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Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam.

/1Pēt 4:10/

Kādu katrs
dāvanu saņēmis...
Stipra un plaukstoša ir
sabiedrība, kurā katrs no tai
piederīgajiem atklāj savus talantus, tos izkopj un liek lietā
par labu citiem, turklāt ar
dedzību un entuziasmu, nevis
formāli un bez ieinteresētības.
Arī draudze ir dinamiska,
spēkpilna un tāda, kas nes
Kristus Evaņģēliju cilvēkiem,
ja katrs, kas ir draudzē, atklāj
tās Gara dāvanas jeb talantus,
ko Dievs viņam ir devis, un
lieto tos citiem par labu. „Kādu
katrs dāvanu saņēmis, ar to
kalpojiet cits citam kā labi,
dažāda veida Dieva žēlastības
namturi. Ja kāds runā, tad kā
Dieva vārdus, ja kāds kalpo,
tad kā ar to spēku, kuru Dievs
piešķir, ka visās lietās Dievs
tiktu pagodināts caur Jēzu
Kristu,”
raksta
apustulis
Pēteris. (1Pēt 4:10-11)

skaitļiem. Tomēr visi minētie
un vēl desmitiem citu talantu
ir atrodami arī pie cilvēkiem,
kuri nav kristieši, un viņi, tos
liekot lietā, ir sasnieguši itin
labus rezultātus. Talantos
un dāvanās, kuras lieto
kristieši, visam vajadzētu būt
vērstam uz vienu mērķi – lai
tiktu pagodināts Kristus. Tajos
vajadzētu būt pamanāmam
un sajūtamam Dieva Gara
klātesamības
spēkam.
Jo
cilvēks, kas no jauna piedzimis ticībā Kristum, ir kļuvis
par vietu, kur Svētais Gars
grib mājot. Ja Svētais Gars
ir patiesi klātesošs, viss, ko
cilvēks darīs, nesīs sev līdzi
arī Svētā Gara klātbūtnes
svaidījumu. Apustulis Pāvils
Vēstulē kolosiešiem raksta:
„Visu, ko vien jūs darāt vārdos
vai darbos, to visu dariet

tos, ar kuriem kristietis kalpo,
vajadzētu būt saklausāmai
vēstij: es tagad esmu Kristus
rīcībā, es piederu Viņam.
Apustulis Pāvils bija izcili
talantīgs vīrs. Ieguvis labu
izglītību, apveltīts ar asu prātu
un izcilām runas dāvanām.
Bet, nākot pie draudzes
Korintā, viņš saka: „Mana
runa un mana sludināšana
nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet Gara un spēka
izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā,
bet Dieva spēkā.” (1Kor 2:4-5)
Pāvils šeit skaidri pasaka, ka
visi viņa dabiskie talanti Dieva
Valstības celšanai nenozīmē
neko, ja tanī, ko viņš dara,
nav klātesošs Svētā Gara
spēks un svaidījums.
Es ticu, ka Dievs aicina mūs
atpakaļ pie tādas mums doto

Gara svētības mūsu pašu
pūles ir veltīgas. Tāpēc arvien
uzdosim sev jautājumu: kam
pieder mana sirds – no Dieva
prom ejošajai pasaulei vai
Kristum? Vēstulē romiešiem
Pāvils saka: „Dieva žēlsirdības
vārdā nododiet sevi pašus
par dzīvu, svētu Dievam
patīkamu upuri, tā lai ir jūsu
garīgā kalpošana. Un netopiet
šai
pasaulei
līdzīgi,
bet
pārvērtieties, atjaunodamies
savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba.”
(Rm 12:1-2)
Aicinu
jūs
pievienoties
lūgšanai: „Kungs Jēzu, arī es
esmu bijis pievērsts iznīcīgām
lietām, bet es lūdzu, nāc ar
Savu Garu un pievērs mani
no jauna Debesu Tēvam, ka
manos talantos un dāvanās
izpaužas Svētā Gara spēks, lai

Mums katram ir kādi talanti,
piemēram, spēja veikli runāt,
muzicēt vai darboties ar

Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur
Viņu.” (Kol 3:17) Visos talan-

talantu un dāvanu lietošanas,
kas ir piepildīta ar Dieva Gara
svētdarošo spēku. Bez Svētā

piepildītos tas, ko vēlies Tu!
Āmen.”
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše

īsziņas

Trešdien, 6. aprīlī, draudzes
diakonijā viesojās Vācijas vēstniecības
Pirmais sekretārs Ludvigs Noidorfers ar
dzīvesbiedri un vācu draudzes mācītājs
Martins Grāls ar dzīvesbiedri, lai svinīgā
gaisotnē uzdāvinātu divas pārvietošanās
palīgierīces mūsu sociālā dzīvokļa iemītniecēm. Viesi iepazinās ar sociālā dzīvokļa
ambulances ikdienu, kā arī noritēja sirsnīgas
sarunas ar iemītniecēm. „Jāpiemin, ka sarunas vedās labā vācu valodā, bez tulkošanas.
Esam ļoti pateicīgi Vācijas vēstniecībai par
pūlēm un dāvinātajām ierīcēm!” stāsta
Jolanta Cukure.

