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Dievs- vienīgais nemaināmais 
šai mainīgajā pasaulē. 
Vienīgais kurš rīt būs tāds 
pats kā vakar. Dievs ir un būs 
negrozāmi uzticīgais pie kā 
vērsties pēc gudrības un 
patiesības.. Dziļi sevī mēs 
apzināmies, ka Dievs nevēlas, 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvērtas sirdis 

Atvērts prāts 

Atvērtas durvis 
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lai mēs mocītos.. Mūsu dvēsele tiecas pēc Dieva 
meklējumiem grūtos brīžos, jo tā zin, ka Dievs ir 
labs un Viņš vienīgais spēj mums palīdzēt.. Katru 
dienu kāds saskaras ar vilšanos baznīcās un dēļ tā 
iespējams pat novēršas no vienīgā Dzīvības avota 
– Jēzus Kristus. Bet ja mēs esam godīgi, tad 
spējam atzīt, ka nejau mēs viļamies Dievā bet gan 
cilvēkos.. un tā nu mēs atkal nonākam pie tā, ka 
vienīgais nemainīgais un uzticamais šai pasaulē ir 
un būs Dievs. Tieši tādēļ šī avīze ir koncentrēta uz 
Viņu, uz to ka Viņš ir sastopams it visur un Viņa 
Vārdu, kurš ir iedvesmojis un iedvesmo cauri 
laikmetiem. Katru reizi veidojot Ziņnesi man ir 
jāatzīst, ka Dievs runā arī šodien.. Viņš uzrunā 
caur Bībeli, atziņām, svētrunām un pat liecībām 
sakot : “ES ESMU TEPAT!” Vienīgais uzticamais 
mums atklāj savu klātbūtni un žēlastību. Es ticu, 
ka Svētais Gars runās uz jums arī caur šo Ziņneša 
numuru, jo Dievs ir pāri visam un kā atklāj Bībele 
: “Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, 
redzamās un neredzamās, gan troņi, gan 
kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir 
radīts caur Viņu un uz Viņu..” (kolosiešiem1:16)  
 

~ Laura Sudāre 

LAMB Cēsu draudzes 

 

 
“Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un 

tavs nams tiksit pestīti” 
 

Apustuļu darbi 16:31 

“... ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa 
Vārdā dabū grēku piedošanu”  

Apustuļu darbi 10:43 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnese Ezerroze 
 

“Tavās rokās es ziedu.” 
 

Kas es biju bez tevis? 
 
Trausls zieds, kas baidījās salūzt, 
Kuru plosīja skumjas un vēji. 
Sirds kā ledus kristāla atlūza, 
Kuru atkausēt, mīļais, tu spēji. 
 
Kas es būtu bez tevis? 
 
Ledus puķe, tik auksta un vēsa, 
Kurai, pieskarot, sastingst sirds. 
Manī nebūtu mīlas, ne prieka, 
Acīs mirdzētu atriebes dzirksts. 
 
Kas es esmu ar tevi? 
 
Tavās rokās es ziedu kā lillija, 
Maiga un skaista, no kuras reibst. 
Rodu spēkus no tava mīļuma, 
Kuras burvību izbaudīt steidz. 

Elīna Šīmane 

“Tu atklāj man debesis” 
 

Tavās rokās manas domas ir drošībā 
Tavās rokās mana sirds var dusēt  
Tavās rokās manas domas ir drošībā 
Tavās rokās mana sirds var dusēt 
 
Atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
 
Tavās rokās manas domas ir drošībā 
Tavās rokās mana sirds var dusēt 
Tavās rokās manas domas ir drošībā 
Tavās rokās mana sirds var dusēt 
 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
 
Mīlestība paņem bailes, aizdzen tās prom 
Mīlestība paņem bailes, aizdzen tās prom 
Mīlestība paņem bailes, aizdzen tās prom 
Mīlestība paņem bailes, aizdzen tās prom 
 
Atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās  
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 

Tu atklāj man debesis, kur nav jābīstās 
 
 

Gadā ir tikai divas dienas, kurās tu nespēj nenieka izdarīt.. viena no tām ir vakardiena un otra rītdiena.. 

bet paldies Dievam mums ir dota šodiena, kurā varam darboties.. 

Klausies arī youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=j7jX89dsf08 

 

 

 

 Dāvids sacīja savam dēlam 
Sālamanam: “Esi stiprs un drošs, dari to, 
nebīsties un nebaiļojies, jo Tas Kungs 
Dievs, mans Dievs, ir ar tevi! Viņš tev 
neļaus būt vājam un neatstums tevi, 
kamēr tiks pabeigti visi darbi Kunga 
namā.” (1.Laiku 28:20) 
 Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas 
pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs 

līdz Jēzus Kristus dienai. (Filip. 1:6) 
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https://www.youtube.com/watch?v=j7jX89dsf08


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nebēgt, bet pastāvēt 

Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma.
2
 Es tveros pie sava Kunga. Kā tad jūs sakāt uz 

mani: “Laidies savos kalnos līdzīgi putnam, 
3
 jo, redzi, tur ir bezdievīgie, viņi uzvelk 

savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšautu uz tiem, kas skaidri savās 

sirdīs. 
4
 Kad pamati grūst, ko darīs taisnais?” 

5
 Tas Kumgs ir Savā svētajā namā, Tam 

Kungam debesīs ir goda krēsls, Viņa acis raugās uz zemi, Viņa skati pārbauda cilvēku 

bērnus. 
6 
Tas Kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet Viņa dvēsele ienīst to, kas dara 

varas darbus. 
7
 Pār bezdievīgajiem Viņš liek līt ugunij un sēram, svelmaina vētra būs 

viņu daļa, 
8 
jo Tas Kungs ir taisns, Viņš mīl taisnību. Taisnie skatīs Viņa vaigu. 

 
 

 

 

Psalmi 

24. Godības ķēniņš 
Dāvida dziesma. Tam Kungam pieder 
zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsu 
un viss, kas uz tā dzīvo. 2 Jo Viņš zemi 
virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs 
ūdens straumēm. 3 Kas drīkst kāpt Tā 
Kunga kalnā, un kas stāvēs Viņa svētajā 
vietā? 4 Kam nenoziedzīgas rokas un 
skaidra sirds, kam prāts nenesas uz 
nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. 5 
Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un 
taisnību no Dieva, sava pestitāja. 6 Tāda 
ir tā cilts, kas pēc Tā Kunga vaicā, kas 
meklē Jēkaba Dieva vaigu. 7 Jūs vārti, 
paceliet savas palodas, un topiet 
augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības 
ķēniņš ieiet! 8 Kas ir šis godības ķēniņš? 
Tas Kungs, stiprs un spēcīgs, Tas Kungs 
varens cīņā. 9 Jūs vārti, paceliet savas 
palodas, un topiet augstākas, jūs mūžīgās 
durvis, lai godības ķēniņš ieiet! 10 Kas ir 
šis godības ķēniņš? Tas Kungs Cebaots, 
tas ir šis godībs ķēniņš! 

 

93. Dievs ir Ķēniņš 
Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, 
ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. 
Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. 
2 Tavs goda krēsls stāv stipri no 
sendienām, Tu, Dievs, esi no mūžības uz 
mūžību. 3 Viļņu kalni cēlās, ak, Kungs, 
tie krāca un plīsa, tie šņāks arvienu vēl jo 
stipri. 4 Bet varenāks par lielo ūdeņu 
krākšanu, varenāks par jūras bangām ir 
Tas Kungs Savos debesu augstumos! 5 
Tavas liecības ir uzticamas, un svētums ir 
Tava nama jaukums, ak, Kungs, vienmēr 

un mūžīgi! 
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100. Gavilējiet Tam Kungam! 
Pateicības psalms. Gavilējiet Tam 
Kungam, visas pasaules zemes! 2 
Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet 
Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! 3 Atzīstiet, 
ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis 
– un ne mēs paši – par Savu tautu un par 
Savas ganības avīm. 4 Ieeita pa Viņa 
vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar 
teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet 
Viņa Vārdu! 5 Jo Tas Kungs ir laipnīgs, 
Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa 

patiesība pastāv uz radu radiem. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Svētdiensskola 
 

 

Ir sācies jaunais mācību gads mūsu skoliņā.. Mūs sagaida jaunas atklāsmes un jauns 

ceļojums Bībeles lapusēs, tomēr mūsu mērķis – iepazīt Dievu un mācīties turēt Viņu  

un Viņa padomus pirmajā vietā- nav mainijies!  

