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  JĒZUS
DRAUDZES

Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana aizvien būs manā mutē. /Ps 34:2/

Kāds ir sacījis: “Ja tu 
vēlies, lai tavs kaimiņš uzzina, 
ko Kristus var izdarīt priekš 
viņa, ļauj viņam ieraudzīt, ko  
Kristus ir izdarījis priekš tevis.” 
Jā, patiesi, varētu pajautāt 
mūsu kaimiņiem, vai esam tie, 
kas ar savu dzīvi Dievu pielūdz 
un godina. Ļoti iespējams, 
ka kaimiņš daudz precīzāk  
pateiks, kā ir ar tevi, nekā tavs 
blakussēdētājs baznīcas solā. 

Īstā Dieva slavēšana un 
pielūgsme ir visa mūsu dzīve. 
Tā lai kļūst redzama, dzir-
dama, piedzīvojama arvien 
izteiksmīgāk!

Kāds reiz ir sacījis: „Dievu 
neinteresē mūsu garīgā dzīve, 
Viņu interesē mūsu dzīve.” 
Dažkārt mēs sakām – tagad 
ir laiks Dieva slavēšanai, 
pielūgsmei, ar to domājot 
kādu kristīgu pasākumu vai  
dievkalpojumu. Pasākumi un 
dievkalpojumi ir vajadzīgi, 
taču Dievs paredzējis mums 
daudz vairāk – dzīvi Dieva 
pielūgsmē un pagodināšanā.

Jēzus Savus mācekļus 
negatavoja pielūgsmes svēt-
brīžu rīkošanai. Viņš veidoja  
tos Dieva pielūgsmes un 
slavēšanas dzīvei. Skolā pie 
Jēzus ejot, runa nebija par 
profesionalitāti, bet par sirdi, 

kas pilna mīlestības uz Dievu. 
Kad teju teju bija jāiesākas 
pasaules evaņģelizācijas dar-
bam, Jēzus nerunāja par 
stratēģijām vai plāniem. Viņš 
apustulim Pēterim trīs reizes  
uzdeva vienu un to pašu 
jautājumu: “Vai tu Mani mīli?” 
(Jņ 21:16)

Mīļie draugi, arī mums ir 
laiks norimt no mūsu straujā, 
bieži vien pat neprātīgā 
skrējiena, lai no jauna dziļi 
pārdomātu jautājumu: “Vai  
es Viņu mīlu?”

Ir tikai viena patiesīgumam 
pietuvināta Dieva pielūgšana 
un slavēšana – tā, kas laužas 
ārā no mīlestības uz Jēzu. 

Visa cita pielūgsme, lai cik 
profesionāla tā būtu ārēji, 
ir tikai māņi, kas pēcgalā 
sagādā dziļu vilšanos.

Jā, Dieva godināšanas, 
pielūgsmes vieta un laiks ir 
mūsu dzīve – darbs, skola, 
māja, iela...

Raugies uz Jēzu, Viņš 
mums ir izcilākais piemērs. 
Ceļā, mājās, kalnā, uz jūras, 
templī, sinagogā – lai kur 
Viņš būtu, viss, ko Viņš 
runāja un darīja, bija Dieva 
pielūgsme un pagodināšana. 
Viņš bija mīlestībā vienots ar 
Tēvu debesīs. Šī arī bija Viņa 
radikālā atšķirība no rakstu 
mācītājiem un farizejiem. 

Sirsnībā,

mācītājs Erberts Bikše



pasākumiem – dievkalpojumiem, apceres 
brīžiem, koncertiem, stāstiem, izstādēm, 
bērnu radošām nodarbēm, pasākumiem 
jauniešiem, diskusijām un citiem. 

Šobrīd svarīgākais ir saprast, vai vismaz 
pirmajos gados Baznīcu naktij notikt nevis 
atsevišķi, bet gan vienā laikā ar Muzeju  
nakti, kuras laikā daudzi (un dažādi) cilvēki 
jau ir izgājuši ielās. Kādēļ gan neaicināt 
viņus ienākt dievnamos? Tam gan ir savi 
ieguvumi un trūkumi. Svarīgi ir, ka Baznīcu 
nakts ir “uz āru” vērsts pasākums, kura 
būtiskākie no adresātiem ir ļaudis, kas uz 
baznīcu nenāk vai nāk reti. Vēlos piezīmēt, 
ka šogad Muzeju naktī Rīgā piedalījās 
Sv. Jēkaba katedrāle un Sv. Jāņa baznīca 
Vecrīgā. Arī Tukuma luterāņu draudze jau 
otro gadu šajā laikā aicināja ienākt ļaudis 
savā dievnamā.

Ja kādam no lasītājiem ir radusies  
interese un vēlme iesaistīties Baznīcu  
nakts domubiedru grupā, priecāšos par jūsu 
pārdomām un ieteikumiem. Tos varat sūtīt  
uz e-pastu jurgis.klotins@gmail.com.  
Sekojiet informācijai arī draudzes ziņo-
jumos pēc dievkalpojuma, draudzes 
mājas lapā www.jezusdraudze.lv vai 
Baznīcas atjaunošanas fonda mājas lapā  
www.baznicekas.lv! Lai Dieva svētīts  
vasaras iesākums!

Atbild macitajs
i i i

 Sestdien, 30. aprīlī, Rāmavas 
muižā notika apkārtnes sakopšanas talka. 
Kopējais talcinieku skaits bija ap 60 cilvēku. 
Lielās talkas ietvaros apkārtnes sakopšanas 
darbos piedalījās arī pulciņš SEB bankas 
darbinieku, kā arī citi tuvējās apkārtnes 
iedzīvotāji.

