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TEZĒ- RĪGA- JELGAVA 
 

28.12.2016.- 01.01.2017. 

 

 
 
2016. gada nogale ar Tezē jauniešu tikšanos Rīgā, kurā piedalījās ap 15 000 Eiropas un citu reģionu jaunieši, jau 

aiz muguras. Jelgavā latviešu un krievu baptistu, kā arī katoļu draudze kopā uzņēma vairāk kā 450 svētceļniekus. 

Baptistu draudzēs kopā bija 158 jaunieši no Lietuvas, Polijas, Vācijas, Ukrainas, Horvātijas, Rumānijas, Šveices un 

Francijas. Lai gan kopā pavadījām tikai nepilnas piecas dienas, organizētāju, viesģimeņu un viesu savstarpējās 

draudzības un Dieva mīlestības pieskāriens turpinās, tādēļ tapa šī avīze.  

 

Vēlreiz īsi par Tezē. Kopiena veidojās pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados Francijā Tezē ciematā.  Sākumā 

Otrā pasaules kara laikā tur izmitināja bēgļus. Pamazām septiņi brāļi ar kopienas dibinātāju brāli Rožē bija 

pieņēmuši lēmumu uzņemties celibātu visas dzīves garumā un dzīvot kopā lielā vienkāršībā. Uz kopienu sāka 

braukt jaunieši, un brāļi saprata, ka jāattīsta šo kalpošanu. Tā ar katru gadu palielinās to jauniešu skaits, kuri 

apmeklē Tezē kopienu Francijā. Kopiena ir kļuvusi starptautiska, iknedēļas tikšanās reizēs ir pārstāvēts katrs 

kontinents. Katru gadu notiek vairākas jauniešu tikšanās dažādās pasaules vietās, kā arī gada nogales “Uzticības 

svētceļojums” kādā no Eiropas lielajām pilsētām. Šoreiz Rīgā tas bija jau 39ais.  

 

Pašreiz Tezē kopienā dzīvo vairāk kā simts brāļu, kas nāk no trīsdesmit dažādām nācijām- gan katoļi, gan 

protestanti. Ir brāļi, kas dzīvo citos kontinentos brālībās. Turklāt kopiena savā būtībā parāda, ka ir iespējams miers 

starp sašķeltajiem kristiešiem un tautām. 

Kopienas vadītājs brālis Aloizs par Tezē saka, ka kopiena uzņem „ jauniešus tādus, kādi viņi ir, tāpat kā Dievs mūs 

visus pieņem tādus, kādi mēs esam. Dievs pieņem to, kurš prot ļoti labi lūgties, bet arī to, kurš, iespējams, daudz 

nelūdzas. Mums ir jāatver durvis, lai ikviens var nākt un uzsākt savu ceļu. Svarīgi ir būt ar jauniešiem kopā, 

vienalga, cik tālu viņi savā ticībā būtu.” Piebilstot, ka „mēs negribam paturēt jauniešus pie mums, bet gan vēlamies, 

lai viņi dotos ceļā un kļūtu par miera, paļāvības un izlīguma lieciniekiem savā dzīves vietā.”
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Tezē Rīga uzkrita man kā 

sniegs uz galvas. Dienā, kad 

mūsu draudzē ieradās Tezē 

vēstneši Xiaoxia (jeb kā mēs 

viņu parasti dēvējām - Šoša) un 

Ieva, es biju autoskolā, un par šo 

vizīti man pastāstīja brālis 

Romans. Tālāk sekoja zvans no 

mūsu mācītāja Viktora 

Abramova, kurš teica, ka man 

jābūt uz Tezē sapulci pašās 

novembra beigās. Tā arī sākās.  

     Sākumā bija ļoti maz to 

cilvēku, kuri vēlējās uzņemt 

Tezē jauniešus pie sevis un kādu 

pusmēnesi vēl bija daudz 

jauniešu, kuriem trūka 

viesģimenes. Bet, paldies 

Dievam, viss izvērtās ļoti labi, 

un laikam nebija neviena 

jaunieša, kurš nebūtu ticis pie 

savas viesģimenes vai viesu 

draudzes. 

     Mans galvenais uzdevums 

bija sagaidīt jauniešus. Es to 

darīju kopā ar pārējiem 

uzticamajiem „musketieriem”: 

Romanu, Raiti un Ivaru. Mūsu 

„rekrutēšanas punkts” saņēma 

jauniešus “pa porcijām”. Es 

kontaktējos ar katru no 158 

jauniešiem, kuri nonāca pie 

Jelgavas baptistiem. Es viņus 

fiksēju sarakstos, kuri vēl 

aizvien glabājas pie manis. 

Sadalījām jauniešus pa 

viesģimenēm. Tiem, kam netika 

ģimene, tika nodrošināta 

apmešanās vieta kādā no divām 

baptistu draudzēm. Tezē 

organizatora statusā es biju 

pirmo reizi un vajadzēja daudz 

ko mācīties. Paldies Dievam, ka 

mūsu komandā bija tāds rūdīts 

Tezē dalībnieks kā Mairita, 

kuras pieredze palīdzēja mums 

ar to visu tikt galā. 

     Viena no vislielākajām 

svētībām, kas tika gūta caur Tezē 

tikšanos bija tas, ka izdevās 

panākt diezgan ciešu sadarbību 

starp Jelgavas Baptistu draudzi 

(latviešu valodā runājoša) un 

Jelgavas Baptistu krievu draudzi. 

Kaut arī abas draudzes ir 

kaimiņi, tomēr sadarbība starp 

abām šīm draudzēm līdz šim bija 

vāja. Lai Dievs dod, ka arī pēc 

Tezē pasākumiem draudzes 

turpinātu sadarboties! Manai 

draudzei (krievu) pieder lauku 

īpašums netālu no Dobeles. Šajā 

īpašumā mēs pagājušajā gadā 

sākām rīkot bērnu kristīgās 

nometnes. Man prātā ienāca 

doma, ka mēs tur varētu rīkot 

starptautiskas jauniešu kristīgās 

nometnes, kurās varētu aicināt 

Tezē satiktos jauniešus. Ja Dievs 

dos, būtu ļoti labi, ja sadarbotos 

gan latviešu, gan krievu draudze. 

Tas būtu ne tikai finansiāli 

izdevīgāk, bet arī palīdzētu Jēzus 

vēstij aizsniegt vairāk cilvēku. 

Šādas nometnes veiksmīgi rīko 

Rīgas draudzes „Atmoda” 

pārstāvis Pēteris Kijonoks savā 

īpašumā Sventē (pie 

Daugavpils). 

     Manuprāt, kristiešiem ir jābūt 

vienotiem un nav svarīgi, vai 

viņš ir baptists, katolis, 

pareizticīgais, uniāts vai vēl 

kādas citas konfesijas pārstāvis, 

galvenais, lai viņš sekotu no 

sirds Jēzum, un tad jau Tas 

Kungs viņu vadīs, kurp un kā 

vajadzēs, gan pie grēku atziņas 

un nožēlas, gan pie pareizās 

Dieva izpratnes. Diemžēl ir tādi 

cilvēki, kuri saskata draudus 

kristiešu vienotībā un tā vietā, lai 

stiprinātu sadarbību un palīdzētu 

dažādiem kristiešiem „noiet 

taisni” pa šauro ceļu, 

norobežojas no viņiem.  

     Šī tikšanās ir arī ļoti laba 

iespēja pareklamēt Latviju, un 

mēs bijām Jelgavas reklāma. 

Nesen man atrakstīja viena 

lietuviešu meitene, kura devās uz 

Igauniju. Viņa redzējusi zīmi ar 

uzrakstu „Jelgava”, un viņai tās 

ir lieliskas atmiņas. Kāda 

meitene no Vācijas man atzinās, 

ka mēs bijām vislabākie viesu 

uzņēmēji, kādi jebkad viņiem ir 

bijuši. Tas ir patīkami. Paldies 

Dievam, ka tā! 

     Personīgi man ļoti patika šī 

Tezē tikšanās. Kad tā beidzās 

bija pat skumīgi, ka jaunieši ir 

aizbraukuši. Šī tikšanās ļāva man 

justies svarīgam un novērtētam, 

ko ne vienmēr var sagaidīt no 

paša draudzes. Bija jauki 

aprunāties ar daudziem Tezē 

jauniešiem, jo īpaši ar skaistajām 

Tezē jaunkundzēm. Vēlos gada 

beigās doties uz nākamo Tezē 

tikšanos Bāzelē Šveicē. 