Paiet dienas, mēneši un gadi, nomainās paaudzes, bet nekas nespēs aizvietot vajadzību 

pēc Jēzus mūsu dzīvēs, tādēļ mēs esam no sirds pateicīgi Dievam par iespēju jau trešo 

reizi sākt šo kalpošanu Svētā Gara vadībā, kuru mēs pazīstam kā Svētdiensskolu.. 

Iet Vārda dziļumos un sastapt meklēto novēl skolotāji! 
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Atrodi ceļu sekojot skaitļiem! 

Izkrāso! 

 

 

Svētdiensskola notiek 

Dievkalpojuma laikā uzreiz pēc 

slavēšanas ! 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Neesi muļķis – Esi bagāts Dievā!” 

 

Psalms 42:6b-12 
Gaidi uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, manu 
glābiņu un manu Dievu! 7 Mana dvēsele nomākta 
manī, tāpēc saucu tevi no Jardānas zemes un 
Hermona kalna, no Sīkākalna. 8 Dzelme sauc 
dzelmei tavu slūžu dārdos, visas tavas brāzmas 
un bangas gāžas pār mani! 9 Dienā Kungs dāvā 
savu žēlastību, bet naktī mana dziesma ir mana 
lūgšana dzīvības Dievam. 10 Es sacīšu Dievam: 
mana klints! Kāpēc tu aizmirsi mani? Kāpēc es 
staigāju sērās, naidnieka vajāts? 11 Man kož 
kaulos, ka naidnieki mani nievā,- tie saka man 
augu dienu: kur ir tavs Dievs?- 12 Ko tu tik 
nomākta, mana dvēsele, ko plosies manī? Gaidi 
uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, savu glābiņu un 
savu Dievu! 
 
Lūkas ev. 12:22-34 
Un viņš sacīja saviem mācekļiem: “Tādēļ es 
jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko 
ēdīsiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet 
mugurā. 23 Jo dzīvība ir vērtāka neka barība un 
miesa nekā drēbes. 24 Pavērojiet kraukļus; ne tie 
sēj, ne pļauj; tiem nav ne klēts, ne šķūņa, bet 
Dievs tos baro. Cik daudz vairāk vērti jūs esat 
par putniem. 25 Kurš gan no jums ar savu 
zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par 
olekti? 26 Ja pat tādu nieku jūs nespējat, kādēļ 
tad zūdāties par visu pārējo? 27 Pavērojiet lilijas, 
kā tās aug. Ne tās nopūlas, ne vērpj. Bet es jums 
saku: pat Sālamans visā savā godībā nebija tā 
tērpies kā viena no tām. 28 Ja nu pļavas zāli, kas 
šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, Dievs tā 
ģērbj, cik gan vairāk jūs, jūs mazticīgie! 29 
Nemeklējiet arī jūs, ko ēdīsiet un ko dzersiet, un 
neraizējieties! 30 Pēc visa tā pagāni dzenas; jūsu 
Tēvs tāpat zina, ka jums to vajag. 31 Meklējiet 
viņa Valstību, tad jums viss tiks iedots. 32 
Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam 
labpaticis dot jums Valstibu. 33 Pārdodiet savu 
mantu un izdaliet žēlastības dāvanās. Dariniet 
sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu 
mantu debesīs, kur nedz zaglis tiek klāt, nedz 
kodes to sagrauž. 34 Kur ir jūsu manta, tur būs arī 
jūsu sirds.” 

Vecās Derības lasījums –  

Psalms 42:6b-12 

Jaunās Derības lasījums –  

Lūkas ev. 12:22-34 

 

 

 

 

 

kas to teica (neatceros viņa vārdu). Bet reiz lasīju, ka 

viens sludinātājs bija pabijis armijā pirms mācītāja 

karjeras uzsākšanas. Un tur dodoties kaujās viņš bija 

iedevis tādas kā iesaukas saviem zābakiem: 

“Uzticies” un “Paklausi” Un tā kā mēs, kristieši, 

esam Jēzus armija un arī mums ir mūsu ticības vairogs 

un bruņas, tad šīm divām iezīmēm ir jābūt ļoti 

izteiktām – mūsu ticības dzīvē – UZTICIES un 

PAKLAUSI Dievam, kā mūsu armijas vadītājam! 

Uzticībai un Paklausībai ir jābūt mūsu kristīgās dzīves 

pamatā un šīm pamatvērtībām ir jāraksturo mūsu dzīvi 

Jēzū Kristū! 

Un ja tu savā  

dzīves kaujā  

sastopies ar  

pārbaudījumiem, kārdinājumiem, raizēm, nemieru, 

bailēm, izgāšanos un citām dzīves grūtībām – Jēzus 

mums māca un rāda, kā pārtraukt raizēties un sākt 

patiesi dzīvot! Dzīvot Kristū, būt bagātam Dievā un 

nebūt muļķim!!! 

Vai kareivis kļūst par profesionālu, tikai no 

apmācībām vien? Jeb kareivis kļūst par 

profesionālu un lietpratēju – tad, kad ir izgājis 

reālās kaujās, reālos izsaukumos un veiksmīgi 

atgriezies mājās? 

Kārdinājumi un pārbaudījumi 

Bieži tieši dzīves grūtībās atrodoties mēs rodam 

atziņas un gudrību un tieši tur izveidojas mūsu dziļā 

pārliecība un nostāja par dažādām dzīves vērtībām! 

Psalmists diezgan poētiski saka 8.pantā – dzelme sauc 

dzelmei (Dziļums sauc dziļumu). Un patiesība ir tā – 

ka jebkas, kas nenāk no mūsu dziļuma – neaizniegs 

otra dziļumu. 
Psalmists ir nomākts, viņš jūtas, ka Dievs ir viņu 

aizmirsis. Viņš sēro un ir ienaidnieku apspiests. Viņš 

atrodas agonijā. Cilvēki pat izsmej un jautā – kur tad 

ir tas tavs Dievs? Un arī šodien cilvēki šādi izsmej 

kristiešus. Psalmists raksturo, ka pārbaudījumi un 
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Bieži tieši dzīves grūtībās atrodoties 

mēs rodam atziņas un gudrību.. 

Gribu sākt ar kādu vizuālu 

piemēru, par ko šodien 

runāšu. Es jums nepateikšu, 
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kārdinājumi viņu nomāc kā milzīgs ūdenskritums. 

UN TOMĒR VIŅŠ IR PĀRLIECINĀTS UN ZIN 

– Lai gan ir appludināts ar dzīves viļņiem – viņš 

var uzticēties Dievam: Dienā Kungs dāvā savu 

žēlastību!(8.pants) Lai gan Psalmists turpina savu 

dzīvi raksturot mokošu un grūtībām pilnu – tomēr 

caur raudām viņš slavē Dievu un saka – DIEVS, 

TU MANA KLINTS! (10.pants) Lai gan viņš 

jūtas tā, itkā Dievs būtu viņu aizmirsis, tomēr viņš 

zin realitāti, kas ir pāri šīm sajūtām – ka Dievs ir 

vislielākā drošākā vieta uz kā viņš var stāvēt – 

stipra klints!!! 
Tajā visā parādās arī viņa paša saruna ar savu 

dvēseli: - Ko tu tik nomākta, mana dvēsele, ko 

plosies manī? Gaidi (paļaujies) uz Dievu, es 

atkal slavēšu Viņu, savu glābiņu un savu Dievu! 

