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„Mēs Viņa zvaigzni redzējām!”

Zvaigzni, kas vēstīja par
Kristus dzimšanu, noteikti
redzēja daudzi. Tā bija tik
savādi
brīnumaina,
un,
iespējams,
ļaudis
izteica
savu sajūsmu par to. Taču
tikai daži vīri no kādas zemes
Austrumos saprata šīs zvaigznes vēstījumu: Jūdu zemē ir
piedzimis izcils Ķēniņš.
Kā gan viņi saprata to, ko
vēsta šī zvaigzne, ja citiem
tā bija vienkārši zvaigzne, lai
arī savāda, brīnumaina? Par
Austrumu zemes vīriem sacīts,
ka viņi bija gudri. Pasaulē
ir daudz zinošu cilvēku. Bet
vai par viņiem visiem var
teikt – gudri? Kas ir pilnīgs
savā gudrībā? Vienīgi Dievs,
visuma, tai skaitā arī visu
zvaigžņu, Radītājs. Būt vērstam uz Viņu, ļauties Dieva
Gara nākšanai tevī – tas ir
ceļš uz gudrību. Uz dievišķu
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gudrību. Būt Dieva Gara apgaismotam un vadītam – tā ir
īstā gudrība.
Uz kurieni zvaigzne aizveda
gudros vīrus? Parasti sakām:
uz Jūdu zemi, uz Betlēmi pie
Jēzus bērna. Tā ir taisnība,
bet nedrīkstam aizmirst, ka
tā aizveda arī pie Svētajiem
Rakstiem, lai mums atgādinātu, ka visas svarīgās atbildes, arī mums nepieciešamās,
varam atrast Bībelē. Nonākot
Jeruzalemē, vīri no Austrumiem saņēma skaidru vēsti no
Svēto Rakstu zinātājiem, ka
Kristum jāpiedzimst Betlēmes
pilsētiņā, kā to pavēstījis
pravietis Miha.
Šai
sakarā
man
ļoti
simpātiska šķiet kāda vīra
atziņa: „Tāpat kā gudrajiem
zvaigzne, tā mums – Bībele. Ja

tās kustības un apbrīnojot
tās spožumu, bet netiktu
ar tās palīdzību vesti tuvāk
Kristum, mēs būtu pazaudējuši tās vērtību priekš
sevis.” (T. Adams)
Lūk, mums dota spoža
zvaigzne – Dieva Vārds, kas
uzticīgi mūs vada Dieva svētītā
ceļā. Bībelei patiesi ir zināma
līdzība ar Betlēmes zvaigzni
tajos tālajos Ziemsvētkos.
Tomēr daudzi to redz, apbrīno,
novieto plauktā, lai tā mirdz
kā skaista ģimenes relikvija,
bet
nesaklausa,
nesatver
nekādu vēsti, kas viņus vadītu
Dieva sagatavotajos ceļos.
Ikvienam ir svarīgi mācīties
saprast, ka Bībele mirdz ne
ar tās vākiem, bet ar saturu.
Un šo saturu satver „gudrie” –
lēnprātīgie Dieva lūdzēji, kas

mēs pavadītu visu savu laiku,
tikai skatoties uz to, vērojot

saka: „Nāc, Svētais Gars,
dāvinot spēju saprast to, ko

Dievs grib arī man pavēstīt.”
Patiesi, neesmu sastapis
vēl nevienu, kuram, veidojot
savu dzīvi saskaņā ar Bībeles
mācību, būtu bijis jāsaka –
esmu apmaldījies un vīlies.
Nav tādas paaudzes, pie kuras
debesīm Dievs būtu aizmirsis
piestiprināt zvaigzni, kas rāda
ceļu pie Kristus. Ir vajadzīgas
tikai Dieva Gara atdarītas acis
un sirds. Bet mēs varam lūgt:
„Kungs, atdari manas acis un
sirdi ieraudzīt ceļus, pa kuriem
Tu mani gribi vadīt.”
Lai Jaunajā Gadā neviens
nepaliek pie „zvaigznes” spožuma apjūsmošanas vien, bet
lai iegūst spēku jautāt: „Ko šī
zvaigzne, Dieva Vārds, saka
man?” Un lai saņem drosmi
rīkoties saskaņā ar to, ko
Dievs sacījis!
Sirsnībā,
mācītājs Erberts Bikše
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Ikvienam, kas piedalījās dievkalpojumā Vecgada vakarā vai 1. janvāra rītā,
kā ik gadu bija iespēja izvilkt lapiņu ar Dieva
Vārdu jeb lozungu jaunajam gadam.
Gandrīz 45 gadus šo kalpošanu – izvēlēties
lozungus jaunajam gadam – veic draudzes
māsa Vija Kalniņa: „Katru gadu šajā darbā
tiek pavadīti apmēram divi mēneši. Sāku ar
lūgšanu, lai Dievs izredz tieši tos vārdus, kas
būs vajadzīgi cilvēkiem, kuri šos lozungus
izvilks. Es viņus nepazīstu, bet Dievs gan.
Tad atšķiru Bībeli un sāku lasīt, līdz apstājos
pie kāda panta. Ticu, ka Svētais Gars ņem
vadību Savās rokās.” Lozungi ir gan no
Vecās, gan Jaunās Derības. Beidzamajos
gados esot bijis jāsameklē apmēram 1000
lozungu tekstu. Lozungi pēc tam tiek
ievadīti datorā, un šeit talkā nāk draudzes
māsa Maija Šķenderska. „Lai Dievs dod,
ka vajadzētu arvien vairāk lozungu! Un lai
Dievs svētī katru un uzrunā personīgi ar tieši
viņam domātu Vārdu arī šajā gadā!” novēl
V. Kalniņa.
Otrdien, 14. decembrī, mūsu
dievnamā viesojās bērni no nodibinājuma
„LELB Diakonijas Centrs” Atbalsta centra
bērniem un ģimenēm „Roku rokā”. Rute Bikše
bērniem īsi pastāstīja par baznīcu – gan kā
ēku, ko baznīcas ļaudis pēc dievnama
nopostīšanas ik reizi no jauna cēluši, gan
kā garīgām mājām un vietu, kur justies
kā ģimenē. Pēc diakona Dāga Demandta
sagatavotām spēlēm, kas deva iespēju
bērniem uzzināt vairāk par baznīcu, viņi
kāpa tornī, lai apskatītu izgaismoto pilsētu.
Piektdien, 17. decembrī, notika
jauniešu vakars – pussezonas noslēgums.
Jaunieši spēlēja spēli „Gribi būt miljonārs?”,
kurā bija iekļauti jautājumi par tematiem,
kas aplūkoti jauniešu vakaros šīs pussezonas
laikā. Bija arī slavēšana un uzruna, ko šoreiz
sacīja Reinis Bikše. Viņš aicināja padomāt
par attiecībām, arī ģimenē, par laiku, ko
veltām citiem, kā arī mūžīgo dāvanu, kas
mums dota caur Jēzu.
Pirmdien, 20. decembrī, seši
Svētdienas skolas bērni kopā ar sešiem
pieaugušajiem devās apciemot bērnus Baldones bērnu aprūpes centrā, lai dalītos
ar viņiem Ziemsvētku gaidīšanas priekā.
Svētdienas skolas bērnu korītis sniedza
muzikālus priekšnesumus, diakons Dāgs
teica uzrunu, un visi kopīgi vienojās lūgšanā,
kā arī saņēma svētības vārdus. Arī Baldones
bērnu aprūpes centra bērni bija sagatavojuši
priekšnesumu „Rūķīši un Mežavecis”.
Noslēgumā viņi saņēma Svētdienas skolas
bērnu sarūpētas dāvanas – 112 puzzle
spēles.
Ceturtdien, 6. janvārī, tika
svinēta Zvaigznes diena, kas noslēdz
Ziemsvētku laiku. Šajā dienā tradicionāli
piemin austrumu gudros, kas, zvaigznes
vadīti, no austrumu zemes nāk pielūgt
Jēzusbērnu.