15. un 16. aprīlī notika dievnama
sakopšanas talka. Bija ieradušies kopumā ap
70 cilvēku, lai palīdzētu veikt tīrīšanas darbus baznīcā. Pateicoties lielajam talcinieku
skaitam, neesot tādas vietas baznīcā, kas
nebūtu tikusi rūpīgi „izpucēta”. Talkas organizatori saka lielu paldies visiem palīgiem!
Svētdien, 17. aprīlī, pēc dievkalpojuma Linda Laukonena, kas ieradusies
pie mums no Kokolas Somijā, dalījās iespaidos, kā Labo vēsti uzņem cilvēki Karēlijā.
„Neliels ieskats Karēlijas un Somijas vēsturē
atklāja zināmu līdzību ar notikumiem Latvijas zemē – pārceltas robežas, sajaukušās
valodas, gruzd spriedze starp tautām, bet
cilvēki iemācījušies piedot. Dzīvība, ko
Jēzus dod, ir patiesā mīlestībā, kas iet pāri
robežām – pāri Latvijai, Somijai, Karēlijai,
Krievijai... Īsfilmiņā gremdējāmies Lindas
sacerētā un izpildītā dziesmā, kas aicina iet
pie Jēzus, jo Viņš ir tas, kurš vienmēr var
palīdzēt,” stāsta Skaidrīte Mežecka.
Sestdien, 23. aprīlī, notika
Lieldienu sagaidīšanas nakts pasākums
jauniešiem. Šī ir sena tradīcija un arī
īpaša iespēja jauniešiem kopīgi izdzīvot
un iedziļināties Kristus ciešanu notikumā
un sagaidīt austam Lieldienu rītu, lai
apliecinātu: „Kristus ir augšāmcēlies!” Šajā
reizē īpašs bija jauniešu vadītāju sagatavotais Passā mielasts. Jaunieši varēja
iziet krusta ceļu, lūgt, slavēt un piedzīvot
brīnišķīgu sadraudzību vienam ar otru.
Svētdien, 5. jūnijā, pēdējo
reizi savas prakses laikā mūsu draudzes
dievkalpojumā sprediķos diakons Dāgs
Demandts. Drīz pēc tam viņš kopā ar sieviņu
Ediju dosies atpakaļ uz Kanādu, kur Dāgam
jāpabeidz studijas. Sakām paldies Dāgam un
Edijai par viņu sirsnīgo kalpošanu un ceram
viņus drīz atkal sastapt mūsu draudzē!

„Oblomovs ne reizes dzīvē
nav pats uzvilcis kājās zeķes,
nelasa, neraksta un nerisina
pat neatliekamākos no praktiskās dzīves
uzdevumiem. Viņš guļ gultā, kašķēdamies
ar Zaharu, meklēdams lietas, kurām kā
izrādās, viņš visu laiku gulējis virsū, un
atvaira visus lēmumus un satricinājumus –
piemēram, apmeklētājus, kas mēģina viņu
pierunāt celties vai grib pienākt pārāk tuvu,
ienesot āra auksto mitro gaisu.” (E. Grijāns
„Nenāciet klāt, jūs taču no āra ar aukstumu!”, Rīgas Laiks, 4/2011, 59. lpp.)
Šis citāts man nevilšus lika domāt par
to, vai vīri un es tai skaitā bieži vien nav
līdzīgi Ivana Gončarova romāna „Oblomovs”
varonim Oblomovam. Mēs tik bieži izvairāmies no lietām un pienākumiem, kurus
Dievs mums gribētu uzticēt. Nepārtraukti
atrodas kādas atrunas un iemesli, kādēļ
kādas lietas varētu atlikt uz vēlāku laiku vai
nedarīt vispār. Dievs vīrus ir radījis, lai tie
darbotos Viņa uzdevumā, bet bieži vien tas
tā nenotiek. Pasaulē vīri kļūst vadāmi un
nesaskata tās dāvanas, kuras Dievs dāvā.
Neko nedarot, mēs paliekam kā Oblomovs,
kurš neko vairs negrib un nevar – mēs
vienkārši pazaudējam to, kas mums dots.
Mācekļi visu laiku sekoja Jēzum, lai

pieaugtu un varētu labo vēsti nest tālāk
pasaulē. Baznīca ir brīnišķīga sadraudzības
vieta, kur viens otru var stiprināt un
līdzpārdzīvot. Vairumam vīru ir grūti
atklāties un izrādīt emocijas, un tieši tādēļ
ir labi, ka notiek vīru tikšanās, kur tad tikai
vīru strapā var pilnībā atklāties un pārrunāt
sev un arī citiem svarīgas lietas. Dalīties
pārdzīvojumos un līdzdalīt to svētību, kādu
Dievs ir ļāvis piedzīvot. Dažkārt pašam
nav drosmes atklāt kādus pārdzīvojumus,
tāpēc, ja kāds ir pārdzīvojis ko līdzīgu, tas
iedrošina un rāda piemēru, kā rīkoties.
Nu jau kādu laiku piektdienu vakaros
kopā var sanākt tik dažādi vīri – ar dažādu
dzīves un garīgo pieredzi, dažādām interesēm, bet tomēr vienoti Dievā. Vakara gaitā
mēs dalāmies lietās, kas bijušas svarīgas
un nozīmīgas iepriekšējā nedēļā, kā arī
pārrunājam dažādus Bībeles pantus un
lūdzam par mums nozīmīgām lietām. Šādas
tikšanās palīdz pieaugt un gūt stiprinājumu
caur citu vīru pieredzi, lai nepagurtu un
nepazustu. Stipri vīri ar Dievu var izdarīt
lielas lietas savās ģimenēs, draudzē un vidē,
kur atrodas. Kā 12 vīri – Jēzus mācekļi, kuri
bija stipri Dievā un nesa labo vēsti tālāk,
gluži kā sporta auto dzinējs V12 darbina
auto.
Kārlis Liepkauls-Radiņš

