pieder valstība, spēks un 
gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Evaņģēlists Andrejs Irbe

Vajadzīgās ciešanas
 Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs; un, kas savu 
dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, 
ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele. Jo ko cilvēks var 
dot par savas dvēseles atpirkšanu? /Mt 16:25-26/
Kas tēvu vai māti vairāk mīl, nekā Mani, tas nav manis vērts, un, 
kas dēlu vai meitu vairāk mīl, nekā Mani, tas nav manis vērts. Un, 
kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas Manis nav vērts. 
/Mt 10:37-39/
 Karls Jungs ir teicis, ka pasaulē rodas tik daudz nevajadzīgu 
ciešanu, jo cilvēki nepieņem “vajadzīgās ciešanas”, kas saistī-
tas ar to, ka esam cilvēki. Patiesībā viņš ir teicis, ka neirotiska 
uzvedība parasti rodas, kad cilvēks atsakās no “vajadzīgajām  
ciešanām”. Ironiskā kārtā atteikšanās no vajadzīgajām un cilvē-

Smilšu dolāra vērtība 
 Gadās, ka šķietami vienkāršas lietas vai ikdienišķi notikumi 
aizved mūs urdošās pārdomās.
 Pirms nepilna mēneša mans rīts sākās ar nejaušu atklāsmi: 
biju pazaudējusi vienu no saviem vismīļākajiem auskariem. Des-
mitiem versiju – kur, kā, kad? Par citiem rotas lietu zaudējumiem 
man ne prātā nebūtu nācis satraukties, tomēr šoreiz sirds sadrebē-
ja patiesās skumjās. To, ka šis auskaru pāris smilšu dolāra formā 
un izskatā, ir mana vismīļākā rota, zinu jau teju divdesmit gadu.  
2001. gadā ciemojos pie saviem amerikāņu draugiem Menas šta-
tā, Amerikas ziemeļaustrumos. Viena no manām interesantāka-
jām nodarbēm bija katru rītu kāpelēt pa okeāna krasta lielajiem 
klints bluķiem, lai atrastu kādu izskaloto sveicienu – nogludinā-
tās stikla lauskas visādās krāsās, jūras ezīša “kažoku”, dažādas 
formas gliemežvākus, vai, ja laime uzsmaidītu, smilšu dolāru. 
Viss bija, tikai dolāra nē. 
 

Kādā no nedēļas nogalēm mani uzaicināja piebiedroties braucie-
nam uz štata centru, tur notikšot “pagalmu” vai “garāžu” tirgus. 
Mūsu izpratnē - jauks krāmu tirgus un burziņš.   Tā ir sena un 
stabila amerikāņu tradīcija ( noteikti ne tikai viņu). Ļoti raibs ļau-
žu pulks, preču un lietu neizmērojami dīvains un dažāds piedā-
vājums - no sīkumiem, līdz pat mēbelēm un auto detaļām. Viss 
lietots, bet labi saglabāts, un par ļoti draudzīgu samaksu. Manu 
uzmanību visai ātri piesaistīja vietējo indiāņu darinājumi: no 
māla, ādas, sudraba.  Nevaru apgalvot, ka savus auskarus nopirku 
tieši no indiāņiem, bet pašā tirgū – noteikti! 
 Mana mājas māte Betija uzslavēja manu vērīgumu un gaumi, 
pajautājot, vai es zinot, kas ir smilšu dolārs. Kā tad es varēju zināt 
par šādu gliemežvāku?! Stāstu, visticamāk, noklausījos. Gluži tā-
pat, kā desmitiem citu manas trīs nedēļu ciemošanās laikā. 
 Nākamo manas dzīves gadu saistība ar smilšu dolāru bija tik 
vien, kā auskari, kurus nesāju visbiežāk, jo tie labi saskan ar dau-
dziem tērpiem un noskaņojumu.  Jā, un viens paliels  suvenīra 
izskata gliemežvāks – smilšu dolārs. Tas labi sadzīvo ar visiem 
citiem manā nelielajā gliemežvāku kolekcijā. 
 Un te – šis skumjais rīts un atskārsme par zaudējumu! Gara 
acīm izdzīvojot savas atmiņas par smilšu dolāra/auskaru tēmu, 
nolēmu saglabāt sirdī mieru un ar paļāvību šo bēdu pieņemt. Rīta 
lūgšanā uzticēju savu pārdzīvojumu Dievam. Varbūt jāuzrunā 
kāds sudrabkalis, kurš varētu izgatavot kopiju? Tā es vienā brīdī 
padomāju. 
 Un tad, sperot soli sava koridora lupatu deķī, ieraugu – maza, 
spoža actiņa veras manī! Nevar būt! Mans smilšu dolārs! Mana 
auskara pāris! Nekad agrāk neesmu tā gavilējusi! Nekad agrāk 
es tik spēji nebiju sajutusi, ka manām lūgšanām seko Dievs. Pat 
šķietami visnenozīmīgākās Viņš uzklausa un ir kopā ar mums!
 Šis notikums bija zīme, lai papūlētos atcerētos Betijas stāstu 
par smilšu dolāru. Sameklēju savus ceļojuma pierakstus, kuros 
Betija to piemin kā kaut kādu zīmīgu kristīgās  ticības simbolu. 