i

īsziņas

Cilvēkiem
nereti
ir
vēlme zināt, kas viņu
sagaida nākotnē. Tāpēc
daudzi žurnāli piedāvā
horoskopus
jaunajam
gadam. Bet ko par horoskopiem un to lasīšanu
saka Bībele?
Tas ir jautājums par mūsu ticību, proti,
kam es uzticos – Kristum, kurš saka, ka
Viņam ir dota visa vara debesīs un virs
zemes, vai kāda cilvēka izveidotam horoskopam, par ko Bībele saka, ka šādas lietas
pavisam noteikti ir negantība Dieva acīs?
Ir Rakstu vietas, kas par to runā.
Piemēram: „Kas griezīsies pie zīlniekiem
un pareģiem, lai ar tiem kopā ielaistos
netiklībā, to Es uzlūkošu ar dusmīgu vaigu
un viņu izdeldēšu no viņa tautas vidus.”
(3Moz 20:6) Pravieša Jesajas grāmatā Dievs
ļoti skaidri norāda uz to, ka tulkot likteni vai
dot norādījumus, kā rīkoties, vadoties no
zvaigznēm, to stāvokļa, ir līdzīgi buršanai,
vārdošanai, zīlēšanai, un tas nozīmē – arī
jebkurai citai okultai praksei. „Lai nu nāk
tagad un tev palīdz tie debesu mērotāji un
zvaigžņu novērotāji, kas pēc atsevišķiem

jaunajiem mēnešiem aplēš to, kas nāks pār
tevi! Tiešām, tie ir kā salmi, ko uguns aprij;
tie nevarēs pat savu paša dzīvību glābt no
liesmu varas.” (Jes 47:13- 14)
Dievs visām šīm tumsas pilnajām
nodarbēm saka ļoti skaidru „nē”. Uzticēties
tam, par ko Dievs tik noteikti saka, ka tas
nāk no tumsas pasaules, nozīmē iet pa
velnišķas tumsas pilniem ceļiem, kas noved
dziļās saistībās, no kurām iegūt brīvību ir
ļoti grūti.
Cilvēks, kurš pieder Kristum, zina, ka
viņš pats, viss viņa dzīves laiks un notikumi
ir drošās un uzticamās rokās – visspēcīgā
un varenā Dieva rokās. Ja kāds izdara izvēli
meklēt atbildes horoskopos vai kādās citās
okultās praksēs, viņš, pašam līdz galam
neapjaušot, ar to pavēsta, ka Dievam
neuzticas. Varenā, svētā Dieva vietā ienāk
dēmoniski elku dievi, kas cilvēkam nolaupa
sirds skaidrību un mieru.
Lai Tas Kungs mūs svētī un sargā, ka nekad
nenonākam tumsas pasaules verdzībā!
Un, ja kāds ir nonācis saistībās, lai viņš
steidzami lūdz Kristum piedošanu un
atbrīvošanu!
Māc. Erberts Bikše

Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu!

11. decembra vakarā draudzē uz
tikšanos sanāca mūsu draudzes mūziķi.
Tikšanās mērķis bija iespēja mūziķiem
garīgi pieaugt, lai pēc tam ar dziļāku izpratni
pildītu Mūsu Kunga aicinājumu. Draudzes
mūzikas dzīves vadītāja un ērģelniece Vita
Kalnciema bija uzaicinājusi lektoru – Rīgas
Doma mūzikas direktoru Guntaru Prāni un
mūziķi un pedagogu Aleksandru Jalaņecki.
Viņi dalījās ar mums savās pārdomās par
to, kas ir slavēšana un slavēšanas mūzika.
Guntars Prānis mūs virzīja Bībeles izpētē,
akcentējot 150. psalmu. Tajā teikts: „Visi,
kam dvaša, lai slavē To Kungu! Aleluja!”
Guntars uzsvēra, ka slavēšana nav tikai
mūziķu izpildījums, bet gan ikvienas
radības attiecības ar Dievu, jo ikvienam,
kam dvaša, būtu jāslavē To Kungu. Guntaru

citējot, „ja kāds neslavē Dievu,
tad ar viņu principā kaut kas nav
kārtībā.” Tātad nav nozīmes, vai
esmu muzikāli izglītots; es ar visu
savu būtību slavēju To Kungu. Tai
pat laikā viņš uzsvēra neatņemamu
sastāvdaļu muzicējot – sava instrumenta pārzināšanu.
Savukārt Aleksandrs Jaleņeckis
ļāva mums iepazīties ar 20. gs.
kristīgo akadēmiski profesionālo
mūziku. Tā ir modernā māksla,
kas balstīta uz dažādu sajūtu un
dabas norišu muzikālu fiksēšanu.
Aleksandrs bija sagatavojis muzikālus piemērus, aicinot mūs, mūziķus,
iziet „no ierastā rāmja” un iepazīt
kaut ko netradicionālu, bet tikpat saistošu.
Aleksandrs parādīja savu Jūras partitūru,
kurā viņš bez tradicionālā nošu pieraksta
bija atainojis jūras šalkoņu, viļņus, kaijas.
Viņš arī ļāva iepazīt darbus, ko rakstījuši
cilvēki, kuri neprot notis, bet raksta mūziku,
veidojot savu pieraksta sistēmu, un tādējādi
apliecinot, ka ikviens var radīt mūziku, ja
Dievs uz to ir aicinājis.
Šī sapulce mums bija par ļoti lielu
svētību. Vispirms pateicība Dievam par
iespēju Viņam kalpot un mācīties! Paldies
Vitai Kalnciemai, Guntaram Prānim un
Aleksandram Jaleņeckim! Aicinām arī
draudzes locekļus palikt lūgšanās par
draudzes mūzikas dzīvi, lai Dievs to svētī
un vada.
Ieva Supjeva