10. aprīlī mazo grupu interesentus
uzrunāja ilggadējais Latvijas Kristīgās
studentu brālības vadītājs Igors Rautmanis,
un iedeva mums savu
redzējumu,
uzzīmēja vīziju. Viņš mazo grupu kalpošanu
salīdzināja ar maratonskrējienu (nevis
sprintu), kurā nevar doties bez iepriekšējas
gatavošanās, un uzdeva mums jautājumus,
kas lika aizdomāties. Ko mēs gribam redzēt
mūsu draudzē? Kāpēc tieši mazās grupas
un vai varam formulēt, kādu redzam mūsu
mazo grupu kalpošanas DNS? Tie ir labi
jautājumi, un, patiešām, kāds tad ir mūsu
mērķis?
Igors norādīja, ka ciešāka sadraudzība
cilvēku starpā visbiežāk iztrūkst tieši lielās
draudzēs, kur ir viegli „pazust pūlī”. Bieži
vien, pat regulāri apmeklējot dievkalpojumus, kristietis garīgi nepieaug, jo nav neviena, ar ko pārrunāt, kā, piemēram, sprediķī
dzirdētais attiecas uz manu dzīvi, ar kādām
grūtībām un garīgiem izaicinājumiem saskaros šobrīd.
Jāatzīst, ka sākotnēji pati domāju, ka
mazā grupa kalpo tieši šim – sadraudzības
mērķim, un tā ir nemainīgs, ciešs cilvēku
pulciņš, kurā viens par otru zina un garīgi
gādā, tiekas, studē Bībeli, aizlūdz. Igors

aicināja mūs paskatīties plašāk, šādu grupu
salīdzināja ar stāvošu ūdeni un norādīja,
ka, tāpat kā šūna ir dzīva tikai tikmēr,
kamēr dalās, arī mazā grupa ir vieta, kurā
mēs sākotnēji esam daļa no ģimenes, bet
vēlāk varam kļūt par instrumentiem, kas
aizsniedz (pabaro) citus. Kā tas praktiski
notiek? Es to saprotu tā – mēs nākam
mazajā grupā, kur, kamēr esam mazi,
tiekam baroti ar garīgo pienu. Un mēs
augam, un kādu dienu pienu vairs nevajag,
mēs jau varam sākt uzņemt cietu barību,
ko arī darām. Bet tad mēs paši jau varam
dot pienu citiem – pulcināt ap sevi kādus,
kas grib pieaugt Kristū – vai tie būtu Alfas
beidzēji, vai cilvēki pēc iesvētes, vai mūsu
draugi vai vienkārši cilvēki, kas svētdienas
dievkalpojumā sēž mums blakus solā.
Mani šī vīzija uzrunāja. Vēl jo lielāks prieks
par tām grupiņām, kas mūsu draudzē jau
darbojas! Mēs pārējie vēl mācāmies.
Nākošās tikšanās ar Igoru Rautmani
notiks 2011. gada 15.maijā un 19. jūnijā
pēc dievkalpojuma baznīcas „jauniešu
galā”. Atnāc arī Tu un pievienojies!
* DNS - dzīvo organismu ģenētiskās
informācijas glabātājs

