
G a l d a   s a r u n a s 

"ĶERMENIS UN GARĪGUMS – KĀ VAR SADARBOTIES MŪSU ĶERMENIS UN MŪSU TICĪBA?” 

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs 

Mēs domāsim arī par garīgu dzīvi, kas ir saistīta ne tikai ar mūsu domām vai sajūtām, bet arī ar mūsu 

ķermeni. Mēs domāsim, mēs meklēsim, mēs, varbūt, arī mazliet praktiski eksperimentēsim. 

Dievkalpojums un vienkārša sēdēšana baznīcā un skatīšanās, dziedāšana un meditācija. Kalpošana, 

staigāšana, kāpšana, nomaldīšanās un ceļa atrašana, braukšana ar velosipēdu, nūjošana, ceļošana un 

svētceļojumi, dejošana, sportošana, gavēšana un vērīgums. Joga, meditatīvā deja, darbošanos dārzā vai 

ap puķēm uz balkoniem un palodzēm, staigāšana basām kājām, sapņi un atpūšanās, neizvairīšanās no 

sāpēm un gatavošanās mirt. Un vēl viss kaut kas.  

Mēs domāsim par mūsu ķermeni kā mūsu garīgās dzīves neatņemamu daļu. 

Mūsu vadmotīvs būs Pāvila vārdi "Viss man ir atļauts, bet ne viss man der" un "Pārbaudiet visu, paturiet 

to, kas labs". 

 

“MŪSU DIENIŠĶĀ MAIZE - AUTORITĀTES” 

Uģis  Brūklene, Rīgas Augšāmcelšanās draudzes mācītājs, NBS kapelāns 

Pirmajā brīdī šāds nosaukums izraisa izbrīnu. Vai mēs ēdīsim savas autoritātes - vecākus, mācītājus, 

vadītājus vai valsts varas pārstāvjus? Itin bieži gan viņus “noēdam” ar attieksmi, aprunāšanu un 

pretdarbību, bet Mārtiņš Luters, atsaucoties uz Svētajiem Rakstiem “Mazajā katehismā” tieši runā par 

Dieva dotajiem kalpošanas amatiem un Viņa deleģēto autoritāti, lai caur viņiem mums nāktu “Dienišķā 

maize”. Arī 4.bauslis sevī ietver cieņu pret autoritātēm, lai mums labi klātos un mēs ilgi dzīvotu zemē ko 

Dievs devis.  

Mēs kopīgi iedziļināsimies Dieva iedibinātajā lietu kārtībā, domājot par sevi kā par Dieva dotajām 

autoritātēm ģimenē, draudzē un sabiedrībā, lai caur mums “dienišķā maize” tiktu dāvāta tālāk bērniem, 

draudzes cilvēkiem un Latvijas tautai. 

Bez tam, kopīgi skatīsimies uz tām autoritātēm, kas ir Dieva dotas, lai mēs paši svētīgi baudītu “Dienišķo 

maizi” šajā pasaulē. 

 Novērtēsim, aizlūgsim un pateicībā atvērsimies Dieva nodomam caur mums pie citiem un caur citiem pie 

mums, lai pietiktu “Dienišķā maize”. 

 

“DIAKONIJA – TUVĀKAJAM VELTĪTAIS LAIKS” 

Guntis Dišlers, Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzējs 

Laiks? – to Dievs taču radīja pašu pirmo! Jo laiks ir tas, pēc kā cilvēks uztver visas pārmaiņas, kas 

netiek ap viņu un viņā pašā. Tā pasaule sākās…  Mēs sakām, ka „tagad” viss ir citādi nekā bija 



„tikko”, tātad mēs runājam par laiku. Bet mēs dzīvojam ar cerībām uz „ātriem sasniegumiem un 

uzvarām”… Man gan liekas,  ka vēlēšanās apsteigt vai ignorēt laiku – tas ir apiet ar līkumu to, ko 

Dievs prasa ievērot cilvēku attiecībās. Laiks – tā ir atnākšana, tās ir lēni nākot noplēstas kurpju 

zoles, bet toties netiek saplēsti cilvēki… Attiecības – un diakonija ir attiecības starp cilvēkiem 

Dieva dēļ – nav iespējamas bez kopīgi nodzīvotā laika. Un nekas taču nenotiek „uzreiz”. 