     Vislielākais paldies, protams, 

Dievam, bez kura palīdzības 

nebūtu ne mūsu, ne Tezē. Tāpat 

es gribētu pateikties galvenajiem  

organizatoriem (Tezē brāļiem un 

brīvprātīgajiem), jo īpaši Xiaoxia 

no Ķīnas un Hanai no 

Horvātijas. Protams, pateicos arī 

visiem viesiem, kas mēroja 

tuvāku vai tālāku ceļu, lai 

nokļūtu līdz Latvijai. Liels 

paldies arī viesģimenēm, kuras 

uzņēma jauniešus! Un kā nu bez 

Jelgavas domes finansiālā 

atbalsta! Bez tā Jaungada 

sagaidīšana noteikti būtu bijusi 

stipri pieticīgāka. Un visbeidzot 

– paldies tiem darbarūķiem, kuri 

kopā ar mani Jelgavā palīdzēja 

organizēt šo brīnišķīgo 

notikumu! 

Lai Dievs svētī nākamo Tezē 

tikšanos Bāzelē! Lai Dieva 

žēlastība ir ar jums visiem! 

 

Rahims no Jelgavas 

 

 

Tezē bija vispārsteidzošākā, 

fascinējošākā un mierīgākā 

pieredze manā dzīvē. Varu teikt 

tikai labus vārdus par šo 

pasākumu. Pavadītais laiks bija 

burvīgs. Arī cilvēki, kurus 

satiku, bija brīnišķīgi. Esmu ļoti 

pateicīga Jelgavas baptistu 

draudzei, kas man lika justies, kā 

milzīgas, draudzīgas ģimenes 

loceklim, kur viens par otru 
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rūpējas. Jauki cilvēki un pateicos Dievam, ka es viņus 

satiku.  

     Šī tikšanās patiešām bija labākais laiks manā 

dzīvē. Domāju, ka pirmoreiz Dievs atbildēja uz manu 

lūgšanu. Dažreiz apkārt dzirdamas pārāk daudzas 

balsis, un mēs nevaram saprast, vai Dievs ir runājis, 

vai arī tā ir tikai mūsu iztēle. Bet es ticu patiesi, 

uzticīgi un no visas sirds, ka tas bija Dievs. Tādēļ, ka 

attiecības ar Viņu bija tik ciešas, ka beigās Viņš 

dzirdēja un atbildēja uz manu lūgšanu, ko lūdzu. Es 

nekad iepriekš nebiju jutusies tik tuvu Viņam.  

     Esmu ļoti pateicīga Tezē brāļiem, ka šis notikums 

notika Latvijā, blakus manai zemei Lietuvai. Es ceru, 

ka kādu dienu tas notiks arī Lietuvā. Es jau gaidu 

nākošo tikšanos. Dievs mīl, nekad to neaizmirstiet! 

 

Goda no Lietuvas 

 

 

Es varēju just brīvību un neatkarību visu tikšanās 

laiku. Laiks nesteidzās tik ātri, kā Pasaules jauniešu 

dienās. Mūsu grupā es jutu atbrīvojošu un patīkamu 

noskaņu, bez jebkāda stresa. Es biju laimīga, ka varu 

dzīvot draudzes mājā kopā ar savu grupu. Es atceros 

dažus vakarus, kad mēs kopā ar nama saimniekiem 

virtuvē dziedājām lietuviski. Arī rīta mazās grupas 

bija interesantas, tajās dzirdējām citu jauniešu 

viedokļus un dzīvesstāstus. Es visu laiku lūdzos par 

vienu lietu un beigās guvu skaidrību. Svētā Mise 

lietuviešu valodā man deva jaunu spēku. 

     Man arī patika staigāt ar kājām pa Vecrīgu, jo 

Rīga ir skaista, īpaši ziemā. Mēs vienmēr turējāmies 

kopā (6- 7 cilvēki) un es atklāju, ka tādā veidā mēs 

ikvienā situācijā viens par otru rūpējāmies. Es 

sapratu, cik ļoti mīlu savu kopienu, cik ļoti mīlu katru 

cilvēku un visus kopā. Mana mīlestība uz šiem 

cilvēkiem atšķīrās no tās, kuru jutu pret saviem 

draugiem. Tā ir kā mīlestība ģimenē. Es viņus mīlu 

kā brāļus.  

     Visīpašākā lieta ar mani notika Jaungada naktī. 

Apskāvieni, tik daudz apskāvienu no visiem! Es 

nevaru izskaidrot, kāpēc šie apskāvieni man šai laikā 

ir tik svarīgi. Šie spēcīgie apskāvieni, kurus saņēmu 

Jaunajā gadā bija labākie manā dzīvē! Tie nāca no 

maniem BRĀĻIEM! Es bieži lūdzu Jēzu apskaut 

mani tik cieši, cik cieši tikai Viņš to var izdarīt. Es 

saņēmu šos apskāvienus no jums šai naktī. Es lūdzu 

Jēzum, lai Viņš svētī jūs, manu un jūsu draudzi un 

visus cilvēkus, kurus satikām Tezē laikā.  

  

Eleonora no Lietuvas 

 

 

Pirms dalos Tezē pieredzē, vēlos teikt, ka šī bija 

mana pirmā viesošanās Rīgā un Tezē pasākumā. 
Vispirms man patika, ka sastaptie cilvēki bija no 

daudz dažādām valstīm un kristīgajām 

denominācijām. Bija ļoti interesanti satikt citus 

kristiešus. Man patika lūgšanas tāpēc, ka sajutu stipru 

vienotību ar visiem, kas piedalījās lūgšanā, jo mums 

ir viens Dievs. Bija interesanti dzirdēt dažus 

ārzemniekus dziedam dziesmu lietuviešu valodā, lai 

gan, iespējams, viņi nesaprata ne vārda. Man patika 

arī diskusiju grupas. Bija jauki, ka jauniešiem no 

citām valstīm varēju stāstīt par savu dzīvi un viņi, 

savukārt , varēja dalīties ar savu dzīvesstāstu. Es 

katrreiz sajutu Dieva klātbūtni. Es sapratu, cik ļoti 

Viņš mani mīl un cik ļoti Viņš mīl katru cilvēku uz 

pasaules. Kad esmu nogurusi, parasti palieku slima, 

bet šoreiz nepaliku, lai gan vakaros biju pārgurusi. Es 

pateicos Jēzum par to, jo zinu, ka Viņš mani sargāja.  

 

Pasākums bija ļoti organizēts. Ēdiens bija labs un 

pilsētas kartes skaidras. Šovasar plānoju braukt uz 

Tezē ciematu Francijā. 

 

Ieva no Lietuvas 

 

 

Man ļoti, ļoti patika! Šajās dienās es iepazinos ar 

jauniem cilvēkiem. Mēs ar draudzes brāļiem un 

jauniešiem pavadījām brīnišķīgu laiku. Šī bija ļoti 

laba pieredze un ceru, ka tuvākajā nākotnē būs 

iespēja piedalīties tādā grandiozā pasākumā vēlreiz. 

 

Romans no Misas 
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Kad 28.decembrī pirms 

pl.11.00 ieradās pirmais 

autobuss, satiku krievu baptistu 

draudzes diakonu Pēteri, kurš 

bija norūpējies, lai dievnams 

netiktu apgrēcināts gadījumā, ja 

sagaidāmo viesu vidū būtu 

seksuālās minoritātes no 

Eiropas… Es viņu lūdzu 

nomierināties, lai pēc pasākuma 

pārrunātu, kādi tad bija mūsu 

158 viesi, kurus tobrīd gaidījām. 

Tai brīdī jau tuvojās jauniešu 

straume no atbraukušajiem 

autobusiem. Izdzirdēju, ka 

jaunietes ir ukrainietes. 

Priecājos, ka pārvērtās diakona 

seja, kad apkārt bija priecīgas, 

smaidīgas ukraiņu meitenes. 

Mācītājs Viktors Abramovs 

vērsās ar sirsnīgu uzrunu pie 

visiem atbraucējiem, sevišķi 

sveicot tos, kuri saprot krievu un 

ukraiņu valodu. Protams, ka 

aizspriedumi momentā izgaisa, 

jo uzskatāmi viņu acu priekšā 

nostājās kristiešu jaunā paaudze. 

     Mūsu dievnama kancelejas 

ēkā remonts tika veikts lielā 

steigā, lai vannas istaba būtu 

kārtībā. Bet pulksten 11.00 tikai 

no veikala atveda un ienesa 

tualetes podu, tad izlietni un 

mazā kārbiņā dušu... 

Atbraukušie vācu un horvātu 

jaunieši bēdīgi noskatījās uz 

instrumentu kaudzi, kas gulēja 

uz grīdas... Visi gribēja ēst! Aši 

„savācu” četrus Vācijas un 

septiņus Horvātijas jauniešus un 

steidzāmies uz bistro „Silva”, 

kur pie letes pavāre ātri sapratās 

ar jauniešiem, un drīz visi bija 

pilnīgi apmierināti ar garšīgo 

ēdienu un pieņemamām cenām. 

Tad uzmetām aci Studentam, 

pārgājām Mītavas (kājnieku) 

tiltam, ar liftu pilī uzbraucām 

apskatīt aulu, Baltās kāpnes, 

piparkūku mājiņas un sv. 