Laura Ceļmale

Svētdien, 27. martā, notika draudzes
pilnsapulce, kurā varējām ne tikai izvērtēt
aizvadītā gada notikumus draudzē, bet arī
sirdī pārdomāt draudzes vīziju turpmākajam
laikam. Aicinu kopīgi atskatīties uz
būtiskāko, ko varējām dzirdēt šajā tikšanās
reizē.
Vieta, kur augt
Tradicionāli draudzes priekšnieks Māris
Pētersons informēja par galvenajiem statistiskajiem rādītājiem un aktivitātēm draudzē
2010. gadā. Pagājušajā gadā notikuši
110 dievkalpojumi, 236 Bībeles stundas,
50 jauniešu tikšanās, 12 Mācekļu skolas
nodarbības, 2 Alfa kursa cikli, 20 māmiņu
grupu tikšanās, 20 ģimeņu tikšanās,
Svētdienas skolā darbojās 28 skolotāji, un
to apmeklēja 180 bērni; draudzes diakonijā
darbojās 50 cilvēki. Sekmīgi norisinājušās
arī citas aktivitātes draudzē un notikuši
dažādi pasākumi un nometnes. Draudzes
locekļu skaits 2010. gadā salīdzinājumā ar
gadu iepriekš ir samazinājies no 1015 uz
965. Samazinājies arī draudzes budžets –
par aptuveni 20 %. Tomēr, neskatoties uz
to, „svarīgi ir, lai draudze būtu vieta, kur
garīgi augt,” sacīja draudzes priekšnieks.
Uz to aicina arī mūsu draudzes vīzija, ar
kuru plašāk varējām iepazīties šajā tikšanās
reizē. Tajā teikts: „Draudze kā vieta, kur
iepazīt Kristu, studējot Dieva Vārdu, pieaugt
ticībā un sekošanā Kristum. Ar vārdiem un
dzīves piemēru liecināt par Kristu tiem, kas
Viņu vēl nepazīst.” Šī draudzes vīzija tapusi
pēc kopīgām pārdomām un lūgšanām. Tā
aicina koncentrēties uz Kristu un Dieva
Vārdu, būt atvērtiem un mīlošiem, veicināt
ikviena, īpaši jauno draudzes locekļu
iesaistīšanos draudzes dzīvē, cienīt citu
uzskatus, vajadzības un laiku un lietpratīgi
pārvaldīt draudzes mantu. Pie mērķiem šim
un nākamajam gadam minēts: dievkalpojumos vairāk orientēties uz padziļinātu Dieva
Vārda skaidrojumu, lai palīdzētu pieaugt
praktiskajā kristietībā; vienu reizi mēnesī
noturēt lūgšanas un slavēšanas dievkalpojumus; organizēt regulāras apmācības
un tālākas izaugsmes seminārus draudzes
locekļiem, lai veidotu viņus par aktīviem
rīcības cilvēkiem; izveidot jauniešu dievkalpojumus ar evaņģelizējošu raksturu; divas
reizes gadā organizēt Alfa kursu; turpināt
atbalstīt jauniešu un Svētdienas skolas
darbu; turpināt diakonijas darbu, īpaši stiprinot ticībā vecos ļaudis, kuri uz dievnamu
nevar atnākt; rūpēties par dievnama ēkas
un inventāra uzturēšanu; piesaistīt un sagatavot kalpošanai jaunus brīvprātīgos
kalpotājus; motivēt draudzes locekļus ar
savu laiku un finansēm atbalstīt draudzes nozaru darbu un aktivitātes draudzē;
turpināt attīstīt pašfinansējošu draudzes

iestāžu modeli (bērnudārzs „Jēriņš”, misijas nams Rāmavā, draudzes medpunkts);
turpināt attīstīt draudzes informatīvos
medijus; nodrošināt kontaktus ar dzīvu,
angliski runājošu draudzi ārzemēs. Svarīgi
pieminēt arī mācītāja Erberta sacīto par vēl
divām aktivitātēm, kam patreiz tiek veltīta
īpaša uzmanība – mazo grupu veidošana un
vīru kalpošana.
Stiprinieties ticībā!
Mani personīgi šoreiz spēcīgi uzrunāja
mācītāja Erberta pārdomas par atbildētām
lūgšanām un to, kam draudzes dzīvē
turpmāk būtu jāpievērš īpaša uzmanība
tieši no garīgā aspekta. Kā pirmo viņš
minēja nepieciešamību veidot izteiktāku
lūgšanu dzīvi: „Mums jāvelta vairāk laika,
lai lūgtu par ģimeni, draudzi un draudzes
aktivitātēm, jo Dievs atbild uz lūgšanām.”
Otrkārt, viņš sacīja, „tas, kas norisinās ārēji,
nav viegli. Tāpēc izmantosim šo labvēlīgo
laiku un stiprināsimies ticībā!” Treškārt,
mācītājs aicināja sargāt vienotību Dievā –
būt vienā mīlestībā, vienā Garā. „Dažādas
atziņas ir bagātība, bet problēmas sākas,
ja brālis nošķiras no brāļa.” Un visbeidzot:
„Kad esat saņēmuši uzdevumu vai vīziju,
dariet to ar aizrautību un prieku!”
„Turklāt mūsu draudzes nosaukumā ir
vārds Jēzus, un tas uzliek īpašu atbildību.
Draudzei ir jābūt tādai, kas šo vārdu ceļ
godā. Un to varam tikai ar Dieva žēlastību.”
Mācītājs Erberts pateicās Dievam un
Kristum, kas mūs šajā laikā ir vadījis,
uzturējis, žēlojis, kā arī visiem, „bez kuru
sirsnības un iesaistīšanās nekas nevarētu
notikt”.
Par draudzes finansēm 2010. gadā
Neiztrūkstošs kā ik gadus bija pārskats
par draudzes finansiālo darbību. Paldies
draudzes valdei par izsmeļošo informāciju,
kuru varam iekļaut šajā rakstā! Tātad –
kopējais draudzes saņemto ziedojumu un
citu ienākumu apjoms 2010. gadā bija
par apmēram ceturtdaļu mazāks nekā
iepriekšējā gadā. Neiekļaujot bērnu kristīgi
izglītojošā centra (bērnudārza) „Jēriņš”
ieņēmumus un izdevumus, draudzes
ieņēmumi bija apmēram 84 tūkst. latu.
Kolekte bija 25,4 tūkst. latu, un tas ir par
apmēram 1/6 daļu mazāk nekā pirms gada.
Draudzes locekļu ikgadējās nodevas bija
13 tūkst. latu (par 1 tūkst. mazāk). Citi
Latvijas privātpersonu ziedojumi 2010.
gadā bija 22,5 tūkst. latu (par 2 tūkst.
mazāk), savukārt ārvalstnieku ziedojumi
veidoja 3,6 tūkst. latu (pirms gada šī summa bija gandrīz divreiz lielāka). 2010. gadā
ziedojumi no juridiskajām personām bija
7,3 tūkst. latu (nedaudz vairāk nekā pirms
gada), ieņēmumi no īpašumu nomas –
apmēram 3 tūkst. latu (pirms gada bija