(12.pants) Cauri visām ciešanām un grūtībām 

nofiksē savu skatienu uz Dievu UN TURPINI 

UZTICĒTIES UN PAKLAUSĪT VIŅAM!!! 
Es iesaku izlasīt visu Lūkas ev. 12.nodaļu mājās. 

Vai tu raizējies savā dzīvē 

ļoti daudz? Vai tu piedzīvo 

ļoti daudz bailes savā sirdī? 

Vai esi nemierīgs un satraukts bieži? Jēzus nekad 

neteica, ka nevajag raizēties, jo nav nekā par ko 

raizēties! Viņš teica neraizējieties – neskatoties uz 

to – ka ir daudz kā par ko raizēties!!! 

Nebīsties - Lūkas ev. 12:4,7,32 

Neraizējies – Lūkas ev. 12:11,22,29 

Atbilde uz raizēm un bailēm = UZTICIES un 

PAKLAUSI! 

Jēzus mums dāvā 7 veidus kā cīnīties ar raizēm, 

nemieru un bailēm:  

1. Ja bīsties, tad bīsties Dievu – 5.pants 

Ja tev ir pareiza un veselīga bijība pret Dievu, tad 

tev nav par ko citu dzīvē raizēties. 5.pants atklāj – 

ka tev nav ko baidīties no šīs pasaules negodīgiem, 

korumpētiem cilvēkiem. Viņi neko nespēj nodarīt 

tavai dvēselei – kas ir patiesībā tava visdziļākā un 

īstā būtība. Pataupi savas bailes Dieva priekšā, kas 

tur visu tavu dzīvi – miesu un dvēseli – Savās 

rokās. 

2. Zini, cik vērts esi Dievam! 

Jēzus mums māca neraizēties un nebaiļoties, lai 

mēs apzinātos savu nebeidzamo vērtību, kāda 

mums ir Dievā! Mēs esam vērtīgāki nekā zvirbuļi  

un Viņš mūs pazīst līdz pat pēdējam matiņam 

(7.pants) 

3. Paļaujies uz Svēto Garu 

Viņš nesaka, ka nav par ko raizēties. Jēzus māca,  

tu vari neraizēties – JO VARI PAĻAUTIES UZ 

SVĒTO GARU – kas tev palīdzēs itvisā. Kad 

esi nonācis opozīcijas ielenkumā, grūtībās, 

smagās sapulcēs utt. Jēzus saka: “Kad jūs vedīs 

sinagogās un valdnieku un vareno priekšā, 

neesiet norūpējušies par to, kā jūs 

aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. Svētais Gars 

pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms.”  
(11-12.pants) 

4.  Nepalaid garām dzīves jēgu 

Jēzus māca, ka raizējoties tu vari palaist garām 

dzīves patieso jēgu un nozīmi.  

15.pantā Jēzus mēģina paskaidrot – ka Dzīvi 

nenovērtē pēc tā, kas tev pieder, pat tad, ja tev 

ir ļoti daudz! 

Viņš stāsta stāstu  

par biznesmeni,  

kurš bija uzbūvējis ietekmīgu un veiksmīgu 

biznesu. Pasaule viņu apbrīnoja. Tomēr Jēzus 

viņu raksturo – kā muļķi un neprātīgo! Viņam 

bija izveidojies nepareizs priekštats, ka viņš vēl 

dzīvos ilgi un dikti. Viņš savā dzīves laikā 

nebija saskatījis neko tālāk aiz zemes dzīves. 

Viņa dzīve fokusējās tikai uz viņu pašu.  

Interesats fakts, ka vārdi – es, mans, savs tikai 

trīs pantos 17-19.pantam ir minēti 9 reizes. Ego 

tur spraucas ārā pa visām maliņām.  

Viņš domāja, ka viņa vērtība ir tajā, kas viņam 

pieder. Viņš tā arī nesaprata, kas ir patiesā 

dzīves vērtība un bagātība. VIŅŠ NEBIJA 

BAGĀTS DIEVĀ!!! 

Kas tu esi kā patiesais, iekšējais cilvēks, ir 

daudz svarīgāk, nekā tas, ko tu dari, lai 

pelnītu sev algu! 

5. Saporti, ka zūdīšanās ir veltīga 

Jēzus mūs iedrošina skatīties pāri materiāliem 

īpašumiem un fiziskām vajadzībām.  

22.pants nezūdies par to, kas tev ir uz galda 

maltītē, vai kāda brenda/modes drēbes ir tev 

skapī. Nav jau nekas slikts tajās lietās – tās ir 

vajadzīgas lietas – bet mums nevajadzētu likt 

savu fokusu uz tām.  

23.pantā Jēzus mēģina mums pateikt, ka: 

DZĪVE – ir daudz kas vairāk nekā ēšana un  

ĶERMENIS – ir daudz kas vairāk, nekā 

drēbes! 

6. Paļaujies uz  

Dieva rūpēm  

un gādību! Jēzus norāda, ka raizes ir tieši 

pretējs “ticībai” 28.pants. .Ja tu uzticies un 

paļaujies, tad tu neraizēsies. Ja nu pļavas zāli, 

kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, Dievs 
 

 

Jēzus nekad neteica, ka 

nevajag raizēties.. 

VIŅŠ NEBIJA BAGĀTS 
DIEVĀ! 

Uzticība un Paklausība iet 

roku rokā viena ar otru! 
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METODISTA RAKSTUROJUMS 

(Džons Veslijs, 1742) 

“Ne tā, kā es jau esmu saukts pie atbildības” 
 

Lasītājam (ievadvārdi) 
 

Kopš šis vārds pirmo reizi izplatījās pasaulē, daudziem nav skaidrs priekšstats par to, 
kas ir metodists: kādi ir viņu, kas parasti tiek saukti šajā vārdā, principi un prakse un 
kādas ir atšķirīgākās pazīmes šai grupai, par kuru visur runā “pret”. 

 
2. Tiek uzskatīts, ka es varu sniegt visskaidrāko pārskatu par šīm lietām, (tā kā biju 
viens no pirmajiem, kuram šis vārds tika piešķirts un kā persona, kuram pārējos 
šķietami jāvada), es esmu aicināts to darīt, visādā ziņā un ar vislielāko nopietnību. Es 
beidzot sniegšu argumentus, kuriem sekotu gan draugu, gan ienaidnieku interese. Un 
tagad es sniegšu skaidrāko pārskatu kādu varu, Kunga, Debess un Zemes tiesneša, 
klātbūtnē par principiem un praksi, kā tie, kuri tiek dēvēti par metodistiem, tiek 
atšķirti no citiem cilvēkiem. 

 
3. Es saku, tiem, kuri tiek saukti par metodistiem, liekot šo aiz auss, nav vārds, ko viņi 
paši pieņēma, bet viņiem to piešķīra kā sava veida pārmetumu, bez viņu aprobācijas 
vai piekrišanas. Sākotnēji trīs vai četriem jauniem vīriem Oksfordā to piedēvēja misters 
Džons Binghams (Mr. John Bingham), tad Kristus baznīcas studenti, vai nu kā allūziju tā 
sauktai senai mediķu sektai (viņu mācība uzskatīja, ka gandrīz visas slimības var tikt 
izārstētas ar specifiskām diētas un vingrinājumu metodēm), vai nu no viņu novērotās 
regulārās mācīšanās un uzvedības metodēm, kādas nebija raksturīgas cilvēkiem tajā 

laikā un tajā sabiedrības slānī. 

tā ģērbj, cik gan vairāk jūs, jūs mazticīgie! 

Ticība prasa – uzticēšanos Dievam un Viņa gādībai! 

7. Meklē Dieva Valstību 

UZTICĪBA un PAKLAUSĪBA iet roku rokā viena ar otru. Tā vietā, lai krātu mantu virs zemes un 

raizētos par darbu, dzīves vietu, veselību, ekonomisko krīzi, medicīnu, par to, ka esi apzagts, kā 

nomaksāt rēķinus, utt. – TĀ VIETĀ ESI BAGĀTS DIEVĀ!!! 
21.pants Nekrāj tikai sev, neraizējies tikai par šīm zemes lietām  

– ESI BAGĀTS DIEVĀ, VIŅA APSOLĪJUMOS, APZINIES SAVU VĒRTĪBU VIŅĀ, APZINIES, 

KA ESI DEBESU VALSTĪBAS MANTINIEKS! 