Un tas arī viss. 
 Šajās dienās, kad visi esam nolikti uz pauzes valsts ārkārtas 
situācijas dēļ, ir daudz vairāk laika atklājumiem, pat, ja tās ir le-
ģendas. Lūk, viena no tām, kas saistās ar smilšu dolāru.
 Gliemežvāka virspusē redzama zvaigzne, atgādinot par Bet-
lēmes Zvaigzni, kura Trim Austrumu Gudrajiem rādīja ceļu pie 
jaundzimušā Jēzus. Kontūra ap zvaigzni veido Lieldienu Liliju, 
zīme par Jēzus Kristus augšāmcelšanos. 
 Smilšu dolārā ir 5 caurumiņi – četri zvaigžņu staru galos un 
viens vidū. Baznīcas leģenda saka, ka tās ir Krustā sistā Jēzus čet-
ru naglu radītās rētas Viņa rokās un kājās. Vidū – rēta no kareivja 
durkļa.
 Gavilējiet visi, uzticiet savas sirdis un lūgšanas Jēzum! Lai 
jums visiem mierpilns laiks! 

Ieva Ernštreite, 2020. gada pavasarī

Lūgšana
 Pie Tevis nāku...
 Es lūdzu Tevi, rādi man ceļu, pa kuru man jāiet, lai Tevi sa-
prastu... Ja Tu mūs pamestu, mums draudētu nāve!
 Bet Tu nepametīsi mūs, jo Tu esi augstākais labums, kas ne-
pieļauj, ka mēs Tevi no sirds meklētu un neatrastu. Sirds skaid-
rībā es Tevi meklēju, jo Tu mani radīji. Māci mani, Tēvs, Tevi 
meklēt. Atvairi no manis maldus, lai šais meklējumos es neatras-
tu neko citu kā tikai Tevi. Tā kā es nevēlos atrast Tevis vietā citu, 
ļauj man atrast Tevi, mans Tēvs, bet, ja manī ir kāda vēlme pēc 
citām lietām, attīri mani no tās, dari mani spējīgu redzēt Tevi. Es 
tikai vēlos izlūgt Tavu lielo mīlestību, lai es varētu nākt pie Tevis 
un man nebūtu par grūtu. 

(Sv. Augustīns)

Izdzīvot citādus brīžus 
kopā ar Jēzu

 2020. gada pavasaris mūsu ikdienas draudzes dzīvē ienesa 
neparastas pārmaiņas – valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, ko 
izraisīja vīrusa Covid-19 parādīšanās. Pārmaiņas, par kurām 
neviens nevarēja iedomāties. Pārmaiņas, kas liek mums palikt 
mājās, un mēs nevaram pulcēties mūsu mīļajā baznīcā un svinēt 
dievkalpojumus visiem klātesot. 
 Šīs pārmaiņas iekrīt tādā laikā, kad draudzē svinam īpašus 
svētkus, bet šogad ne Pūpolsvētdienā, ne Klusajā nedēļā, ne Liel-
dienās, mēs nevaram kā draudze būt kopā baznīcā, tāpēc varam 
šo laiku izdzīvot katrs savās mājās, meklējot atbildes, ko ierakstīt 
krustvārdu mīklas lauciņos. Tas ir viens no ceļiem, kā mēs varam 
atcerēties un līdzi dzīvot Jēzus gaitām.

Dace Preimate
Paldies evaņģēlistam Andrejam Irbem materiāla tapšanā!
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cīgajām ciešanām ilgtermiņā rada desmitkārt vairāk ciešanu. Mēs 
nudien esam pašu lielākie ienaidnieki!
 Lai izskaidrotu, kādēļ atsaucos uz diviem skarbiem Jēzus ci-
tātiem, ļaujiet nedaudz pastāstīt par sevi. Iesākumā izskaidrošu 
savas attiecības ar katoļu baznīcu ( iespējams, jau zināt, ka 40 
gadus esmu bijis mācītājs un aptuveni 50 gadus – franciskānis), 
jo daudzējādā ziņā tieši baznīca ir man iemācījusi – pati to pat 
neapzinoties – vēsti par vajadzīgajām ciešanām. Tā mani mācīja, 
pati esot vārda vēsts sludinātāja, tvertne un tādējādi vajadzīgo ( 
un dažkārt nevajadzīgo) ciešanu tīģelis.
 Tīģelis, kā jau zināt, ir trauks, kurā kausē un notur metālu, lai 
attīrītu to. Baznīcas prasības, doktrīnas un morāle noved gandrīz 
visus jautājumus līdz iekšējam vārīšanās punktam – jums nākas 
risināt svarīgus jautājumus daudz dziļākā līmenī, lai turpinātu 
saukt sevi par katoļiem vai kristiešiem. Manuprāt, tas, vistica-
māk, attiecas uz jebkuru reliģisku kopienu, ja tā patiešām dara 
to, kas tai būtu jādara. Pirms patiesība ‘jūs atbrīvo’, tā parasti 
vispirms jūs nogalina.  
 Ikdienišķā baznīca man joprojām ir kā kausējamais katls, kas 
ietver gan lietu tumšās, gan gaišās puses, mācot man neduālu do-
māšanu, kas vajadzīga izdzīvošanai. Tā man arī mācījusi, ka nedz 
es, nedz pašas baznīcas patiesībā nedzīvojam saskaņā ar īstā Die-
va vārdu – vismaz ne tik ļoti, lai mainītu dzīvesveidu. Vēstījums 
ir pārāk vērienīgs. Tas ļauj man apzināties savus trūkumus un 
būt iecietīgam pret acīmredzamajiem baznīcas trūkumiem. Tieši 
tādas pašas problēmas es  saskatu jebkurā cilvēku grupā, tādēļ pa-
mati, uz kuriem stāvu, ir tikpat labi, lai iemācītos cīņu ar sevi, kā 
jebkuri citi un nereti pat labāki. Intelektuālā stingrība un sociālā 
sirdsapziņa ( vismaz uz papīra), kā arī mistiskā vīzija ir pieejama 
ikvienam.