 Piektdien, 29. aprīlī, ar izlaidumu  
viesnīcā “Islande Hotel” noslēdzās šā gada 
pavasara sezonas “Alfa kurss”. Šo kursu  
uzsāka 38 dalībnieki, bet apliecības 
saņēma 22. Organizatoru komandā 
piedalījās 33 cilvēki. 15. maijā notika  
“Alfa kursa” izvērtēšanas pasākums 
Jūrmalā, kur komandu laipni uzņēma 
Višu ģimene. Tie, kas vēlas pievienoties  
komandai ar saviem talantiem, ir laipni 
aicināti pieteikties pie Daniela Godiņa –  
nākamais “Alfa kurss” sāksies 7.septembrī. 
“Alfa kursa” komanda būs pateicīga arī par 
ziedojumiem kursa organizēšanai. 
 Trešdien, 18. maijā, misijas  
namā Rāmavas muižā notika Atbalsta  
centra ģimenēm un bērniem “Roku rokā”  
darbiniekiem rīkots pasākums, kuru organi-
zēja Atbalsta centra brīvprātīgie palīgi Linda 
Laukonena no Somijas, Santa Cileviča, Dāgs 
Demandts no Jēzus draudzes un Deniss 
Piļkevičs no Anglikāņu draudzes. Bija gan 
svētbrīdis, gan saliedējošas aktivitātes un 
sadraudzība. Pasākuma mērķis bija sniegt 
garīgu stiprinājumu un nelielu atpūtu Centra  
darbiniekiem viņu ikdienas darbā. Atbalsta  
centrs darbojas LELB Diakonijas centra 
paspārnē, taču atrodas Jēzus draudzei 
piederošajā īpašumā Līksnas ielā. 
 No 1. līdz 5. jūnijam Drēzdenē, 
Vācijā, notiks Vācijas evaņģēlisko Baznīcu 
dienas, ko apmeklēs arī vairāk nekā 200 
LELB draudžu pārstāvju, tostarp ap 20 
dalībnieku no Jēzus draudzes. Baznīcas  
dienu moto ir “... tur būs arī tava sirds” 
(pēc Mt 6:21). Notiks dažādas aktivitātes,  
diskusijas, dievkalpojumi, koncerti utml. 
Piektdien, 3. jūnijā, plānots īpašs vācu-
latviešu sadraudzības dievkalpojums. 
Saksijas un Latvijas evaņģēliski luterisko  
Baznīcu starpā jau vairāk nekā 20 gadu 
pastāv cieša sadraudzība, īpaši starp māsu 
draudzēm. 
 Svētdien, 12. jūnijā, Vasar-
svētkos, amatā tiks ievesti divi pērminderi –  
Juris Križanovskis un Kārlis Liepkauls-
Radiņš.

īsziņas
Kāpēc ir mācītāja pieņemšanas  

laiki? 
Ir iegājies, ka pie mācītāja uz pieņemšanu 

ļaudis pārsvarā nāk tad, ja jāatrisina kādi 
jautājumi saistībā ar kristībām, iesvētībām, 
laulībām vai citiem tā saucamajiem amat-
darbiem. Vai arī, kad smaga dzīves krīze 
ir mudinājusi uzmeklēt mācītāju. Tomēr 
mācītāja pieņemšanas laiki nav tikai tādēļ, 
lai nāktu kaut ko „pieteikt” vai arī kā viens 
no glābšanas salmiņiem dziļās grūtībās. Es 
kā draudzes mācītājs priecājos par katru, 
kas atnācis – arī bez īpaši svarīga iemesla,  
vienkārši, lai pateiktu, kas uz sirds, 
padalītos savos priekos vai bēdās, lai  

2010. gada jūnijā Latvijā pēc Baznīcēku 
atjaunošanas fonda ierosmes pirmo reizi 
notika Atvērto Baznīcu dienas. Šogad 
pasākums notiks 18. un 19. jūnijā, un tajā 
piedalīsies arī mūsu Jēzus draudze.  

Atvērto Baznīcu dienās aicinātas 
piedalīties četru Latvijas tradicionālo 
kristīgo konfesiju – luterāņu, katoļu,  
baptistu un pareizticīgo – draudzes. Tās 
atvērs savus dievnamus kristiešiem, kā 
arī ikvienam, kam ir interese apskatīt  
dievnamu un spert soļus pretī Kristum. Būs 
arī dažādi pasākumi – svētbrīži, koncerti, 
ekskursijas un sadraudzība, lai dotu iespēju 
cilvēkiem tapt uzrunātiem no Dieva. 

Atvērto Baznīcu dienas ir vēl pavisam 
jauns pasākums. Dievs dod laiku nobriest  
mūsu ierosmēm. Viņš arī nekautrējas 
norādīt uz to, kas būtu jāmaina, īstenojot 
baznīcu „atvērtības” ierosmi. Šogad 27. 
maijā Austrijā jau septīto, Čehijā trešo 
un Slovākijas rietumu daļā pirmo gadu 
notiks Baznīcu nakts. Man 2009. gada 
maijā, piedzīvojot šo svētīgo notikumu 
Vīnē un Brno, radās pārdomas par to, ka 
Baznīcu nakti ar laiku varētu aizsākt arī 
Latvijā. Tomēr pasākumā, kas ilgst no 
plkst. 18.00 līdz 24.00, nepietiek tikai 
ar dievnama atvēršanu. Ir jāļauj Dievam 
uz apmeklētājiem runāt caur dažādiem 

Jurģis Klotiņš

izteiktu savas pārdomas par draudzes dzīvi 
vai kaut ko pajautātu. Pieņemšanas laiki, 
protams, ir iespēja arī privātai grēksūdzei 
un dziļākām sarunām, meklējot atbildes uz 
dzīves svarīgajiem jautājumiem. 