Par LELB 25. Sinodi
Pagājušā gada 3. un 4. decembrī norisinājās svarīgs notikums Latvijas Evaņģēliski
luteriskās Baznīcas dzīvē. Lutera baznīca un
tās jaunuzceltais draudzes nams viesmīlīgi
uzņēma LELB 25. Sinodi – ap 390
delegātus no Latvijas draudzēm. Jēzus
draudzi pārstāvēja mācītājs Erberts Bikše,
evaņģēlists Haralds Biete un draudzes
priekšnieks Māris Pētersons.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Sinode ir Baznīcas augstākais lēmējorgāns,
kas sanāk reizi trīs gados un kas lemj par
Baznīcai vissvarīgākajiem jautājumiem.
Īsumā pastāstīšu par šīs Sinodes
būtiskākiem lēmumiem, ziņojumiem un
iespaidiem.
Sinodes sākotnējā noskaņa bija diezgan
saspringta, jo arhibīskaps Jānis Vanags
jau iepriekš bija izteicies, ka virzīs
Sinodei balsojumu par savu palikšanu
amatā. Tāds balsojums arī bija, tikai bez
juridiskām sekām – tas tika organizēts
kā Sinodes locekļu aptauja. Pirms balsojuma arhibīskapam J. Vanagam visvairāk
tika pārmesta tuvināšanās katoļiem gan
garīdznieku amattērpu izvēlē, gan dievkalpojumu norisēs, gan sarunās ar katoļiem
par Baznīcu vienotības meklēšanu. Aizklātā
balsojumā 251 sinodālis nobalsoja par
to, ka J. Vanagam jāturpina kalpošana
arhibīskapa amatā, bet 88 ieteica viņam to
pārtraukt.
Notika diskusijas par Lutera Akadēmijas
finansējuma
samazināšanu.
Diskusijas
uzrādīja, ka pastāv komunikācijas trūkums
starp Lutera Akadēmiju un Virsvaldi šī
jautājuma risināšanā. Konkrēti lēmumi par

Lutera Akadēmiju netika pieņemti, taču
netapa skaidrs, vai akadēmija ar 40.000
latu finansējumu gadā varēs pastāvēt un
kādi ir tās tālākie uzdevumi.
Protams, nozīmīgs bija jautājums par
Virsvaldes budžetu. Izdevumu daļa tika
piedāvāta 424 039,- Ls apjomā gadā, kas
ļauj finansēt 4 bīskapus un viņu kancelejas,
Virsvaldi un Baznīcas nozares līdzšinējā
apjomā. Savukārt ieņēmumu daļas avoti ir
visai neskaidri, jo draudžu iemaksas nesedz
pat pusi no plānotajiem izdevumiem.
Tika piedāvāts arī pakāpeniski nonākt
līdz bezdeficīta budžetam 2013. gadā.
Satraucošs bija revidentu ziņojums, no kura
var noprast, ka LELB aizņēmums 3 miljonu
Ls apjomā jāatdod līdz 2018. gadam. Šī
jautājuma risināšana Sinodē netika skatīta.
Tomēr Virsvaldes piedāvātā izdevumu daļa
un pāreja uz bezdeficīta budžetu 2013.
gadā pēc diskusijām tika apstiprināta.
Tika arī nolemts, ka draudzēm no
2011. gada būs jāziedo 10% no saviem
ieņēmumiem LELB vispārējām vajadzībām.
Lielākā daļa diskusijas dalībnieku atbalstīja
šo ieceri, atzīstot, ka tas ir biblisks princips,
kas nesīs svētību draudzēm.
Tika nolemts, ka Satversmes labojumus
varēs
iesniegt
līdz
2013.
gadam.
Satversmes jautājumu apspriešanai un
diskutēšanai nākamajos gados paredzēts
veltīt daudz laika un vairākas mācītāju
konferences.
Jautājumā par jauno Dziesmu grāmatu
bija iespējams apstiprināt tikai jaunās
grāmatas vadlīnijas, savukārt pašu grāmatu
vēl jāpārskata no teoloģiskā viedokļa. Tā

kā LELB Baznīcas mūzikas nozarē strādā
tikai divi darbinieki uz 1,5 slodzi, kas var
nodarboties
ar
Dziesmu
grāmatas
sagatavošanu, tad nav īsti zināms, kad
grāmatu varēsim saņemt. Mans ierosinājums
"nospraust" konkrētu termiņu Dziesmu
grāmatas izdošanai atbildi nesaņēma.
Sinodes noslēgumā iepriecināja LELB
Sabiedrisko attiecību nozares vadītāja
un mūsu draudzes locekļa Ivara Kupča
prezentācija. Viņš iepazīstināja ar jauno
„Svētdienas Rīts" interneta versiju, kura
būtu orientēta uz aktuālu ziņu, fotogrāfiju
publicēšanu un diskusiju iespējām, bet par
to, kā interneta portāls tiks realizēts un
attīstīts, netika lemts.
Sinode noslēdzās ar J. Vanaga uzrunu,
kurā viņš izteica prieku par Baznīcas
vienotību un aicināja katru strādāt savas
draudzes, baznīcas un tautas labā.
Man kā draudzes pārstāvim likās, ka
Sinodē izskatītie jautājumi pārāk fokusējās
tikai uz mācītājus skarošiem aspektiem:
arhibīskapa iespējamajiem teoloģiskajiem
pārkāpumiem, Virsvaldes un mācītāju atalgojuma fonda izdevumiem, Satversmes
grozījumu izskatīšanas procedūru utml.
Diemžēl netika runāts par mūsu Baznīcas
vietu un kalpošanas veidu Latvijas
sabiedrībā, par Baznīcas mērķiem, Baznīcas
locekļu skaita samazināšanos un kā šo
tendenci mainīt.
Katrs no jums var iepazīties ar
detalizētu informāciju par Sinodes norisi un
pieņemtajiem lēmumiem LELB mājas lapā
www.lelb.lv sadaļā LELB 25. Sinode.
Māris Pētersons