MĪLI DIEVU UN SAVU TUVĀKO KĀ SEVI PAŠU! 

MĀCIES MĪLĒT SEVI – KRISTUS SPĒKĀ!  

32. pants – Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību! 

Lūk uz ko ir jābūt mūsu acu skatienam vērstam! Redzēt pāri grūtībām, pārbaudījumiem, raizēm, 

neizdošanām, neveiksmēm, slimībām, - redzēt to, ka tās lietas, kas vajadzīgas mūsu rūdījumam – bet 

apzināties, it visā tajā mēs neesam vieni! Dievs ir ar tevi!  

Atceries: 

 – Lūkas 12:34  Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds! 
 - Sakāmvārdi/Salamana pamācības. 4:23 Par visu vairāk sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izverd! 

Āmen.  

 



 

 

4. Man joprojām vajadzētu priecāties, ja šis pats vārds vairs nekad netiktu pieminēts, 

tiktu aprakts mūžīgā aizmirstībā (tik maz godkārīgs esmu es esot vadītājs kādai grupai 

vai partijai). Bet ja tas nevarēs tā būt, ļaujiet vismaz tiem, kas izmantos šo vārdu, 

zināt tā vārda nozīmi, kuru tie izmanto. Ļaujiet mums ne tikai cīnīties tumsā, bet 

nāciet un ļaujiet mums ielūkoties viens otra sejā. Un iespējams ka kāds no jums, kas 

ienīst to kā es esmu saukts, varēs mīlet (caur Dieva žēlāstību) to, kas es esmu. Vai 

drīzāk To, kam es sekoju, ja es to varu nojaust, ko es nojaušu esam par Jēzu Kristu. 

Metodista raksturojums 

1.Metodista atšķirīgās pazīmes nav viņa viedoklis par dažādām tēmām, viņa 
piekrišana vienai vai citai reliģijas shēmai, viņa pieķeršanās noteiktu viedokļu 
kopumam, viņa nosodījuma atbalstīšanā par vienu vai otru cilvēku, visi šie ir diezgan 
tālu no pašas būtības. Kas vien tādēļ iedomājas, ka metodists ir cilvēks ar šādu vai 
tādu viedokli, nav pietiekmami kompetents par visu šo lietu, viņš jauc visu patiesību. 
Mēs patiešām ticam, ka visi Svētie Raksti ir doti caur Dieva inspirāciju, un šeit mēs 

atšķiramies no jūdiem, turkiem un bezdievjiem. Mēs ticam, ka šis rakstītais Dieva 
Vārds ir vienīgais un pietiekamais likums abiem – kristiešu ticībai un praksei-, un šeit 
mēs pašā pamatā atšķiramies no Romas katoļu baznīcas. Mēs ticam, ka Kristus ir 

mūžīgs, augstākais Dievs, šeit mēs atšķiramies no sociniaņiem(Sociniaņi - kristīgo sekta, 

dibināta 16. gs., kas noliedz Kristus dievību, Svēto Trīsvienību, iedzimto grēku un arī 

sakramentus, paši sevi dēvē par unitariešiem.)
 
un arminiaņiem(Arminiānisms - mācība (pēc 

tās izveidotāja J. Arminija (1560.-1609. g.) vārda), kas uzsver žēlastības universālismu un brīvo 

gribu, noliedzot predestināciju; Jēzus Kristus ir miris par visiem cilvēkiem, ne tikai par 

izredzētajiem; noliedz inspirāciju un iedzimtā grēka doktrīnu; Kristus esot no mūžības pakļauts 

Dievam. Arminiāņi ir šīs mācības piekritēji.). Bet kas attiecas uz citiem viedokļiem, tie, 
kas neattiecas uz kristietības būtību, mēs domājam un ļaujam domāt. Tātad, lai kas 
viņi būtu, domātu pareizi vai nepareizi, viņi neveido atšķirīgas metodistu pazīmes. 

2.Tāpat arī vārdi vai frāzes par kādu tēmu. Mēs mūsu pārliecību vai kādai tās daļai 

nepievienojam kādu īpašu runas manieri, dīvainu vai nezināmu izteikumu kopumu. 

Citu priekšā mēs dodam priekšroku visnepārprotamākajiem, vienkāršākajiem, 

zināmakajiem vārdiem, kuros mūsu sapulces var tikt novadītas, gan parastos 

gadījumos un gan tad, kad mēs runājam par Dieva lietām. Tādēļ mēs nekad brīvprātīgi 

un ar nodomu nenovirzamies no visparastākā runas veida, ja vien tad, kad mēs 

izsakām Svētos Raktus, patiesības Svētajos Rkastos, Vārdus (kurus, mēs pieņemam, 

neviens kristietis nenosodīs). Arīdzen mēs nedodam priekšroku kādam konkrētam 

izteicienam no Bībeles, daudz vairāk kā citiem, ja vien tie nav lietoti biežāk pašu 

inspirēto autoru vidū. Tātad tā ir pārspīlēta kļūda, veidot metodista raksturojumu pēc 

viņa vārdiem, tāpat kā par viedokli kādā tēmā. 

3. Nedz arī mēs gribam tikt atšķirti pēc vienaldzīgas dabas darbībām, paradumiem un 

izturēšanās. Mūsu pārliecība nebalstās tajā, ko Dievs atļāvis darīt, vai arī atturēšanos 

no lietām, kuras nav aizliedzis. Tas neattiecas uz mūsu ārējā izskata formu, uz mūsu 

ķermeņa stāvokli, vai mūsu galvu apsegšanā, vai arī no atturēšanās būt laulībā, ne no 

gaļas vai dzērieniem, kuri uzskatāmi par labiem, ja tiek saņemti ar pateicību. Tādēļ 

cilvēks, kas zin, pēc kā viņš veido un nostiprina metodista pazīmes, jebkurā tīri 

vienaldzīgā darbībā vai ārējā izskatā, tās veido atšķirīgi no Dieva Vārda. 
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4.Visbeidzot, metodists nav atšķirams pēc tā, kā tiek likts uzsvars uz kādu vienu 
konkrētu pārliecības daļu. Ja Jūs sakat: “Jā, viņš tā dara, jo uzskata, ka mēs esam glābti 
tikai caur ticību.” Es atbildu, jūs nesaprotat terminus. Ar pestīšanu viņš domā sirds un 
dzīves svētumu. Un viņš apstiprina, ka šis rodas tikai no patiesas ticības. Vai pat 

nomināls (Nomināls - tāds, kas neveic savam nosaukumam atbilstošos uzdevumus, tāds, kam nav 

savam nosaukumam atbilstošu funkciju.) kristietis to noliegtu? Vai šis, akcentēt vienu daļu no 
pārliecības, attiecas uz visu kopā? Vai mēs tad padaram tukšu likumu caur ticību? Dievs 
aizliedz! Jā, mēs izveidojam likumu. Mēs neuzsveram visu pārliecības būtību (kā to dara 
pārāk daudzi, pasarg’ Dievs!) slikta nedarīšanā, vai laba darīšanā, vai Dieva iestādīto 
rituālu pildīšanā. Ne arī tos visus kopā ņemot, jo mēs zinām pēc pieredzes, ka cilvēks 
var smagi strādāt daudzus gadus, un beigās viņam nebūs patiesa ticības pārliecība, ne 
vairāk kā viņam tā bija sākumā. Vai vēl mazāk kā kādām no šiem sākumā, vai pat kā 
niecīga daļa. Piemēram, viņa, kura sevi iztēlojas kā šķīstu sievieti, jo viņa nav 
prostitūta, vai viņš, kurš sapņo, ka ir godīgs vīrietis, 

lielākoties tikai tāpēc, ka viņš nelaupa vai nezog. Lai Kungs, manu tēvu Dievs mani 
pasargā no tik nabadzīgas, nomērdētas pārliecības kā šī! Ja šāda būtu metodistu 
pazīme, tad es drīzāk izvēlētos būt patiess jūds, turks vai pagāns.  

