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JĒZUS
DRAUDZES

Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. / Mt. 5:14/

Sāls un cukurs izskatās
diezgan līdzīgi. Tomēr, runājot
par kristiešu lomu pasaulē,
Jēzus salīdzina viņus ar sāli, ne
cukuru. Pašiem gan mums
labāk patiktu būt cukuram,
kas labi izskatās, ir salds un
mīlēts. Jēzus sirds deg par
cilvēku izglābšanu mūžībai.
Un izglābšanai ir daudz vairāk
kopīga ar sāli nekā ar cukuru.
Kristiešiem jābūt kā sālij, jo
- sāls uzdevums ir sargāt no
sabojāšanās. Vienaldzība, pielāgošanās, izpatikšana – tās nav
kristiešiem raksturīgās īpašības.
Sāls – tā ir palikšana Svēto
Rakstu mācībā, neko tai nepieliekot klāt, bet arī neko
nenoņemot
nost.
Dieva
svaigums iespiežas un izplatās
sabiedrībā tur, kur kristieši ir
Dieva sāls vārdos un rīcībā;
- sāls darbojas kā antiseptiķis.
Senos laikos sāli iekaisīja
brūcēs, lai neļautu infekcijai
izplatīties. Sāpot kaklam, arī

tagad to dažkārt mēdz skalot
ar sālsūdeni. Sāls kož un garšo
ne pārāk labi, tomēr sargā no
infekcijas izplatīšanās. Tur, kur
kristieši ir, viņi saka nē grēkam
un iestājas par visu, kas ir
Dieva gribēts. Zāles lieto ne
patikas dēļ, bet glābjošā
rezultāta dēļ;
- sāls piedod garšu. Vajadzīgajā daudzumā sāls dara ēdienu
baudāmu. Kristieši, piederot
Kristum, ir piepildīti ar mīlestību,
mieru, prieku, taisnīgumu... Tā
vismaz vajadzētu būt. Kristiešu
klātbūtne sabiedrībā atgādina
cilvēkiem par to, ka dzīvei īsti
laba garša ir tikai tad, ja to
dzīvo saskaņā ar Dievu. Šis
atgādinājums daudziem ir nācis
par svētību. Daudzi, kristiešu
dzīves piemēra uzrunāti, ir
iepazinuši Kristu, un arī viņu
dzīvei tagad ir labā garša;
- sāls rada slāpes. Ja esat
baudījuši sālītu ēdienu, jums
gribas dzert. Kristieši, ja viņi ir

Dieva sāls, izsauc citos slāpes
tuvāk iepazīt Dievu, Bībeli,
draudzi. Ja cilvēki jums diezgan
regulāri saka: pastāsti man
vairāk par tavu ticību, par
Kristu, – tā ir zīme, ka esat
Dieva sāls, kas cilvēkos rada
slāpes pēc evaņģēlija dzīvā
ūdens. Tā ir ļoti laba zīme;
- sāls kausē ledu. Ziemā sāli
kaisa uz ielām, lai izkausētu
sniegu
un
ledu.
Kristum
piederoša cilvēka sirdī mājo
Svētais Gars. Viņš ir spēka,
žēlastības un mīlestības Gars.
Mēs nespējam atkausēt cilvēku
sasalušās sirdis. Dieva Gars,
dievišķās sāls Gars, darbojoties
caur mūsu sacītajiem vārdiem,
mūsu rīcību, atkausē viscietākās
sirdis.
Caur Svēto Garu saņemtā
kristiešu
mīlestības
un
žēlsirdības sāls kausē cilvēku
cietās un sasalušās sirdis;
- sāls nes. Visi zinām, ka Nāves
jūrā nav iespējams nogrimt.

Sāls koncentrācija ūdenī ir 2833 %. Šāds sāls daudzums
notur cilvēku virs ūdens.
Kristietis kā Dieva sāls arī nes
cilvēkus. Viņš tos nes ar savām
lūgšanām, aizlūgšanām par
viņiem. Zinu droši – neskaitāmi
būtu nogrimuši, varbūt pat visa
cilvēce vairs nepastāvētu, ja
kristieši nenestu cilvēkus un visu
cilvēci Dieva priekšā lūgšanās
un aizlūgšanās. Bet – mēs esam
Kristus sāls arī tajā, ka panesam cilvēku kļūdas, trūkumus,
grēkus, cerot un gaidot uz
Kristus glābjošo žēlastību, Viņa
iejaukšanos. Sāls nes, un arī tā
ir liela svētība.
Vai esmu īsta, laba, derīga
Kristus sāls? Jēzu, palīdzi man
šo jautājumu dziļi pārdomāt
Tavā klātbūtnē! Bet jau tagad
vēlos Tev teikt: Es vēlos, Kungs,
būt tāda sāls - Tava sāls.
Kristus svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Svētdien, 12. februārī, dievkalpojuma laikā Sarmītei Kokinai, Ditai Prēdelei
un Dainai Upītei tika pasniegta Svētdienas
skolas skolotāja apliecība, jo viņas ir
sekmīgi beigušas LELB svētdienas skolas
skolotāju kursus. Sveicam!
Sestdien, 18. februārī, draudzes
māmiņu grupas , vecāki un citi interesenti
tikās ar ģimeņu konsultantu Gati Līdumu,
lai pārrunātu jautājumu par pareizumu un
patiesumu bērnu audzināšanā, proti, kā
neizlikties par pareizāku savu bērnu priekšā
nekā esi patiesībā.
Trešdien, 22. februārī, ar Pelnu
dienu kristīgajā baznīcā iesākas Kristus
ciešanu laiks
Ceturtdien, 23. februārī, notika
pēdējā sēde šim draudzes padomes sasaukumam. Padomes locekļi tikās ar Līksnas
ielas dienas centra „Roku rokā” pārstāvjiem.
Katru otro ceturtdienu (1., 15., 29.
marts) pēc dievkalpojuma plkst. 19.30
turpinās sarunas par sekošanu Kristum,
ko vada mācītājs Erberts Bikše un lektore
Helēna Dekante. Marta tikšanās reizēs
plānots runāt par lūgšanām, ‘apsēšanos’ pie
Jēzus kājām un ciešanām.
Svētdien, 25. martā, pēc dievkalpojuma notiks draudzes padomes un revidentu
vēlēšanas. Visi draudzes locekļi aicināti
piedalīties!
„Tas darbs, Kungs, Jēzu, viss ir Tavs,
Tas darbs, ko darām mēs;
Un tādēļ, ka šis darbs ir Tavs,
Tas zels un pastāvēs.”