Trīsvienības baznīcas tornī 

pacēlāmies novērtēt pilsētas 

panorāmu. Diena bija silta, 

saulaina un visi priecīgi. 

     Vislielāko „urā!” saņēma 

pilnīgi saskrūvētā, pabeigtā, ar 

āķīšiem, spoguli, aizkariņiem, 

dvielīšiem, ziepītēm apgādātā 

vannas istaba. Izrādās, ka viņi 3 

dienas bija pavadījuši ceļā bez 

dušas. Kancelejas ēkā palika divi 

arhitekti, žurnālists un skolotāja 

no Horvātijas.  

     Žurnālists Martins satikās ar 

„Zemgales Ziņas” žurnālistu 

Gaiti Grūtupu, apmainoties 

gudriem jautājumiem un 

atbildēm. Arī četras meitenes no 

Kauņas iejutās labi, jo vegānei 

līdzi bija savi specifiskie 

produkti un mūsu veikalos 

pieejamā pārtika, kas bija 

iepakota Lietuvā. Viena no 

meitenēm vēlējās noskaidrot, vai 

tiešām viņas guļ dievnama 

kancelejas vienīgajā gultā? 

Paskaidroju, ka reizēm pie mums 

pārnakšņo „pastors”, kas ierodas 

uz svētdienas dievkalpojumu no 

tālākas pilsētas. Meitene uzlēca 

kājās un sāka histēriski smieties 

– es gulēju pastora gultā!!! 

Nodomāju: nu ja, katoļu 

priesteriem ir celibāts, neceri, 

meitenīt, ka gadīsies gulēt 

priestera gultā... 

     Tā kā laiks bija neparasti 

silts, Jaungada naktī dažādu 

tautu priekšnesumi notika zaļā 

pļavā pie dievnama, prožektoru 

gaismā, plkst. 24.00 uzlaižot 

gaisā pašiem savas 25 raķetes, 

baudot speķraušus un cepumus, 

karsto tēju no grāpja virs 

ugunskura. Viesus pārsteidza 

ārkārtīgi lielie dārgie privātie 

salūti, kas turpinājās vēl ilgi pēc 

pusnakts. Kāds no puišiem 

vēroja, kā es dzeru karsto sulas 

dzērienu, un sūrojās, ka tas ir 

pārāk švaks – nemaz nejūtot 

vīnu! Teicu, ka baptisti nelieto 

vīnu, bet, kad piemetināju, ka 

baptisti nesmēķē arī, tad redzēju 

viņa sejā „wow”! Vēl divos naktī 

bija +7 grādus silts, kā pat Jāņu 

naktī negadās. Saimnieki ar 

viesiem kopā gāja polonēzē, lēca 

mazurku, grieza sudmaliņas un 

katra tauta izdziedāja pa savai 

dziesmai. Uz Bāzeles kantonu 

Šveicē satikties nākošgad Tezē 

pasākumā aicināja grupa, kas 

runāja grūti saprotamā vācu 

dialektā, bet dziedāja īstas vācu 

dziesmiņas. 

     Jaungada svētku mielasts 

latviskā stilā sanāca sātīgs, nevis 

smalks – visi ēda kotletes ar 

sautētiem kāpostiem un 

kartupelīšus ar miziņām. Esam 

dažādi – cits vairījās no 

kāpostiem, cits no cūkgaļas 

kotletes, cits prasīja vēl pasniegt. 

Vēroju, ka draudzes locekļi, kas 

palikuši vieni, jo bērni mazbērni 

nav ieradušies no Anglijas vai 

Īrijas, tiek mīļi aiz rokas aicināti 

piedalīties svētku pusdienās, un 

tiek taisītas bildes priecīgu 

jauniešu vidū, kuri ir bijuši 

svētku viesi vientuļnieka mājā...     

Ne jau gluži eņģeļus uzņēma, bet 

varbūt tomēr?...   

     Un liels paldies Sabiedrības 

integrācijas pārvaldei un 

Jelgavas domei, kas finansiāli 

atbalstīja pasākuma norisi!  

 

Aina no Jelgavas 
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Mēs dzīvojam 1-istabas dzīvoklī „hruščovkā”, līdz 

ar to sapratām, ka neiespējami būs kādam dot 

mājvietu gada nogalē. Svētdienā pēc dievkalpojuma 

kāda māsa no draudzes teica, ka vēlas uzņemt 

vairākus pie sevis mājās, bet viņa ar ģimeni nebūs 

Latvijā. Rezultātā norunājām, ka pieskatīsim māju, 

barosim suni un zivtiņas, un uzņemsim svētceļniekus.  

Tā nu decembra beigās mūsu ģimenei bija iespēja 

uzņemt sešus svētceļniekus. Mēs paši bijām ciemiņi 

un uzņēmām ciemiņus.  

     Kopā pavadītais laiks bija patiešām brīnišķīgs! 

Mēs runājāmies vēl ilgi pēc viņu ierašanās mājās 

vakaros, spēlējām Ligretto un kopīgi lūdzām Dievu. 

Mūsuprāt, tas bija kaut kas skaists un jauks. Četras 

meitenes bija no Vācijas, un precēts pāris - no 

Rumānijas. Bija tik interesanti redzēt kultūru 

atšķirības. Piemēram, rumānis Džordžs teica, ka 

Mātera iela ir kā lielceļš Rumānijā – tik plata un liela. 

Tajā pašā laikā vācu meitenes, braucot pa Liepājas 

šoseju, vaicāja, kur mums ir lielceļi? Mums bija 

iespēja parādīt Jelgavu un divām no meitenēm arī 

Ložmetējkalnu un Tīreļu purvu, jo viņas palika pie 

mums vēl vienu dienu ilgāk no svētdienas uz 

pirmdienu (šoreiz gan 1-istabas dzīvoklī, un bija gana 

labi).  

     Meitenes teica, ka šī bija pirmā reize, kad 

piedaloties Tezē, ir jutušas tik lielu viesmīlību un 

rūpes par viņām. Tas bija jauks kompliments, kas 

apstiprina, ka dodot mīlestību, saņemt pretī var daudz 

vairāk. Vēl joprojām sazināmies un, iespējams, kādu 

dienu paši brauksim ciemos vai arī uzņemsim viņus 

vasarā.  

 

Šķerbergu ģimene no Jelgavas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mēs esam neliela vācu grupa, kas Taize tikšanās 

laikā uzturējās jūsu jaukajā pilsētā. Šobrīd esam 

atpakaļ savās ģimenēs un vēlamies jums pateikties 

par brīnišķīgo viesmīlību, ko saņēmām Jelgavā.  

Mums visiem bija iespēja dzīvot viesģimenēs. Mēs 

nebijām gaidījuši tik siltu uzņemšanu un tik īpašu 

laipnību, kādu piedzīvojām šajās ģimenēs. Viņi mums 

daudz stāstīja par Latvijas vēsturi un parādīja Jelgavu. 

Mēs tiešām bijām bēdīgi, kad mums bija jābrauc 

prom. 

     Savas viesošanās laikā mēs rītus pavadījām vietējā 

draudzē. Mēs sākām ar kopīgu rīta lūgšanu, bet pēc 

tam sadalījāmies nelielās grupās, lai iepazītos un pēc 

tam diskutētu par sociālām problēmām. Šajās grupās 

bija cilvēki no dažādām tautām, un tā veidojās 

draudzība starp jauniešiem no visas Eiropas.  

Pusdienlaikā ar autobusu devāmies uz Rīgu. Tur 

gājām uz baznīcu, lai atkal lūgtos un pēc tam 

piedalītos dažādos semināros vai apskatītu pilsētu. 



 7 

Vakaros gandrīz visus svētceļniekus satikām Ķīpsalā. 

Tur mums bija vakariņas un vakara lūgšana. Pēc tam 

mēs ar autobusu devāmies uz Jelgavu. Kad bijām 

savās viesģimenēs, baudījām jaukas sarunas vai 

spēlējām spēles līdz pat gulētiešanai.  

     Mēs dzirdējām, ka arī Jelgavas dome ir atbalstījusi 

draudzi. Paldies par šo atbalstu! Mēs tiešām 

priecājāmies par Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu 

kopā ar viesģimenēm un citiem jauniešiem! Un 

vēlreiz- liels paldies visiem iedzīvotājiem! 

 

Ar mīļiem sveicieniem, David, Franziska, Lea, 

Lukas, Markus, Mercedes, Pia, Rebecca un Sara no 

Vācijas 

 

 

 

 

Man ļoti patika. Bija mājīgi un vienkārši. Es atklāju 

Dievu no cita skatupunkta. Pats esmu grieķu katolis 

un saprotu, ka Dievs ir tad, kad ir mīlestība. Rīgā bija 

gan mīlestība, gan rūpes. Paldies!  

 

Mykhalo no Ukrainas 
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Kad pirmo reizi izdzirdēju par 

Tezē pasākumu, sajutu Dieva 

Gara aicinājumu iesaistīties. 