Visa radība „nopūšas” 
(Vēstule romiešiem 8:22)

 Pati radība – dabas pasaule – jau ‘tic’ Dieva vārdam un iz-
dzīvo nāves un augšāmcelšanās ciklu, nemaz to neapzinoties. 
Dabiskā pasaule “tic”, ka vajadzīgās ciešanas arī ir dzīves cikls: 
pavērojiet, kā ikdienas nomirst saule, lai visas lietas uz šīs planē-
tas varētu dzīvot; pavērojiet gadalaiku maiņas un ar tām saistītās 
izmaiņas augos un kokos; pavērojiet cietsirdīgo plēsēju un upuru 
pasauli. Mana jaukā, melnā labradora kucīte Venusa šodien no-
galināja mazu murkšķi un atnesa man, gaidot par to uzslavu. Kā 
gan viņa varēja iedomāties, ka tas ir brīnišķīgi, ja man tas šķiet 
briesmīgi? Ieraudzījusi manu neizpratni, viņa vīlusies nometa 
savu trofeju zemē. Tikai cilvēku suga vien „nav parakstījusi vie-
nošanos” par „vispārējo dzīves un nāves deju”. Venusas nedarbs 
būtu nepieņemams tikai tad, ja es vēlētos būt stingri racionāls un 
”progresīvs”.
 Vajadzīgās ciešanas notiek katru dienu, šķietami bez jautāju-
miem. Tikai viena Arizonas tuksneša saguaro kaktusa sēkla no 
ceturtdaļmiljona galu galā uzdīgst, bet patiesu briedumu piedzīvo 
vēl mazāk. Šķiet, lielākā daļa dabas pasaules pilnīgi samierinās 
ar lieliem zaudējumiem, ārkārtīgu neefektivitāti, masveida iznī-
cību un īsu dzīvi kā cenu par iespēju vienkārši dzīvot. Skumju un 
pilnīgā to absurduma apjausma ironiskā veidā ievelk mūs šajā ko-
pīgajā dejā – vienotajā laukā – ironiskā un dziļā pārliecībā par to, 
kas ir dots – bez jebkāda pienākuma un nepelnīti. Viss skaistais 
ir nepelnīts. Tad ko mums vainot, kad tas tiek šķietami atņemts? 
Šķiet, visa pamatā ir žēlastība.   

Ričards Rors, Kritiens augšup. 
Garīgas mācības diviem dzīves posmiem (2014)

*Kārlis Gustavs Jungs (1875 -1961) - šveiciešu psihiatrs un fi-
lozofs, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātājs. Viņa darbība 
atstājusi spēcīgu iespaidu 20. gadsimta filozofijā.

Psalms pēc Lieldienām 
Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams

Tavs Vārds visās zemēs!
Tava varenība sniedzas debesu augstumos!

No bērnu un zīdaiņu mutes
Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem,
lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem.

Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu,
mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,-
Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini,
un cilvēka  bērns, ka Tu viņu uzlūko?

Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva,
ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis,

esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem,
visu Tu esi  nolicis pie viņa kājām:

avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus,
putnus zem debesīm un zivis jūrā,

un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā.
Kungs ,mūsu valdniek,

cik goda pilns ir Tavs Vārds visā pasaulē!
Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos! Āmen!

Brīvība, kas tiek iemantota ar 
Lieldienu vēsti

 Šogad Lieldienu laiks un pirms Lieldienu gavēņa laiks ir sa-
kritis ar būtiskām izmaiņām draudzes darbības ikdienā. Tādēļ 
nevaru nepieminēt, ka arī draudzes valdes un padomes parasto 
ritmu ir ietekmējuši valstī noteiktie ierobežojumi pulcēties un 
veidot sociālus kontaktus. Pilnīgi negaidīti, šis laiks ir licis dau-
dziem samazināt pierastos apgriezienus, iespējams, vairāk laika 
veltīt ģimenei, saviem tuvajiem, arī pašiem sev. Sociālajos tīklos 
var lasīt, ka cilvēkiem rodas laiks izlasīt grāmatas, noskatīties fil-
mas, arī piezvanīt sen nesatiktam draugam.
 Šie ierobežojumi tiešā veidā ir skāruši arī draudzes valdes un 
padomes darbu. 15. martā paredzētā draudzes kopsapulce nevarē-
ja notikt, tādēļ nenotika arī paredzētās draudzes padomes vēlēša-
nas. Esošās padomes pilnvaru laiks drīz beigsies. Taču tas nevar 
un arī nav ietekmējis draudzes darbu. Lai varētu sagaidīt laiku, 
kad varēs tikt noturēta pilntiesīga draudzes locekļu kopsapulce, 
draudzes vadība ir vērsusies pie Rīgas prāvesta un LELB virsval-
dē, kas ārkārtas situācijā nodrošinās pārvaldes komisijas iecelša-
nu no tiem padomes locekļu kandidātiem, kas tika nominēti uz 
padomes locekļu amatiem. Tādā veidā it kā tiks dots “pārbaudes 
laiks”, kad mēs visi varēsim iepazīt padomes kandidātus, lai vē-
lāk, kad tas būs iespējams, par tiem atdotu savas balsis.
 Draudzes dzīvi korona vīrusa pandēmija nevar apturēt. Drau-
dzes esošā padome ir izpildījusi visas saistības attiecībās ar valsti, 
ir apstiprināts 2019. gada pārskats, pieņemts 2020. gada budžets. 
Protams, draudzei ir jāuztur dievnams, jārūpējas par īpašumā 
esošajām ēkām, teritoriju, jāsedz komunālo maksājumu, sakaru 
pakalpojumu rēķini. Visas šīs saimnieciskās rūpes nav atkritušas, 
un par to tiek gādāts. Jūs jau būsiet ievērojuši, ka tiek meklēti 
jauni veidi, kā dievkalpojumi, draudzes nozaru darbs var notikt 
attālināti, digitālā veidā. Facebook var piedalīties lūgšanu stundā, 
dievkalpojuma norisi var vērot video, Mārtiņskolas tikšanās no-
tiek ar interneta starpniecību. 
 Gavēņa laikā mēs tiekam aicināti atteikties no tām lietām, kas 
traucē mūsu attiecībām ar Dievu, ierobežot sevi tajā, kas traucē 
Viņam tuvoties. Liekas, ka te ir līdzība ar izveidojušos situāciju, 
kad mums no laicīgās vadības puses tiek uzlikti zināmi ierobe-
žojumi, kas ierobežo mūsu brīvību, brīvību izvēlēties, ko gribam 
darīt, kur doties, ar kādiem cilvēkiem tikties. Tikai gavēnī iero-