Ar šo vēlos atgādināt, ka mācītāja 
pieņemšanas laiki mūsu draudzē arvien 
vēl pastāv un, ka es priecāšos par katru 
apmeklētāju. Priecāšos, ja drīkstēšu būt ar 
jums sarunā vai lūgšanā. Ja kāds domā – 
es labprāt aizietu uz sarunu pie mācītāja, 
bet kā tad es viņu apgrūtināšu, tad es  
gribu sacīt, ka šāds aizbildinājums nav 
vietā. Mācītājs nejūtas apgrūtināts, viņš 
priecājas jūs sastapt. Uz tikšanos,

māc. Erberts Bikše

Valsts prezidents Valdis Zatlers š. g. 
1. maijā pasniedza valsts apbalvojumu –  
Triju Zvaigžņu ordeni mūsu draudzes 
māsai – čellistei, Latvijas Nacionālās  
operas orķestra čellu grupas māksliniecei 
un koncertmeistarei Maijai Prēdelei par 
nopelniem kultūras darbā, par vairāk nekā 
42 gadu spilgtu un neaizmirstamu devumu 
čella mūzikas mākslā un tā popularizēšanā 
Latvijā un pasaulē. Priecājamies kopā ar 
Maiju un viņas ģimeni! 

Atvērtas baznīcas un ne tikai...

Sveicam!
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Ieradāmies Jēzus draudzē pirms 9 
mēnešiem. Grūti ticēt, ka laiks tik ātri 
ir paskrējis. No sākuma bijām mazliet 
nobijušies par to, kā iejutīsimies tik lielā 
draudzē, kur ir 1000 draudzes locekļu 
(Kanādas draudzē ir apmēram 160  
draudzes locekļu). Dievs mūs atbalstīja, 
jo jau no paša sākuma jutām mīlestību 
un viesmīlību no draudzes cilvēkiem. It kā 
bijām ienākuši vienā lielā ģimenē, kurā ir 
daudz māsu, brāļu, bērniņu un ģimenes  
galva – Kristus. Jā, šo jutām no paša 
sākuma, ka ticība ir Jēzus draudzes locekļu 
dzīves centrā. Šis ļoti uzrunāja kā liela 
liecība no jūsu ģimenes.

Dāgs: “Sākumā nezināju, ko īsti sagaidīt 
prakses laikā. Satiekoties ar mācītāju  
Erbertu, viņš man ieteica iesaistīties visur, 
kur vien vēlos. Pirmo mēnesi tā arī bija, 
apmeklēju gandrīz visas draudžu aktivi-
tātes, lai redzētu, kur man patiktu un kur es 
jūtu aicinājumu vairāk iesaistīties. Protams, 
uzsvars bija dievkalpojumu vadīšanā 
gan liturģijā, gan sprediķojot svētdienās 
un ceturtdienās. Bet tagad, paskatoties 
atpakaļ, dievkalpojumi ir bijuši tikai daļa no 
manas prakses. Man bija tas gods palīdzēt 
vadīt Iesvētes mācību kopā ar mācītāju  
Erbertu un evaņģēlistu Haraldu. Vadīju  
jaunizveidoto Vecāku atbalsta grupu kopā  
ar Jolantu Nierliņu-Buzmakovu un 
vēlāk kopā ar Eviju Stefaņenko grupiņu  
Svētdienas skolā. Šis bija liels izaicinājums 
man, jo mums pašiem vēl nav bērnu. 
Daudz ieguvu no grupas mammām. Vēl  
iesaistījos “Alfa kursā”, šī bija mana pirmā 

reize, un mani aizkustināja komandas 
gars, kuram mērķis bija jauno kristiešu 
evaņģelizācija. Redzu arī, ka septiņi cilvēki, 
kas izgāja pēdējo “Alfa kursu”, turpina iet 
pa ticības ceļu un ir nolēmuši iesvētīties. 
Draudzes darbu ar jauniešiem redzu kā 
ļoti dzīvu un aktīvu. Bija liels prieks slavēt 
kopā ar jauniešiem piektdienas vakaros. Vi-
ena no grūtākajām lekcijām, ko novadīju, 
bija par Bībeles interpretāciju: teicu 
jauniešiem, ka tā būs smaga tēma, bet 
viņi bija nolēmuši, ka tai jābūt. Pēc lekcijas 
bija daudz jautājumu par šo tēmu, par to 
man bija liels prieks. Santa Cileviča mani 
aicināja uz LELB Atbalsta centru ģimenēm 
un bērniem “Roku rokā”, kurā Latgales 
priekšpilsētas trūcīgie bērni var paēst un 
padarīt skolas darbus. Ļoti pozitīvi ir tas, 
ka arī citi draudzes locekļi ir sadzirdējuši 
Jēzus aicinājumu kalpot šiem bērniem. Te 
ir redzama vēlme un atbildība piedalīties 
ārējā kalpošanā.

Mājas mums bija draudzes namā  
Dzirnavu ielā, tur ir sava republika, kurā 
valda mīlestība. Draudzes valde ļoti nāca 
pretī dzīvokļa jautājumos. Ikreiz, kā 
gājām garām Tabitai vai Maijai draudzes 
pansionātā, mūs pacienāja ar kaut ko 
garšīgu. Pirmos mēnešus Maiga mūsu 
veselību uzturēja ar svaigi spiestu ķirbju 
sulu. Draudzes namā tiešām jutāmies  
droši un kā mājās. Bija iespēja novadīt 
vairākus dievkalpojumus un svētbrīžus 
draudzes pansionātā. Līvija un Jolanta  
mani iesaistīja diakonijas darbā, lietā,  
kas man ir ļoti pie sirds, gan dodoties 
apciemojumos, gan piedaloties paciņu 
izdalīšanā. Visā prakses laikā jutu lielu  Dāgs un Edija Demandti

Pārējo 
ieliekam 

Dieva 
rokās

atbalstu un drošības sajūtu no sava  
mentora – mācītāja Erberta, no kura esmu 
ieguvis tik ļoti daudz.