Sākotnēji doma par viesu 

uzņemšanu savā nelielajā 

vienistabas dzīvoklī šķita 

diezgan nereāla. Tā jau tas 

notiek: Dievs uzrunā mūsu 

sirdis, bet tūlīt klāt ir arī „melu 

tēvs”, kurš liek visu izspriest ar 

prātu. Atrunu ir daudz: dzīvoklis 

par mazu, īsti nesanāk iekļauties 

pasākumā ar savu dienaskārtību, 

nav zināms, kādi cilvēki 

trāpīsies, nav perfekta remonta 

mājās, ar kuru apmierināt savu 

EGO (vēlēšanos radīt labu 

iespaidu) utt.  

     Katra šāda situācija ir 

pārbaudījums un mācību stunda 

mūsu paļāvībai uz Dieva vadību 

un solis garīgajā izaugsmē. Jau 

kādu ilgāku laiku esmu sapratis, 

ka tad, ja apstājos domāšanā  

„VAJADZĒTU darīt to un to”, 

esmu zaudējis, jo viss paliek 

labo nodomu līmenī. Lai 

piepildītu Dieva Gara 

aicinājumu, nepieciešama rīcība. 

Lūdzu Dievu, lai Viņš veido 

apstākļus, ka varu praktiski 

realizēt šo ieceri, un saņēmu 

pamudinājumu: ”Rīkojies, 

pārējais ir Manā ziņā.” Sākotnēji 

domāju, ka varēšu uzņemt vienu 

cilvēku. Tad uzzināju, ka 

jāuzņem vismaz divi viesi. 

Paļāvībā sapratu: kur ir viens, 

pietiks vieta arī diviem.  

     Kad piedzīvoju brīnišķīgo 

sadraudzību ar savām viešņām -

klostermāsu Eližbetu un novici 

Agnešku no Polijas- sapratu, ka 

kvadrātmetriem nav nozīmes, jo 

sirds siltumu nevar izmērīt ne 

metros, ne kilogramos. Kur 

vietas pietika diviem, tu varēja 

būt arī četri. Tā bija jauna, 

iedrošinoša pieredze.  

     Uzreiz ar viešņām izveidojās 

labs kontakts. Lai gan 

sarunvalodas atšķīrās (man- 

krievu valoda, Eližbetai – angļu 

valoda), nebija problēmu, jo 

daudzas lietas ir saprotamas bez 

vārdiem. Tiešām sajutu 

aicinājumu darīt visu iespējamo, 

lai abas māsas Kristū justos, kā 

mājās. Tā ir brīnišķīga sajūta, ka 

varu dalīties ar iepriekš 

nepazīstamiem cilvēkiem visā, 

kas man ir. Dieva Vārds saka par 

to, ka svētīgāk ir dot, nekā ņemt. 

Dievs pats rādīja piemēru, 

atdodams par mums dārgāko- 

Savu Dēlu, lai mēs varētu 

saņemt Pestīšanu.  Mūsu upuri 

gan nav tik dramatiski, bet visu, 

ko darām saviem līdzcilvēkiem, 

mēs darām arī Kristum. Mūsu 

dzejnieks Rainis ir teicis: ”Gūt 

var dodot, gūt var ņemot, dodot 

gūtais – neatņemams.” Tiešām 

sajutu šo īpašo došanas prieku 

un pat nezinu, kurš saņēma 

lielāku gandarījumu-devējs vai 

saņēmējas.  

     Kāds brālis jautāja: „Tad jau 

tev šis pasākums „iesita arī pa 

maciņu”?”. Es nedaudz apstulbu, 

jo tajā brīdī sapratu, ka par šādu 

aspektu vispār nebiju pat 

padomājis. Tā bija liecība, ka 

Dievs dod visus nepieciešamos 

resursus, ja paļāvībā atsaucamies 

Viņa aicinājumam. Plašāk 

skatoties: jo vairāk manā dzīvē 

ienāk došana un dalīšanās, jo 

vairāk Dievs svētī visādos 

veidos: garīgi, dvēseliski un 

materiāli. 

     Kādā brīdī nāca apjausma, ka 

šī bija lieliskākā gada nogale, 

kādu esmu piedzīvojis. Sarunas 

ar viešņām, kopīga sadraudzība 

un maltīte, vienkāršie un garīgi 

piepildītie lūgšanu un slavēšanas 

rīti, Gadu mijas pasākums 

draudzē kopā ar jauniešiem- tas 

viss šo laiku padarīja īpašu un 

svētītu. Tās bija tikai četras 

dienas kopā, bet tik ļoti 

satuvināja, ka viešņām 

aizbraucot, līdz ar viņām devās 

daļa no manas sirds.     Šī bija 

brīnišķīga iespēja iepazīties ar 

citu cilvēku ticības pieredzi, 

saprast, ka, neskatoties uz 

konfesionālajām atšķirībām 

Dievs Tēvs, Dievs Dēls un 

Svētais Gars ir kopējs un 

vienots. Eližbeta liecināja gan 

par to, cik aizkustināta ir par 

rūpēm un dalīšanos it visā, kā arī 

par to, cik uzrunājoša bija mana 

ticības liecība. Arī 

dievkalpojumā pieredzētais viņai 

apliecināja, ka nav nepieciešami 

rituāli, kādi īpaši atribūti, lai 

izdzīvotu patiesu ticību, bet 

svarīga sirds vienkāršība un 

paļaušanās uz To Kungu. Esmu 

pateicīgs Dievam par šo 

brīnišķīgo pieredzi un svētīgi 

pavadīto laiku! 

Ainārs no Jelgavas 

 

Klostermāsa Eližbeta pēc 

atgriešanās Polijā Aināram, kas 

viņu kopā ar novici Agniezsku 

laipni uzņēma vienistabas 

dzīvoklī, atsūtīja šādu liecību: 

„Tā ir, ka dodot nesavtīgi, mēs 

saņemam daudz vairāk atpakaļ. 

Es joprojām domāju par laiku, 

ko pavadīju Latvijā, īpaši 

Jelgavā. Es biju informēta par 

protestantu baznīcu, bija arī kāda 

lūgšanu pieredze, bet joprojām 

apbrīnoju jūsu vienkāršību. Ir tik 

nozīmīgi satikt Jēzu ikdienas 

situācijās bez speciālas vietas, 

apģērba vai sarežģītiem 

rituāliem. Vakar, kad apdomāju 

Jāņa evaņģēlija 1.nod , 36.pantu, 

es lasīju ”un ieraudzījis Jēzu 

staigājam, viņš saka: “Lūk, 

Dieva Jērs!”” Tas ir pārsteidzoši, 

Jēzus iet ar mani manā ikdienā. 

Viņš ir klātesošs manā darbā, 

manās attiecībās, visā manā 

dzīves uzdevumā (misijā), tajā, 

kas man jādara. Viņš ir. 

Vienkāršībā un mīlestībā. Man ir 

tikai jāseko Viņam. Viņš ir mans 

Kungs un Glābējs, es izvēlos 

Viņu. Viņš manai dzīvei dod 

jēgu, bet tai pat laikā es par Viņu 

aizmirstu, es neredzu Viņu katrā 
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brīdī ikdienā. Es aizmirstu Viņam pajautāt, ko Viņš 

darītu manā situācijā.  

      Jūsu baptistu baznīcā ir kaut kas no tā- ieraudzīt 

Jēzu ikdienā bez īpašas liturģijas, ritiem un formas. 

To vēlos no jums mācīties, un tā ir daļa no manas 

Tezē pieredzes. Priecājos, ka Dievs mani sūtīja tieši 

Aināra mājoklī, kur kopā ar Agniezsku pavadījām 

jauku laiku. Viņa tieši raksta liecību par laiku Latvijā, 

par tavu [Aināra] liecību, ar kuru mums stāstīji, un to, 

ka ar mums dalījies visā, kas tev bija. Es viņai pilnīgi 

piekrītu! 

Lai arī visu piedzīvoto ir grūti ietērpt vārdos, kur nu 

vēl svešvalodā! Es novēlu, lai tu redzētu, kad Jēzus 

tavā dzīvē iet garām un aicina sekot Viņam. 

 

Lūdzoties, māsa Eližbeta”  

 

Kad pirmo reizi dzirdēju par to, ka Tezē dienas 

būs arī Latvijā, nodomāju: o, forši! Nu jā, bet 

Rīgā… Mēs varētu atvērt mūsu nama durvis, bet 

izvadāt no Jelgavas uz pasākumiem Rīgā būtu grūti. 

Tā bija klusā lūgšanu nopūta. Pēc kāda laika mūsu 

draudzē izskanēja aicinājums uzņemt Tezē 

dalībniekus arī Jelgavā. Dievs atveda cilvēkus uz 

Jelgavu. Slava Dievam! Vienojāmies ar vīru Artūru, 

ka atbrīvosim un iekārtosim vienu istabu četriem 

viesiem. Tas bija reāls skaitlis: gan pie brokastu galda 

visiem vietas pietiktu, gan ar auto nogādāt līdz un no 

baznīcas, gan siltais ūdens dušā visiem pietiktu. 