divtik), vēl citi ieņēmumi, neskaitot nometnes dalības maksu, veidoja 2,5 tūkst.
latu. Savukārt ieņēmumi no vasaras nometnes dalības maksas bija 6,5 tūkst. latu,
kas pārsniedza ieņēmumus pirms gada, jo
arī nometnes dalībnieku 2010. gadā bija
vairāk.
Izdevumi 2010. gadā VID iesniegtajā
atskaitē ir lielāki par ieņēmumiem, jo ietver
arī atbilstoši grāmatvedības prasībām
aprēķināto
nolietojumu
par
draudzei
piederošajām ēkām. Ja izslēdz aprēķināto
ēku nolietojumu un neiekļauj bērnudārza
„Jēriņš” izdevumus, jo tos finansē paša
bērnudārza ieņēmumi, tad faktiskie draudzes izdevumi bija apmēram 79 tūkst. latu.
Lielāko izdevumu daļu veido atalgojums un
ar to saistītie nodokļi par desmit draudzes
algotajiem darbiniekiem – 29,8 tūkst. latu,
kā arī 9,6 tūkst. latu atalgojums mācītājiem,
kas pārskaitīts caur Virsvaldes atalgojuma
sistēmu. Visi ar atlīdzību saistītie izdevumi
ir mazāki nekā gadu iepriekš. Ikgadējais
maksājums LELB vispārējām vajadzībām
2010. gadā bija 4,2 tūkst. latu.
Remontu materiāliem izmantoti 2,7
tūkst. latu, kas ir mazāk nekā pirms gada,
kad šim nolūkam izmantots vairāk nekā
10 tūkst. latu. Par komunālajiem pakalpojumiem (galvenokārt apkuri) samaksāti
6,9 tūkst. latu, kas ir nedaudz mazāk nekā
pirms gada. Izdevumi par nometni veidoja
6,5 tūkst. latu. 2,7 tūkst. latu izmaksāti
pabalstos, 1,9 tūkst. latu uzskaitīts nolietojums par apskaņošanas sistēmu un
biroja tehniku, 1,8 tūkst. latu izdots par
izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” izdošanu.
Un vēl apmēram 13 tūkst. latu veido
vairākās pozīcijās uzskaitīti citi izdevumi,
tostarp saimniecības un uzkopšanas līdzekļu
iegāde, pasta un kopēšanas izdevumi, telekomunikāciju izdevumi, degviela, kancelejas
preču iegāde, mājaslapas uzturēšana u.c.
Kaut arī draudzes saņemtie ziedojumi
un citi ienākumi kopā bija mazāki nekā
iepriekšējos gados, samazinājušies ir arī
draudzes izdevumi. Līdz ar to 2010. gada
laikā līdzekļu atlikums kasē un bankā
pieauga. Kā redzams publicētajos šī gada
ikmēneša ieņēmumu un izdevumu pārskatos, uzkrātais atlikums ir likts lietā, jo
2011. gada pirmajos mēnešos maksāti lieli
apkures rēķini, kā arī Virsvaldei pārskaitīta
pēc pārrēķina noteiktā summa atbilstoši
draudzes locekļu skaitam par iepriekšējiem
gadiem.
Paldies visiem, kas savu iespēju robežās
atbalstījuši un līdzdarbojušies draudzes
praktiskajā darbībā, kā arī tiem, ka aizvien
patur draudzi un visas kalpošanas jomas
savās aizlūgšanās.
Santa Cileviča
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DRAUDZE - TALANTU KALVE
Domājot par talantiem mūsu
draudzē, šoreiz nolēmām intervēt
nevis kādu konkrētu ģimeni vai
draudzes cilvēku, bet gan vairākus.
Pie tam, katru lūdzām izteikties par
citiem draudzes cilvēkiem un viņu
talantiem. Mēs jau zinājām, ka Jēzus
draudzē ir daudz talantīgu cilvēku,
taču bijām pārsteigti par šo talantu
daudzpusību un uzzinājām daudz ko
jaunu! Lūk, dažus no mūsu talantiem
izceļam gaismā.
Atbildes apkopoja Lelde Kupce