Mācītājs Erberts Bikše: „Pirms LELB Sinodes izskanēja aicinājums draudzēm veidot lūgšanu ķēdi, lai aizlūgtu par mūsu Baznīcu,
tās vadītājiem un Sinodes norisi. Arī mūsu draudzē viena vakara garumā bijām kopā lūgšanā. Man jāsaka, ka šajā vakarā no jauna un
ar sirdi izjutu, cik liela svētība un spēks ir lūgšanai. Es ticu, ka Kristus atbild uz lūgšanām. Mūsu izteiktās lūgšanas noteikti nav bijušas
veltīgas. Sinodē ir pieņemti vairāki lēmumi, kas minēti draudzes priekšnieka rakstiņā. Zinu, ka kaut kas šajos lēmumos var patikt, kaut
kas arī nepatikt. Tomēr svarīgais ir – ko darīs katrs no mums kā LELB kopībai piederošais? Manuprāt, labākais, ko varam darīt – ne tik
daudz skatīties uz citiem, ko viņi ir vai nav paveikuši, bet ar talantiem un dāvanām, ko Dievs mums devis, darīt visu, uz ko Dievs mūs
katru aicinājis. Ja būsim ticībā un mīlestībā stipri kā kristieši, ja stipras un mīlestībā vienotas būs mūsu draudzes, tad stipra būs arī visa
Baznīca. Un neaizmirsīsim, cik svarīgi ir lūgt par LELB, tās vadītājiem un visu kopīgo darbu ne tikai laikā pirms sinodes, bet vienmēr. Mums
ir jāstrādā, bet izdošanās un svētība ir tā Kunga dāvana. Ticu, ka mums visiem ir mīļa un dārga mūsu Baznīca."

„Cerības”
šaurajā ceļā

Cerības festivāls bija viens no spilgtākajiem 2010. gada notikumiem. Jēzus Kristus
kā centrālā persona – neredzams, bet
sajūtams nevienu neatstāja vienaldzīgu
visu festivāla norises laiku. Ap Viņu virmoja
dzīvas sarunas starp dažādu konfesiju

un kopienu piederīgajiem, kā arī tādiem,
kas pirmo reizi nopietni tiecās ar Jēzu
iepazīties. Daudzi simti atsaucās Franklina Grehema uzaicinājumam iziet priekšā,
lai nožēlotu savas kļūdas un lūgtu Jēzus
vadību turpmākajā dzīvē.
Bet kurp doties tālāk? Tālāk –
„šaurais
patiesības
ceļš”.
Kopā
ar
mācītāju un diakonijas darbiniekiem
organizējām vairākas tikšanās ar tiem,
kas festivālā bija atsaukušies mūsu –

Jēzus draudzes brāļu un māsu – ielūgumam
piedalīties, lai pieaugtu ticībā. Dalījāmies
ticības pieredzē un atziņās par piederību
kādai kristīgajai draudzei.
Jēzus Savu draudzi veido un pilnveido
visā pasaulē kā Savu miesu, kā ganāmo
pulku, kura priekšgalā iet Viņš pats, lai
sargātu, audzinātu un vadītu Svētajā Garā,
„lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu”
cerības šaurajā ceļā uz mūžīgo dzīvību.
Skaidrīte Mežecka
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Eviju un Daniēlu Godiņus
zina katrs, kuram ir kāda
saistība ar draudzes Svētdienas
skolu vai Alfa kursu – vienu
no tiem šogad vada Evija,
otru – Daniēls. Ziemsvētku laikā
apciemojām Godiņu ģimeni, lai
runātu par Zvaigznes dienu un
to, kam savā dzīvē sekojam.
Uz galda stāv trauciņi ar
zvaigznes attēlu, no kuriem
cienājamies
ar
pašceptām
piparkūku zvaigznītēm. Eglītē
balti zvaigžņu rotājumi,
pie
sienas
–
svētku
lampiņas
zvaigznes
formā.
Skatoties
Godiņu fotoalbūmus, uzmanību
piesaista
vesela
lapa
ar
dažādām filmu zvaigznēm, kuru
sejas kļuvušas ļoti līdzīgas vai
nu Daniēlam, vai Evijai. Godiņi
paši gan saka, ka nemaz nejūtas
kā zvaigznes.
Eviju un Daniēlu Godiņus intervēja
Lelde un Ivars Kupči

Kad
jūs
pēdējoreiz
skatījāties
zvaigznēs?
Daniēls: 24. decembrī Ziemsvētku
uzvedumā.
Evija: Vispār mums patīk skatīties
zvaigznēs – citreiz mēģinām saskatīt zemes
pavadoni, diemžēl joprojām tas mums nav
izdevies.
Jūs aktīvi esat iesaistīti dažādās
draudzes aktivitātēs – Daniēls vada
Alfa kursu, abi darbojaties Svētdienas
skolā, kuru šogad vada Evija, Evija
maketē draudzes izdevumu un gatavo
apsveikumu kartiņas. Kā jūs to visu
pagūstat?
E: Dieva valstības darbam kaut kā tas
laiks pilnīgi nesaprotamā veidā sanāk. Ir
bijis visādi – viena draudzes avīzīte tika
likta kopā līdz pat četriem rītā. Bet tas bija
izņēmums.
D: Visu izsaka komanda. Ja tā ir laba,
tad var daudz paveikt. Komandai jābūt
uzticamai, tajā jāvalda gaisotnei, kad visi
var teikt, ko patiešām domā, pat skarbu
patiesību, ko bieži negribas dzirdēt. Ja tā
nav, tad tas beigsies, kad pats salūzīsi un
kritīsi. Komandas atbalstu lieliski izjutu
pēdējā Afa kursā – kad kaut kas sāka klupt,
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komanda iznesa to uz saviem pleciem. Kā
to visu izdarīt? Vajadzīgs dopings, un man
tas ir Dieva Vārds, labi piemēri un būšana
kopā ar entuziasma pilniem cilvēkiem.
Zinām, ko jūs darāt draudzē, bet ar
ko jūs nodarbojaties ikdienā?
E: Esmu mācījusies par intejera dizaineri, bet strādāju par maketētāju-fotogrāfi.
Abas šīs lietas iet roku rokā, papildina viena
otru. Interjera lietas pašreiz atliktas vairāk
hobija līmenī, bet man to ļoti patīk darīt un
pie izdevības noteikti cenšos savas idejas likt
lietā. Ikdienā apstrādāju bildes, maketēju
grāmatas,
taisu
plakātus,
kartiņas,
izdevumus, brošūras, kā arī noformēju
skatlogus.
D: Manas izglītības specialitāte ir
uzņēmumu
vadība
un
likumdošana.
Strādāju
Valsts
Kultūras
pieminekļu
aizsardzības inspekcijā, tehniski nodrošinot
visu nepieciešamo, lai inspektori varētu
veikt savu darbu. Esmu arī SIA „Amnis”
konsultants, palīdzu ar jaunu ideju
ģenerēšanu, domājam, kā attīstīt uzņēmumu un tā darbu. Vēl esmu iesaistījies
interesantā projektā – novembrī pirmoreiz
Latvijā būs vērienīgs kristīgo vadītāju
sammits (angliski – Global Leadership