     28.decembra rītā saņēmām pārtikas maisu. Dāvanu 

no Dieva īstajā laikā. Pēcpusdienā sagaidījām mūsu 

trīs ukraiņu puišus: Bohdan, Anatoliy un Yosip. 

Diezgan noguruši pēc garā ceļa, bet smaidīgi, 

runātīgi, atvērti un ļoti pateicīgi. Vakarā, kad puiši 

jau bija atgriezušies no pirmā Rīgas brauciena, viņi 

bija ļoti priecīgi un pozitīvu emociju pilni. Vīram bija 

telefona zvans ar lūgumu paņemt vēl vienu lietuviešu 

puisi. No baznīcas viņš zvana un saka: „Klausies, viņi 

te kā siļķes mucā. Varbūt varam kādu izguldīt 

viesistabā?” Apdomāju un atbildēju: „Varam, bet 

labāk meitenes.” Tā nu vīrs atbrauca ar lietuviešiem: 

Juozas, Kristinu un Simonu. Arī bērni bija ļoti 

priecīgi, tikai Timotejs (5 gadi) bija nedaudz bēdīgs, 

jo nesaprata, ko viņi runā.  

     Viesi bija ļoti saprotoši, kad pastāstījām, ka dušā 

pēc kārtas var nomazgāties trīs cilvēki, viņi paši 

vienojās, kurš ies mazgāties no rīta, kurš - vakarā. 

Nevienam netraucēja arī tas, ka vannas istabai nav 

krampīša, jo bērni mēdz iekrampēties. Tas tikai 

izraisīja vairākas smieklīgas situācijas. 

     Pirmajā rītā puišiem bija grūti piecelties, tāpēc 

sākām brokastot kopā ar meitenēm. Tad pievienojās 

Juozas un, kamēr vīrs lietuviešus veda uz baznīcu, es 

brokastoju kopā ar ukraiņiem. Vieta pie galda pietika 

visiem un nebija grūti arī sarunāties. Ar ukraiņiem 

sarunājāmies krieviski, bet ar lietuviešiem - angliski. 

Tā sakārtojās celšanās un nokļūšana līdz baznīcai.   

Katru vakaru tikāmies pie tējas, un ciemiņi dalījās 

dienas iespaidos. Prieks bija, ka ukraiņu puišiem 

mērķis nebija tikai ceļošana, ņemot vērā to, ka viņi 

pirmo reizi ir Latvijā, bet kopīga lūgšana par mieru 

Ukrainā un turpmāku Dieva vadību viņu dzīvēm. 

Lietuviešu meitenēm šis brauciens bija laba atelpa un 

garīgs stiprinājums pēc skolas eksāmeniem. Ukraiņu 

puiši aktīvi centās iemācīties kādus vārdus latviski, 

lai varētu sazināties ir Timoteju. Savukārt mēs 

tulkojām viņa jautājumus.  

     Neatkārtojams un priecīgs bija 31.decembra 

vakars, kad kopīgi sagaidījām Jauno gadu Tautu 

svētkos un atvadījāmies no lietuviešiem, jo viņiem 

bija savi plāni 1.janvārim.  

 

 
   

    Īpašas bija 1.janvāra pusdienas kopā ar ukraiņiem, 

jo ar viņiem sākās mūsu piedzīvojums un noslēdzās. 

Nesteidzoties baudījām  pusdienas, apmainījāmies 

dāvaniņām, un bija skumīgi šķirties. Timotejs tika pie 

īpašas dzimšanas dienas dāvanas un viesu 

apsveikumiem, bet mēs pie vairākiem suvenīriem. 

Brīnišķīgs novēlējums bija kopā ar dāvanu- 

tradicionālo ukraiņu vīnu:” Jēzus pirmais brīnuma 

darbs bija, kad Viņš kāzās ūdeni pārvēta vīnā. Lai 

visas pārmaiņas nākamajā gadā ir tikai uz labu, un lai 

tās nekad nebeidzas!” 

Mēs spērām soli ticībā un baudījām, cik Dievs ir labs! 

 

Kristus mīlestībā, 

Ginteru ģimene no Jelgavas 
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Jelgavā ierados pirms pusdienas ar pēdējo autobusu. Cilvēki baptistu draudzē joprojām mūs gaidīja, piedāvājot 

ēdienu un dzērienu un organizējot mūsu sadalīšanu pa viesģimenēm, cik vien tas iespējams. Es tiešām augstu 

novērtēju šo silto sagaidīšanu un organizētību.  

     Nākošo trīs dienu rīta lūgšanu laikā bija jauki brīži, kuru laikā Dieva Vārdu izrunājām ap desmit dažādās 

valodās. Es biju laimīgs, ka varēju palīdzēt tajā, ko vislabāk spēju: organizēšanā. Es arī augstu novērtēju iespēju 

sarunāties diskusiju grupās ar poļu, horvātu, ukraiņu un lietuviešu jauniešiem ar līdzīgu dzīves pieredzi kā man. 

Man arī patika sarunas ar vietējās draudzes organizatoriem, kad tēja, cepumi un sviestmaizes deva mums spēku 

pirms došanās ar autobusu uz Rīgu. Šo sarunu laikā atklāju, ka Latvijas baptistu draudzes ir tiešām radniecīgas tām 

protestantu draudzēm, kuras apmeklēju Francijā.  

     Un visbeidzot,  Nāciju festivāls (Tautu svētki) ārā ar siltu tēju, tipiskajiem latviešu ēdieniem, kas bija ļoti 

baudāmi, un nobeigumā dziesma “Kungu Kungs..” ir man ļoti nozīmīgas atmiņas. 

     Svētdienas rīta pirmo daļu pavadīju gan latviešu, gan krievu baptistu draudzē, kur biju pateicīgs, ka varēju kopīgi 

ar draudzi dziedāt, jo zināju dziesmu un mūziku, ko rādīja uz ekrāna. 

     Es vēlos pateikties katram, kurš uzdrošinās rīkot tik lielu tikšanos. Pateicieties Dievam, ka jūs ar daļu Latvijas 

jauniešiem varējāt piedalīties Tezē tikšanās!  

 

Thomas no Francijas 

 

 

 

 

Mūsu ģimenē, kurā aug četri bērni, viesu uzņemšana bija izaicinājums un apliecinājums, ka spējam uzņemt 

viesus, jo sākumā par to bija lielas šaubas. Atcerējāmies, kā paši pirms desmit gadiem braucām uz Tezē tikšanos un, 

ka dēlam Linardam liekot vārdu, domājām arī par Šveices virsotni Linard. Turklāt arī pašiem ieguvums - nedaudz 

palīmējām tapetes un sakopām māju.  

     Pie mums dzīvoja Verners un Eliass no Šveices. Verners vairs sen nav jaunietis, jo jau vairāk nekā 25 gadus 

brauc uz Tezē. Savus viesus redzējām visai maz - no rīta viņi devās prom 7:40, atgriezās 21:40 vakarā. Acīmredzot 

pilnībā piedalījās Tezē programmā, kas bija ļoti jauki.   
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      Pēc viesu aizbraukšanas mūsu dēli Jānis (7gadi) un Druvis (4 gadi) sazvērnieciski izdomājuši, ka gribot, lai 

Verners un Elija (tā mēs saucām Eliasu) būtu mūsu tētis un mēs dzīvotu pie viņiem! Savukārt dēls Jānis, izdzirdot 

kādu Tezē dziesmu, šad tad saka: šīs dziesmas mēs dziedājām pie Vernera. Jāatzīmē, ka Verners ar ģitāru pavadīja 

dziesmas Vecgada vakara lūgšanā par mieru, kur arī mēs ar ģimeni piedalījāmies. Kaut gan iespaids bija tikai 

stundas garumā, mūsu dēlam tas ir spilgti iespiedies atmiņā! Verneram arī ir dvīņu zēns un meitene, tāpat kā mums. 

     Priecājamies, ka mums tika tieši šie viesi, jo abi ir ar dzīves pieredzi un spēju būt pacietīgiem. Jaunieši varētu 

būt bijuši stipri ambiciozāki un neaprēķināmāki. 

Vecākajam dēlam Linardam ir viena humpalu jaciņa, kam uz piedurknes rakstīts iepriekšējais īpašnieks Eliass. Viņš 

bija priecīgs, ka Dievs darbojas arī šādi. 

     Mūsu ģimeni ļoti iepriecināja, ka bijām viesģimene pie baptistu draudzes. Paldies par atsaucību un to, ka mūs 

pieņēmāt, lai gan neesam jūsu draudzē! Atbraukšana, aizbraukšana, izkāpšana RAFā - viss bija tik labi organizēts! 