kādi citi dzīves pārbaudījumi, ir jāmācās paļauties, ir jāatrod ik-
dienas steigā kāds miera un klusuma brīdis, lai izlasītu nelielu 
rakstu vietu Bībelē, pārdomātu to un lūgtu Dievu. 
 Gribu ielikt kādu citātu, ko biju ierakstījusi pagājušā gadā 
savā plānotājā: “Sadraudzībā ar Dievu pārbaudījumi un ciešanas 
tavu dvēseli stiprinās daudz vairāk nekā prieka un labklājības brī-
ži. Un tomēr jāatceras, ka ne vienmēr nelaimes un sāpīgi pārdzī-
vojumi kļūst par garīgu svētību. Palīdzību un svētību saņem tikai 
tāds cilvēks, kas meklē To Kungu. Glābts ir tikai tas, kas viņu 
piesauc.” 
 Anita: “Pavasaris ir atnācis, taču prieku par to nedaudz no-
māc korona vīruss, kas pārņēmis pasauli. Man pašai gan brīvā 
laika nav kļuvis daudz vairāk, jo es vēl katru dienu eju uz darbu. 
Tomēr ilgāks ir laiks, ko pavadu ceļā, ejot uz darbu, un šīs garās 
pastaigas ļauj  daudz ko pārdomāt.
 Ir gavēņa laiks un tuvojas Lieldienas. Pašlaik neviens nezi-
nām, kādi šie svētki būs šogad, nav zināms, kādi vēl aizliegumi 
līdz tam tiks ieviesti. Atceros savas pirmās īstās Lieldienas pirms 
diviem gadiem. Toreiz beidzās manas mācības Mārtiņskolā un 
tiku pieņemta Mārtiņa draudzē. Tā bija neaizmirstama nedēļa, 
kas sākās ar Pūpolsvētdienu, turpinājās pirmdienā ar Krusta gā-
jienu pa baznīcu, pēc tam vēl Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena 
un visbeidzot visa noslēgumā - Lieldienu nakts dievkalpojums. 
Kopš tā laika Dievam manā sirdī ir atvēlēta noteikta vieta.
 Tagad bieži jādomā par to, kā pašlaik noteiktā ārkārtas situā-
cija ietekmē vai maina manu ikdienu. Mēs visi lielākā vai mazākā 
mērā esam izsisti no līdzsvara stāvokļa, notiek vērtību pārvērtē-
šana, lai saprastu, kas ir patiesi svarīgs un kā visvairāk pietrūkst. 
Izrādās, ir daudz lietu, kas agrāk likās ļoti nozīmīgas, bez kurām 
dzīve nebija iedomājama, bet, pienākot kritiskam brīdim, nākas 
secināt, ka tā nemaz nav. Kādā grāmatā izlasīju apmēram šādu 
tekstu: “Ja nespēj padarīt visu iecerēto, tas nozīmē, ka tu mēģini 
paveikt vairāk, nekā Dievs no Tevis sagaida”. Es pieļauju, ka šis 
laiks mums ir dots, lai nedaudz apstātos savā “skrējienā”, maz-
liet sakopotu domas un izvērtētu savas prioritātes. Varbūt nevajag 
censties pagūt visu. Brīžiem iespējams no kaut kā ir jāatsakās un 
jādara tas, kas tiešām ir vissvarīgākais. 
 Bet tagad, kad apkārt tik daudz ierobežojumu, ļoti pietrūkst 
klātbūtnes dievkalpojumā. To mēģinu aizvietot, meklējot citas ie-
spējas uzklausīt Dieva vārdu, klausoties mācītāju piedāvātās vi-
deo tiešraides. Ļoti iepriecināja iepriekšējās svētdienas rīta Diev-
kalpojums no mūsu mīļās baznīcas, ko ierastajā laikā redzējām 
internetā. Taču ceturtdienas dievkalpojuma miera sveicienu ir 
grūti aizvietot. Tāpat kā kopīgo dziedāšanu slavēšanas dievkalpo-
jumos. Kaut kā zīmīgi, ka pēdējais dievkalpojums, ko apmeklēju 
baznīcā, bija 12. martā, kurā kopā ar mūsu mācītāju, Kristīni un 
Mārci slavējām Dievu ar brīnišķīgām dziesmām. Tagad iedvesmu 
jaunai dienai gūstu ik rītu, izlasot katras dienas vēstījumu. Tam 
man kalpo nesen dāvanā saņemtā grāmata “ 365 otrās iespējas”. 
 Pietrūkst arī Mārtiņskolas trešdienas vakaru. Laikam jau zi-
nādami, ka kaut kas mainīsies, pēdējo klātienes tikšanās reizi 
Mārtiņskolā aizvadījām īpaši sirsnīgā un jaukā atmosfērā. Tik ie-
dvesmojoši skanēja mūsu dziedātās dziesmas nodarbības beigās. 
Tagad ilgojos pēc tās kopības sajūtas un lūgšanas, kas noslēdza 
katru Mārtiņskolas nodarbību. Klātienes nodarbību iztrūkumu 
tagad mēģinām kompensēt ar lekciju klausīšanos Skype. Pirmā 
aizvadītā nodarbība tiešraidē izdevās labi, pievienojās diezgan 
paliels klausītāju pulciņš. Gan jau turpmāk ieviesīsim arī diskusi-
jas, lai varam dalīties pieredzē un iedvesmot viens otru. 
 Vēl viena lieta, kas ļoti pietrūkst - tā ir sadraudzība. Ceram un 
lūdzam, lai ārkārtas situācija ātrāk beidzas, un vēl šajā pavasarī 
kopā ar Mārtiņskolas audzēkņiem varam doties kārtējā izbrauku-
mā. Jo izbraukums - tas ir īpašs pasākums Mārtiņskolai, kad visas 
dienas garumā  varam garīgi uzlādēties, iepazīt cits citu, pavadīt 
laiku klausoties lekcijas, lūdzot un slavējot Dievu.”