Mīļo lasītāj! Šis, ko turi rokās, ir izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” 100. numurs,
kopš avīze ir redzama tās tagadējā formātā.
Izdevuma redkolēģija saka sirsnīgu paldies
visiem, kuri jelkad piedalījušies avīzes
tapšanā! Pateicība Dievam!

Vai katram kristietim jāmēģina
apkārtējo sabiedrību evaņģelizēt?
Katrs kristietis pēc savas būtības ir
evaņģelizējošs. Jēzus saka: jūs esat pasaules gaišums..., jūs esat zemes sāls...
Runa ir par katru kristieti, protams, ja viņš
ir kristietis saskaņā ar Bībeles mācību.
Kristietis, lai kur arī viņš būtu, atstās
iespaidu uz apkārtējiem, gluži kā sāls vai
gaisma atstāj iespaidu uz vidi, kur tā iekļūst.
Bērnu, kas piedzimis, nevar nepamanīt, un
kristieti, kas caur Kristu piedzimis Dievam,
arī nevar nepamanīt. Problēma drīzāk ir
tā, ka daudzi kristieši, esot sabiedrībā,
mēģina noslēpt, ka ir kristieši. Un daudziem
tas diezgan labi arī izdodas, tikai par

zaudējumu tiem, kuriem viņi varēja kļūt
par ceļa rādītājiem pie Kristus. Ir gan tā,
ka ne visiem kristiešiem ir izteikta dāvana
liecināt par Dievu ar vārdiem. Bet mūsu
dzīve nesastāv tikai no vārdiem. Mūsu dzīve
un līdz ar to vēsts, kuru paužam, ir viss,
kas mēs esam, viss, ko izdzīvojam un ko
darām. Tādēļ mana pārliecība ir – ja sāls vai
gaisma būs autentiska, to noteikti pamanīs.
Un drīz sekos jautājums: kāpēc tu esi tāds,
kāpēc tu rīkojies tā, nu, ne tā kā citi? Lai
dotu atbildes uz šādiem jautājumiem,
ticiet man, nav nepieciešamas izcilas runas
spējas. Daudz vairāk vajadzīga mīlestība uz
Jēzu un cilvēkiem tev līdzās.
mācītājs Erberts Bikše

KAS ĪSTI IR ALFA KURSS?
Nebaidos teikt, ka man šis kurss bija
izšķirošs pagrieziena punkts dzīvē. Šis
kurss ir manījis mani, manu skatījumu uz
lietām un pēc ilgas prombūtnes atvedis
mani atpakaļ pie Dieva.
Jāatzīst, ka sākumā, kad saņēmu no
māsas uzaicinājumu apmeklēt šo kursu,
skatījos uz to ar lielu skepsi. Taču jau pēc
pirmajām lekcijām mana skepse pārauga
patiesā interesē un aizrautībā, un tagad
jau pats darbojos Alfas kursa komandā
un cenšos nodot šo savu aizrautību tālāk.
Alfa kurss sastāv no 16 nodarbību
cikla par kristietības pamatjautājumiem,
kopīgas nedēļas nogales un, protams, kā
pienākas – izlaiduma. Alfa kursa lekcijas ir patiesi interesantas (pat klausoties
tās otro un trešo reizi), kā arī ir atrasts
ideāls balanss starp informācijas saņemšanu un laiku informācijas apstrādei –
diskusijām. Kā ļoti svarīgu kursa iezīmi
tieši jaunajiem kristiešiem var minēt ļoti
draudzīgo un nepiespiesto atmosfēru.
Ir sajūta, ka patiesi var uzdot jebkuru
jautājumu, nebaidoties, ka tas kādam
varētu šķist muļķīgs, nepareizs vai
ne-pa-tēmu. Kursā neviens netiek ne
mērīts, ne vērtēts un katram tiek dota
iespēja paust savu viedokli.
Katram, kas izgājis šo kursu droši vien
ir palicis savs iespaids, taču, domāju,
ka neviens to nevarētu nosaukt par
neaktuālu vai garlaicīgu, par kādu bieži
vien tiek uzskatīta kristietība.
Pirms neilga laika nonācu pie vienas
interesantas atziņas, kas savdabīgā
veidā parāda, kā tieši uz mani ir iedarbojies Alfa kurss:
Nedaudz vairāk kā pirms 2 gadiem
saņēmu
savus
pirmos
pārkāpumu
uzskaites punktus par ceļa zīmes ignorēšanu. Mana toreizējā reakcija bija,

maigi sakot, ne visai glaimojoša attiecībā
uz tiem policistiem, kas mani pieķēra
pārkāpumā un sodīja.
Tagad es uz to varu paskatīties
nedaudz citādāk. Par ko tad es saņēmu
šos punktus un naudas sodu? Par to, ka
es izvēlējos taisnāko un ātrāko ceļu, lai
nokļūtu galamērķī, bet tas nebija pareizais ceļš un par to, protams, es tiku
sodīts. Skatoties šodienas acīm, šis sods
man ne tik daudz kalpoja kā sods, bet
vairāk kā mācība. Es apzinājos savu
kļūdu un izdarīju secinājumus – īsākais
un ātrākais ceļš ne vienmēr ir pareizākais
un turpmāk uz ceļa zīmēm skatījos ar
daudz lielāku bijību. Ar ko tas beidzās? Ar
to, ka pirms neilga laika saņēmu e-pastu
un to visā krāšņumā rotāja ziņa no CSDD,
ka mani pārkāpuma uzskaites punkti ir
dzēsti un ka mans pašreizējais pārkāpumu
uzskaites punktu skaits ir „0”. Man šis
pārkāpums tika piedots un es varu sākt
jaunu dzīvi no „0”. Patīkami!
Morāle: ātrākais, īsākais, gludākais un
platākais ceļš ne vienmēr izrādās pareizākais ceļš. Turklāt noteikumi un likumi
nav rakstīti, lai mūs sodītu, bet lai mūs
pasargātu. Bet labā ziņa ir tā, ka, pat
ja mēs dzīvē izvēlamies neievērot kādu
ceļa zīmi, bet pēc tam to apzināmies,
mācāmies no savas kļūdas un nožēlojam
izdarīto, – mums tiek piedots.
Kas bija starp „Pirms” un „Pēc”? Jēzus
draudzes Alfa kurss! Šis kurss man
ir devis iespēju uz lietām paskatīties
„citādāk”. Vēl vairāk, šis kurss ir izmainījis
manu dzīvi par 180. Tāpēc es uzskatu,
ka Alfa kurss ir lieliska iespēja piebremzēt un atskatīties jebkuram, kam
liekas, ka viņš ir paskrējis garām kādām
ceļa zīmēm un aizskrējis nepareizajā
virzienā.
Ronalds Akmentiņš