Edija: “Arī es, izdzīvojot šo Dieva 
svētības pārpilno laiku kopā ar Dāgu,  
vēlos pateikties ikkatram! Redzot to  
degsmi un prieku Dāga acīs kalpojot,  
uzreiz sapratu, ka labāka vieta, kur izdzīvot 
draudzes dzīvi, nevarētu būt. Īpaši no  
savas puses vēlētos uzsvērt Rutes lomu, 
mācītāja sievas amatā esmu pavisam 
nesen, tāpēc Rutes loma baznīcā man 
bija ļoti aktuāla. Redzēt to, cik šiverīga un 
atbildīga ir mācītāja sieva Rute, kas pārzina 
katru stūrīti baznīcā un ne tikai, man dod 
lielu iedrošinājumu nākotnei. Šis svētīgais 
laiks man kā jaunai kristietei ir liecinājis ļoti 
spēcīgi, esmu augusi ticībā! 

Būs ļoti grūti šķirties no jums visiem. 
Atceros, kad reiz Adventa laikā kopā ar 
bērniem no Atbalsta centra “Roku rokā” 
bijām atnākuši uz baznīcu, Rute novēlēja 
bērniem, lai viņi atrod sev garīgās mājas. 
Šīs mums abiem šajos 9 mēnešos ir 
kļuvušas par garīgām mājām. Dievam  
pateicamies par jums visiem, jūsu  
kalpošanu un mīlestību, ko jūs mums 
sniedzāt. Lai Dievs svētī jūsu kalpošanu!

Dāgs: Pēc prakses sāksies kalpošana 
bāreņu nometnē, un tad 24. jūlijā  
dodamies atpakaļ uz Kanādu, kur man 
vēl atliek 1 studiju gads. Paralēli studijām 
turpināsim kalpot Monreālas draudzē. 
Uz Kanādu brauksim ar lielu vezumu 
labām atmiņām un pieredzi, kuru jūs  
esat mums devuši. Pārējo ieliekam  
Dieva rokās.” 
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Svētdien, 22. maijā, Rāmavas muižas pagalmā skanēja bērnu čalas,  
smiekli un dziesmas, norisinājās dažādas aktivitātes un tika pasniegtas 
apliecības Svētdienas skolas bērniem un ziedi (un ananāsi!) skolotājiem. 
Draudzīgā un saulainā noskaņojumā tika aizvadīts pirmais šāda veida 
Svētdienas skolas izlaidums. Domāju, ikviens man piekritīs un arī šajā reizē 
varēja pats pārliecināties, ka Svētdienas skola ir ne tikai vieta, kur itin 
bērnišķīgi iepazīt Dievu, tā ir arī vieta, kur iegūt labus draugus, un vieta, 
kuru neaizmirst.  

Daniēls Godiņš veltīja īsas pārdomas vecākiem par draugu lomu ikviena bērna 
dzīvē:

“„Nepieviļieties, ļauna sabiedrība sa-
maitā labus tikumus!” (1Kor 15:33) Kad 
bērni sāk iet skolā, sarūk jūsu (vecāku) 
ietekme viņu dzīvēs. Bērnus sāk ietekmēt 
citi bērni un citi cilvēki. Un, jo vecāki viņi 
paliek, jo vairāk viņi sāk līdzināties saviem 
vienaudžiem.

Tāpēc mums kā vecākiem ir svarīgi 
pārrunāt ar saviem bērniem to, kādas 
kompānijas un kādus vienaudžus izvēlēties 
par saviem draugiem. Mums vajag palīdzēt 
bērniem saprast, kā draugi var ietekmēt 
viņus un cik svarīgi ir izvēlēties labus  
draugus.

Mums vajag iedrošināt mūsu bērnus 
meklēt tādus draugus, kas viņiem palīdzēs 
attīstīties un pieaugt, draugus, kas 
iedrošinās un būs ar pozitīvu ietekmi viņu 
dzīvē. Jo tas noteiks, kā tālāk attīstīties 
viņu dzīve un kādi būs draugi – vai tie būs 
tādi, kas viņus vilks atpakaļ vai kas palīdzēs 
un atbalstīs.

Nav svarīgi cik mums gadu, mēs visi  

gribam, lai mums būtu draugi. Mēs  
meklējam tādus draugus, kuri mūs 
pieņemtu un atbalstītu. Mēs vienmēr  
gribam būt kopā ar citiem. Kāpēc? Tāpēc, 
ka Dievs mūs tādus ir radījis. Bībele saka: 
„Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa 
Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.” 
(Rm 12:5)

Ir svarīgi mācīt saviem bērniem, ka mēs 
esam radīti, lai draudzētos, un ka mums 
vajag vienam otru, neskatotiesuz to, ka 
sabiedrība māca pretējo, tā ir egoisma  
pilna – viss ir ap un par mani. Šāda pieeja  
atstāj mūsu bērnus bez atbalsta un bez 
draugiem. Šāda domāšana nogalina 
draudzību. 

Lai dzīvotu emocionāli veselu dzīvi, 
mums ir vajadzīgi draugi jeb īstie cilvēki. 
Mums ir vajadzīgas veselīgas un uzticamas 
attiecības. Mēs esam vajadzīgi viens otram. 
Mums ir nepieciešami draugi – kristieši, 
ar kuriem veidot sadraudzību. Tāpēc ir 
Svētdienas skola!” 