Austra Klotiņa
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Vadītāju apmācības seminārs
Semināra
nodarbības
sniedza
Kopā četrās intensīvās nodarbībās
koncentrētu
ieskatu
par
būtiskajiem
(divas reizes februārī, pa reizei martā un
jautājumiem un kristīgiem principiem
aprīlī) draudzes nozaru vadītājiem un aktīvā
vadīšanā, ilustrējot to ar piemēriem filmu
kalpošanā esošajiem bija iespēja piedalīties
video fragmentos. Darbs grupās un
vadītāju apmācības seminārā. Semināra
semināra dalībnieku sadraudzība palīdzēja
programma aptvēra jautājumus:
dzirdēto un redzēto attiecināt uz katra
• par vadību kā kalpošanu un labo ganu kā
personīgo situāciju un ikdienas kalpošanu.
kristīga vadītāja piemēru,
Dalība seminārā bija svētīgs laiks un
• par personīgo jautājumu pārvaldīšanu,
iespēja katram apzināties savu iespēju kallaika plānošanu un garīgajām disciplīnām,
pot kopējo mērķu sasniegšanai un pieaugt
• par vadītāja sekotājiem un komandas
Bībelē balstītā izpratnē par personīgās
veidošanu, raksturu atšķirībām, kā arī
dzīves un organizācijas pārvaldību.
• par organizācijas mērķiem un konkrēti
Paldies Kristīnai Ēcei par ieguldīto
mūsu draudzes mērķiem.
darbu un draudzes valdei par praktisko
Par
praktisku
pieeju
laika
organizēšanu! Semināra noslēgumā izskaplānošanai, kā arī draudzes mērķiem
nēja doma, ka šāda apmācība varētu būt
stāstīja
draudzes
priekšnieks
Māris
vērtīga arī citām draudzēm.
Pētersons. Savukārt tēmas par vadīšanu
Lūk, dažas atziņas no semināru
skaidroja organizācijas „Jaunatne ar misiju
apmeklētājiem:
Latvijā” vadītāja Kristīna Ēce.
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Pārskats par ieņēmiem un
izdevumiem 2011.gadā
MARTS
Ieņēmumi, Ls:
1638
Kolektes
1183
Ziedojumi
814
Draudzes ikgadējās nodevas
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., 768
nometnei, sintezatora iegādei)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
39
Ziedojumi par kristībām, laulībām
85
Kopā
Izdevumi, Ls:
Algas (2 mācītāji, ērģelniece, kora diriģ.,
saimniece, lietvede, grāmatvede, 3 diakonijas darbin., ambulances vad.)
Nodokļi
Siltums
Vasaras nometnes vietas avanss
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12
daļa saskaņā ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (8 cilvēkiem)
Izdevuma izdošana
Elektrība
Remonta materiāli (bēniņiem, jumtam)
Saimniecības preces
Kancelejas preces
Altārsegu audums
Pasta pakalpojumi
Degviela mācītājam
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums („Jaunatnei ar misiju”)
Sv. Vakarēdiena kausa restaurācija
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi
Kopā

4527
2133

1455
1248
732
400
345
156
95
150
116
28
222
36
80
32
26
32
25
23
23
17
7374

Liecība
Kopā ar Annu spēlējām Alfa kursa
slavēšanas grupā, daudzkārt satikāmies
arī svētdienas dievkalpojumos. Kādā reizē
jautāju viņai, kā viņa ir sākusi nākt uz
baznīcu, un Anna izstāstīja savu stāstu,
kurā viņa ir gatava dalīties arī ar izdevuma
„Jēzus draudzes dzīve” lasītājiem. Paldies
Annai! Un lai svētīts viņas tālākais ceļš!
Redaktore Santa Cileviča

Jau no bērna kājas vecāki centās mūs,
bērnus, vismaz divas reizes gadā vest
uz baznīcu – Ziemsvētkos un Lieldienās,
tomēr es nekad nesapratu, kāpēc. Atminos
gan, ka bērnībā vienmēr runājos ar kādu,
lūdzu pēc padoma, bet nezināju, kas
tas ir. Pienāca pusaudžu gadi, un sekoja
aizmaldīšanās. Vidusskolā caur skolas
kori es iepazinu Silvestru [Lūsi]. Patiesībā
tad arī sākās Dieva mērķtiecīgais darbs ar
mani. Tomēr, kad Silvis man prasīja – nu,
kā tev ar kristietību, es atbildēju – nē, nē,
tas mani galīgi neinteresē. Tad viņš redzēja,
ka sāku mācīties spēlēt ģitāru, un paaicināja
mani savā grupā. Kad manā dzīvē sākās
problēmas, pie viņa es vienmēr varēju
vērsties ar saviem jautājumiem, viņš bija
mans stiprinājums. Aizdomājoties, kāpēc
tas tā ir, protams, saistīju to ar kristietību,
Baznīcu, tomēr nevēlējos tanī iesaistīties.
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Pagājušogad manā dzīvē sākās ļoti
smags posms. Biju tuvu strupceļam.
Vērsos pie gaišreģa, psihologa, draugiem..
Dīvaini, ka šajā dzīves periodā atkal
parādījās Silvis, lai gan ilgi ar viņu nebiju
kontaktējusies. Viņš uzaicināja mani uz
Alfa kursu. Teicu – labi. Trešdienās gāju uz
Alfu, un tā bija vienīgā diena nedēļā – trīs
stundas, kad es atstāju pilnīgi visu, kas
manā dzīvē, aiz durvīm. Šeit jutos tik
ļoti labi. Protams, aizbraucot mājās, viss
atkal vēlās pāri. Es nespēju saglabāt to
labo sajūtu. Toties pamazām sāku just, ka
kaut kas mainās manī, mainās manā dzīvē.
Alfa kursa noslēgumā aizpildīju anketiņu par
to, kur es vēlētos iesaistīties. Par mūziku
tanī brīdī nedomāju – atzīmēju ēdināšanu.
Sāku nākt uz dievkalpojumiem, un pāris
reizes man blakus sēdēja Elīzas [Godiņas]
mamma, kura man jautāja – es pat nezinu,
kāpēc: „Vai tu šeit pirmo reizi?” Sākām
runāties, un es teicu, ka ļoti vēlētos kalpot.
Sacīju arī, ka spēlēju ģitāru, bet varētu darīt
jebko. Aizrakstīju Danielam [Godiņam],
un viņš sacīja, lai atnākot uz Alfa kursa
komandas
sapulci.
Biju
pieteikusies
palīdzēt pie ēdināšanas, bet, kad atnācu,
Daniels saka: „Anna jau ir pierakstīta pie
mūziķiem.”
Man arī ārpus baznīcas ir sava grupa,