KRISTIETIS SKOLĀ
Ikviens pieaugušais zina, kā ir būt kristietim sabiedrībā un kādi ir iespējami varianti apkārtējo cilvēku uzvedībai, kad viņi
uzzinās, ka viņu sarunbiedrs ir kristietis.
Vieni varbūt izturēsies saprotoši un iecietīgi
un ar patiesu interesi uzdos jautājumus
par ticību un ieklausīsies atbildēs. Savukārt
otri uzbruks ar nosodošiem jautājumiem
un atsauks atmiņā visus kristiešu „nedarbus” iepriekšējos gadu simtos, pat gadu
tūkstošos. Ticīgiem pieaugušajiem parasti ir
pietiekami daudz pieredzes un savaldības,
lai izietu no kutelīgas situācijas. Viņi zina,
ka var smelties iedrošinājumu un padomu
Dievā.
Bet kā ir ar bērniem? Šīm mazajām
būtnēm, kas uzsāk ticības ceļu, vecāku
atbalstīti vai draugu iedrošināti. Nolēmu
meklēt atbildi uz jautājumu – kā ir būt kristietim skolā, uzdodot vairākus jautājumus
mūsu
Svētdienas
skolas
skolēniem,
kuri mācās vispārizglītojošās skolās. Un
atzīšos: rezultāti mani pārsteidza. Patīkami
pārsteidza.
Lielākoties Svētdienas skolas bērni
apmeklē parastās skolas, kurās kristīgā
mācība ir izvēles priekšmets. Atbilde uz
jautājumu „Vai tavā klasē ir vēl kāds kris-

tietis/kristiete bez tevis” lielākoties bija
„jā”. Protams, bija bērni, kas sacīja, ka
viņu klasē nav neviena cita kristieša vai arī
viņi nezina, tomēr dominējošā atbilde bija
„jā”. Ļoti lielu pārsteigumu sagādāja kādas
Kristīgās vidusskolas skolnieces atbilde, ka
„neviens netic, tikai saka, ka tic”.
Prieku sagādāja arī tas, ka bērni
lielākoties nav kautrējušies pateikt saviem
klasesbiedriem to, ka ir kristieši. Saņēmu
arī tādu atbildi, ka dažiem klasesbiedriem
bērns ir pastāstījis par to, ka ir kristietis,
un citiem – nav. Protams, bija arī atzīts,
ka bērns nav pastāstījis, ka ir kristietis.
Reakcija uz šo atzīšanos ir bijusi dažāda,
tāpat arī ir bijuši dažādi iemesli, kāpēc
ticība Dievam tiek slēpta, piemēram:
•„visi zina, tādēļ daži ar mani nedraudzējas”;
•„daži zina, visiem to nestāstu”;
•„es to neizrādu, jo pēc tam būtu
drausmīgs viedoklis par mani”;
•„lielākoties viņi nemaz nesaprot, ko
nozīmē „būt kristietim””;
•„neviens nav jautājis”.
No tā var secināt, ka ir lietas, kuras
laika gaitā nepiedzīvo īpašas pārmaiņas.
Aizvien nav viegli būt kristietim skolā.

Protams, situāciju brīvajā Latvijā nevar
salīdzināt ar to, kā bija Padomju Savienības
laikā, kad kristietība tika noliegta. Tomēr,
ja salīdzinu situāciju pirms 15-20 gadiem,
kad jau dzīvojām brīvā Latvijā un kad
pati mācījos skolā, ar to, ko uzzināju,
uzdodot jautājumus mūsu Svētdienas skolas
bērniem, jāsecina, ka vēl aizvien nav viegli
būt kristietim skolā. Nav viegli būt citādam,
jo lielākoties parasto skolu klasēs, kurās ir
20-30 bērni, ir ne vairāk kā 4 kristieši. Un
arī šāds skaits ir salīdzinoši reta parādība.
Bet iepriecina tas, ka bērniem ir dota šī
iespēja sacīt: „Es esmu kristietis.” Iepriecina
arī tas, ka daudzi no bērniem ģimenē ir
saņēmuši tik stabilu ticības pamatu, ka
nebaidās to pateikt saviem klasesbiedriem.
Jo šis ir viens no veidiem, kā iepazīt Jēzu –
caur draugiem, kuri jau ir iepazinuši Viņu
ģimenē, caur draugiem, kuri ir iepazinuši
Viņu no citiem draugiem. Jo tieši šādā
veidā – caur klasesbiedriem – daudzi, kas
nav auguši kristīgā ģimenē, var uzzināt par
Dievu. Mēs piedzīvojam žēlastības piepildītu
laiku, kad arī skola var kļūt par vietu, kur
tiek saņemta Labā Vēsts.

CILVĒKS SABIEDRĪBĀ

neesmu to tā izjutis. Es mēdzu spēlēt ģitāru
Alfa kursā un ne vienmēr laiks apskaņošanai
ir tik pietiekoši, cik vajadzētu, un dažreiz
sanāk tā, ka tu nedzirdi, ko spēlē, bet zini
tikai to, ka esi noskaņojis ģitāru, spied
pareizos akordus un spēlē ritmā. Līdzīgi ir
arī ar ticību. Ka nejūti, vai dari pareizi vai
nepareizi. Tu spied „pareizos akordus” un
redzi, ka Dievs visu izdara, kā vajag. Tā arī
esot sabiedrībā. Es nezinu, vai ir pareizas
visas lietas, kuras daru, bet zinu, ka Dievs
mani var izmantot tieši tādu, kāds es esmu,
ar visiem maniem trūkumiem, visiem
talantiem. Dievs var izmantot, lai uzrunātu
cilvēkus, kuriem varētu būt nepieciešams
mans padoms vai vienkārši dalīšanās savā
pieredzē kādā lietā, kuru esmu piedzīvojis.
Manuprāt, būtu muļķīgi pēc katra nospēlētā
akorda apstāties un pārprasīt, kā skanēja,
spēlējot ģitāru. Tā arī dzīvē - nelaikā
neuzmākties ar jautājumiem un neuzspiest, bet tai pašā laikā ļaut cilvēkiem
zināt, ka tu esi kristietis un brīžos, kad
viņam ir grūti vai rodas kādi jautājumi, viņš
var atnākt pie tevis un parunāt. Lai viss
varētu izskanēt, pāri visam ir jāpaļaujas
un to nav iespējams izdarīt bez ticības.
Savukārt ticība nav iespējama, ja tai nav
drošs pamats, un visdrošākais pamats,
kādu es zinu, ir Jēzus Kristus.