summit), kura izpildkomitejā ir arī mūsu
draudze. Trīs gadus pēc kārtas esmu
piedalījies šajā konferencē Igaunijā, tā uz
mani atstāja milzīgu iespaidu.
Vai to, ko darāt, uzskatāt par savu
īsto vietu un aicinājumu?
D: Man ir liels prieks būt tur, kur es
esmu. Piedzīvot, ka es ar savām zināšanām
un pieredzi varu noderēt. Man tas ir labs
izaicinājums, kas turklāt liek sastapties ar
dažādiem cilvēkiem.
E: Es vienmēr esmu gribējusi strādāt
jomā, kas ir radoša. Pašreiz varu teikt, ka
esmu īstajā vietā – tā ir brīnišķīga sajūta,
ka uz darbu gribas skriet, nevis iet. Esmu
pateicīga Dievam, ka Viņš mani ir licis tik
dažādās darba vietās, kur esmu varējusi gūt
pieredzi un paralēli realizēt arī savas idejas,
palīdzot SIA „Amnis” un mūsu draudzē. Ir
gandarījums, kad izdodas un kad lietas tiek
izdarītas laikus.
Kā jūs esat nonākuši līdz tam, kur
pašlaik esat?
E: Es pēc vidusskolas gribēju iestāties
Sporta akadēmijā uz fizioterapeitiem –
izturēju visus pārbaudījumus, bet netiku
uzņemta dažu sekunžu dēļ, kuras pietrūka
skrējienā. Tai pat laikā arī gribēju doties uz
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Ameriku mācīties ASV Militārajā akadēmijā,
arī tur izturēju testus – diemžēl gadā
uzņēma tikai vienu cilvēku un arī tur paliku
aiz strīpas. Tad man visa dzīve sagriezās
otrādi – es vairs nezināju, kas es gribu būt,
ko darīt. Tikai Dievs zina, kas būtu, ja es
būtu aizbraukusi. Iestājos dizaineros un tad
arī sākās mana radošā darbība. Ar šodienas
acīm raugoties, es tagad negribētu būt ne
vienā, ne otrā vietā, kur centos nokļūt – bet
tieši šeit, kur esmu.
Kas ir bijuši galvenie orientieri jūsu
dzīves ceļā līdz šim – zvaigznes, kas
rādījušas jums ceļu?
D: Es uzaugu kristīgā ģimenē, tētis ir
mācītājs, mamma – Svētdienas skolas
skolotāja. Es ticu, ka draudze ir pasaules
cerība. Draudzē cilvēks var satikties ar
Dievu, saprast, kā veidot attiecības ar
Dievu, redzēt piemērus, kā to darīt, redzēt,
kā mainās citi un mainīties līdzi. Draudzei
ir jābūt elastīgai, nevis tik ļoti pareizai,
kas liek tiem, kas ienāk no malas, justies
nepareizi. Pāvila vārdiem sakot, draudzei
jābūt ar vienkāršiem vienkāršai, ar gudriem
gudrai, gatavai pielāgoties, jābūt arī naivi
drosmīgai, sperot soļus ticībā. Jo mums ir
dots tas pats Gars, kas uzmodināja Jēzu
no mirušajiem – jautājums, vai mēs to
izmantojam.
Vēl nesen es kristietību uztvēru kā
tradīciju, rituālu, tikai pēdējos gados
sapratu, ka viss ir daudz vienkāršāk.
Faktiski
svētdienas
dievkalpojums
ir
svinēšana tam, kas ir bijis iepriekš. Bet ja
nekā nav bijis, tad ko tu īsti vari svinēt? Kas
ir tavas dzīvās attiecības ar Dievu? Šī gada
Ziemsvētku ludziņa to lieliski parādīja:
Jēzus ir tik vienkāršs, Viņš vienkārši
pastāsta lietas, uzklausa mūs.
E: Dievs ir tas, kas dod sajūtu, kas ir
pareizs, un kas – nē. Un pēc rezultātiem tu
redzi, vai Dievs svētī to, ko tu dari.
Vai jums ir kādi cilvēki, kurus
uzskatāt par autoritātēm vai kas jūs
iedvesmo?
E: Kā iedvesmas avoti nāk prātā daudzi,
piemēram, arhitekti, dizaineri Bonetti un
Kozerski, arī mākslinieks Edgars Degas –
viņu stils, krāsas, darbi. Bet mana autoritāte
ir noteikti mans vīrs. Viņa apdomīgums un
rēķināšanās ar mani kā sievieti ir neatsverama. Daņa milzīgais dzīvesprieks ir
liela iedvesma katram priekšā stāvošam
uzdevumam.
D: Mans papus Edgars – vienmēr gatavs
palīdzēt, nesavtīgi upurēt sevi. Mana
mamma Iveta, ar kuru vienmēr diskutējām
par dziļām teoloģiskām tēmām. Bīskaps
Pēteris Sproģis, kas iedvesmo, pieņem
drosmīgus lēmums un nes atbildību par
tiem. Mācītājs no ASV Bils Haibls (Bill

Hybels), kura sprediķi man ir iknedēļas
garīgais stiprinājums.
Kas ir spilgtākie notikumi jūsu
dzīvē?
E: Dzīvošana kopā ar Dani, kad uzreiz
pēc kāzām sākām veidot savu dzīvi. Tas gan
vairāk ir kā process, nevis viens notikums.
Tad noteikti ceļojums uz Austrāliju pie
radiem. Tas man bija sapnis no bērnības.
Es atceros brīdi, kad, tur esot, nostājāmies
okeāna krastā, un es iedomājos pasaules
karti, kurā vienmēr esmu skatījusies, ka
esmu tur, Latvijā, bet tagad šeit, nereālajā
punktā... Un sastapšanās ar Dievu. Tas, ka
varu būt kristīgā vidē, draudzē jau kopš
bērnības.
D: 2008. gadā kādā konferencē Igaunijā
klausījos lekciju, un pēkšņi sāku domāt
par savu kursabiedru. Gribējās klausīties
lekciju, bet domas visu laiku pie viņa. Tad es
lūdzu Dievam, lai Viņš paņem man nost šīs
domas, par to apsolot uzaicināt kursabiedru
uz baznīcu. Kaut arī viņš zināja, ka eju uz
baznīcu, es nekad iepriekš nebiju viņu turp
aicinājis. Kad es biju to apsolījis, domas
par viņu momentā izgaisa. Naktī atgriezos
Latvijā, braucu mājās, kad uz ceļa mani
apdzen kāds auto un tā vadītājs man māj.
Tas bija mans kursabiedrs. Apstājamies,
runājamies, bet man jau kājas trīc, jo
atceros Dievam doto solījumu. Es domāju –
nu kā tik ātri? Saņēmos un ielūdzu viņu uz
draudzes uzvedumu, domādams, ka viņš
atteiksies, bet viņš teica: Jā!
Es Dievam biju atdevis visas lietas, bet
vienu nebiju, jo tā man īsti nepatika – tā
bija liecināšana citiem. Man likās – kāpēc
mums jāiet un jāstāsta citiem, ja viņi pat