 

“MIESA – SVĒTĀ GARA MĀJOKLIS” 

Dr.med. Zigurds.Zariņš, dietologs, Rīgas Stradiņa universitātes P.Stradiņa Universitātes Uztura 

laboratorijas vadītājs, kurš sniedzis lielu ieguldījumu uzturzinātnes attīstībā Latvijā. Ir vairāku 

populārzinātnisku grāmatu autors „Aptaukošanās novēršana”, „Svara samazināšanas iespējas”, 

„Vitamīni uzturā” un monogrāfiju autors „Liekais svars” un „Uztura mācība”. 

Enerģija, olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti – saliktie un cukuri, vitamīni – taukos un ūdenī 
šķīstošie, minerālvielas, kas dalās makro un mikroelementos, ūdens, skābju, sārmu līdzsvars 
starpšūnu audos, alkohols, probiotikas un prebiotikas – tas viss nosaka cilvēka organisma 
labsajūtu un veselīgumu. Cik daudz tam pievērst uzmanības ikdienā? Ja zini, ka “miesa ir Svētā 
Gara mājoklis”, tad vēl jo vairāk par to ir vērts kaut ko zināt.  

 

 “GAIDĪŠANAS SVĒTKI DIVATĀ” 

Dievs radīja Ādamu un Ievu, vīrieti un sievieti. Dievs radīja cilvēkus tādus, ka viņu starpā varētu 

būt seksuālas attiecības. Mēs varētu sacīt, ka Dievs ir seksa autors. Bet kāpēc visu mīlošais Dievs 

aizliedz seksu līdz laulībām?... Aicinām uz diskusiju par šo tēmu, kur būs iespēja uzdot jautājumus 

par šo tēmu un par laulības dzīvi kopumā uzreiz 3 dažādu vecuma pāriem: Pāvilam un Ritai 

Brūveriem, Aivaram un Kristīnei Smuidriem, Viesturam un Ilzei Knopkeniem. 

 

 “ĢIMENE - SPĒKA UN DZĪVĪBAS MAIZE IKZDIENĀ”  

Ivo Ķirsis, Rīgas Trīsvienības draudzes mācītājs, Linda Ķirse – Ivo sieviņa 

Ģimene - vairāk kā tikai spēka un dzīvības maize ikdienā. Daudz vairāk. Ģimene ir dzīvības, 
radības plāna turpinātāja. Lai varētu dot, nepieciešami resursi. Cilvēks ir radīts attiecībām ar 
Dievu, ar citiem. Mēs esam radīti, lai mīlētu un dāvātu mīlestību. Mīlestība baro. Nesaņemot 
nevaram dot, nedodot nevaram saņemt. Dalīšanās un došanas enerģiju un spēku dod Dievs. Ja 
esam Dieva pabaroti, varam dot viens otram. Lai tas darbotos ilgtermiņā, svarīga ir ikdiena. Vai 
veltam pietiekami laika Dievam, pietiekami nedalīta laika attiecībās starp vīru un sievu, 
pietiekami laika starp vecākiem un bērniem? Ģimenes dzīvības maize - lūgšana, dialogs, 
izlīgums.    
 



“KĀ DEGT PAR DEBESU VALSTĪBU?” 

Raimonds Mežiņš, mācītājs, Sv.Gregora kristīgās misijas centra direktors  

Vai esi mēģinājis aizdedzināt brīnumsvecīti, tad noteikti zini, ka brīnumi ātri vien beidzas. Kāda ir 
tava ticības un kalpošanas dzīve? Vai tā turpina būt dedzības pilna, bet varbūt tā pamazām 
dziest vai ir apdzisusi? Kā degt par Debesu valstību un piedzīvot brīnumu, ka neizdegam un 
tiekam atjaunoti Dieva nebeidzamā mīlestībā. Kā to izdarīt mēģināsim noskaidrot šajā lekcijā.   

“KAS IR MANA DĀVANA, AR KO KALPOT?”  