Tas, kas skanēs cilvēku sirdīs, nav tavā
ziņā, tāpēc, manuprāt, par to uztraukties
būtu lieki. Jo pat lielas kļūdas Dievs var
pārvērst visskaistākajā skaņdarbā kādu
cilvēku sirdīs. Ne tehnikas vai prasmes,
bet uzticēšanās, lūgšana un mīlestība ir
tas, kas var cilvēku pievest tuvāk Dievam.
Mīlestība pret Dievu un tuvāko ir galvenais, kas vajadzīgs, lai tu varētu stāstīt par
Dieva mīlestību. Nezinot, kas ir mīlestība,
ir diezgan muļķīgi runāt par mīlestību, kas
savukārt ir tas, ko mēs sludinām pasaulei.
Diezgan loģiski. Tas, ko esmu sapratis, ka
mīlestība ir ne tikai sajūtas, tā ir arī izvēle
un brīvība. Ja es runāju par Jēzu Kristu ar
kādu kurš Kristu nepazīst un nedodu viņam
brīvību ne izteikties, ne pašam pieņemt
lēmumus, pieņemt savas izvēles, tad kur ir
mana mīlestība?
Dievs caur mani ir uzrunājis dažus
cilvēkus tieši ar to, ka neuzbāžos ar domu tu pieņemsi Jēzu, un viss notiks, runāšu
tikai par to un ne ko citu. Zinu to, ka, ja kāds
ar mani tā runātu, tas tikai mani atbaidītu
un neieinteresētu.
Mīliet savus līdzcilvēkus un ar savu dzīvi
parādiet to mīlestību, kas nāk no Dieva!

Esmu diezgan sabiedrisks. Lielāko daļu
sava laika pavadu ar cilvēkiem, kuriem attieksme pret kristietību ir labākajā gadījumā
atturīga. Kā man pastāvēt kā kristietim
sabiedrībā, kā uzrunāt cilvēkus?
Esmu baznīcas atspulgs pasaulē, tā
vismaz man šķiet, bet, ja tā ir, tad vai tas
ir tas, kas uzrunā cilvēkus? Kā Dievs mani
var izmantot, lai vestu pie Sevis cilvēkus?
Katram cilvēkam ir savs ceļš ejams.
Esot baznīcā, ir viegli pazaudēt savu
ceļu, jo tev ir tik daudz piemēru, kam sekot,
tik daudz piemēru, kas strādā, un vairs
neatceries, ka tev ir pašam savs ceļš ejams.
Ar visām kļūdām, visu kas tev šķiet svarīgs.
Atskatoties atpakaļ, varu redzēt, ka, kopš
es pazīstu Jēzu, mans ceļš vienmēr ir gājis
pareizi, kaut arī neesmu to apzinājies,

Vita Rudzīte

Rūdolfs Ligers
Sagatavoja: Iveta Radiņa - Liepkaula
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„Būt politiķim vispār nav pārāk patīkami”, apgalvo Einārs Cilinskis, 11. Saeimas
deputāts, Jēzus draudzes padomes locekļa amata kandidāts. Un tomēr, - viņš ir politikā.
Kristietis politikā. Ar mērķapziņu.
Kurš gan vēl labāk varētu pastāstīt, kā jūtas kristietis ārpus baznīcas, ārpus
‘sālstrauciņa’, reālajā ikdienas vidē, kā viens cilvēks, kurš savu dzīvi vada varas
augstākajos ešelonos – tautas priekšā?
Ar Eināru Cilinski sarunājās Līga Amata

Kā jūs nonācāt politikā?
Politikā
nonācu
jau
ļoti
sen.
Proti, atmodas laikā. Tā bija Vides
aizsardzības kluba akcija „Metro” (pret
metro būvniecību Rīgā – red.), kurai
nejauši pievienojos, un rezultātā, pēc
šīs
demonstrācijas,
iestājos
Vides
aizsardzības klubā, un tā tas viss sākās.
Tālāk, protams, sekoja LNNK, Tautas
fronte, Rīgas padome, Augstākā padome.
Tā tas arī palika, ka kopš tā laikā tādā
vai citādā veidā esmu bijis politikā. Un,
jāsaka, visu laiku paralēli ar vienu kāju
nepolitikā. (smejas) Un tas man patīk.
Lūdzu, pastāstiet, ar ko Jūs
nodarbojaties ārpus politikas! Vai
esat kādā kalpošanā? Pastāstiet par
saviem hobijiem!
Ārpus politikas vienmēr esmu centies
arīdzan darboties arī kādā „reālās dzīves”
jomā. Esmu VARAM (Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija – red.)
parlamentārais sekretārs, pirms tam
vairāk kā desmit gadus strādāju šajā
ministrijā ierēdņa amatā; mana galvenā
interešu joma ir saistīta ar enerģētiku,
energoefektivitāti un atjaunojamajiem
energoresursiem, vai, plašākā kontekstā, zaļo ekonomiku - lai Latviju padarītu
par vēl zaļāku valsti. Kā mēs zinām, pēc
jaunākajiem pētījumiem esam 2. vietā
pasaulē. Ir tendence, ka Latvija virzās uz
pirmo vietu. Ja parasti visur apskaužam
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igauņus, tad igauņu tendence šajā
gadījumā ir virzīties uz 128. vietu, un
Krievijai – uz 132. vietu, kas ir pēdējā.
(smiekli) Protams, lielīties nav labi,
un būtu jauki, ja arī viņi virzītos uz augšu.
Nu, lūk, tā ir viena no manu interešu
jomām. Tas nav hobijs, bet es esmu
vienmēr centies, lai politika nav mana
vienīgā nodarbe. Par laimi arī šobrīd ārpus
politikas man ir citas daudz praktiskākas
lietas, ko darīt.
Papildus šīm lietām ir tāds hobijs kā
sports. Regulāri nodarbojos ar sportu –
vieglatlētiku,
startēju
arī
veterānu
čempionātos.
Un vēl mans hobijs ir mūzika –
apmeklēt koncertus. Dažādu veidu, sākot
no simfoniskiem un operas un beidzot ar
tādiem virzieniem, kas dažiem kristiešiem
liktos jocīgi – smagais metāls. Bet, es
domāju, nekādu īpašu pretrunu tur nav.
Protams, man patīk lasīt grāmatas.
Par ekonomiku. Un arīdzan fantastikas
literatūra. Tam gan pēdējā laikā mazāk
laika sanāk.
Vai,
esot
sabiedrībā,
ārpus
baznīcas, esat atklāts kristietis?
Es to pilnīgi noteikti neslēpju, bet,
iespējams, to varētu arī vairāk uzsvērt.
Vai ar kolēģiem komunicējat kā
politiķis vai kā kristietis?
Lielākoties, domāju, vide, kur tu
atrodies, to nosaka. Ministrijā – ne kā
kristietis, šeit, Saeimā, tas sanāk labāk,
jo vairāki kolēģi Nacionālās Apvienības
frakcijā – Inese Laizāne, Vineta Poriņa, ir kristieši.
Vai iespējams politikā norobežoties
no jautājumiem, kas ir pretrunā
kristīgajām pamatvērtībām?
Norobežoties... Grūti pateikt. Vienmēr,
pat neatkarīgi no savas kristīgās
pārliecības, esmu centies norobežoties
no negodīgām lietām. Ievērot bausli
„Tev nebūs zagt!” (smiekli), kas varbūt
kādai daļai politikā ir grūti. Tas man nav
sagādājis problēmas.