Bērnišķi ticēt...

“Sveicināts, Erbert! Vakar, stāvot uz kora platformas Times Square baznīcas 
dievkalpojumā, Dievs sacīja, lai es iedrošinu Jēzus Baznīcas Svētdienas skolas 
skolotājus. Lūdzu, pasveicini un nodod viņiem ziņu, ka Dievs viņus visus redz, vada 
un, ka viņu darbs ir par iepriecinājumu Debestēvam! Viņi netiek aizmirsti arī, ikdienas 
gaitās ejot, jo Dievs viņus mīl. Ar sirsnīgu sveicienu, Indra” 

Kāds īpašs un aizkustinošs sveiciens šajā dienā caur mācītāju Erbertu tika 
nodots Svētdienas skolas skolotājiem. Bijusī Jēzus draudzes locekle Indra Ozola 
(Ņujorkā) raksta: 



Skolotāja: Kur slēpās spēkavīra Simsona 
spēks?
Bērns: Sirdī. 

Meitenīte: Tad, kad mēs ejam gulēt, mēs 
aptupjamies uz ceļa!

Skolotāja: Kādi ir Dieva baušļi?
Bērni: Nedrīkst neklausīt. Nedrīkst sist, 
kost un spert. 

Skolotāja: Kur iekļuva un bija paslēpies 
Jona?
Bērns: Haizivs vēderā.

Viena meitenīte: Es iekritu badā!
Otra meitenīte: Bads ir bads, bet bedre 
ir bedre!

Puisēns: Es gribu uz tualeti! Parādi, kurš 
ir puiku pods!

Skolotājas stāsta, ka uz Svētdienas skolas 
jubileju jāsaģērbjas skaisti. Meitenes var 
ielikt matos sprādzes. 
Filips: Man arī ir skaistas matu sprādzes.

Skolotāja: Kas klausās tad, kad mācītājs 
runā no kanceles?
Bērns: Dievs! 

Skolotāja: Ko strādāja Jēzus mācekļi, 
pirms Jēzus viņus aicināja līdzi?
Artūrs: Kaut ko mākslīgu!

Meitenīte: Manai vecmāmiņai būtu jā-
raksta grāmata, jo viņa daudz Dievu lūdz, 
bet viņa neraksta!

Skolotāja: Par maizi dienišķo sakām 
paldies! Kad mēs to dziedam?
Bērns: Lieldienās! 

Skolotāja: Ko mēs krāsim debesīm?
Bērni: Bībeli! Sirsniņu! Pieklājību! Uzticību 
Dievam!
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Skolotāja: Cik dienās Dievs radīja pasauli?
Bērni: Astoņās! Simts! Visu dienu! 

Klausāmies stāstu par jēriņu... 
Meitenīte: Es arī izskatos pēc jēriņa.

Skolotāja: Ko gudri vīri nesa Jēzum? 
(domātas dāvanas)
Bērns: Mīlestību.

Skolotāja: Vai Dievs sūtīs plūdus?
Bērns: Nē, jo ir varavīksne! 

Skolotāja: No kā rodas taurenis?
Bērns: No sliekas. 

Skolotāja: Kas par svētkiem tuvojas?
Bērns: Adventa ziemassvētki!

Skolotāja: La, la, lā – kas tā ir par 
dziesmiņu?
Bērni: La, la, lā.

Skolotāja: Kā sagaida prezidentu vai  
karali?
Bērni: Laipni! 

Skolotājai galvā kronis. 
Skolotāja: Kam ir kronis? (domāts – 
ķēniņam, ķēniņienei)
Bērni: Tev!

Ir 18. novembris, Valsts svētki. 
Bērni: Latvijai blakus ir veikali. Viena 
no Latvijas pilsētām ir Latgale. Latviešu 
karavīri karoja pret pūķiem. Latvijas 
kaimiņvalstis ir tuksnesis un Anglija.

Meitenīte neklausa, skolotāja kušina. 
Meitenīte: Šis ir Jēzus Kristus, Dieva un 
eņģeļu nams!

Skolotāja: Vai jūs zināt, cik ļoti Dievs mūs 
mīl?
Filips: Nē!

Agate: Es Dievu stipri mīlēšu.

Skolotāja: Cik daudz baušļus mums Dievs 
ir devis?
Filips: Divus!

Lieldienu stāsts. 
Skolotāja: Kāpēc pēdējā oliņa ir tukša?
Bērni: Beigas! Jo Dievs pazuda! 

Foto: Anita Šteinberga, Santa Cileviča

Visus klātesošos pamatīgi 
sasmīdināja jociņi iz dzīves – 
Svētdienas skolotāju pierakstītās 
bērnu atbildes: 

3-5 gadīgo Svētdienas skolas bērnu atbildes 
apkopoja Dita Prēdele un Sarmīte Kokina 
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Ko tu saproti ar vārdu ‘pielūgsme’?

7. maijā Rīgas Mateja draudzes telpās 
norisinājās seminārs sievietēm „Sievietes 
sirds”. To vadīja lektore no Amerikas – Pola 
Reinhārte. Pola ir rakstniece, ģimenes un 
laulību padomdevēja. Šajā skaistajā sest-
dienas dienā dažāda vecuma sievietes 
no visas Latvijas sanāca kopā, klausījās  
lekcijas un pārrunāja sev aktuālas tēmas  
diskusiju grupiņās. Organizatoriem patī-
kams pārsteigums bija lielais dalībnieču 
skaits – vairāk nekā 400 sieviešu. 