Ulvis Kravalis, „Īsta mīlestība gaida” lektors un aktīvs, daudzpusīgs, pieredzes bagāts kalpotājs 

Jauniešu darbā, Lutera Akadēmijas students  

Dievs mūs katru ir veidojis unikālu, katram Viņa Baznīcā ir savs īpašs aicinājums. Lai arī visi kā 

viens esam aicināti mīlēt Dievu vairāk par visu un savu tuvāko kā sevi pašu, tomēr šīs mīlestības 

izpausmes var būt dažādas. Šajā seminārā aplūkosim ļoti praktiskus veidus, kā saprast, kas ir 

mana dāvana, ar ko kalpot, kas ir labākais un auglīgākais veids, kurā varu kalpot? Tāpat 

ielūkosimies arī Dieva lielajā nodomā kopumā attiecībā uz Svētā Gara dāvanām Baznīcai.  

 

“KRISTIEŠA MISIJA IKDIENĀ”  

Ģirts Prāmnieks, Rīgas Sv. Pāvila draudzes mācītājs. 

Vai misija ir kas tāds, kas jādara tikai mācītājam vai katram kristietim? Mt.28:19 Jēzus sacīja 

saviem visu laiku mācekļiem: „Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas”. Zīmīgi, ka Jēzus 

mudina uz aktīvu darbību šai pasaulē: ejiet un dariet, nevis pasīvu - gaidiet un vērojiet... Bet kā 

mēs varam iet un darīt šodien 21. gs. Latvijā? Kā mēs varam būt par Kristus misijas pildītājiem 

savās mājās, skolā, darbā un draudzē? 

 

“MAIZE KO LAUŽAM – KOMŪNIJAS KOPĪBA PASHĀ KONTEKSTĀ” 

Kārlis Zikmanis, Rīgas Baltās baznīcas draudzes mācītājs, Lutera Akadēmijas kapelāns 

Pāvils retoriski vaicā: Vai maize, ko mēs laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu? /1Kor 
10:16/ Tanī naktī, kad Viņš tapa nodots Jēzus svinēja Pashā ar saviem mācekļiem, un, 
dibinādams Svēto Vakarēdienu, deva mums taustāmu atgādinājumu, ka Dievs dāvā komūniju 
(sadraudzību) ar Viņu, un draudzē citam ar citu šajā sakramentā. 

 

TIKŠANĀS AR VIOLETU STĪVENU “MISIJA INDIJĀ”  



1933. gadā LELB pirmā bīskapa Kārļa Irbes meitas Annas Irbes vadībā Dienvidindijas ciema 
Karunagarapuri tika izveidots mūsu Baznīcas ārmisijas centrs. Kopā ar Annu šo kalpošanu uzsāka 
vietējais tamilu luterāņu mācītājs G.Stīvens.  
Šajas Baznīcas dienās mūsu vidū ir Annas Irbes latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā 
prezidente Violeta Stīvena un viņas vīrs Ričards Hupers. Violeta ir mācītāja G.Stīvena meita, kura 
turpina Annas Irbes un sava tēva kopīgi aizsākto svētīgo misijas kalpošanu pie ļaudim Indijā. 
Viņa dalīsies savā pieredzē, kas, iespējams, kāda Baznīcas dienu dalībnieka sirdij palīdzēs 
apzināties šo Baznīcas uzdevumu no Kristus un atsaukties aicinājumam kalpošanai ārmisijā. 

 

“LATVIEŠI ĪRIJĀ” 

Artis Eglītis, Rubenes, Strenču un Īrijas latviešu draudžu mācītājs 

Vēstures gaitā latvieši emigrācijā ir devušies dažādu iemeslu dēļ – politisku, izglītības, 

ekonomisku motīvu vadīti. Kas ir šodienas latvieša emigrācijas apsvērumi un reālā situācija? Vai 

tie visi ir veiksmes stāsti? – arī tad, ja labklājība daudz maz tiek nodrošināta… Kāda ir šodienas 

seja emigrācijai Īrijā? Tie ir jautājumi pārdomām ar daudzām atbildēm.  