  5.”Kas tad ir tā pazīme? Kas ir metodists pēc tavām domām?” Es atbildu: 
“Metodists ir tāds, kuram sirdī ir ielieta Dieva mīlestība, kuru viņam devis Svētais 
Gars. Tāds, kurš mīl Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar 
visu savu prātu un visu savu spēku. Dievs ir prieks viņa sirdī, un dvēseles ilgas, tāds, 
kurš nepārtraukti, sauc: man nav debesīs neviens kā Tu, un nav neviens uz zemes 
pēc kā es ilgojos, izņemot Tevi! Mans Dievs un mans Viss! Tu esi manas sirds spēks 
un mans viss uz viesiem laikiem!”  

6.Tādēļ metodists ir laimīgs Dievā, jā, vienmēr laimīgs, it kā viņā būtu ūdens aka, 
kas verd pretī mūžīgai dzīvībai, pārpludinot viņa dvēseli ar mieru un prieku. 
Nevainojama mīlestība, kas aizraidījusi prom bailes, viņš līksmojas. Viņš līkmojas 
Kungā vienmēr, pat Dievā viņa glābējā, un Tēvā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur 
kuru viņš ir saņēmis grēku izpirkšanu. Atrodot izpirkšanu caur Viņa asinīm, 
piedošanu par viņa grēkiem, viņš nevarētu līksmoties atskatoties atpakļ uz 
briesmīgo bedri, no kuras viņš ir izcelts, kur viņš redz savus grēkus kā izplūdūšu 
mākoni un savas netaisnības kā biezu mākoni. Viņš nevar neko citu kā priecāties, 
kad viņš skatās uz to stāvokli, kurā viņš ir tagad, esot brīvi taisnots, un esot mierā 
ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Jo tas, kurš ticēja, bija liecinieks sev pašam, 
tagad caur ticību esot Dieva dēlam, jo viņš ir dēls, kas skaļi sauc: “Abba, Tēvs!” , 
Dievs sūtīja sava Dēla garu viņa sirdī. Un Gars apstiprināja viņa garam, ka viņš ir 
Dieva bērns. Viņš līksmojas arī, kad skatās uz priekšu, cerībā uz godības atklāšanos. 
Jā, šis viņa prieks ir piepildīts un dvēsele sauc: “Svētīts, lai ir Dievs, mūsu Kunga, 
Jēzus Kristus Tēvs, kurš saskāņā ar savu bagāto žēlsirdību, atkal mani dzemdināja 
dzīvai cerībai par mantojumu, kas ir neuzpērkams, neaptraipīts un nepazudīs, 
rezervēts priekš manis Debesīs.”  

7.Un metodists, kam cerība tik uz pilnīgu nemirstību, visās lietās pateicoties, zin, 
ka šis (lai kas tas būtu) ir Dieva griba Jēzū Kristū, kas attiecāma uz viņu. Tādēļ viņš 
ar prieku saņem visu, apglavojot, ka Kunga griba ir laba. Un neskatoties uz to, vai 
Kungs dod vai ņem, vienādi slavē Kunga vārdu. Jo viņš ir mācījies, lai kādā gan 
stāvoklī viņš būtu, ar to būt apmierinātam. Viņš zin abus – būt pazeminātam un kā būt 
bagātam. Visur un visās lietās viņs ir pamācīts, gan būt paēdušam un 
izsalkušam, gan būt bagātam un paciest trūkumu. Vai būt mierā vai sāpēs, vai būt 
slimībā un veselībā, dzīvībā vai nāvē, viņš ir pateicīgs līdz sirds dziļumiem Viņam, 
kurš to pavēl par labu, zinot, ka ikviena laba dāvana nākusi no augšas, jo nekas kā 
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vien labs nevar nākt no Gaismas Tēva, to rokās, kuri ir pilnībā nodevuši savu 
ķermeni un dvēseli uzticamā Radītāja rokās. Tādēļ viņš nav piesardzīgs (bažīgi vai 
nemierīgi piesardzīgs) par neko, tiklīdz ir uzticējis visas savas rūpes Tam, kuram 
viņš rūp, un ka visas lietas atkarīgas no Viņa, pēc tam, kad savas nepieciešamības 
ar pateicību Viņam ir darītas zināmas.  
 
8.Pavisam noteikti, metodists lūdz bez mitēšanās. Viņam ir teikts “vienmēr lūgt un 
nepārtraukt”. Ne jau tā, ka viņš vienmēr ir lūgšanu namā, kaut arī viņš napalaiž 
garām nevienu iespēju tur atrasties. Un arī ne vienmēr viņš ir uz ceļiem, lai gan 
viņš bieži ir, vai uz vaiga Kunga, sava Dieva, priekšā. Ne vienmēr viņš skaļi sauc uz 
Dievu vai sauc uz Viņu ar vārdiem. Daudzas reizes Gars izveido viņa aizlūgumus ar 
vaidiem, kurus pats nevar izteikt ar savu balsi. Bet visu laiku viņa sirds valoda ir 
šāda: “Tavs spožums caur nebeidzamo slavu, mana balss ir vērsta uz tevi, lai arī 
bez balss, mans klusums runā uz tevi.” Un šī ir patiesā lūgšana, sirds pacelšana uz 
Dievu. Šī ir lūgšanas būtība, un tikai šī. Bet viņa sirds ir pacelta Dievam visos laikos 
un visās vietās. Šādi viņš nekad nav kādas personas vai lietas kavēts, vēl jo mazāk 
iztraucēts. Vientulībā vai kāda sabiedrībā, atpūtā, darīšanās vai sarunās, viņa sirds 
vienmēr ir uz Kungu. Vai kad viņš apguļas vai ceļas, Dievs ir visās viņa domās, viņš 
nepārtraukti staigā ar Dievu, nepārtraukti savā prātā paturot savas mīlošās acis uz 
Viņu un redzot visur Viņu, kurš ir neredzams.  
 
9.Šis bauslis ir ierakstīs metodista sirdī - ka tas, kurš mīl Dievu, mīl arī savu brāli, 
tajā pat laikā viņš vienmēr trenējas mīlestībā pret Dievu, lūdzot bez mitas, 
vienmēr līkmojot, un visās lietās pasakoties. Un viņš atbilstoši mīl savu tuvāko kā 
sevi pašu, viņš mīl katru cilvēku tāpat kā savu dvēseli. Viņa sirds ir pilna ar 
mīlestību pret visu cilvēci, pret ikvienu Tēva bērnu garā un miesā. Jo cilvēkam, kas 
nav personīgi viņam pazīstams, nav šķēršļu uz viņa mīlestību. Nē, arī tad ja cilvēks 
ir pazīsatams un nerada patiku, vai viņš atbild ar naidu pret labu gribu. Jo viņš mīl 
savus un Dieva ienaidniekus, ļaunos un napateicīgos. Un ja viņa spēkos nav darīt 
labu tiem, kas viņu ienīst, lai viņš nemitējas par tiem lūg, pat ja viņi turpina 
izturēties nicinoši pret viņa mīlestību un joprojām ļauni izmanto viņu un vajā viņu.  
 

10.Jo metodists ir tīrs sirdī. Dieva mīlestība viņa sirdi ir darījusi tīru no visām 
atriebīgajām kaislībām, no skaudības, ļaunprātības un dusmām, no visa ļaunā 
rakstura, no postošas pieķešanās. Tas ir attīrījis viņu no lepnuma un gara 
augstprātības, no kuriem nāk tikai sacensība. Viņš tagad ir piepildījis sevi ar 
žēlastību, laipnību, prāta pazemību, lēnprātību, pacietību grūtībās, lai viņš varētu 
atturēties un piedot, ja viņam bijis strīds ar kādu, tāpat kā Dievs caur Kristu ir 
piedevis viņam. Un protams visi cēloņi sacensībai, no viņa puses ir pilnībā paņemti 
prom. Jo neviens nevar paņemt prom to, ko viņš iekāro, redzot, ka viņš nemīl 
pasauli vai kādu no pasaules lietām, tagad esot krustā sists pasaulei un pasaule 
krustā sista viņam, esot miris visam, kas ir pasaulē, gan miesas iekārēm un acs 
iekārēm, gan dzīves lepnumam. Jo visas viņa ilgas ir vērstas uz Dievu un uz Viņa 
vārda atcerēšanos.  
 