Diena bija sadalīta trīs sesijās. Pirmajā 
tika apskatīti tādi jautājumi kā “Dzīve 
Kristū”, “Visu vēlmju nodošana Viņa rokās”, 
kā arī “Rīcība dzīves grūtākajos brīžos”.  
Lektore uzsvēra, cik svarīgi ir dalīties ar 
saviem stāstiem, ieraudzīt tos cilvēkus, ko  
Dievs ir devis mūsu dzīvēs un kas mūs mīl arī 
dzīves ‘neglītajos’ brīžos, kaut daļēji ļaujot 
mums sajust to, kāda ir Dieva mīlestība – 
Viņš zina par mums pilnīgi visu, bet tomēr 
mīl. Pola atgādināja, ka tieši kaunā, bailēs 
vai vainas apziņā, ko reizēm piedzīvojam, 
Jēzus ir vistuvāk, un Viņam ir jāatļauj šajos 
brīžos pie mums nākt un rīkoties, jo tieši 
tad var notikt brīnumainas pārmaiņas. 

Otrajā dienas daļā Pola Reinhārte runāja 
par nepieciešamību atdot Jēzum savas nas-
tas, nepiedošanu, kā arī brīdināja par sātana 
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APRĪLIS
Ieņēmumi, Ls: 
Kolektes 
Ziedojumi
Draudzes ikgadējās nodevas
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., 
nometnei, remontam u.c.)
Kultūrkapitāla fonda atbalsts ērģeļu 
restaurācijai
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (2 mācītāji, ērģelniece, kora diriģ., 
saimniece, lietvede, grāmatvede, 3 diakoni-
jas darbin., ambulances vad.) 
Nodokļi 
Siltums 
Sintezatora iegāde (no mērķziedojumiem) 
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12 
daļa saskaņā ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (4 cilvēkiem)
Alfa kursa sadraudzības izdevumi (no 
mērķziedojumiem) 
Jauniešu apmācības Rāmavas muižā
Altārsegu šūšana (no mērķziedojumiem) 
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve”  izdošana
Ziedojums R. Feldmaņa grāmatas izdošanai
Elektrība
Grāmatas iesvētāmajiem
Remonta materiāli (fasāde, altārs, soli)
Saimniecības preces
Kancelejas preces 
Reprezentācijas izdevumi
Degviela mācītājam
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums („Jaunatnei ar misiju”)
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi 
Kopā

Pārskats par ieņēmiem un 
izdevumiem 2011.gadā

Alise Pīrāga

Agita Fišmane
Vecums: 28
Nodarbošanās: kalpo At-
balsta centrā ģimenēm un 
bērniem “Roku rokā” 
Vaļasprieks: rokdarbi, 
lasīšana

Aija Švandere
Vecums: 32
Nodarbošanās: juriste
Vaļasprieks: ūdenssports, 
slēpošana

Andris Koknevičs
Vecums: 43
Nodarbošanās: strādā 
celtniecībā
Vaļasprieks: dejošana

Anete Zuševica
Vecums: 29
Nodarbošanās: strādā 
Aizsardzības ministrijā
Vaļasprieks: skriešana, 
kalnu slēpošana

meliem, kas varbūt neapzināti nākuši mums 
līdzi visu dzīvi un kurus visbiežāk iegūstam 
caur ievainojumiem un sāpēm. Šie meli ir 
jāatklāj, lai tie vairs nespētu kontrolēt dzīvi 
un mūsu lēmumu pieņemšanu. Interesanta 
bija arī doma, ka Dievs reizēm pieļauj sāpes 
mūsu dzīvēs tādēļ, lai mēs pamanītu šos 
melus, tādēļ, lai Dieva Vārds iekristu sirdī. 
Pola aicināja klātesošajām sievietēm disku-
siju grupās pārdomāt, kas ir tā nevajadzīgā 
nasta, ko mēs vēl joprojām pašas nesam un 
ko tas prasītu atdot to prom. 

Pēdējā lekcijā Pola apskatīja jautājumu, 
kam vajadzētu virzīt visu cilvēku dzīves. 
Ikvienam vajadzētu dzīvot ar pamatu “Es 
esmu tā sieviete/ tas vīrietis, ko Jēzus mīl”. 
Lektore uzsvēra, ka tieši Dieva svētībai 
mūsu dzīvēs ir nozīme un ka mūsu Dievs 
ir salauztu cilvēku, nepilnīgo Dievs. Viņš 
izmanto mūsu dzīves neglītumu, sāpes, 
atraidījumu u.tml., lai ienestu tajā Savu 
skaistumu, taču tam vajag ļauties. Tieši 
neiespējamās lietas un sarežģītie cilvēki 
mūsu dzīvēs būs tie, kas mācīs mums 
saskatīt Dieva neizmērojamo mīlestību un 
spēku. 

Semināra noslēgumā visas dalībnieces 
vienojās kopīgās lūgšanās, kas daudzām, 
iespējams, bija visemocionālākā dienas 
daļa. Pēc atsauksmēm varēja noprast, ka 
dalībnieces gaidīja saspringtāku dienas 
ritmu un garākas lekcijas, nekā amerikāņu 
lektore bija pieradusi sniegt publikai savā 
valstī, taču, neskatoties uz to, diena bija 
tiešām patīkami un vērtīgi pavadīta. 