 

Straumju ģimene no Jelgavas 

 

 

 
 

Tā kā dzīvoju viena divistabu dzīvoklī, pusotru nedēļu pirms pasākuma nolēmu atvēlēt vienu istabu trīs 

jauniešiem. Mans dzīvoklis ir blakus Jāņa baznīcai, tātad pavisam netālu no Jelgavas Baptistu baznīcas, un pie 

manis dzīvoja trīs poļu meitenes. Mums ar meitenēm bija laba komunikācija, es viņām pilnībā uzticējos, atstāju 

dzīvokļa atslēgu. Kopā gan nesanāca pavadīt daudz laika, jo Tezē programma bija piesātināta un man bija jāstrādā, 

bet vakaros tikāmies, runājāmies. Es strādāju Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī un piektdien no rīta Katoļu 

baznīca veda pie mums visus savus Tezē jauniešus. Biju uzaicinājusi arī savas poļu meitenes, izrādīju viņām visu, 

viņām ļoti patika, vienīgi bija maz laika. 

     Sestdien kopā ar meitenēm gāju uz kopīgo svētbrīdi Krievu baptistu baznīcā, pēc tam ar visiem kopā sagaidījām 

Jauno gadu un kopā baudījām priekšnesumus baptistu draudzes pagalmā. Svētdien meitenes pašas pieteicās 

pagatavot pusdienas. Es sagādāju produktus, un tapa garda svētku maltīte. Viņas man uzdāvināja lielu maisu ar poļu
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gardumiem, es viņām - Jelgavas suvenīrus. 

Atvadījāmies ar asarām acīs, jo meitenes tiešām bija 

ļoti sirsnīgas. Es no savas puses gādāju, lai viņām 

nekā netrūktu. Sarunājām, ka braukšu vasarā ciemos. 

     Par ieguvumiem - es jutu lielu prieku un svētību 

no tā, ka varēju dot mājas šīm jaunajām 

svētceļniecēm. Arī viņas bija ļoti priecīgas un 

pateicīgas, jo bija satraukušās par dzīvošanas 

apstākļiem. Dievs tā sakārtoja, lai tieši mēs satiktos. 

Ticu, ka tā bija arī citiem - Dievs zināja, kam kādus 

cilvēkus dot. Es pati esmu Jelgavas Sv. Annas 

luterāņu draudzes locekle un tur arī kalpoju, bet šīs 

bija katoļu meitenes. Viņas man jautāja, vai esmu 

katoliete, un es viņām izstāstīju, ka nē. Viņas man 

jautāja, vai svinam Ziemassvētkus. Tad es viņām 

mazliet izskaidroju galvenās atšķirības. Domāju, ka 

viņām redzesloka paplašināšanai arī tas bija ļoti 

svētīgi, un viņas saprata, ka arī mēs ne-katoļi esam 

Dieva bērni un mums ir tik daudz kas kopīgs. 

 

      

 
 

 

     Tagad pēc šī pasākuma es domāju, ka latvieši būtu 

daudz drosmīgāki uzņemt šāda liela pasākuma 

dalībniekus savās ģimenēs. Mazliet žēl, ka visi 

neizmantoja šo iespēju, bet esmu pateicīga Dievam, 

ka tomēr piekritu. Es pati pirmo reizi biju Jelgavas 

Baptistu krievu baznīcā un, godīgi sakot, pirms tam 

pat īsti nezināju, kas tā ir par draudzi. Esmu priecīga, 

ka piedalījos, kaut gan iepriekš šaubījos. Liels paldies 

jums, organizatoriem, par ieguldīto milzīgo, bet ļoti 

īpašo, svarīgo un svētīgo darbu! Paldies, ka 

nenobijāties no šī izaicinājuma!  

Lai Dievs jūs svētī, vada un pasargā visu šo Viņa 

žēlastības laiku! 

 

Pateicībā, Vita no Jelgavas 

 

 

Ar Tezē kustību iepriekš tieši iepazinusies nebiju, 

izņemot viņu jauko dziesmu dziedāšanu dažos 

trešdienu dievkalpojumos. Kad decembra vidū TV  

izdzirdēju ziņu, ka vēl 8000 gaidāmo viesu ir bez 

naktsmājām, sapratu, ka jārīkojas. Zvanīju Aijai un 

pieteicos uz 3 angliski runājošiem viesiem! Tālākais 

jau notika kā pats no sevis. Priecīgi satraukta, 

gatavojos. Priecīga satikos ar savām trīs ļoti jaukajām 

franču meitenēm Agati, Valēriju un Paulīni. Viņas ar 

pateicību pieņēma visu, ko piedāvāju savās 

vienkāršajās mājās. Ar pirmo mirkli kontakti veidojās 

brīvi un draudzīgi. Daudz runājāmies, stāstot par sevi, 

savu valsti, ceļu pie Dieva. Meitenes visu gribēja 

zināt, saprast, nobaudīt un nogaršot.  

     Atsaucoties uz Mairitas zvanu, negaidot iesaistījos 

vecgada rīta un vakara kopīgajās lūgšanās un pat 

rīcības grupas darba sapulcē! Mairita, sirsnīgs paldies 

par šo zvanu! Tas, nudien, piešķīra manai dienai 

jaunas, spilgtas un dzīvelīgas krāsas! Darba sapulce 

notika krievu baptistu draudzes virtuvē. Viens pēc 

otra tika nosaukti Jaungada naktī paredzētā Nāciju 

festivāla jeb tautu svētku norisei vajadzīgie 

sagatavošanās darbi un atbildīgie par izpildi. Katli 

karstajam dzērienam, pīrāgi, cepumi (katrā ziņā ar 

lielām sēklām rotāti!), elektrības vadi, prožektori, 

raķetes, latviešu grupas priekšnesums, dziesmu 

lapas… Saņēmusi savus uzdevumus, priecīgi steidzos 

tos izpildīt!  

     Pārsteidzoši - arī visi citi atbildīgie bija uzdevumu 

augstumos, un Jaungada sagaidīšana izvērtās ļoti 

skaista. Netrūka dziļas nopietnības, dažādās valodās 

lasot Bībeles tekstu, lūdzot un slavējot Dievu, dziedot 

vienkāršās, skanīgās, vienojošās Tezē dziesmas. 

Toties ārpusē, stāvvietā un zālienā, raisījās draiskas 

tautu dziesmas, dejas un rotaļas. Kopā ar poļu 

jauniešiem gājām cēlajā Polonēzē, dancojām kopā ar 

ukraiņiem, rotaļājāmies- nē, cepām kartupeļu 

pankūkas!- jaukās lietuviešu ģitāristes vadīti. Vācieši, 

šveicieši, francūži, rumāņi, horvāti,-katrs sniedza ko 

skaistu no savas tautas mākslas. Arī mēs, latvieši, 

sanācām krietns pulks, un „Bēdu manu,lielu bēdu” 

nodimdēja visai bezbēdīgi! Toties „Kungu Kungs un 
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Ķēniņu Ķēniņš” izskanēja kā skaista pielūgsme un 

slava Dievam.  

     Nemanot paskrēja laiks, negribot jāšķiras. Nākošā 

rītā manas francūzietes līdz ar vairākiem citiem 

viesiem piedalījās mūsu draudzes svētdienas 

dievkalpojumā, kas arī izvērtās par lielisku, garīgi un 

muzikāli piepildītu notikumu. Tad vēl atvadu 

pusdienas pie mums mājās, vēl pēdējās sarunas, 

smiekli, albūmi, čalošana, apmainīšanās dāvaniņām 

un e pasta adresēm… Franču dziesmu dziedāšana 

visu ceļu no Lidotāju ielas 22 līdz pat Mātera 54… 

Apskāvieni un aicinājumi ciemos uz Franciju- Lionu 

un Monpeljē… Who knows; Never say never! (Kas 

zina; nekad nesaki nekad!) Tā nodomāju un teicu tai 

brīdī. Šķiršanās brīdī uzvēdīja skumjas.  

     Bet pāri visam-prieks par Dieva mīlestības maigo, 

gaišo, spēcinošo pieskārienu, ko izjutām ne tikai mēs 

ar vīru Andri, bet, nešaubos, katrs, kas iesaistījās 

aizrobežu viesu uzņemšanā. Viņi atlidoja pie mums 

kā eņģeļi, apmirdzēja visu, darot mūs par 

laimīgākiem, labākiem cilvēkiem. Viņi nāca ar 

mīlestību pāri robežām, atziņu un konfesiju barjerām. 

Un arī mūsos ļāva uzplaukt vienkāršai, sirsnīgai, 

patiesai mīlestībai.  

Lai mums visiem izdodas to paturēt un vairot! 