bet es nekad iepriekš mūzikā neesmu
atradusi tādu piepildījumu, kāds ir, spēlējot
šeit – jo te tu spēlē ar savādāku sirdi. Vienu
brīdi es jau gandrīz biju atmetusi mūziku,
jo likās, ka tas nav man, tomēr baznīcā
caur to atradu brīnišķīgu veidu, kā kalpot.
Pirmajā slavēšanas reizē biju ļoti satraukusies, jo man vēl nebija iemaņu, bet tagad
tas ir aizgājis.
Draugi saka, ka esmu palikusi savādāka.
Pagaidām gan viņi uz to raugās negatīvi,
jo daudziem ir stereotipi, un viņi domā,
ka esmu kaut kur iepīta. Bet domāju, ka
man ir jārāda piemērs, tas, cik man ir labi
pašlaik, kā tas ir mainījis mani. Dīvaini,
ka mani draugi tagad ir tādā dzīves periodā,
kad nekas nav labi. Gandrīz katrs no
viņiem ir sacījis, ka viņos iekšā ir kaut
kāds tukšums. Gribētos viņiem visu
pastāstīt vārdos, bet saprotu, ka tam nav
jēgas – man ir iespēja rādīt, kā var būt
savādāk.
Arī vecāki pirms pāris dienām teica:
„Tu esi ļoti mainījusies!” Parasti no manas
sejas nevar nolasīt, ko īsti domāju,
turklāt varbūt izskatos vēsa, bet īstenībā
mana sirds deg pēc attiecībām ar cilvēkiem.
Mamma tagad saka: „Mēs beidzot izjūtam
tevi.” Un tas man daudz nozīmē.
Anna Pīlāce

Ko tev nozīmē Kristus augšāmcelšanās?
Eduards Brodovs,

Edīte Voicāne,

Gundega Biete,

K r i s t u s
augšāmcelšanās – tā
ir mūsu dzīvība. Bez Kristus ne soli. Es
nevaru dzīvot bez Viņa ne soli, visur Viņš
ir ar mani.

K r i s t u s
augšāmcelšanās
man
ir tikpat nozīmīga kā Kristus dzimšana.
Augšāmcelšanās ir uzvara pār nāvi, pār
grēkiem, ar šo notikumu, mēs, cilvēki,
esam brīvi no visa ļaunā. Tā ir ļoti liela
Dieva žēlastība. Dieva dāvana mums.
Man ļoti patīk apsolījums, ko Jēzus mums
dod: „Es esmu pasaules gaisma; kas
seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā,
bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12)

K r i s t u s
Augšāmcelšanās
man
nozīmē dzīvību. Dzīvību, ne tikai šajā
pasaulē, bet paļaušanos ticībā, ka reiz
es varēšu būt kopa ar savu Pestītāju
mūžīgi. To, ka, stājoties Dieva priekšā,
mani grēki būs apklāti ar Viņa asinīm.
Tad nu es dzīvoju šajā ticībā un cerībā kā
Kristus līdzdalībnieks, ja tikai paļaušanos
paturēšu stipru no sākuma līdz galam.
(Ebr.3:14)

audzina bērniņus

strādā kristīgajā grāmatu
veikalā

pensionārs, pērminderis

Ilona Tiesniece,
audzina bērniņus

K r i s t u s
ir ne tikai pie krusta
mirušais Dievs, bet arī augšāmcēlies
Dievs, tātad dzīvs un klātesošs mūsu
katra dzīvē. Tas liekas tik ļoti skaidri
un vienkārši, un tomēr, pārdomājot šo
notikumu, saprotu, ka, šajā pasaules
dzīvē cilvēkam to nav iespējams pilnībā
izprast, tas man ir liels noslēpums un
mistērija. Kristus ir uzvarējis nāvi, un tas
ir apsolījums arī mums katram, ka ticībā
uz Viņu mēs to drīkstēsim piedzīvot. Tās
vienlaikus ir domas par atjaunotni un
pārdzimšanu arī daudz mazākā mērogā,
piemēram, kā es šobrīd varu piedzīvot
atdzimšanu, kas ir tie grēki, kas mani
šķir no Dieva tuvuma šobrīd.

Elīna Šīmane

Viesturs Pavasars,
pensionārs

K r i s t u s
augšāmcelšanās
man
nozīmē dzīvību. Nāve ir
uzvarēta, un Kristus cēlās augšām. Tā
arī mani uzcels pēdējā dienā. Un tādēļ
nāvi pārvērš par miera dusas vietu Dieva
klātbūtnē.

K r i s t u s
augšāmcelšanās
man
nozīmē dzīvību un apsolījumu. Lieldienu naktī saņēmu citātu,
kur bija teikts, ka mūsu sirds ir tik maza,
bet augšāmcelšanās brīnums tik liels,
ka nespējam to aptvert. Un tā arī ir, to
ar prātu nevar saprast, tas ir jāsaņem
ticībā. Mūsu augšāmcelšanās ir kā
noslēpumaina dāvana, ļoti liela un īpaša.