Protams,
paliek
morālās
dabas
jautājumi kā, teiksim, aborti, kas
acīmredzami
noved
pie
kādiem
kompromisiem.
Piemēram, balsojumi par pilnīgu
nāvessoda
atcelšanu...
Tur
bez
problēmām es varu balsot atbilstoši
kristīgai pārliecībai, jo frakcijā bija dažādi
viedokļi un katrs varēja balsot pēc savas
pārliecības.
Tātad – kopumā jā, bet ir kādas
atsevišķas lietas, kuras var nonākt līdz
kompromisa meklēšanai.
Vai esat stingrs savās nostājās
ticības jautājumos, esot politikā?
Tad, kad ir šīs ‘kompromisa situācijas’
un kad frakcija nolemj balsot vienā
veidā, bet kristīgā pārliecība saka ko
citu, - kā Jums ir tādos brīžos?
Godīgi sakot, es nevaru piefiksēt
brīdi, kad es būtu nonācis tādā izteiktā
izšķiršanās momentā. Izšķiršanās brīdis –
kristīgā pārliecība vai frakcijas viedoklis –
nav bijis.
Kā jau minēju, ja runājam, piemēram,
par abortiem, es neuzskatu, ka šajā brīdī
ir iespēja virzīties uz to pilnīgu aizliegumu,
jo sabiedrība un kopējā situācija to
nepieņem, nav tam gatava. Taču šobrīd
mans kolēģis Imants Parādnieks strādā
pie
priekšlikumiem,
kas
neveicina
abortus, centīšos atbalstīt.
Un tad, protams, ir jautājums, kam
mēs dodam budžeta līdzekļus. Vai tā
ir sociālā joma? Tā ir prioritāte, ko visi
uzsver, bet diez kā labi tas neizdodas:
saka, ka prioritāte ir ģimenēm un
bērniem...
Izšķiršanās punkta nav, ir jautājums,
cik labi izdodas īstenot to, ko atzīstam
par labu esam.
Kā iespējams tikt galā ar to, ka
daudzi jautājumi tiek skatīti tikai
laicīgā kontekstā?
Es domāju, ka, protams, daudzi
jautājumi ir skatāmi laicīgā kontekstā.
Un, es domāju, tas ir pietiekami objektīvi.

Jā, varbūt kristīgajai dimensijai vajadzētu
būt lielākai nozīmei. Kaut vai tā saruna,
kas notika pie Valsts prezidenta ar
lielākajām kristīgajām konfesijām un
Saeimas deputātiem (politiķu un garīgo
līderu diskusija pie Valsts prezidenta
2012. gada 7. februārī – red.), parādīja
atšķirīgu domāšanas virzienu. Visas
kristīgās konfesijas prasīja zināmu virzību
uz sabiedrības samierināšanu un uz
konkrētu valsts mērķi. Katoļu arhibīskaps
Zbigņevs Stankēvičs uzslavēja Ungārijas
konstitūciju,
kas
ielikusi
kristīgās
vērtības preambulā, un arī ģimenes lomu
nostiprinājusi konstitūcijā. Šī saruna lika
padomāt, ka tas, ka mums trūkst morālās
vērtībās, arī rada tīri praktiskas un beigu
beigās arī ekonomiskas problēmas valstī.
Vai ir grūti būt kristietim –
politiķim?
Būt politiķim vispār nav pārāk patīkami.
(iesmejas) Divu iemeslu dēļ: tāpēc,
ka sabiedrība nemīl politiķus, - varbūt
pamatoti, varbūt kādreiz pārspīlēti, un
tāpēc, ka vienmēr ir sarežģīti kā politiķim
izdarīt kaut ko labu. Tas, ka tu ilgstoši
redzi, ka dalībai dažādās sanāksmēs nav
nekādas jēgas, un tam nav rezultāta...
Brīžiem tas ir grūti, ne tikai no kristīgā
viedokļa, bet arī no mērķu sasniegšanas
viedokļa. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc
paralēli politikai cenšos darīt arī kaut ko
praktisku. Tas kompensē.

Līdz ar to nevarētu teikt, ka izceļas kaut
kā sevišķi.
Vai kristietim politikā ir kāda
īpaša misija? Kā atklājas Dieva plāns
politikā?
Dieva plāns atklājas gan! Man tas ir
atklājies daudzas reizes, kad es esmu
kādā brīdī gribējis politikā kaut ko
sasniegt un tas nav izdevies, un tad es
domāju, - kāpēc tā? Un pēc tam, patinot
atmiņas lenti atpakaļ, konstatēju, ka tas,
kas notika, bija pareizi un labi, un priekš
manis vislabākais. Tas ir tā tīri individuāli,
ka tu redzi, ka tas Dieva plāns patiešām ir
un dzīvo tā ietekmē. Un šis plāns mani ir
ietekmējis tā, ka es esmu „lielajā politikā”
brīžos, kad valstī izšķiras kas būtisks. Un
atkal ir iespēja paiet malā un nodarboties
ar savām lietām, kad laiki ir mierīgāki.
Tas arī ir Dieva plāns.
Kopumā, kā es to redzu, ir tas,
ka
kristīgā
pārliecība
var
veidot
mērķapziņu. Ko teica tikšanās laikā
pie Valsts prezidenta baptistu draudžu
savienības bīskaps Pēteris Sproģis, - ka ir
nepieciešamība pēc valstiska mērķa. To ir
teikuši daudzi. Latvijas valstisko attīstību
ir ietekmējusi brāļu draudžu attīstība
Vidzemē. Tas varbūt vēl ir par maz
pētīts, bet ietekme ir milzīga un ir nākusi
līdzi līdz šai dienai. Tāpēc, iespējams,
kristīgais virziens var ietekmēt sabiedrību
vairāk nekā tas ir noticis līdz šim. Īpaši
pagrieziena punktos.