Sveicam Jēzus draudzē! 
“Bet nu nedzīvoju es, bet manī 

dzīvo Kristus.” (Gal 2:20)

Anita Liva
Vecums: 24
Nodarbošanās: strādā 
“GUSTAVbeķerejā”
Vaļasprieks: kino, mūzika

Astrīda Valdmane
Vecums: 28
Nodarbošanās: PVN 
atgūšanas speciāliste 
Vaļasprieks: braukt ar riteni

Edgars Haselbaums
Vecums: 20
Nodarbošanās: noliktavas 
darbinieks
Vaļasprieks: makšķerēšana, 
sports

Dace Vizule
Vecums: 33
Nodarbošanās: sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
Vaļasprieks: māksla, 
rokdarbi

Elīna Parādniece
Vecums: 22
Nodarbošanās: sekretāre-
lietvede
Vaļasprieks: dizains

Elīna Popoviča
Vecums: 16
Nodarbošanās: skolniece 
Vaļasprieks: dziedāšana, 
sports

Hārdijs Parādnieks
Vecums: 24
Nodarbošanās: darbojas 
savā firmā 
Vaļasprieks: hokejs

Helmuts Ozoliņš
Vecums: 29 
Nodarbošanās: IT projektu 
vadītājs 
Vaļasprieks: medības

Ieva Kudiņa
Vecums: 30
Nodarbošanās: skolotāja 
Vaļasprieks: būt dabā

Ilze Pakere
Vecums: 24
Nodarbošanās: grāmatvede 
Vaļasprieks: dziedāšana
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Dāgs Demandts, 
diakons praksē Jēzus 
draudzē

Alise Pīrāga,
studente

Elīna Popoviča,
skolniece

Pielūgsme ir tad, kad  
tu slavē Dievu. Es pie-
lūdzu Dievu ar slavēšanas dziesmām un 
ar ticību, ko es apliecinu sev. Es Viņu 
pielūdzu visur, kur nepieciešams, gan 
grūtos, gan vieglos brīžos.

Lidija Strokoļeva, 

Pielūgsme – tā ir Dieva 
slavēšana. Kad es lūdzu 
Dievu, mana lūgšana 
ir apvienota ar pielūgsmi. Es pateicos  
Dievam par to, ka pasaule ir tik brīnišķīga, 
skaista, par to, ka Viņš atceras katru 
savu radību. Es domāju, ka pielūgt Dievu  
var dažādās vietās – baznīcā, pie jūras, 
mājās, kad tu sarunājies ar Dievu. Es 
domāju, ka pielūgsme ir tāds brīdis  
katra cilvēka dzīvē, kad Viņš savā dvēselē 
slavē Radītāju, kaut varbūt nesaprot, kas 
ir tas Radītājs.

Katra personīgās at-
tiecības ar Dievu nosaka,  
kā tu pielūdz Dievu un kāda kopumā 
ir tava lūgšanu dzīve. Man šķiet, ka 
muzikālā ziņā pielūgsme ir mīlestības, 
cieņas, uzticības un padevības izpausme 
Dieva varai – tikai mūzikas ietvarā.

Pielūgsme  ir  reizē pazemīga un 
padevīga tuvošanās Dievam. Pielūgsme 
nav tikai tad, kad tu jūties slikti. Tā ir, 
kad tu vērsies pie Dieva un pielūdz Viņu, 
neņemot vērā nekādas sajūtas, neska- 
toties ne uz kādiem apstākļiem un 
situācijām, zinot un esot pārliecināts, ka 
saņemsi. Tad lūgšana izmaina tavu dzīvi. 
Pielūgsme patiesībā – tā ir dzīve Kristū.

Ko tu saproti ar vārdu ‘pielūgsme’?
Māris Rišķis,

Tās ir attiecības ar  
Dievu, slavēšana, lūgša-
na domās, pateicības lūgšana. Tas parasti  
notiek kādā dievkalpojumā, visbiežāk  
saprotu to kā jauniešu slavēšanas  
dievkalpojumu, kur skan pielūgsmes 
dziesmas, kuras nav tipiskās korāļu 
dziesmas. Korāļi arī ir pielūgsmes dzies-
mas, bet man sirdij tuvākas ir jauniešu 
slavēšanas dievkalpojumu dziesmas.

atrodas bērnu kopšanas 
atvaļinājumā

Pielūgsme man ir 
veids, kā es varu tuvo-
ties Dievam, slavēt Viņu, pateikties par 
visām brīnišķīgajām dāvanām, ko Viņš 
devis. Vakar pateicos Dievam par to, ka 
Viņš mani atveda šeit uz Jēzus draudzi, 
kur es un mana sieva varējām pavadīt 
deviņus brīnišķīgus mēnešus.

 Intervēja: Ramona Vasiļjeva Foto: no personīgajiem arhīviem

Pielūgsme man nozī-
mē kaut ko ļoti īpašu, ko 
grūti aprakstīt vārdos. 
Tā ir pateicīga, mierīga un priecīga 
sirds, kas visa stāv vaļā, ir atvērta Dieva  
darbiem un vārdiem. Reizēm tas nozīmē 
dziedāt slavas dziesmas, taču reizēm – 
vienkārši pieklust un būt pilnīgā mierā. 
Pielūgsme man saistās ar patīkamu 
sajūtu, atvērtu sirdi un prātu, kad gribas 
izteikt lielu, lielu pateicību.

diriģents un skolotājs
Aigars Āboliņš, 

kalpo draudzes bibliotēkā

Imants Dravenieks
Vecums: 58
Nodarbošanās: jurists 
Vaļasprieks: mūzika, dārzs, 
grāmatas

Jānis Aivars Eglītis
Vecums: 71
Nodarbošanās: pensionārs 
Vaļasprieks: pastaigas, 
daba, mājas darbi

Kaspars Mičs
Vecums: 24
Nodarbošanās: projektu 
vadītājs 
Vaļasprieks: sports

Kristaps Resnais
Vecums: 21
Nodarbošanās: studē filo-
zofiju, strādā galda spēļu 
veikalā 
Vaļasprieks: stratēģiskās 
spēles