11.Šim piemērota viena viņa ilga, kas ir metodista dzīves mērķis, proti, nedarīt 
savu paša gribu, bet darīt Viņa gribu, kas viņu ir sūtījis. Viņa vienīgais nolūks visos 
laikos un visās lietās ir nevis izpatikt sev, bet Viņam, kurš mīl viņa dvēseli. Viņam ir 
viena acs. Un tāpēc, ka viņa acs ir viena, viņa ķermenis ir pilns gaismas. Jo viņa 
mīlestības pilnā dvēseles acs nepārtraukti ir vērsta uz Dievu, tādēļ tur nevar būt 
tumsība, jo viss ir gaismā, gluži kā sveces spožā gaisma izgaismo māju. Dievs tad 
valda vienatnē. Viss, kas atrodas dvēselē, ir svētums Dievam. Viņa sirdī nenotiek 
kustība, bet ir saskaņā ar Viņa gribu. Ikviena doma, kas rodas, norāda uz Dievu un 

viņa paklausību Kristus bauslībai. 
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12.Koku pazīs pēc tā augļiem. Jo tādēļ, ka metodists mīl Dievu, viņš tur Viņa 
baušļus. Ne tikai dažus, vai lielāko daļu no tiem, bet visus, no vismazākā līdz 
vislielākajam. Viņš necanšas gūt gandarījumu turot visu bauslību un nepārkāpt to 
kādā brīdī, bet visos brīžos, viņš ievēro aizliegumus, un viņš dara visu, kas Dievu 
iepriecina. Vai tas būtu mazs vai liels, grūts vai viegls, priekpilns vai ar sērām 
miesai. Viņš steidzas pa Dieva bauslības ceļu, tagad, kad ir atdevis savu sirdi 
brīvībai. Manuprāt, tā darīt ir slava Dievam, tas ir viņa(metodista) ikdienas 
līksmības kronis, darīt Dieva gribu uz zemes, kā tas tiek darīts debesīs. Zinot, ka tā 
ir lielākā privilēģija Dieva enģeļiem, tiem, kuri ir pārāki spēkā, un kuri piepilda 
Viņa baušļus un uzklausa Viņa vārda balsi.  

13.Metodists atbilsotši tur visus Dieva baušļus un ar visu viņa spēku. Jo viņa 
paklausība ir proporcionāla viņa mīlestībai, avota no kura tā plūst. Un tāpēc mīlot 
Dievu no visas sirds, viņš kalpo Viņam ar visu spēku. Viņš nepārtraukti pasniedz savu 
dvēseli un ķermeni kā dzīvu upuri, svētu un Dievam pieņemamu, pilnībā, nododot 
sevi bez rezervēm, visu kas viņam ir, viss kas viņš ir, Viņa godībai. Visus talantus, 
ko viņš ir saņēmis, katru spēju un viņa dvēseles spēju, katru miesas locekli 
nepārtraukti tos izmantojot, saskaņā ar sava Kunga gribu. Reiz viņš tos atdeva 
grēkam un Velnam, kā netaisnības insturmentus, bet tagad, esot izglābts no nāves, 
viņš atdod tos visus Dievam kā taisnīguma instrumentus.  

14.Rezultātā, lai ko metodists darītu, tas viss ir Dieva slavai. Visa veida darbos, viņš 
ne tikai tiecas uz to (kas netieši norāda uz vienas acs būšanu), bet patiesībā to 
sasniedz. Viņa nodarbošanās un atpūta, tāpat kā viņa lūgšanas, viss kalpo šim 
lielajam mērķim. Vai viņš sēž mājās vai iet pa ceļu, vai arī viņš apguļas vai ceļas, 
viņš paaugstina Dievu visā, ko viņš saka vai dara, viņa dzīves vienīgā nodarbošanās. 
Vai arī uzvelkot apģērbu, vai grūti strādājot, ēdot vai dzerot, novirzot sevi no pārāk 
nelietderīga darba, tas viss tiecas, lai celtu Dievam salvu, caur mieru un labu prātu 
starp cilvēkiem. Viņa nemainīgais noteikums šajā ir, lai ko tu darītu vārdos vai 
darbos, dari to visu Kunga Jēzus vārdā, pateicoties Dievam Tēvam caur Viņu.  

15.Metodists nedara pasaules paražas, kas kavē viņa skriešanu pa to ceļu, kas ir 
sagatavotas viņa priekšā. Viņš zin, ka netikums nezaudē savu dabu, lai arī tas kļūst 
ar vien modīgāks, un atceras, ka katram cilvēkam ir jādod pārskats par sevi 
Dievam. Tādēļ viņš nevar sekot pūlim, lai darītu ļaunu, viņš nevar ceļot graciozi 
katru dienu, viņš nevar nodrošināt visu nepieciešamo miesai, lai apmierinātu savu 
iekāri. Viņš nevar nodrošināt sev bagātību uz zemes, ne vairāk kā viņš var saglabāt 
savā azotē uguni. Viņš nevar sevi izrotāt (nekādos apstākļos) ar zeltu vai dārgu 
ārējo izskatu. Viņš nevar pievienoties vai turpināt ņemt dalību izklaidēs, kuras ir ar 
jebkādu mazāko noslieci uz netikumu. Viņš nevar runāt ļaunu savam tuvākajam, vēl 
jo vairāk, melot ne Dievam, ne cilvēkam. Viņš nevar izdvest ar savu balsi nevienu 
nelaipnu vārdu, jo mīlestība ir durvis uz viņa lūpām. Viņš nevar runāt slinkus 
vārdus, neviens samaitāts paziņojums nenāk ārā no viņa mutes, tāpāt kā viss, kas 
nav labs, lai izmantotu pamācīšanai, vai kas neder, lai stāstītu klausītājiem par žēlastību. 
Lai kura lieta būtu šķīsta, lai kura lieta būtu piemīlīga, lai kura lieta būtu 

pamatota ar labu atsauksmi, viņš domā, runā un dara, visās lietās izceļot Kunga 
Jēzus Kristus evaņģēliju.  

16.Visbeidzot, tiklīdz metodistam ir laiks, viņš dara labu ikvienam cilvēkam, savam 
tuvākajam, svešiniekam, draugam un ienaidniekam. Un to dara, jebkurā iespējamā 
veidā, ne tikai viņu miesai, pabarojot izsalkušos, apģērbjot kailos, apciemojot 
slimos vai tos, kuri ir cietumā, bet daudz neatlaidīgāk viņš sūri strādā, lai darītu 
labu viņu dvēselēm, pēc tām iespējām, kuras Dievs ir devis, lai pamodinātu tos, 
kuri guļ nāvē, lai vestu tos, kuri ir pamodināti pie grēkus izpērkošām asinīm, jo 
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 tiekot taisnoti ticībā viņi var būt mierā ar Dievu, un ierosināt tos, kas ir mierā ar 
Dievu, būt vēl vairāk pārpildītiem ar mīlestību un labiem darbiem. Un viņš ir 
gatavs pavadīt laiku un pavadīt laiku šādos apstākļos, lai piedāvātu upuri un 
kalpotu viņu ticībai, lai viņi visi sasniegtu Kristus diženuma pilnības mēru.  
 