 Šobrīd - ārkārtas situācijā, kad nav iespējas pulcēties visiem 
kopā, daudziem zūd drošības sajūta. Un tāpēc ir tik labi, ka ir 
iespēja ticēt. Ja nebūtu ticības, tad nebūtu arī uz ko paļauties, 
bet drošību var iegūt tikai attiecībās ar Dievu - to nekad nevarēs 
atņemt.
 Un, neraugoties uz visu, izskatās, ka Dievs mūs tiešām mīl. 
Jo kā gan citādi var izskaidrot to, ka pēdējās dienās Viņš mums 
dāvājis tik brīnišķīgu saulainu laiku. Būsim pateicīgi par visu un 
lūgsim! 

Apkopoja Sandra un Anita

Gan nopietni, gan pa jokam!
 Stāsts ir par gaismu baznīcā, šoreiz mācītāja istabā. Lielākā 
daļa draudzes cilvēku kaut reizi ir iegājuši šajā telpā un ievērojuši 
tās augstos griestus, pie kuriem ir lustra viegli neaizsniedzamā 
augstumā. Mācītājs Aivars jau sen norādīja, ka gaisma telpā pa-
liek arvien blāvāka, jo spuldzītes lustrā viena pēc otras izdeg. 
 Nezinu, kā sendienās šajā gaismeklī tika mainītas spuldzītes, 
jo telpas augstums ir tuvu sešiem metriem, bet uzdevums bija jā-
paveic. Kādu dienu mēs kopā ar pērminderu Verneru nolēmām šo 
darbu veikt. Likām lielo galdu uz diviem maziem galdiem un uz 
tiem vēl trīs-metrīgās kāpnes. Viens turēja, otrs kāpa, un pēc tam 
otrs turēja un viens kāpa. Laimīgi izdevās nomainīt visas četras 
spuldzītes. Tagad mācītāja istabā atjaunota gaisma, kas dara sirdi 
līksmu.
 Šai saspringtajā vīrusa Covid-19 laikā, vakaros ņēmos pa-
šķirstīt LELB avīzes “Svētdienas rīts” iepriekšējo gadu izdevu-
mus. Parasti to sāku skatīt no otra gala, kur ir izklaides lappuse 
un mazliet nenopietnības. Raugiet, ko es tur atradu!!!
 Cik kristiešu nepieciešams, lai nomainītu spuldzīti?
 Kalvinisti: neviens. Dievs to ir iepriekš noteicis, kad gaismai 
būs degt un kad – nē.
 Vasarsvētku draudžu kristieši: desmit. Viens, lai nomainītu, 
deviņi – lai lūgtu par tumsas spēku atkāpšanos. 
 Ateisti: viens. Bet viņi tāpat ir tumsā.
 Anglikāņi: pieci. Viens, lai nomainītu spuldzīti, četri – lai no-
dibinātu biedrību vecās spuldzes saglabāšanai.
 Katoļi: divi. Lajs, kurš spuldzi nomaina, un priesteris, kurš 
iesvēta jauno spuldzi.
 Pareizticīgie: neviens. Viņu joma ir sveces. 
 Baptisti: nevienam nav laika mainīt izdegušas spuldzes – vi-
ņiem jāpieslēdz elektrībai  vismaz 100 jaunbūves.
 Reformāti: visa draudze, kurai par to ir jānobalso.
 Adventisti: maini pats – šodien sestdiena! 
 Jehovas liecinieki: viens, ja viņu kāds ielaidīs iekšā. Pagai-
dām viņš klauvē pie durvīm.
 Fundamentālisti: BĪBELĒ NEKAS NAV SACĪTS PAR 
SPULDZĒM!!!
 Evaņģēlisti: viņi nemaina spuldzes. Viņi skaļi nolasa instruk-
ciju un aicina spuldzi pašai pieņemt lēmumu par izmainīšanos.
 Konservatīvie luterāņi: neviens. Vecā spuldze ir pilnīga, un 
pati par sevi pietiekama, un tā nav jāmaina, izdabājot pasaules 
iegribām. 
 Liberālie luterāņi: trīs. Viens, kurš nomaina spuldzi, un, divas 
sievietes, kuras iesniedz sūdzību par nevienlīdzību, jo spuldzi at-
kal ir nomainījis vīrietis.
 Autonomie luterāņi: tikai viens. Lielāks skaits jau tiktu uzska-
tīts par ekumenismu.
 Visbeidzot – luterāņi: visa sinode. Viens virza priekšlikumu 
par spuldzes ieskrūvēšanu, savukārt pārējie par to debitē tik ilgi, 
kamēr visa telpa sāk griezties riņķī. 
 Neliela deva joku šodien mums ir dziedinoši. 
 Mīļš sveiciens laikā, kurā mieru dod Dievs, jo Viņa miers ir 
augstāks par visu saprašanu!