Mārcis Mālups
Vecums: 22
Nodarbošanās: students 

Mārtiņš Kļaviņš
Vecums: 77
Nodarbošanās: pensionārs 
Vaļasprieks: makšķerēšana

Viola Miķelsone
Vecums: 29
Nodarbošanās: juriste 
Vaļasprieks: grāmatu 
lasīšana

Ženija Regina Kļaviņa
Vecums: 75
Nodarbošanās: pensionāre 
Vaļasprieks: senioru dejas

Ivo Čodars
Vecums: 39
Nodarbošanās: autovadītājs 
Vaļasprieks: ceļošana

Alise Pīrāga
Vecums: 20
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: dziedāšana, 
runāšana svešvalodās

Baiba Kelle
Vecums: 55
Nodarbošanās: individuāli 
praktizējoša zvērināta 
advokāte
Vaļasprieks: dārzkopība

Jēkabs Vasiļjevs
Nodarbošanās: inženieris-
celtnieks, būvdarbu vadītājs, 
šobrīd strādā par sētnieku
Vaļasprieks: literatūra par 
vēsturi, armiju un karu, 
kino, makšķerēšana, 
medības

Jānis Balodis
Vecums: 60
Nodarbošanās: Valsts 
Augu aizsardzības dienesta 
vecākais inspektors
Vaļasprieks: dārza darbi, 
grāmatas

Raimonds Irbe
Vecums: 29
Nodarbošanās: elektriķis 
Latvijas Universitātē
Vaļasprieks: ceļošana



Breikšs Leonīds. Dzīve un darbi, 2. sēj. – Rīga: 
Enigma, 2000. g.

“Esi slavēts, mans saulainais Dievs!” ir 
rindas no L. Breikša (1908-1942) dzejoļa, 
kas tik labi raksturo galveno motīvu 
šajā izdevumā – Dieva  pielūgsmi un 
slavinājumu. Grāmatā ievietoti kristīgie 
dzejoļi no vairākiem L. Breikša krājumiem 
– “Dziesmas zemei un debesīm”, “Dzies-
mas un lūgšanas” u.c., tajos tiek pausta 
Dieva visvarenība un mīlestība. Pirmais 

L. Breikša kristīgais dzejolis tika publicēts, kad viņam 
bija 14 gadu, vēlāk liriķa darbus regulāri varēja lasīt 
laikrakstā “Svētdienas Rīts”. Liela nozīme L. Breikša 
dzīvē bijusi iesvētībām Jaunajā Ģertrūdes baznīcā (1928. 
g.), kad viņš zvērējis, ka centīsies dzīvot pēc Dieva  
likumiem. Dzejnieks tiek raksturots kā nelabojams op-
timists, kuram labais un gaišais ir mūžīgs. L. Breikša 
dzeja ir tā, kuru var lasīt un pārlasīt ne vienu reizi vien.

Augstais un mūžīgais Dievs,
Mani gaišu un saulainu dari:
Vienīgais tu to vari.
Liec,
Lai mana dvēsele klusi
Izplaukst kā zieds,
Izplaukst uz Tavu pusi.

Redaktore: Santa Cileviča

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ramona Vasiļjeva, Līga Amata, Jurģis Klotiņš, Alise Pīrāga, 

Edīte Lūse, Dāgs Demandts, Edija Demandta, Līga Dolace, Anita Šteinberga, Daniels Godiņš, Dita Prēdele, Sarmīte Kokina, 

Ingūna Stranga Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              
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Marija Gerucka 
Valija Straumīte
Irma Rjabčenko
Žermena Vāgnere-Heine
Emīlija  Priedāja 
Ilga Krūmkalne
Silvija Aņikina 
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Aija Švandere 
Viola Miķelsone
Astrīda Valdmane 
Imants Dravenieks 
Andris Koknevičs 
Jānis Balodis
Anita Liva 
Dace Vizule 
Ilze Pakere 
Elīna Popoviča 
Elīna Parādniece 
Edgars Haselbaums
Hira Emīlija Liva

IESVĒTĪTI
Agita Fišmane 
Aija Švandere 
Alise Pīrāga 
Andris Koknevičs 
Anete Zuševica 
Anita Liva 
Artūrs Kudiņš
Astrīda Valdmane 
Baiba Kelle 
Dace Vizule 
Edgars Haselbaums
Elīna Parādniece 
Elīna Popoviča 
Hārdijs Parādnieks 
Helmuts Ozoliņš 

Ieva Kudiņa
Ilze Pakere 
Imants Dravenieks 
Ivo Čodars
Jānis Aivars Eglītis
Jānis Balodis 
Jēkabs Vasiļjevs 
Kaspars Mičs 
Kristaps Resnais
Mārcis Mālups
Mārtiņš Kļaviņš
Raimonds Irbe
Viola Miķelsone
Ženija Regina Kļaviņa

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18

Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
                   no plkst. 19.30 līdz 21

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 12 līdz 18 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 12 līdz 18 
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma 
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta 
svētdienās pēc dievkalpojuma         
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19
Jauniešu kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
ceturtdienās plkst. 19.30 
Kora vadītājs: Aigars Āboliņš

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā, 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa ik pēc 3 nedēļām pl. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

Draudzes namā Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17. 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676

Diakonija (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien no plkst. 10 līdz 16

Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14, 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus.

Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084) katru  
piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra mēneša 
ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ" 
(tālr. 67222698)

Konts, kurā var ziedot un samaksāt draudzes nodevu:
DNB NORD LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga LV-1050

Tālr., fakss 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv

© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 1000 eks., Izdevums iespiests  SIA Dardedze hologrāfija

DRAUDZEI 
PIEVIENOJUŠIES

Liene Vidze
Lauris Vidzis
Aiga Muižniece
Arturs Sliede
Skaidrīte Sliede

26.jūlijs - 31.jūlijs
atpūtas kompleksā 
"Smuku muiža"" 