Vai politiskajā vidē kristieši ar
kaut ko izceļas apkārtējo vidē? Ja jā,
ar ko?
Interesants
jautājums.
Protams,
gribētos teikt, ka ar kaut ko izceļas,
bet grūti to apgalvot. Tomēr katrs esam
cilvēki ar saviem uzskatiem un savu
vērtību kopumu. Es teiktu, ka tam tā
vajadzētu būt, bet varbūt, ka tie, kas ir
kristieši, ir par maz kristieši. (iesmejas)

Ja Dievs ir aicinājis kalpot valstij,
vai nav tā, ka gribas teikt: Dievs,
kāpēc Tu nesakārto visu valstī?
To mums visiem tā gribētos teikt.
Vienmēr liekas, kāpēc pasaulē valda
netaisnība, kāpēc ir nabadzība un nāve.
Īstenībā Dievs šajā zemē, Latvijā,
daudz ko ir sakārtojis. Mēs ieguvām
neatkarību pilnīgi brīnumainā veidā,

Gatavojoties Baltijas Jauniešu festivālam, 24. februārī pl. 19.00 draudzē
„Cerība” (Rīgā, Nometņu ielā 31) notika
pirmais Slavēšanas un lūgšanu vakars,
kurā gaidāmais festivāls tika kopīgi uzticēts
Dieva vadībai.
Laikā līdz festivālam paredzēti vairāki
Lūgšanu vakari, kas notiks dažādu konfesiju
dievnamos. Ar pirmo Lūgšanu vakaru
vasarsvētku
draudzē
„Cerība”
tika
aizdedzinātas Latvijas ticīgo ļaužu sirdis
kopīgās lūgšanās par jauniešiem. Uz
Slavēšanas un lūgšanu vakaru tika
aicināti gan mācītāji, gan jauniešu vadītāji
un draudžu cilvēki, gan visi festivāla
sagatavošanas darbā iesaistītie. Vakara

gaitā vienojās gan slavēšanas dziesmās,
gan kopīgās lūgšanās par visdažādākajām
vajadzībām saistībā ar festivālu.
Festivāla Lūgšanu komiteja aicina katru
vakaru pl. 22.00 vienoties lūgšanā par
jauniešiem, festivāla sagatavošanu un
norisi. Jūsu atbalsts un lūgšanas ir ļoti
nozīmīgas ikvienam jaunietim, kurš Dievu
vēl nav iepazinis.
Baltijas Jauniešu festivāls notiks 2012.
gada 9. jūnijā Arēnā Rīga, to rīko Baltijas
valstu baznīcas sadarbībā ar Billija Grehema
Evaņģēlisko asociāciju (BGEA). Baltijas
Jauniešu festivāla mērķis ir aizsniegt
tūkstošiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
jauniešu ar Evaņģēlija vēsti jauniešu

ko bieži vien nenovērtējam. Šī valsts
pastāv un attīstās, bet mēs tikai fiksējam
trūkumus un problēmas. Dievs taču ir
tik daudz sakārtojis šajā valstī! Mums
jāmēģina to novērtēt!
Tas nenozīmē, ka viss ir kārtībā, un
mums pašiem nebūtu daudz kas jāmaina
gan sevī, gan valstī. Bet – Dieva plāns te
ir visu laiku bijis klāt.
Ko
domājat
par
svētbrīžiem
Saeimā?
Vai
tas
darbojas
kā
evaņģelizācijas mehānisms?
Ir svarīgi, ka tie notiek. Iedarbība no
tā tomēr ir arī ārpus tiem cilvēkiem, kas
tos apmeklē. Būtu labi, ja svētbrīžus
apmeklētu vairāk politiķu. Varbūt jāaicina
arī pareizticīgie garīdznieki (tradicionāli
šos svētbrīžus vada triju kristīgo
konfesiju – luterāņu, katoļu un baptistu
– mācītāji – red.). Tas varētu būt solis uz
savstarpēju sadarbību starp latviešu un
krievu kopienām.
Vienmēr visur gribās labāk. Bet ir
jānovērtē tas, kā ir.

CV

Dzimšanas gads: 1963
Nodarbošanās: 11. Saeimas deputāts,
VARAM parlamentārais sekretārs
1990. gada 4. maijā kā Augstākās
padomes deputāts balsojis par Latvijas
Republikas Neatkarības deklarāciju,
kā arī 1991. gada 21. augustā – par
konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”
pieņemšanu,
Draudzē kopš 2001. gada
Foto: no personīgā arhīva