Intervēja: Ramona Vasiļjeva Foto: no personīgajiem arhīviem

Slava Kristum dziesmās
Pienaglojot savus
grēkus pie krusta

Krusta ceļā

Passā mielasts „augšistabā”

Un kā jaunieši sagaidīja Lieldienu rītu?

Kristus augšāmcēlies! – Patiesi
augšāmcēlies!

Skečs par mūsu izvēli
briesmu brīžos
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Foto: Santa Cileviča, Līga Dolace

PATEICĪBA

Seko savai draudzei ar
twitter.com:@jezusdraudze
facebook.com
draugiem.lv

Diakonijas darbinieki saka mīļu paldies visiem, kas
piedalījās akcijā „Dienišķā maize”. Kopā ar jums tika SIRSNĪGI SVEICAM!
sagatavotas 125 pārtikas pakas draudzes vecākajai
paaudzei un daudzbērnu ģimenēm.
90 (16.05.)
Ludmila Sommere
89 (28.05.)
Milda Dālders
87 (22.05.)
Maiga Ansberga
EKSKURSIJA
85 (03.05.)
Jānis Vaniņš
85 (22.05.)
Marta
Čeirāne
Esiet mīļi aicināti kopā ar ģimenes locekļiem
84 (11.05.)
piedalīties draudzes pavasara ekskursijā Rīga– Jānis Zass
Tallina–Rīga. Ekskursija notiks š. g. 4. un 5. jūnijā. Katrīna Ērika Skorohoda 83 (20.05.)
82 (16.05.)
Izbraukšana 4. jūnijā no draudzes nama, Dzirnavu ielā Renita Kaizere
82 (23.05.)
118, plkst. 7.00. Dalības maksa – 22,- Ls. Lūdzam Margarita Kaļka
82 (28.05.)
Eduards
Vaholders
pieteikties diakonijā pie Līvijas vai Jolantas, iemaksājot
75 (15.05.)
Aina
Miķelsone
dalības maksu! Tālrunis informācijai – 67220084.
70 (18.05.)
Aina Ansone
70 (27.05.)
Brigita Krasta
PADOMES SĒDE
70 (29.05.)
Maiga Savicka
45 (28.05.)
Lelde Una Titava
Padomes sēde notiks ceturtdien, 26. maijā, pēc Māris Pētersons
45 (31.05.)
nedēļas dievkalpojuma.
40 (02.05.)
Armands Romanovs
40 (06.05.)
Inguna Puķīte
40 (23.05.)
Ilona Paegle

DIEVA DĀVANA
Sveicam Zani un Jāni Prāmniekus
ar mazās Beatrises piedzimšanu
š.g. 5. aprīlī!

LAULĀTI
Hārdijs Parādnieks un
Elīna Podniece

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)
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INFORMĒ BIBLIOTĒKA
Čens F. Aizmirstais Dievs. – Rīga, Agape Latvija,
2010. g.
Latviski
izdotās
Frensisa
Čena
grāmatas jau ieguvušas savu atbalstītāju
loku – par tām daudz tiek diskutēts, tiek
gaidīta jauno grāmatu izdošana. Pirmā
grāmata „Iekarsti un atgriezies” aicina
veidot vai atjaunot ciešas un mīlestības
pilnas attiecības ar Dievu, bet otrajā
grāmatā „Aizmirstais Dievs” autors
pievēršas Svētā Gara klātbūtnei un
darbībai mūsu dzīvēs. Viens no daudzajiem grāmatā aplūkotajiem tematiem
ir Svētā Gara dāvanas. Autors uzskata, ka tās mums
tiek piešķirtas pēc Dieva gribas un nodoma, un dažkārt
tām nav nekāda sakara ar mūsu dabiskajām spējām.
Svētajam Garam ir savs noteikts mērķis, kādēļ Viņš
piešķir šīs dāvanas katram cilvēkam. Vai esam gatavi
atsaukties Gara darbībai? „Bailēm no tā, ka Dievs varētu
neatbildēt, ir arī otra puse – bailes no tā, ka viņš atbildēs.

Ko tad, ja Dievs atbild un liek tev
doties kaut kur un darīt kaut ko,
kas tev nepatīk? Ja runājam atklāti,
daudzi no mums nemaz nevēlas,
lai Svētais Gars viņus vadītu. Vai,
citiem vārdiem sakot, daudzi no
mums nevēlas, lai viņus vadītu
jebkurš cits, izņemot viņus pašus.
Patiesībā dzīvā Dieva Gars noteikti
tev liks kaut kur iet un darīt kaut
ko, ko tu pats no sevis negribētu
vai neizvēlētos.” Autors norāda,
ka esam aicināti pievērsties
prioritātēm, kuras mums atklātas
Bībelē un lūgt Svēto Garu, lai dod
mums spēku. F. Čena grāmatās ir
daudz provocējošu jautājumu un
konkrētas, tiešas Bībelē meklētas
atbildes.
Sagatavoja Ingūna Stranga

Redaktore: Santa Cileviča
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ivars Kupcis, Ramona Vasiļjeva, Laura Ceļmale,
Jānis Miķelsons, Kārlis Liepkauls-Radiņš, Skaidrīte Mežecka, Jolanta Cukure, Anna Pīlāce, Ingūna Stranga
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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
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