Laimonis Ozoliņš
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bežojumus katrs pats uzliek sev. Un tad var rasties jautājums, vai 
tiešām šie – laicīgās varas uzliktie ierobežojumi ir tādi, kas var 
kavēt mūs attiecībās ar Dievu?
 Viljams P. Jangs grāmatā “Būda” raksta: “Vai brīvība nozī-
mē, ka tu drīksti darīt visu, ko gribi? Un vēl mēs varētu paru-
nāt par visām ietekmēm tavā dzīvē, kas uzliek ierobežojumus  
un aktīvi darbojas pret tavu brīvību. Tavas ģimenes ģenētiskais 
mantojums, tava īpašā DNS, tavas vielmaiņas vienreizīgums, 
visa kvantu būšana, kas norisinās subatomu līmenī un kam es 
[Dievs] esmu vienīgais vienmēr klātesošais vērotājs. Vai tavas 
slimās dvēseles barjeras, kas tevi ierobežo un kavē, vai sociālās 
ietekmes, kas valda ap tevi, vai paradumi, kas tavās smadzenēs 
izveidojuši sinaptiskas saiknes un takas. Un tad vēl reklāmas, 
propaganda, standarta paraugi. Visā šo neskaitāmo, daudzveidī-
go kavētāju vidū – kas īstenībā ir brīvība? Tikai es [Dievs] varu 
darīt tevi brīvu, taču brīvību nevar uzspiest.”
 Ar šo citātu vēlējos uzsvērt, ka iedzīvotājiem noteiktos ie-
robežojumus katrs fiziski izjūt, tāpēc tos uzreiz pamanām. Bet 
mums vienmēr visapkārt ir bijuši neskaitāmi apstākļi, kuri ne-
redzami varēja ietekmēt mūsu attiecības ar draudzi, Dievu, savu 
tuvāko, bet tie tomēr nav kavējuši iesaistīties draudzes labajos 
darbos un tā piepildīt baznīcas dzīvi ar saturu. Pāvils 2. vēstulē 
Korintiešiem saka: “Kungs ir Gars, bet kur Kunga Gars – tur 
brīvība /2. Kor. 3:17/”. Ar šiem vārdiem aicinu visus arī šajā for-
mālo ierobežojumu laikā pārdomāt, kas priekš katra no mums ir 
Kristus baznīca un kalpošana draudzē. Tā ir brīvība, kas tiek ie-
mantota ar Lieldienu vēsti!

Jānis Moors, Mārtiņa draudzes priekšnieks

Mārtiņskolas pavasaris –  
pārdomas, izjūtas, emocijas

 Domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas 
tavas tekas. /Sal.pam. 3:6/
 Mārtiņskolas aicinājums ir veidot attiecības ar Dievu. Jo 
Dievs vienmēr to ir vēlējies - lai veidojam attiecības ar Viņu, ticot 
Viņam un paļaujoties, ka saņemsim Dieva palīdzību katru dienu 
un ik brīdi. 
 Kad mēs izjūtam vajadzību pēc attiecībām ar Dievu? Kā Viņš 
mūs katru uzrunā, kā atved uz Mārtiņskolu? Katru reizi, kad uz-
sākam nodarbības, uzdodam šos jautājumus gan tiem, kas atnāk 
kā mārtiņskolēni un tikai sāk veidot savas attiecības ar Dievu, 
gan tiem, kas atnāk uz Mārtiņskolu kā kalpotāji. Arī šogad mūsu 
kalpotāju pulciņš ir kļuvis lielāks, mums pievienojušies Mārcis 
un Santa. 
 Kā mēs ikdienā veidojam attiecības ar Dievu? Cik daudz lai-
ka no mūsu dzīves un ikdienas tiek veltītas šo attiecību kopša-
nai? Laikā, kad ģimene, darbs, sports, vaļasprieks un citas lietas 
aizņem tās lielu daļu. Kā ticība palīdz mums šobrīd, kad daudz-
viet pasaulē un arī Latvijā ir ārkārtas stāvoklis, kad nevaram, kā 
ierasts, doties uz dievkalpojumu, lūgšanas un Bībeles stundām. 
Katrs esam dalījušies ar pārdomām par šo laiku, kā to pavadām, 
kāda ir mūsu ikdiena un kādas jaunas atziņas esam ieguvuši. 
 Santa: “Mārtiņskolā pirmo reizi nonācu pagājušā gada vasa-
rā, kad tā piedāvāja īso kursu. Nācu tieši uz Rīgas Mārtiņa drau-
dzi, jo Mārcis šajā draudzē bija jau pirms vairākiem gadiem. Tā 
nu mēs abi nācām uz nodarbībām. Kursa nobeigumā mani iesvē-