17.Šie ir mūsu grupas principi un prakses, šīs ir īstena metodista pazīmes. Tikai 
šādi, tie, kurus šādi sauc izsmejot, vēlas būt atšķirīgi no citiem cilvēkiem. Ja kāds 
cilvēks saka: “Kāpēc šie ir vienīgie kopīgie, fundamentālie kristietības principi?” 
Tev ir jāatbild: “Ar to es domāju, šī ir īstā patiesība, es zinu, ka nav neviena cita, 
un es, Dieva un gan tavā, gan pārējo cilvēku priekšā, zinu, ka es un visi, kuri seko 
manam spriedumam, dedzīgi atsakās no citiem cilvēkiem būt atšķirīgi, arī ne 
kopējos kristietības principos. Vienkāršā, vecā ksritietība, kuru es mācu, atsakās 
un ienīst jebkādas citas atšķiršanās pazīmes. Un lai kam es sludinātu, (lai viņš tiek 
saukts, kā grib, jo vārdi mainās, nevis lietu būtība) viņš ir kristietis, ne tikai pēc 
vārda, bet gan sirdī un dzīvē. Viņš iekšēji un ārēji pakļaujas Dieva gribai, kas tiek 
atklāta Viņa rakstītajā vārdā. Viņš domā, runā un dzīvo saskaņā ar metodēm, 
kuras ir nostiprinātas Jēzus Kristus atklāsmē. Viņa dvēsle ir atjaunota Dieva 
tēlātaisnīgumā un patiesā svētumā. Un turot prātu uz to, kā to darīja Kristus, viņš 
staigā tā kā staigāja Kristus.  
 
18.Pēc šīm pazīmēm, pēc šiem dzīvās ticības augļiem, mēs sūri strādājam, lai 
atšķirtu sevi no neticīgās pasaules, no visiem, kuriem prāts un dzīve nav saskaņā 
ar Kristus evaņģēliju. Bet no patiesiem kristiešiem, lai no kuras konfesijas tie 
būtu, mēs patiesi ceram neatšķirsties ne pavisam. Ne no kāda, kurš uzticīgi seko 
tam, ko viņi zin, ka nav vēl sasnieguši. Nē, kas vien dara mana Tēva, kas ir 
Debesīs, gribu, tāpat ir mans brālis un māsa, un māte. Un es ļoti lūdzu tevi, brāl, 
ar Dieva žēlsirdību, ka mums nebūtu gudri dalīties savā starpā. Vai tavs prāts tam 
piekrīt, tāpat kā mans prāts par tevi? Man tālāk jautājumu nav. Ja tā ir, dod man 
savu roku. Neļausim viedokļiem vai noteikumiem izpostīt Dieva darbu. Vai tu mīli 
un kalpo Dievam? Ar to ir pietiekami. Es dodu tev sadraudzības labo roku. Ja ir 
kāds mierinājums Kristū, ja kāds mierinājums mīlestībā, ja kāda Gara 
sadraudzība, ja kādā dziļumā un žēlsirdībā, cīnīsimies kopā par evaņģēlija ticību, 
esot aicinājuma cienīgi. Ar visu pazemību un lēnprātību, ar pacietību grūtībās, 
panesot viens otru mīlestībā, cenšoties saglabāt vienotību Garā, miera saitēs. 
Atceroties, ka ir viena miesa un viens Gars, pat ja mēs esam cerībā aicināti paši 
savam aicinājumam, viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs 
visiem, kurš ir pāri visiem, cauri visiem un iekš visiem! 
 

Rakstu tulkoja Anna Dobele 
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Iepazīsimies, draudzes priekšniece 

 – Lillianna Koha 

 
 

 

Uzaugusi piecu bērnu ģimenē. Kā otrais bērns saviem vecākiem diezgan ātri saskārusies ar 

atbildības sajūtu. Pati Lillianna ir trīs bērnu māte un vecmāmiņa diviem mazdēliem. Saskatījusi 

Dieva klātbūtni jau savā bērnībā. Par draudzes priekšnieci Lillianna tika izlozēta loterijas 

veidā. Kā viena no četriem brīvprātīgajiem pie jautājuma, kurš ir gatavs Dievam teikt: es to 

nevēlos, bet ja Tu Dievs sauksi es iešu.. pacēla savu roku.. tā pielūdzot Dieva gribu loze par 

draudzes priekšnieka amata izpildītāju krita viņai. Vēlāk vienbalsīgi tiekot ievēlēta par 

draudzes priekšnieci. Lillianna oficiāli mūsu draudzei pievienojās šī gada 7.janvārī – 

Zvaigznes dienā! Pati atzīst, ka bez Dieva nespēj neko.. 

 

Jau bērnībā tu spēji saskatīt Dieva klātbūtni savā dzīvē, vai kāds tavā ģimenē runāja par 

Viņu? 

-Tā īsti skaļi Dievu nepieminēja.. Mana vecomamma ticēja Dievam, bet ar to nevienam 

neuzbāzās. Viņai bija Bībele, kuru pati lasīja atsevišķā istabā. Vecomāte mums (mazbērniem) 

bija uzrakstījusi Tēvreizi, kuru lika nēsāt līdzi kabatā un teica, lai vienmēr turam to līdzās un 

kad neklājas viegli, lai to lasām. 

Vai atceries iemeslu, kādēļ sāki meklēt Dievu? 

-Es ticēju labajam un gribēju būt tam blakus. Dzīvē notika dažādas situācijas, kuras vēlējos 

kādam uzticēt. Tā kā ticēju Dievam, nolēmu stāstīt visu Viņam.. 

Cik gadu tev bija, kad sāki apzināties nepieciešamību pēc Dieva? 

-Kādi astoņi, varbūt septiņi 

Tev bija sarunas (laiks) ar Dievu divatā, kā tu nonāci līdz baznīcas meklējumiem? 

-Es tanī laikā bieži uzdevu jautājumu “kāpēc”, meklēju daudzām lietām izskaidrojumu. 

Vairākas reizes mēģināju iet uz baznīcu svētkos (Ziemassvētkos, Lieldienās), bet aukstās 

baznīcas telpas mani atgrūda. Atceros man bija kādi padsmit gadi, biju redzējusi filmas par 

Jēzu, zināju, ka Viņš ir. Manā uztverē bija izveidojies priekštats par to kādam ir jābūt kristietim 

(sirsnīgam, viesmīlīgam, atsaucīgam), bet pirmie iespaidi baznīcā lika uzdot jautājumu : “ko es 

šeit daru?” cilvēku drūmās sejas un nemitīgā celšanās kājās neieviesa omulīgas sajūtas. 

Tu esi kristīta, vai tu atceries kā nonāci līdz šim lēmumam? 

-Vīra māsa apmeklēja baznīcu, kurā par kristībām tika runāts diezgan bieži. Neraugoties uz 

visu, kas tolaik manā dzīvē notika, es no visas sirds ticēju Dievam un gribeju būt ar Viņu, tādēļ 

kristījos. 

Kā tu nonāci līdz Metodistu baznīcai? 

-Mana meita Laura bija kaut kur iestājusies, es īsti nesapratu kur. Viņa sāka uzdot jautajumus 

“uz baznīcu naksi?”- nenākšu, “Dievam tici?”- ticu.. Tiesa pāris reižu biju aizgājusi, izrādot 

tādā veidā savu atbalstu viņas lēmumam. Viņai ik pa laikam vajadzēja manu palīdzību lai 

pagatavotu kaut ko.. Palīdzēt saviem bērniem nekad neateicu, jo uzskatu ka vecākiem ir 

jāpalīdz.. protams Dievs ir varens un Viņš izdomāja kā to Lilliannu dabūt uz pareizā ceļa. 

Dēlam biju apsolījusi nokārtot krustvecāku jautājumu. Iepriekš sarunātie krustvecāki atteicās 

no šīs atbildības, bet Dievs nepameta, Viņš iedēva Mārcim kristīgus krustvecākus, bet diemžēl 

saņēmu ziņu ka nepietiekamu bērnu skaita dēļ dēla “Bērnības svētki” tika atcelti. Nācās meklēt 

citu variantu. Tā nu bija sanācis, ka tanī laikā mācītāja Kristīne bija kļuvusi varētu teikt par 

ģimenes mācītāju, jo viņa bija kopā ar mums gan kāzās, gan bērēs ( kā priekos tā bēdās). 