Guna no Jelgavas 

 

 
 

Kā lai izsaka piemērotu pateicību par visu, ko 

piedzīvoju Taize tikšanās laikā? Vispirms no visas 

sirds es vēlos pateikties viesģimenei. Es jutos tik 

svētīta! Mūsu laiks (mēs bijām trīs francūzietes) ar 

brīnišķīgo Gunu un viņas vīru Andri un mīļo un 

smieklīgo mazo suni bija tik īpašs! Katru rītu mēs 

cēlāmies steigā (ir grūti agri piecelties!), bet pēc tam 

mēs bijām tik laimīgas, jo pirms devāmies uz Taize 

tikšanos,  brokastīs jau gaidīja īpaši un garšīgi ēdieni. 

Domāju, ka ar to pietiktu ikvienam! 

      

 
 

Mēs pavadījām jauku laiku ar Gunu, runājot par dzīvi 

Latvijā, viņas ģimeni un bērniem, par kultūru un 

ticību. Vēlos teikt, ka mani tas uzrunāja īpaši: par 

Gunas dzīves stāstu un cīņām ticības dēļ, kas bija 

jāpiedzīvo. Mēs to nevarējām iedomāties un bijām 

ļoti aizkustinātas. Tas mums bija pamācošs piemērs, 

kas paliks mūsu atmiņās visu atlikušo dzīvi. 

Neskatoties uz to, ka mēs jau bijām dzirdējuši, ka 

daudzi kristieši atrodas šādā stāvoklī, mums ir grūti 

iedomāties situāciju, kad nevar brīvi praktizēt savu 

ticību. Šobrīd arī mūsu valstī nav viegli to darīt, jo 

pieaug ateisms, kas izraisa aizliegumu dalīties ar 

ticību, jo tā esot izdzīvojama tikai privāti. Tāpat 

pieaug arī reliģiskais ekstrēmisms, kas rada ļoti sliktu 

iespaidu par ticību. Es ceru, ka, ja kādreiz man dzīvē 

nāksies sastapties ar vajāšanām ticības dēļ, tad es 

varēšu teikt: “Jā , es ticu Jēzum!” un atcerēties Gunas 

stāstu; viņas piemērs man dos spēku un drosmi nekad 

neklusēt.  

     Pēdējā dienā pirms fantastiskās maltītes 

dzīvojamajā istabā, kad svinējām pirmo Jaunā gada 

dienu (kas arī bija mūsu pēdējā tikšanās), mēs 

piedalījāmies Latviešu baptistu draudzes 

dievkalpojumā. Bija interesanti to piedzīvot, jo mēs 

visas trīs esam katolietes. Tas tiešām bija īpašais Tezē 

Gars, kas parādīja, ka vienotība, neskatoties uz 

atšķirīgo, ir iespējama. Jā, Svētais Gars bija ar mums 

tāpat, kā pēdējā vakarā kopā ar visām viesģimenēm 

un jauniešiem no visas Eiropas, priekā, smieklos, 

īpašajā maltītē, tradicionālajās dziesmās un 

fantastiskajā uguņošanā! Visas šīs lietas mūsu 

saimnieki darīja, lai padarītu mūs laimīgus! Ar 

vārdiem ir grūti raksturot latviešu dāsnumu! 

     Es vēlos pateikties visiem latviešiem, kas atbalstīja 

Taize tikšanos, īpaši Jelgavā. Liels paldies no manis 

un … Dieva. Tādēļ, ka es ticu, ka jūsu dāsnums, 
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mīlestība, drosme un ticība Jēzum un jūsu 

mobilizējošā rīcība mūsu dēļ Viņu ļoti aizkustināja. 

Es varu iedomāties Kunga prieka asaras, redzot visus 

šos dažādos kristiešus kopā dejojot, dziedot un 

smejoties mierā un gaismā. Tā ir priekšgarša debesu 

Jeruzālemei, vai ne?! 

“Dieva Valstība ir taisnība, miers un prieks Svētajā 

Garā, nāc, Kungs un atver mūsos Tavas valstības 

vārtus!” (Tezē) 

 

Agathe no Francijas 

 

 

 

 

 

 
Klausoties Latvijas Kristīgo radio, izskanēja ziņa 

par Jauniešu Tezē tikšanos Rīgā. Sirdī ļoti vēlējos 

kļūt par vies ģimeni, bet likās, ka ir šķēršļi: tālu no 

Rīgas- paša Lietuvas robeža, ļoti veca lauku māja, 

valodas barjera, vīrs slimnīcā... Bet tad, kad 

uzzinājām, ka  7 tūkstošiem vēl nav mājvietu, 

vienojos ar vīru un pieteicāmies. Tā kā bija jāvadā, 

tad varēju mājvietu dot tikai četriem jauniešiem. Biju 

ļoti laimīga, ka varēju to izdarīt! Pirmo reizi savā 

mūžā piedzīvoju tik skaitu un piepildītu Jauno gadu! 

 

 
 

     Esmu no Katoļu draudzes, tāpēc Baptistu baznīcā 

biju pirmo reizi, apsēdos un gaidīju savus jauniešus. 

Satraukums bija ļoti liels. Ienākot jauniešiem, acīs 

iekrita viens puisis ar drediem matos. Nodomāju - 

kāds jauks puisis! Dievs uzklausīja manu balsi un 

tieši viņš un viņa draugi nokļuva pie mums! Tā kā 

dzīvoju Elejas pagastā, tad pirmās 3 tikšanās stundas 

izmantoju pilsētas apskatei, aizvedu uz pili uz 

promenādi! Jaunieši bija poļi. Divi no tiem - brālis un 

māsa dzīvoja Briselē, bet citi divi jaunieši bija no 

Polijas. Grūti gāja ar valodu, bet kārtējo reizi 

pārliecinājos - mīlestībai valodu nevajag. 

 

 
 

 

     Katru rītu pagatavoju brokastis, tad sēdāmies 

mašīnā, un jaunieši devās uz baznīcu, bet es uz darbu, 

vakarā braucām pakaļ. Žēl, ka viss bija tumsā un viesi 

neredzēja mūsu skaistos Latvijas laukus. Bet jaunieši 

bija pilni apņēmības atbraukt mūs apciemot vasarā!  

     Gada pēdējās dienas ieviesa īpašus svētkus, jo 

30.decembrī  Marisjai palika 17 gadi. Nosvinējām ar 

torti un sveču salūtu, bet pats galvenais notikums 

saistās ar 30.decembri. Viktors, kas ir medicīnas 

students no Polijas,  bildināja Olgu, kura dzīvo un 

studē Briselē! Līdz ar to mums bija svētki dubultā. 

Lieli, skaisti svētki! Atvadoties, jaunieši uzaicināja uz 

kāzām, par kurām tiks īpaši paziņots. 
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Arī Jaunais gads nāca ar pārsteigumiem: mazliet pēc 

pusnakts mūsu kūtī aitiņai, kura Ziemassvētkos pabija 

Jelgavā dzīvajā Betlēmē, sāka dzimt jēriņi, par ko 

jaunieši bija  lielā sajūsmā! Viens jēriņš bija ļoti 

maziņš. Jauniešiem bija iespēja barot to ar pudelīti 

istabā. Tā līdz rīta ausmai noņēmāmies ar 

dzemdībām! Jauniešiem bija iespēja redzēt Latvijas 

aitas ar jēriem, trušus, cūkas, tītarus, vistas, bulli, 

pīles, kaķus un suņus. Tika piedzīvota īsta lauku 

burvība, kā arī lielākā daļa gatavoto ēdienu bija no 

pašu saimniecības izaudzētās produkcijas. Katru 

vakaru sagaidījām ar siltām vakariņām. Šķiroties 

jauniešiem bija asaras acīs, teica lielu paldies un 

teica, ka tik labi nav baroti nekur! Un mēs ceram uz 

tikšanos. Viesi aicināja mūs apciemot Poliju un 

Briseli! 

Liels paldies par Eņģeļiem! Zinu, ka es savā mūžā 

kaut ko tādu vairs nepiedzīvošu! 

 

Zemeņu ģimene no Lietuvas pierobežas 

 
 
Mani trīs Tezē autobusa svētceļojumi uz Eiropas 

lielpilsētām Lisabonu, Milānu un Zagrebu saistās, 

pirmkārt, ar cilvēka pieņemšanu. Pat,  ja manos 

priekšstatos šis cilvēks ir tālu no Dieva. Atceros, ka 

pirmajā svētceļojumā uz Portugāli sākumā biju 

vīlusies, ka ne visi jaunieši atbilst manam 

priekšstatam par svētumu. Sāku domās šos cilvēkus 

šķirot, līdz atvēru līdzpaņemto Bībeli, un Dievs uz 

mani ļoti skaidri runāja: ‘’Pieņemiet tos, kas ticībā 

vēl vāji, un netiesājiet viņu domas…” un “Neviens lai 

nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu 

ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un 

šķīstībā.” (attiecīgi: Pāv. vēst. Romiešiem 14.,1.-3. 

Un Pāv. vēst. Timotejam 4.,12.). Kopš tās reizes 

ieguvu brīvību šai jautājumā.  

