
MANA ZEME

Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi 
dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, 
tev dod...





Meie maa!



……………..



terra mea



Моя земля



Mana 
Rzeczpospolita



Das Land 
meiner
Väter



Mitt land



Мое окно 
в Европу



PROLETARIĀTA 
KOPĪPĀŠUMS 



Das Land
meiner
Väter! 



Mēs esam tauta, kam 
tagad pieder šī zeme



ჩემი მიწა
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Mana zeme, mans dārzs, mana ābele, mans ābols!



Kur beidzas mūsu pretenziju robežas?



Ja mēs būtu šajā kuģī, kas nekad 
šeit neatgriežas, kuru gabalu no 
zemes sauktu – Mana zeme?



Mums ir pašiem (paš)valdības..



… kuri savukārt pakļauti valdībai



Pār viņiem valda kāds cits ..



Un viņus savukārt uzrauga it kā cits….



Pašvaldību savienība…



Visuma izpilddirektors



Pats visums, cik nu mēs to spējam iztēlot tālumā



Tas pats visums, tikai ne teleskopā, bet mikroskopā!



Mūsu pašu dziļākā būtība?!



Mūsu draugi un ienaidnieki…



Mana zeme?



Mana saprašana!









1MM3 smadzenēs ir neironu tik pat daudz, kā Piena ceļā
galaktikā ir zvaigznes!



… gēni



……. un iespējams vēl kāds ..





..kāds, kuram tiešam ir teikšana par visu!



Katrs tic savā veidā, katram savs 
priekšstats, bet  



.. tas prasa skatu no malas. Apstāties un skatities atpakaļ. Meklēt sistēmas 
administrātoru, radītāju - Dievu!





Jēzus saka - ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī 
paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs 
nenieka nespējat darīt.

Jāņa ev. 15 nodaļa





• Bet kad Cilvēka Dēls nāks savā majestātē un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs savā 
godības tronī.Un visas tautas tiks sapulcinātas Viņa priekšā; un Viņš tās atdalīs vienu no 
otras, kā gans atšķir avis no āžiem. Un Viņš novietos avis savā labajā, bet āžus kreisajā 
pusē.

• Tad ķēniņš sacīs tiem, kas būs Viņa labajā pusē: Nāciet jūs, mana Tēva svētītie, un 
iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas! Jo es biju izsalcis, un jūs 
mani paēdinājāt; es biju izslāpis, un jūs man devāt dzert; es biju svešinieks un jūs mani 
pieņēmāt. Es biju kails un jūs mani apģērbāt; es biju slims un jūs mani apmeklējāt; es biju 
cietumā un jūs atnācāt pie manis.

• Tad taisnīgie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam redzējuši Tevi izsalkušu un Tevi 
paēdinājuši, izslāpušu un devuši Tev dzert? Kad mēs esam redzējuši Tevi kā svešinieku un 
Tevi pieņēmuši, vai kailu un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam redzējuši Tevi slimu vai cietumā 
un esam gājuši pie Tevis?

• Un ķēniņš atbildēs viņiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no 
šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. 

• Tad Viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi: Ejiet prom no manis jūs, nolādētie, mūžīgajā ugunī, 
kas ir sagatavota velnam un tā eņģeļiem! Jo es biju izsalcis, un jūs mani nepaēdinājāt; es 
biju izslāpis, un jūs man nedevāt dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani nepieņēmāt; biju 
kails, un jūs mani neapģērbāt; es biju slims un biju cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt.

• Tad atbildēs arī tie un sacīs Viņam: Kungs, kad mēs redzējām Tevi izsalkušu vai izslāpušu, 
vai kā svešinieku, vai neapģērbtu, vai slimu, vai cietumā, un neesam Tev kalpojuši? Tad Viņš 
atbildēs tiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem 
vismazākajiem, to jūs arī man neesat darījuši.          

Mat.25.





Mana zeme – skaists mirklis visumā…