tīja, tādējādi es oficiāli kļuvu par Mārtiņa drau-
dzes locekli. 
 Pēc kursa beigām, cik nu bija iespējams, ap-
meklējām Dievkalpojumus, aicinājām arī 
draugus līdzi. Ļoti uzrunāja brīvdabas Diev-
kalpojums. Mārcis kopš pagājušā gada rudens 
iesaistījies slavēšanas Dievkalpojumos, kur 
spēlē ģitāru. Viņam ir bijusi iespēja piedalīties 
gandrīz katrā no tiem. Un slavas dziesmas skan 
ne tikai baznīcā, bet arī mājās, kopā spēlējot un 
dziedot. 
 Gāja laiks, un drīz vien sāka uzņemt jaunus 
dalībniekus jaunajā Mārtiņskolas kursā. Arī mēs 
ar Mārci saņēmām uzaicinājumu piedalīties. Pir-
mais, kas mūs uzrunāja ierasties uz pirmo tik-
šanos, bija ekskursija pa Mārtiņa baznīcu, kas 
diemžēl netika manam kursam. Tāpēc sākumā 
mēs izlēmām, ka aiziesim uz pirmo nodarbību, 
lai tiktu ekskursijā. Pēc pirmās nodarbības baz-
nīcā mūs uzaicināja apmeklēt arī pārējās. Un, 
nešauboties, uzreiz atbilde bija – Mēs būsim!
 Un tā nu mēs nokļuvām Mārtiņskolā vēlreiz. 
Man tas bija ļoti svētīgi, jo mans kurss bija sa-
līdzinoši īss, un šajā reizē ieguvu ne tikai zinā-
šanas, bet daudz vairāk. Tika iegūti jauni draugi 
– Mārtiņskolas kalpotāji. Vienmēr satiekot šos 
cilvēkus iestājas sirdsmiers, prieks un svētīga sa-
jūta. Es pat teiktu sajūta kā ar savu otro ģimeni. 
Vienmēr noskaidrojam, kā kuram ir gājis, pasla-
vējam, uzmundrinām un atbalstām. Un, kur nu 
bez humora devas, jokiem un slavas dziesmām 
Dievam! 
 Mārtiņskola manā dzīvē noteikti ir kaut kas ļoti 
labs un svarīgs. Un, ja darba dēļ reizēm nesanāk 
apmeklēt katru svētdienas Dievkalpojumu, man 
ir patiess prieks piedalīties Mārtiņskolā, kur ir 

iespēja sajust un uzzināt daudz vairāk par Dievu.”
 Evija: “Šis gavēņa laiks mums visiem paliks īpaši atmiņā. 
Laiks, kad mums ir liegts būt sadraudzībā, tuvās attiecībās drau-
dzē, laiks, kad Dievkalpojumiem sekojam līdzi virtuāli. Sajūtas ir 
tik dažādas, uz papīra neuzliekamas. Kā es pavadu šo laiku? Pro-
tams, liela daļa manas ikdienas dzīves paiet darbā. Paldies Die-
vam, ka mana darba specifika ir tāda, ka varu turpināt darboties 
arī pandēmijas laikā.               
 Bet atlikušais laiks? 
Cik kvalitatīvi es to 
pavadu? Brīvajās die-
nās dodos pastaigās un 
velopriekos. Ja kādreiz 
to darīju draugu kom-
pānijā, tad tagad izvē-
dinu galvu un domas 
vienatnē, lai neriskētu 
viens ar otra veselību. 
Ziniet? Ir brīnišķigi arī 
tā! Būt ceļā kopā tikai 
ar Dievu! Pasakot Die-
vam paldies par dabas 
skaistumu, par spēju 
kustēties, redzēt, sa-
smaržot pilnas nāsis 
pavasari un noķert sau-
lē pirmos D vitamīnus. 
Paralēli darbam un pie-
dzīvojumiem dabā turpinās arī virtuālā draudzes dzīve. Notiek 
aktīva komunikācija ar mārtiņskolēniem. Turpinām nodrošināt 
Mārtiņskolu attālināti, cerībā, ka jau pavisam drīz varēsim tikties 
klātienē. Šajā laikā novēroju, ka man pēkšņi ir atradies arī laiks 
rīta lūgšanai. Atzīstu, ja agrāk no rītiem visbiežāk es gulēju līdz 
pēdējam un tad skrēju ikdienas dzīvē, tad tagad, man ir svarīgi 
no rīta atrast laiku mieram, klusumam, lūgšanai. Sagatavot sevi 
brīnišķīgai dienai neatkarīgi no notikumiem apkārt. Ar Dieva 
žēlastību, lai mums visiem izdodas atrast mieru un brīnišķīgas 
atklāsmes šajā Lieldienu laikā!”
 Līga: “Pirms kāda laika visi jutām līdzi Austrālijai par savva-
ļas ugunsgrēkiem, kas atnesa postījumus, daļa pasaules juta līdzi 
Kristīnes Misānes lietā, tagad visa pasaule seko līdzi notikumiem 
ar Corona vīrusu, šo tik nezināmo un neizpētīto vīrusa infekci-
jas slimību...Corona...ir tāds sarežģīts laiks mūsu dzīvē...Šis ir 
laiks, ko varam veltīt viens otram, saviem mīļajiem, laiku sev, sa-
vām sirds lietām. Mums jāatvelk elpa no lielās steigas, jāapstājas 
mūsu dzīves skrejošajā un tik ļoti aizņemtajā laikā...
 Šis Corona laiks parāda, cik mēs egoistiski izturamies viens 
pret otru, pret līdzcilvēkiem, cik bezatbildīgi esam. Vīruss neiz-
platītos, ja pēc atgriešanās no ārzemēm nevazātos riņķī apkārt, 
pa lielveikaliem, bet pa tiešo uz mājām, kaut vai ar taksometru. 
Kāpēc dodies uz darbu vai citām vietām ar daudz cilvēkiem pēc 
atgriešanās no ārzemēm?
 Varētu jautāt, kāpēc mums ir tik daudz triecienu - viens pēc 
otra? Kāpēc tik daudz pārbaudījumu un ciešanu mums ir uzlik-
tas? Bet KO TU PATS dari šīs lietas labā? Varam bļaustīties ap-
kārt, cik gribam, bet, ja cilvēki ir un būs bezatbildīgi, apdraudot 
sevi un citus ar savu egoistisko mazā prātiņa rīcību …"
 Aija: “Nesen manās rokās nonāca vācu rakstnieka Tomasa 
Manna tetraloģija (romāns četrās daļās) „Jāzeps un viņa brāļi”. 
Tā tūkstoš četrsimt lappušu izlasīšana aizņēma zināmu laiku, to-
ties palīdzēja labāk izprast Bībeles galveno ciltskoku. Pēc tam 
uzmeklēju mūsu pašu tautieša Raiņa lugu piecos cēlienos „Jāzeps 
un viņa brāļi”. Un tad jau bija jāpēta 1.Mozus grāmata, lai salīdzi-
nātu pirmavotu un literārās interpretācijas par Vecās derības stās-
tu, kā brāļi pārdod Jāzepu uz Ēģipti un kā notiek brāļu izlīgšana, 