Devos pie viņas runāties par dēla kristībām. Vienlaicīgi ar pārrunām kristību jautājumos 

uzsāku iesvētību mācības, lai uzzinātu ko vairāk par draudzi un tās principiem.  

Ko tu vēlētos pateikt tiem kas vēl tikai meklē vai jau kādu laiku nenāk uz baznīcu? 

-Lai nezaudē ticību un lūdz Dievu, jo tas ir svarīgi.. Kopā ar Dievu jūs atradīsiet īsto ceļu! 
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Vēstule no mūsu mīļās Mātru draudzes! 

 
Ir patiess prieks, ka Cēsu draudze ir mūsu partnerdraudze.  

Esam par jums lūgšanās katru svētdienu.  

Mātras draudzē vasarā lielākoties tiek noturēti dievkalpojumi  

ik svētdienu plkst. 9.00 vasaras laikā, kā arī aizlūgšanas  

un Dieva Vārda studijas pēc dievkalpojuma.  

Šogad viesojās metodisti no Dienvidkarolīnas, kuri kopā ar  

mātriniekiem pārvilka jaunu elektroinstalāciju visam  

dievnamam. Izveidojām arī jaunu paaugstinājumu lielās  

zāles altāra daļā. Kopā svinējām arī dievkalpojumus  

Mātras, Tāšu un Liepājas draudzēs. Mums bija arī kopīgas  

sadraudzības ekskursijas pa gleznaino Latviju kopā ar 

 amerikāņu grupu. Augustā arī noslēdzām svētdienas skolu pie vienas  

ģimenes lauku mājās. 17. un 18. augustā bija kapu svētki Tosmares, Šķēdes,  

Mātru, Medzes, Kapsēdes kapos. Tā bija reāla evaņģelizācija tiem, kuri  

dievnamu neapmeklē. 

 

Aizlūgumu vajadzības : 
 

 Lūdziet par to, lai varam aizsniegt jaunus Medzes iedzīvotājus, kā arī tos, kuri kādreiz kristīti, 

iesvētīti draudzē, bet dievnamu neapmeklē. Lai Dievs parāda ceļu atpakaļ.  
 

 Daļa svētdienas skolēni ir izauguši par tīņiem, tāpēc jāveido tīņu un jauniešu kalpošana (ideja ir 

piektdienas vakaros ar mūziku, Vārdu, liecībām, spēlēm un sadraudzību). 

 

 Lūdziet par dievnama turpmāko atjaunošanu, jo nākamo vasaru ar citu amerikāņu komandu veiksim 

dziļurbumu, lai draudzei pirmo reizi tās vēsturē būtu piekļuve ūdenim. Gaismas projekts būs noslēdzies, 

bet Ūdens projekts varēs sākties. 

 

 Lūdziet, lai Mātras draudze varētu tikt pie evaņģēliskas uz misijas vērstu partnerdraudzi ASV, vai kur 

citur. Šobrīd mūs vienpersoniski finansiāli apņēmusies atbalstīt superintendante ASV Lisa Neslony. 
 

 

 

 

 
 

 

Šogad konferencē uz Mātras draudzi kā jauno mācītāju bīskaps nozīmēja 
mācītāju  Vivitu Kalniņu! Sirsnīgs paldies mācītājam  Jānim  Gruntem  par 
sadarbību un priekpilnām atmiņām..  
Lai Dievs svētī kā iepriekšējo tā tagadējo mācītāju! 
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Siera zupa 

  
 

 
 
 
500g * svaigs vistas šķiņķis 

1 burkāns 

1 kg* kartupeļu 

1 iepakojums kausētais siers 
(Dzintars “Klasiskais”) 

250g saldais krējums 

200g* žāvētā desa 

dilles 

 
* produktu daudzums aptuvens 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Aukstā ūdenī liek noskalo-
tus vistas šķiņķīšus, vāra, 
nosmeļ putas  

2. Apcep rīvētus burkānus, 
pievieno buljonam – vāra 
kamēr gaļa paliek mīksta. 

3. Izņem vistas šķiņķīšus, mi-
zotus kartupeļus sagriež 
kubiņos un liek vārīties 
buljonā. 

4. Kamēr vārās kartupeļi sa-
griež vistas šķiņķīšus gaba-
liņos un pievieno zupai. 

5. Sagrieztu desu kubiņos 
apcep ( var arī necept), 
pievieno zupai 

6. Pavāra, pievieno sāli pēc va-
jadzības, saldo krējumu, 
kausēto sieru, maisot vāra 
līdz siers izkusis 

7. Gatavai zupai pievieno sa-
grieztas dilles, ļauj 5 min 
zupai ievilkties.. Labu apet-
īti! 

 

 

15 

!!! Pēc kausētā siera pievienošanas, 

kad zupa uzmet pirmo burbuli, 

jāņem nost no uguns. Ja laicīgi 

nenoņems būs ūdeņaina zupa!!! 

Paldies Lilliannai, kura padalījās ar recepti! 

Arī tu vari iesūtīt recepti: 

lietvediba2@inbox.lv 

 un iespējams tieši tava recepte tiks publicēta 

nākošajā Ziņnesī.. 

Sastāvdaļas piemērotas 
vārīšanai 5 litru katlā! 

mailto:lietvediba2@inbox.lv


Ziņojumi: 

 

 

Vai tev šķiet, ka vēlies atjaunoties izpratnē, jeb varbūt pirmo 
reizi iedziļināties – kāda loma ir vīrietim un sievietei šeit virs 
zemes caur Dieva acīm? 
TAD IR LAIKS TEV DROŠSIRDĪGAIS VĪRIETI UN TEV DAIĻĀ 
SIEVIETE KVALITATĪVAI ATPŪTAI, KUR: 
• PADZIĻINĀSI ATTIECĪBAS AR DIEVU 
• IEGŪSI STIPRU PAMATU UN SKAIDRĪBU  
• SAŅEMSI PĀRLIECĪBU  
• ATJAUNOSIES PRIEKĀ PAR SAVU LOMU  
• BŪS KVALITATĪVS VĪRIEŠU LAIKS  
• BŪS KVALITATĪVS SIEVIEŠU LAIKS  
• IEGŪSI JAUNUS DRAUGUS  
• DZIRDĒSI CITU PIEREDZI  
UN VĒL... UN VĒL... 
Šis ir ĢIMENES RETRĪTS! Bērniem bez maksas!  
Dalībniekiem: Ja 1 no ģimenes – 20EUR; Ja 2 no ģimenes – 
30EUR Programma sāksies piektdienas vēlā pēcpusdienā, 
8.novembrī un noslēgsies sestdienas vakarpusē, 9.novembrī. 
 
Sīkāku informāciju un pieteikuma anketu var atrast: umc.lv  

Nākošgad ( 7.-9.augusts) konference 

notiks Jelgavā! 

 Dziesmu dienas svinēsim aprilī pie 

Mātras un Tāšu draudzēm 

 

 

 Pirmā noadītā zeķu 

porcija ir nodota tālāk! 

Atgādinām, ka adīšana 

turpinās. “Bizbizmārītes” 

kalpošana turpina vākt 

adītās zeķītes Āfrikas 

bērniem. Naktis ir ļoti 

aukstas, kaut arī dienas 

tiek pavadītas svelmē..  

(gatavas zeķītes vai dziju 

var nodot baznīcā) 

 

 

 

Šogad ražas svētkus draudzē 
atzīmēs 6.oktobrī..  

Pateiksim Dievam paldies par bagātīgo gadu 
dārzos, atnesot – augļus, dārzeņus, sulas, 
ievārījumus vai ko citu ar ko Dievs ir svētījis! 

Draudzei kopīgi vienojoties sanestās 
pateicības veltes tiks novirzītas labdarībai! 

 

Mūžības svētdiena – 
24.novembrī 