mūzikas koncerta ietvaros. BGEA asociācijai
ir plaša pieredze jauniešu festivālu rīkošanā
ASV un Kanādā, bet festivāls Rīgā būs
pirmais BGEA rīkotais jauniešu mūzikas
festivāls Eiropā. Tomēr šis nav tikai
mūzikas festivāls, bet iespēja vienoties visai
Latvijas kristīgajai sabiedrībai, lai aizsniegtu un uzrunātu jauniešus viņiem
saprotamā mūzikas valodā.
Tuvāka informācija:
Ivars Kupcis
Baltijas Jauniešu festivāls
Tālr. 66015021, mob. 29266134
e-pasts: ivars@byf2012.lv
www.byf2012.lv
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Ārā no sālstrauciņa
Ja reiz mēs esam zemes sāls (Mateja
5:13), tad mums ir pienākums būt
izkaisītiem sabiedrībā, lai neļautu sapūt
sabiedrībai vai sabojāties vēl vairāk (sāls
ir konservants). Lielākā daļa no mums grib
palikt sālstrauciņā – draudzē, jo tur ir labi,
droši un ērti. Bet lai katrs no mums kā
kristietis un māceklis nobriestu un pieaugtu
ticībā, mums ir jāiet arī sabiedrībā, sludinot
un liecinot, kas nepavisam nav viegli. Šo
izaicinājumu satvēra arī mūsu draudzes
cilvēki, kuri piedalījās kārtējās Misijas
dienās, no 26. līdz 28. janvārim.
Kas ir Misijas dienas?
Tās ir trīs aizraujošas dienas janvāra
nogalē, kur tiekas ar misijas darbu saistītie
cilvēki. Misijas dienas jau septīto gadu rīko
Bridge Builders International (nodibinājums
Partneri) sadarbībā ar LELB, LBDS un misijas
organizācijām.
Šogad
Misijas
dienās
piedalījās ap 220 cilvēku, kurus uzrunāja
Salt Shakers Ministries dibinātāja Bekija
Piperte. Šajās trīs dienās tiek sniegta
apmācība,
iedrošinājums,
motivācija,
iespēja un vīzija par misijas darbu Latvijā
un pasaulē.
Dažādās prezentācijās, semināros un
liecībās ir iespēja iegūt informāciju par
tendencēm pasaules misijā. Semināros un
lekcijās dalībnieki tiek apmācīti un iedvesmoti, lai aizsniegtu cilvēkus gan ap mums
(ģimenē, draugu lokā, mācību iestādē,
darba vietā, pilsētā), gan plašāk – mūsu
tautā vai citās nācijās. Liela loma vienmēr
tiek atvēlēta arī lūgšanai visu dienu garumā
un īpaši Lūgšanu vakarā.
Šeit es atzīmēju dažas atziņas no Bekijas
Pipertes lekcijām. Varbūt tas arī tev liek
aizdomāties par misijas darba būtību un
saprast, ka katrs kristietis piedalās misijas
un evaņģelizācijas darbā, pat ja viņš nav
aicināts būt par misijas darbinieku.
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Liecināšana par Kristu
Mēs katrs esam Kristus liecinieks
un, domājot par liecināšanu, mums nav
jābaidās, ka es taču vēl neesmu tik perfekts
vai zinošs, lai vispār ar kādu runātu par
ticību vai Dievu. „Mēs aizmirstam, ka esam
aicināti liecināt par to, ko esam redzējuši
un pazīstam, nevis par to, ko nepazīstam.
Atslēga ir patiesums un paklausība, nevis
teoloģijas doktora grāds.” 1
Liecināšanas motivācija mums nāk no
Dieva Tēva. Debesu Tēvs ir mīlošs un
aicinošs Dievs, tā arī ir galvenā motivācija.
Liecināšanas pilnīgākais modelis ir
Jēzus.
Pirmkārt,
Viņa
būtības
dēļ,
iemiesojot cilvēcisko būtību (jūtas, emocijas,
spēja veikt izvēli, intelekts, miesa), tomēr
paliekot dievišķam, svētam. Otrkārt, arī
Jēzus, tāpat kā mēs, bija atkarīgs no
Dieva. Mēs esam radīti kā no Dieva
atkarīgas, nevis pašpietiekamas būtnes.
Ja reiz Jēzus nekaunējās būt atkarīgs no
Dieva, tad diez vai mums vajadzētu par
to kaunēties. Un mūsu vājums neaizkavē
Dieva spēju mūs lietot.

kristiešiem, līdz tam liecinot par Kristu un
Viņa lomu mūsu dzīvēs. Un svarīgi ir lūgt Dievs, kur Tu jau darbojies, lai es varētu
Tev sekot? Jo citādāk bieži mēs savā spēkā
un gudrībā uzsākam lietas, kas liekas cēlas
un pareizas, un tikai pēc tam sakām –
Dievs, lūdzu, svētī to. Bet vai daudz labāk
nebūtu sadarboties ar Dievu un iet Viņa
darba laukā?
Būt efektīvam lieciniekam – tas sākas uz
mūsu ceļiem (lūgšanu), nevis ar iešanu un
darīšanu. Un liecināšana ir vienīgā pavēle,
ko varam darīt tikai uz zemes (debesīs tas
nebūs vajadzīgs). Mīlēt tuvāko un Dievu,
pielūgt un slavēt varēsim arī debesīs. Bet
tieši liecināt mēs esam aicināti tagad.
„Tāpēc eita un darait par mācekļiem
visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla
un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt
visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” Mateja
ev. 28:19-20 Šī Kristus pavēle attiecas uz
katru no mums, neatkarīgi no tā, pie kā un
kurp, cik tuvu vai tālu mēs iesim, bet mums
ir jāsludina, jāmāca un jāiedrošina darīt
to pašu jaunajiem kristiešiem, lai misijas
darbs turpinātos. Līdz pasaules galam.
Zane Leja
Foto: Viljams Šulcs un Arta Millere
1
Piperte, R.M. Ārā no sālstrauciņa, Rīga:
LKSB, 2000; 16. lpp.

DIAKONIJAS AKCIJA
DIENIŠĶĀ MAIZE
Liecināšanas instrumenti ir Svētais Gars,
kas ir Spēks, kas mums nepieciešams
ikdienā svētdzīvei un liecināšanai. Paliekot
Kristū un apzinoties Jēzus klātbūtni, Svētais
Gars mājo mūsos.
Bekija Piperte arī runāja par bailēm, kas
mums traucē liecināt. Lielākās bailes ir par
mūsu neticību.
Viena bieži pārprasta lieta ir Dieva un
mūsu loma evaņģelizācijā. Evaņģelizācija
ir Dieva darbs cilvēkos, kuros Viņš
saskata cilvēcisko sadarbību. Tikai Dievs
dod grēka atziņu. Tikai Dievs var atvērt
aklas acis, aizvest mūs līdz grēku nožēlai un
dot pestīšanu.
Mūsu loma ir darboties kopā ar Dievu
un pareizajā laikā aicināt cilvēkus kļūt par

no 4. marta līdz 28. martam
Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un
paēdināsi apbēdinātu dvēseli,
tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma,
tava atdzimšana notiks ātrāk,
Tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā
Kunga godība tevi pavadīs. (Jes. 58: 7 – 10)
Diakonija aicina sarūpēt
Lieldienu pārtikas paciņu
ar ko iepriecināsim visus,
kuriem nepieciešams mūsu mīlestības
atbalsts
Sīkāka informācija
Diakonija
Tālr. 67220084
Dzirnavu iela 118

Iveta Kušķe
Iveta Kušķe mūsu draudzes diakonijā
sāka kalpot pirms 10 gadiem, neilgi pēc
ienākšanas draudzē. Par to, kas viņu
uzrunāja sākt kalpošanu diakonijā, Iveta
pati saka - tā caur Dieva vadību bija nākšana
pēc „zālēm”. Viņa vairākkārt mēģināja
iesākt darboties diakonijā līdz saprata, ka
tik tiešām šeit Dievs viņu ir vadījis un šeit
ir jāpaliek.
Kaut arī diakonijā katram darbiniekam
ir savi pienākumi, bieži vien darbošanās
notiek pēc principa: ko redz, to dara.
Iveta gan rūpējas par vecākās paaudzes
cilvēkiem, ar tiem parunājoties, aprūpējot,
mazgājot veļu un darot citus nepieciešamos