    Otrkārt, ar plašāku skatu uz citām valstīm un 

tautām, to kultūras atšķirībām. Dzīvojot viesģimenē, 

tiek dota brīnišķīga iespēja caur ģimeni (nevis 

tūrisma bukletu)  ieraudzīt valsti un tautu. 

Treškārt, ar beznosacījuma mīlestību, ko piedzīvoju 

Tezē lūgšanu laikā. Tieši šī brīvība- neskatoties uz 

iekšējo stāvokli, jautājumiem, šaubām, valodu un 

konfesiju atšķirībām, esi aicināts būt Dieva mīlestības 

klātbūtnē kopā ar citiem kā vienā lielā ģimenē. Kopā 

lūgt un kopā dziedāt  mīlestības valodā. Tad pilnīgi 

sveši cilvēki kļūst par tuvāko, dodot visu, kas 

nepieciešams, lai justos gaidīts viņu namā un zemē.  

     Saņēmusi tik daudz mīlestības un pozitīvus 

iespaidus savos svētceļojumos, ļoti vēlējos būt devēja 

lomā. Tomēr, redzot vienkopus vairākus desmitus 

tūkstošus jauniešus, sapnis, ka Tezē varētu notikt 

Latvijā šķita nereāls… 

     Jau no pirmā brīža, kad izdzirdēju par Tezē Rīga 

jauniešu tikšanos, nolēmu pieteikties par brīvprātīgo. 
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Nevarēju noticēt, ka jauniešus mājās uzņems arī mana 

draudze, jo biju gatava braukt palīgā uz Rīgu.  

Aicinājums Jelgavas iedzīvotājiem atvērt sirdis un 

mājokļus jauniešiem tika izteikts, bet pirmajā brīdī 

parādījās cilvēcīgie „bet”, tomēr mani iedrošināja 

mamma. Nolēmām uzņemt divus viesus atsevišķā 

istabā. Tomēr vienu dienu pirms pasākuma sajutu 

Dieva mīlestības pieskārienu. Sapratu, ka vēl diviem 

viesiem atdošu arī savu istabu un gultu! Rezultātā 

mūsu ģimenē dzīvoja divas pedagoģijas studentes no 

Polijas, žurnālists no Francijas un fizioterapeits no 

Šveices.  

 

 
 

     Tikāmies brokastīs un kopā ar pārējiem 150 

viesiem rīta lūgšanu laikā Jelgavas Baptistu krievu 

draudzē.  Arī vēlu vakaros ilgi sēdējām pie galda un 

runājāmies. Sajutu, ka mūs vieno domas par 

ekumenismu, kā arī apspriedām mūsdienu dzīves 

izaicinājumus, piemēram, feminismu. Īpaši atceros 

Jaungada nakti, kad sarunas nerimās vēl līdz četriem 

rītā, lai gan bijām noguruši un jau septiņos bija 

jāceļas. 

     Kad Jaunā gada rīta dievkalpojumā manā draudzē 

skanēja „Laudate omnes gentes” (tulk.: Lai slavē 

visas tautas) Tezē jauniešu izpildījumā, biju laimīga. 

Tiešām ceru, ka tas ir neliels atspulgs no debesu kora, 

kad visi slavēs Kungu vienā valodā.  Vienkāršība, 

vienotība, mīlestība un paļāvība. Šīs netveramās, bet 

darbībā piedzīvojamās lietas, kas bieži pietrūkst 

ikdienā, kļuva reālas. Neko nevarēja ieplānot, jo viss 

notika pēdējā brīdī un vislabāk. Satiekot viesus 

draudzē varēja just, ka esam „uz viena viļņa”. 

Satiekot kādu no pasākuma organizēšanā 

iesaistītajiem baptistu komandas biedriem, redzēju, 

ka sejas ir priecīgas un acis „spīd”. Pat tie, kas pirms 

pasākuma bija vēsi atturīgi, bija tajā „iekšā”.  

     Tikai pamazām apjaušu, ka Dievs savā spējā darīt 

neiespējamas lietas atsūtīja Tezē tikšanos pie manis- 

manās mājās un draudzē. Lai es varētu padzerties no 

šī mīlestības avota un turpināt savu ceļu. Sapnis, kas 

Lisabonā šķita nereāls, ir piepildījies. Dievs ir 

mīlestība. Saprotu, ka visa pamatā ir Tezē brāļu 

nepārtrauktās lūgšanas, tādēļ gribas pateikties 

Dievam par viņu aicinājumu. Šie nu jau četri 

svētceļojumi vienmēr paliks manā sirdī, kā 

atgādinājums, ka beznosacījumu mīlestība šeit uz 

zemes ir iespējama un ka šī mīlestība ir manas 

patiesās ilgas. 

 

Mairita no Jelgavas 

 
 
Manas piecas dienas Latvijā bija ļoti vērtīga 

garīga pieredze. Kad mēs ieradāmies Jelgavā, mūs 

ļoti laipni uzņēma baptistu draudze. Rīta lūgšanas bija 

labas iespēja satikt jauniešus no visas Eiropas. Mēs 

lūdzāmies dažādās valodās: angļu, latviešu, vācu, 

franču, krievu… Un iemācījāmies svinēt dzimšanas 

dienas atbilstoši Latviešu tradīcijai. [Krēslā sēdoša 

gaviļnieka urrāšana atbilstoši gadu skaitam – red. 

piez.]  Manas jaukākās atmiņas saistās ar draudzību 

viesģimenē. Mēs bijām četri jaunieši: puisis no 

Šveices, es no Francijas un divas poļu meitenes. Tezē 

bija ne tikai lūgšanu tikšanās. Tā bija arī laba iespēja 

sekot Kristus bauslim: „Mīliet viens otru, kā es jūs 

esmu mīlējis!” Mūsu viesģimenē mums bija ļoti 

interesantas diskusijas, kas ievilkās līdz vēlai naktij. 

Tas bija fantastiski - dalīties savās dzīves pieredzēs!  

 

 
 

Pēdējā dienā viesģimene mūs aizveda īpašā 

ekskursijā uz jūru. Šis noteikti bija viens no 

vislabākajiem veidiem, kā iepazīt Latviju, kas ir ļoti 

skaista valsts. 

 

Benoit no Francijas 

 
 
Taize pasākums bija jauka iespēja svētīgi pavadīt 

2016. un sākt 2017. gadu. Man patika atmosfēra gan 

Rīgā, gan Jelgavā mūsu viesģimenē un vietējā 

baptistu  draudzē. Mēs atklājām daudzas interesantas 

tradīcijas un piedzīvojām daudzus kopīgus jautrības 
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brīžus. Varējām dalīties domās par sevi un pasaules 

notikumiem. Vienmēr ir tik jauki redzēt jauniešus, 

kas ir stipri ticībā un savas dzīves dzīvo mīlestībā un 

mierā. Man šķiet, ka mēs jutāmies, kā viena liela 

kopiena, viena miesa jeb viena Ģimene. Sveicinu 

visus mīļos Latvijas cilvēkus! Lai Dievs svētī! 

 

Jonas no Šveices 

 

 

Sagatavošanās laikā uz Jelgavu vienmēr skatījos 
kā uz savu lielo zīdaini, jo uz šejieni kopā ar kolēģi 

Hannu no Horvātijas braucām neskaitāmas reizes. 

     Pavadījām šeit ļoti daudz laika, lai satiktu 

daudzus, stāstītu par tikšanos un aicinātu piedalīties. 

Šī pilsēta man bija īpaša. Lai gan ar Jelgavas latviešu 

un krievu baptistu draudzēm sagatavošanos sākām 

tikai novembra beigās, visu paspējām nepilna mēneša 

laikā! Dievs darīja brīnumu, Viņš vienmēr ir 

brīnumains! 

 

 
 

     Pēc tikšanās sācies jauns posms- jauns ceļojums, 

žēl, bet mēs šeit nevaram palikt vienmēr… Tomēr 

ticu, ka draudzība starp cilvēkiem turpināsies. Mēs 

visi bijām vienoti, izejot cauri sagatavošanās 

grūtībām,  pozitīvam ”trakumam” tikšanās laikā, kā 

arī mieram un priekam, ko piedzīvojām. Ticu, ka 

visas šīs jaukās lietas paliks mūžīgi.  

Pirms es dodos prom no Latvijas, vēlos Tezē brāļu un 

sagatavošanās komandas jauniešu vārdā teikt jums 

LIELU paldies par visu, ko darījāt, lai norisinātos šī 

tikšanās! Bez tik īpašiem cilvēkiem, kā jūs, šī 

tikšanās nebūtu tik jauki izdevusies. Mēs vēlam jums 

visu labāko! Lai Dievs jūs svētī! 

 

 Xiaoxia no Ķīnas 
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Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam dalīties ar liecībām un foto! 

Sagatavoja: Mairita, Rahims 

Korekcija un tulkojums no angļu valodas: Andris, 

Ojārs 

Foto no autoru personīgā arhīva  

 

 

 

 
 

 