to negrib dzirdēt. Ja kādam vajag,
tad pašam ir jānāk un jāprasa. Kad
līdz ar šo gadījumu Dievam atdevu arī šo lietu, viss kļuva daudz
interesantāk.
E: Kādu nakti, kad biju vēlāk
strādājusi, devos pie miera un
pirms tam lūdzu Dievu. Parasti
mēs to abi darām kopā, bet tagad
lūdzu viena, jo Danis jau gulēja.
Tajā laikā slimnīcā bija mana
omīte. Biju dzirdējusi, ka jālūdz
par cilvēku, kamēr viņš ir vēl dzīvs,
vēlāk tu viņu vairs nevari glābt. Un
es lūdzu – ja omītei ir jāmirst, lai
Dievs viņu ņem pie sevis. Kā vēlāk
uzzināju, omīte aizgāja mūžībā
neilgi pēc šīs lūgšanas. Man bija
ļoti īpaša sajūta – ka omīte ir Tur,
un viss ir kārtībā.
Svētdienas dievkalpojumos
baznīcā jūs parasti sēdējāt
balkonā – kāpēc tagad sēžat
lejā zālē?
E: Gribējās kādas pārmaiņas.
Un arī sāka traucēt bērni, kas
augšā spēlējas. Tagad esam ļoti
labi iejutušies – cilvēki jau zina,
ka mēs tur sēžam, aprunājas.
Kad kādu svētdienu neeju pie
Vakarēdiena, kundzītes jau vaicā –
tad šoreiz nē, ja?
Visbeidzot – Ziemsvētkos
svinam Jēzus dzimšanu. Cik
bērnu jūs gribētu savā ģimenē?
E: Es gribētu trīs.
D: Man viss ir skaidrs – sākot
no četriem.
Foto no personīgā arhīva
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Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! /Ps 25:4/
Dace Liepiņa (27)
Nodarbošanās: meklē darbu
komercdarbības jomā
Hobijs: daba

Ilva Turevica (23)
Nodarbošanās: projekta
vadītāja asistente izstāžu
galerijā
Hobiji: māksla

Jeļena Ivanova (29)
Nodarbošanās: juriste
Hobijs: sports

Astrīda Bērziņa (68)
Nodarbošanās: pensionāre
Hobiji: dārzkopība,
literatūra, sports

Katrīna Zuševica (23)
Nodarbošanās: veikala
vadītāja
Hobijs: ceļošana, grāmatu
lasīšana

Zane Bedrīte (26)
Nodarbošanās: pārdevējakonsultante
Hobiji: lasīšana, rokdarbi

Anda Čaikovska (22)
Nodarbošanās: studente
Hobiji: mežraga spēle

Līga Pīrāga (21)
Nodarbošanās: studente
Hobiji: ceļošana, rotu
darināšana

Kristaps Sedvalds (21)
Nodarbošanās: students
Hobiji: ceļošana, sports

Ruta Raškovska (26)
Nodarbošanās: juriste
medicīnas tiesībās
Hobiji: auto, grāmatas,
tamborēšana

Anita Draveniece (57)
Nodarbošanās: ģeogrāfe
Hobiji: dārzs, daba

Agnese Ērgle (19)
Nodarbošanās: nav
Hobiji: zīmēšana,
rakstīšana, daba

Evija Pavloviča (19)
Nodarbošanās: studente
Hobiji: mūzika

Inese Salmiņa (26)
Nodarbošanās: sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja
Hobiji: dejošana, ceļošana,
snovošana

Evija Purgaile (29)
Nodarbošanās: administratore un mārketinga asistente
Hobiji: aktīvā atpūta,
ceļošana, rokdarbi

Līga Blumberga (26)
Nodarbošanās: grāmatvede
Hobiji: koris, ceļošana,
riteņbraukšana

Olafs Pēteris Grigulis (32)
Nodarbošanās: tulkotājs
Hobiji: tūrisms

Laura Pogele (26)
Nodarbošanās: tirdzniecības
speciāliste
Hobiji: kino, teātru un koncertu apmeklēšana, dejošana

Ivars Kregžde (32)
Nodarbošanās: bezdarbnieks
Hobiji: ceļošana, skvošs

Ieva Zujāne (26)
Nodarbošanās: studente,
pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāja palīgs
Hobiji: rakstīšana, pavārmāksla,
manikīrs/pedikīrs u.c.

Jauno draudzes locekļu iesvētības notika 5. decembrī
Ziemassvētku uzveduma dalībnieki sirsnīgi pateicas par atbalstu un pacietību divu
mēnešu garajā mēģinājumu laikā Rutei Bikšei, apkopējām, diakonijas darbiniecēm par
garšīgo zupu gatavošanu un visiem, kuri ar lūgšanām nesa šo kalpošanu! Lai Dievs jūs
katru atalgo!
Iveta Godiņa
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Ziemassvētku zvanu skaņas izskanējušas, Vecgada uguņošana ir apdzisusi.
Sācies jaunais 2011. gads. Ko nesīs šis
gads? Tas zināms vienīgi Dievam.
Atskatoties uz pagājušā gada darbiem,
paveiktiem un iecerētiem, varu teikt:
„Mana dvēsele slavē To Kungu!” /Lk 2:46/
visa gada garumā. Mums katram ir, par ko
pateikties Dievam un līdzcilvēkiem.
Arī diakonijas nozare pateicas tiem
164 draudzes locekļiem, kuri mīlestībā
sagatavoja Ziemsvētku dāvanas mūsu
draudzes vecākās paaudzes brāļiem un
māsām. Paldies arī tiem, kas gatavoja
dāvanas Ziemsvētku loterijai. Loterijas
ienākumus mēs izlietojām, pasūtot 30
laikraksta „Svētdienas Rīts” gada abonentus
tiem draudzes locekļiem, kuru rocība ir
ierobežota.
Mans vēlējums jums Jaunajā gadā ir
apustuļa Jāņa vārdi: „Bērniņi, nemīlēsim
vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un
patiesību.” /1Jņ 3:18/
Mīlestībā,
diakonijas darba vadītāja Līvija Putāne

„Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev
spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi.” /Ps 84:6/
Kā draudzes izdevuma redaktore
vēlos no sirds pateikties visiem, kuri
aizvadītā gada laikā ar savu ieguldījumu ir
atbalstījuši izdevuma tapšanu, ļaujot tam
kļūt interesantākam, radošākam un nesot
svētību ikvienam tā lasītājam.
Paldies
māc.
Erbertam
Bikšem,
māc. Ģirtam Prāmniekam, evaņģēlistam
Haraldam Bietem, diakonam Dāgam
Demandtam, Leldei un Ivaram Kupčiem,
Evijai Godiņai, Ingūnai Strangai, Elīnai
Šīmanei, Gundegai Bietei, Jolantai Cukurei,
Līvijai Putānei, Andai Miķelsonei, Skaidrītei
Mežeckai, Kārlim Liepkaulam-Radiņam,
Laurai Ceļmalei, Aldim Krieviņam, Mārai
Zviedrei, Madarai Jauģietei, Gunai Zanderei,
Skaidrītei Dzirnei, Jānim Miķelsonam, Rutei
Bikšei, Sanitai Ceipei, Laimdotai Kalnai,
Vinetai Āboliņai, Augustam Kolmam, Edītei
Lūsei, Līgai Dolacei, Maijai Frīdbergai, Alisei
Ceļmalei, Zanei Lejai, Jānim Upītim, Esterei
Rožkalnei, Lilitai Kalnārei, Līgai Liepiņai,
Zelenai Mežvietei, Ramonai Vasiļjevai,
Helēnei Godiņai, Vitai Kalnciemai, draudzes
māsai Maigai, Anitai Šteinbergai un
Edgaram Jēgeram.
Mīļš paldies arī visiem, kuri atsaucās
lielajām un tā sauktajām mazajām
intervijām! Jūsu paustās domas, pieredze
un atziņas ir bijis brīnišķīgs stiprinājums
daudziem, tostarp arī man.
Svētīgu jauno gadu vēlot,
Santa Cileviča

pensionāre

Protams, tā ir ļoti nepieciešama,
jo visapkārt ir tik daudz tumsas. Un
šajā tumsā – tik daudz neīstas gaismas,
vilinoša spožuma un malduguņu. Es zinu,
ka Kristus ir pasaules gaisma, tomēr Viņš
man nepieciešams personīgi ik brīdi.
Bez “zvaigznes” – Dieva Vārda gaišuma
manos ceļos, kā arī lūgšanas – man
neizdosies palikt Viņa tuvumā.

Marija Katrīna Dambe,

Dace Gailīte,

skolniece
Man noteikti ir vajadzīga šī
„zvaigzne”. Bet kas tā ir man? Tie ir
dzīves nelielie pagriezieni, kas sākumā
šķiet nenozīmīgi, bet vēlāk noved pie
domām par Kristu un pie vēlmes sekot
Viņam rūpīgāk, „aizpūst” prom mākoņus,
visas mazās lietas, kas mani attālina no
Kristus, lai labāk saskatītu un saklausītu
Dieva Vārdu. Ja nebūtu šie nelielie
notikumi, kas man aizķeras prātā, tad
būtu ļoti viegli attālināties no Dieva. To
var salīdzināt ar pilnīgu tumsu, kurā ir
viegli apmaldīties, bet, ja naktī debesis ir
skaidras, tad zvaigžņu gaisma apgaismo
ceļu.

veikala vadītāja asistente
Lai kaut kur nokļūtu,
ir
nepieciešams
mērķis.
„Ziemsvētku
zvaigzne”
ir
vienīgais
mērķis,
kas
ved
pie Kristus. Tāpēc jā, man ir
nepieciešama
„Ziemsvētku
Zvaigzne”, kas ir cerība mīlestības
piepildījumam. Ticība, ka tam
visam beigās būs kaut kāda jēga
un augstāks piepildījums. Dzīve
ne vienmēr ir putu vanna, bet, ja
tev ir „Ziemsvētku zvaigzne”, tad
gandrīz vai akli tu taranē dzīvi ar
smaidu un dodies uz to ideālo
vienīgo īsto gaismu.

Jānis Upītis,

Anda Miķelsone,

Edija Banka-Demandta,
studente

Neatkarīgi no tā, cik stipra
vai vāja būtu ticība Kristum, paļāvības
„zvaigzne” ir nepieciešama katram.
Tiem, kas ar lielu spēku iesakņojušies
kristietībā, šī „zvaigzne” varbūt nav
tik ļoti nepieciešama kā tiem, kam
ticības gaismiņa ir ļoti blāva, tomēr
stiprinājums ir vajadzīgs ikvienam, lai
tad, kad pagursti, ir spēks dziļi ieelpot
un doties tālāk. Manā ticības ceļā ir
divas „zvaigznes”, kas mani ved tuvāk
Kristum. Viena no tām ir Svētais Gars,
kas tik spēcīgi mani uzrunāja pirms 3
gadiem, kad nolēmu uzmeklēt tuvākās
draudzes mācītāju, lai varētu iestāties
iesvētes mācībā un vēlāk arī kristīties.
Otra ir mans vīrs, pie kura varu smelties
stiprinājumu brīžos, kad man kā jaunai
kristietei kristietības jautājumi sāk palikt
par grūtu.

klientu apkalpošanas speciālists
bankā
Jāņa evaņģēlijs mani pilnībā
pārliecināja par manu Pestītāju. Tajā
rakstīts, ka „iesākumā bija Vārds, kas
bija pie Dieva”, un visi Vārdi, kas nāk no
Dieva ir pilnīgi pestīšanas un žēlastības
piepildīti. Taču cilvēkiem patīk uzskatīt,
ka šie Vārdi nevar būt pilnīgi, jo arī mēs
neesam pilnīgi. Arī es sākumā nespēju
aptvert šā Vārda patieso spēku un nozīmi,
bet tagad es nespēju beigt slavēt Dievu
par šo Vārdu. Jēzus, tā ir dāvana un miers
manai sirdij, tā ir dzīvības maize manai
dvēselei, ko Viņš man ļāvis saņemt, un
tikai caur šo Vārdu es spēju sajust Viņa
klātnību un kalpot Viņa valstībai.

mamma

Kristus
pats
ir
zvaigzne,
Viņš
ir
karalis,
pie kura drīkst ieiet bez
pieteikuma. Tomēr man ir daudzas lietas, kas man palīdz
nenovirzīties pie ceļa un atgādina, ka Viņš mani gaida un
vēlas būt kopā visu laiku. Tie
noteikti ir mani kristīgie draugi,
mana draudze, dievkalpojumi un
pasākumi draudzē, arī Latvijas
Kristīgais radio, bērni un vakara
lūgšana, Bībele uz naktsgaldiņa...
Varbūt
tās
jāsauc
par
„zvaigznēm”. Ja tā visa nebūtu,
vai es lēnām neiestigtu pasaulē?
Intervēja: Gundega Biete
Foto: no personīgajiem arhīviem

Vai tev nepieciešama „zvaigzne”, kas ved pie Kristus?