atkal satiekoties pēc daudziem gadiem. Šajā gadījumā kritisku 
prātu pret mākslu palīdzēja saglabāt ne tikai pamatteksts Bībelē, 
bet arī savstarpēja daiļdarbu salīdzināšanas iespēja. Varētu teikt, 
ka piedalījos Bībeles stundā kopā ar literatūras dižgariem. Vai 
šajos pusizolācijas apstākļos nākamās Bībeles stundas kompan-
joni varētu būt kino režisori un scenāristi par Jēzus dzīvi, ja reiz 
tuvojas Lieldienas?!?”
 Iveta: “Šis brīdis Latvijā un visā pasaulē ir ļoti īpašs un neie-

rasts. Es savā dzīvē ne-
esmu piedzīvojusi šāda 
veida ārkārtas stāvokli, 
un domāju, ka arī dau-
dzi citi nav.
 Šajā brīdī es jūtos 
divējādi - esmu ļoti bē-
dīga par to, kas notiek 
pasaulē un arī Latvi-
jā, un par to,   ka tik 
daudziem cilvēkiem ir 
jācieš. Bet es esmu arī 
tik ļoti pateicīga Die-
vam par šo situāciju. Jo 
šis izolācijas stāvoklis 
mani un, domāju arī ci-
tus, ļoti izmaina. Satu-
vina ģimenes locekļus, 
caur lūgšanām pietuvi-
na mūs tuvāk Dievam, 

šis stāvoklis liek mums apstāties, apskatīties apkārt un padomāt. 
Padomāt par savām vērtībām – kas un cik daudz katram aizņem 
viņa dzīves lielāko daļu: darbs, nauda, hobiji, pārtikas uzņemša-
na, sava veselība, miegs, sports u.c. aktivitātes, un cik liela daļiņa 
ir atvēlēta Dievam mūsu Kungam!?
 Personīgi es jau laiciņu pirms šīs situācijas biju apstājusies 
un sapratusi, ka šī nebeidzamā steigšanās un dzīšanās pēc kaut 
kā, īsti pat nezinu pēc kā, ne pie kā laba nenovedīs... Es apstājos, 
apskatījos sev apkārt un sapratu, ka manā dzīvē naudai un mantai 
nav pati būtiskākā vieta. Bez tā nevar izdzīvot, bet tas nav pats 
svarīgākais. Es cenšos vairāk laika veltīt sev un cilvēkiem, kas 
man apkārt. Veidot attiecības ar Dievu - pateikties par visu, ko 
man sniedz, jautāt pēc padoma, lūgt piedošanu un aizlūgt par sevi 
un citiem. 
 Lai mums visiem pietiek pacietības saglabāt mieru un sagaidīt 
pasaules atdzimšanu citā gaismā!”
 Sandra: “Laiks pirms Lieldienām. Ik gadu tas man bija mie-
rīgs pārdomu laiks, gavēņa un sevis sakārtošanas laiks. Laiks, 
kad ikdienas rūpes izdevās nolikt pie malas un vairāk laika vel-
tīt lūgšanām, Dievkalpojumiem, Krusta ceļam, kurā devās visu 
konfesiju pārstāvji, piedalīties garīgās mūzikas koncertos vai dis-
kusijās, kur esot kopā ar saviem tuvajiem un citiem kristiešiem 
sajutu sadraudzības patieso spēku, vēlmi darīt sevi labāku, izprast 
un pilnveidot sevī tuvāko mīlestību.
 Bet šogad ir citādi. Plānotā miera un pārdomu vietā iestājās 
apjukums un nedrošība, jo pasaulē ir jauna vīrusa pandēmija, un 
nu jau arī Latvijā ir reģistrēti pirmie saslimšanas gadījumi. Ne-
viļus tieku ierauta ziņu, uztraukuma, karantīnas un pašizolācijas 
virpulī. Sākās steiga gan darbā, gan sadzīvē, likās, ka viss ir jāpa-
spēj un jāizdara pašai. Sevi pieteica arī nedrošības sajūta. 
 Kādu vakaru, noskatoties dievkalpojumu video tiešraidē, uz-
devu sev jautājumu (ko mums Mārtiņskolā ieteica mācītājs): “Ko 
par to teiktu Jēzus?”, un man ienāca prātā atbilde, ka Jēzus teik-
tu, ka viņam arī bija bail, bet viņš paļāvās uz Dieva apsolījumu. 
Un paļaušanās uz Dievu ir viena no lietām, ko mēs Mārtiņskolā 
mācāmies, veidojot attiecības ar To Kungu. Te ir atbilde uz manu 
jautājumu - nav jāzaudē drosme, kad jūtos nedroši, vai man ir 