Maija Frīdberga,
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Seko savai draudzei
twitter.com: @jezusdraudze

PATEICĪBA

SIRSNĪGI SVEICAM!

Zukure Milda
103(10.01.)
Dambure Ženija
90 (06.01.)
Zariņš Artūrs
87 (02.01.)
Kregžde Elvīra
86 (09.01.)
Farnaste Ausma
85 (14.01.)
Rublovska Laura
83 (04.01.)
Linkaite Lidija Aija
83 (09.01.)
Sproģe Biruta
81 (21.01.)
Dzalbe Ženija
80 (09.01.)
Maļina Jautrīte
70 (25.01.)
Rauska Marta
50 (08.01.)
Evija Godiņa
Spinga Ilze
50 (12.01.)
Jēgere Solveiga
50 (13.01.)
INFORMĒ BIBLIOTĒKA
Balamovska Ina
50 (20.01.)
Līduma Šarlote
40 (11.01.)
Jangs V.P. Būda – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. g.
Sondore Vita
40 (20.01.)
Brīvdienu laikā tiek nolaupīta
Rubene Kristīne
40 (30.01.)
Makenzija Alena Filipa jaunākā meita Misija. Tēvs nevar samierināties
KRISTĪTI
ar traģisko notikumu. Kādu dienu
viņš saņem mīklainu zīmīti – Māra Marija Avrameca
aicinājumu uz tikšanos, kuru it kā Andrejs Avramecs
ir rakstījis pats Dievs... Makenzijs Astrīda Bērziņa
dodas uz tikšanos „būdā”, tur viņš Dace Liepiņa
patiešām sastop Dievu un Jēzu, Jeļena Ivanova
un Svēto Garu, kuri izskatās tik Zane Bedrīte
atšķirīgi no mūsu iztēlē radītajiem Olafs Pēteris Grigulis
priekšstatiem.
Anda Čaikovska
Grāmatas
pamatā
ir
autora Līga Pīrāga
atskārsme par to, ko domā, dara un Kristaps Sedvalds
kā darbojas Dievs – tā lasītāju pārsteigs, liks brīnīties, Anita Draveniece
līdzi just un noteikti daudz domāt.
"Būda" pirmo reizi izdota 2007. gadā. Šobrīd ir pārdoti
IESVĒTĪTI
vairāk nekā pieci miljoni šīs grāmatas eksemplāru,
un tā ir izraisījusi karstas diskusijas internetā, presē Astrīda Bērziņa
un dažādās reliģiskās konfesijās. Kādā no diskusiju Dace Liepiņa
vietnēm ”Būdas” lasītāja raksta: „Šķiet, ka tā pašlaik Jeļena Ivanova
ir populārākā literatūra kristiešu vidū. Bet nekas; es Zane Bedrīte
lasu šo grāmatu ne tāpēc, ka visi to lasa. Man patīk, Olafs Pēteris Grigulis
ka šī grāmata nav tradicionāla teoloģiska literatūra, bet Laura Pogele
netradicionāla – tā ir kā stāsts, kā līdzība.”
Līga Pīrāga
Mīļš paldies visiem, kuri atsaucās un palīdzēja
sarūpēt Ziemassvētku dāvanas mūsu Svētdienas skolai.
Īpašs paldies Rolandam Kalniņam par ikgadēju atbalstu šim projektam, kā arī prieks par visiem, kuri
bija gatavi veltīt savu laiku, iesaistoties dāvaniņu
sagatavošanā un saiņošanā vairāk kā 200 bērniem
gan Jēzus draudzes Svētdienas skolā un Rāmavā, gan
LEAF grupai. Arī šogad baudīsim priekus Žagarkalnā,
Leļļu teātrī, Operā, dzersim tēju no īpašām krūzītēm un
ēdīsim daudz saldumu.
Svētdienas skolas vārdā. Paldies!

Kristietības vēsture – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. g.
Grāmata ir tulkota no angļu valodas,
un tas ir pirmais tik liela apjoma
darbs latviešu valodā par kristietības
vēsturi no pirmsākumiem līdz
mūsdienām. Izdevumā aplūkotas
nozīmīgākās reliģiskās kustības,
izcilāko kristiešu devums, būtiskie
vēstures pagrieziena punkti un
atklājumi. Grāmatas sastādīšanā
piedalījušies vairāk nekā 60 autori.
Tulkošanas procesā to papildinājis
teoloģijas zinātņu doktors mācītājs
Juris Rubenis, kurš sarakstījis
apakšnodaļas par kristietības ieviešanu Latvijā, par
brāļu draudzēm un ievērojamākajiem latviešu teologiem. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts – tajā ir fotoattēli,
mākslas darbu reprodukcijas, kartes un tabulas.

Kristaps Sedvalds
Inese Salmiņa
Agnese Ērgle
Ivars Kregžde
Evija Purgaile
Katrīna Zuševica
Anda Čaikovska
Ieva Turevica
Līga Blumberga
Anita Draveniece
Ieva Zujāne
Ruta Raškovska
Evija Pavloviča

DIEVA DĀVANA

Sveicam Annu un Ģirtu Prāmniekus
ar mazā Samuēla piedzimšanu
Sagatavoja Ingūna Stranga š.g. 2. janvārī.

Redaktore: Santa Cileviča
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ivars Kupcis, Gundega Biete, Skaidrīte Mežecka, Helēne
Godiņa, Ieva Supjeva, Māris Pētersons, Līvija Putāne, Vija Kalniņa, Ingūna Stranga
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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. 14 līdz 20
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18
piektdienās no plkst. 10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
		
ceturtdienās pirms dievkalpojuma 		
no plkst. 17.30 līdz 18
Svētdienas skola bērniem, nodarbības
pieaugušajiem un Vecāku atbalsta grupa
otrdienās plkst. 18.30,
plkst. 17.30 dziedāšanas nodarbības bērniem
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 mēneša otrajā svētdienā,
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