VIŅI IEPAZINĀS...
Māra un Ilmārs Zviedri
Neticami, bet Māra un Ilmārs ir
pazīstami jau 34 gadus, un viņi pirmoreiz
satikās draudzes kora mēģinājumā. Māra
stāsta, ka jau pašā sākumā Ilmārs esot
pievērsis viņas uzmanību, taču jauniešu un
it īpaši puišu tajā laikā korī bija maz, tādēļ
katrs jaunpienācējs kļuva par pastiprinātas
intereses objektu. Taču nekas nopietnāks
viņai tobrīd pat prātā neesot ienācis. Arī
Ilmārs, daloties savās atmiņās, atklāj,
ka tiklīdz esot Māru pamanījis, tā uzreiz
sapratis – patīk. Tomēr no patikšanas līdz
sapratnei par nepieciešamību būt kopā gan
pagāja vēl seši gadi. Pacietība – tieši tā bija
viena no Ilmāra atslēgām uz Māras sirdi.
Šogad Māra un Ilmārs svinēs 28. kāzu
gadadienu, un viņu kopīgā vēsture lielā
mērā ir saistīta ar Jēzus draudzes jauniešu
vēsturi. „Nometnes, jauniešu ansambļa
mēģinājumi, izbraukumi, visa esība draudzes vidū un apstākļos, kādi tie toreiz bija. Tā
bija vide, kas mūs veidoja un, pateicoties
tai, mēs esam tie, kas esam,” stāsta Māra
un Ilmārs.
„Vēlāk mūsu kopīgais projekts draudzes
ietvaros bija draudzes izdevuma gatavošana
un maketēšana. Tas bija radošs darbs,

darbiņus, gan ieved kārtību telpā un cilvēku
sirdīs. Ivetas kolēģe Jolanta piebilst, ka
Iveta tik tiešām ir īsts darbarūķis - viņa
laiku neskaita, pārstrādājot darba stundas,
kā arī ne tikai kalpo mūsu draudzes
diakonijā, bet apciemo arī Ikšķiles vecāko
paaudzi.
Iveta stāsta, ka savas kalpošanas
laikā iemācījusies vienmēr smaidīt un
uzmundrināt cilvēkus, katru dienu mācīties
ko jaunu gan no apkārtējās vides, gan
savām kolēģēm Jolantas un Līvijas, kas
Ivetai ir milzīgs atbalsts un stiprinājums
darbā. Iveta atzīst, ka tieši viņas ir avots,
no kā smelties un mācīties pazemību,
saliedētu kontaktu ar vecāko paaudzi.
Ārpus kalpošanas diakonijā Iveta velta
laiku savai ģimenei, kas arī ir mūsu draudzē,
tāpēc labāk spēj saprast Ivetas izvēli
savu laiku pavadīt kalpošanā diakonijā un
Ikšķiles veco ļaužu apciemošanā.
Iveta ar savām kolēģēm ļoti priecājas, ja
pansionātā iegriežas arī jaunieši, lai vai nu
muzicētu vai kopā lasītu Dieva Vārdu un to
pārdomātu, tāpēc aicina jauniešus apciemot
pansionāta ļaudis, kas vienmēr ienes jaunu
vēsmu un spēku, kā arī lielu prieku vecākās
paaudzes ikdienā.
Iveta Kušķe aicina vairāk smelties no
Kristus! Tad jau būs arī viss pārējais...
Slava Dievam par aicinājumu un
pateicība Ivetai par šo nozīmīgo kalpošanu!
Alise Pīrāga

kas sagādāja gan prieku, gan ne mazums
pārdzīvojumu, kad beigās bieži vien kaut
kas nobruka. Tad atlika vien paļauties
uz Dieva gādību un ticēt, ka pēdējā brīdī
viss tomēr būs labi. Tomēr vislielākais
stiprinājums un visgaidītākā dāvana, kas
pasniegta no Debesīm, ir mūsu dēls Otto.
Katra diena sniedz arvien jaunas izdevības
pateikties un piedzīvot, cik tomēr labi, ka
esam kopā!”

Krista Arcimoviča,
studente

Es nenāku no kristīgas ģimenes. Man
ir žēl, ka mani vecāki nenāk uz baznīcu
un nejūt Dieva aicinājumu nākt. Bet
Ziemassvētkos, kad mēs visa ģimene
pulcējāmies uz Ģimeņu dievkalpojumu
pēc mana uzaicinājuma, tas bija savā
ziņā kā ticības apliecinājums. Vecāki
mani atbalsta, ka es apmeklēju baznīcu.
Starp draugiem es visus aicinu uz
Alfa kursu. Kopīgos draugu pasākumos
es aicinu viņus lūgt pirms ēdienreizēm.
Es ļoti cienu, ka viņi to respektē. Es
viņus pamudinu nākt uz dievkalpojumu,
mēģinu lauzt stereotipus.
Vidē starp nekristiešiem es cenšos
viņus nenosodīt, bet mēģinu izteikt
savu viedokli par kristietību.

Toms Treifelds,
inženieris

Darbā es gandrīz nerunāju par
ticības jautājumiem, es to neakcentēju.
Mani kolēģi necilā garīgus jautājumus.
Esmu no kristīgas ģimenes. Līdz ar to
varbūt nav nekādu būtisku nesaskaņu
garīgos jautājumos.
Draugu lokā man kā lielākai daļai
ticīgo jauniešu ir gan ticīgi draugi, gan
draugi, kuri par Dievu maz zina. Es zinu,
ka man viņiem vajadzētu vairāk stāstīt
par Dievu, ko es arī cenšos darīt.
Atrodoties vienalga kādā sabiedrībā,
ir svarīgi saglabāt savas personīgās
attiecības ar Dievu. Tas man reizēm
palīdz, kad man ir jāpieņem kādi
nozīmīgāki lēmumi.

Laine Kupča,

studente

Tas būtu nedaudz divkosīgi sevi saukt
par īstu kristieti, jo, manā skatījumā,
man vēl ir ļoti garš ceļš līdz tam. Man
ir daudz jautājumu, uz kuriem es vēl
meklēju atbildes un vēl jāiet iesvētes
mācība, lai sauktu sevi par draudzes
locekli.
Ģimenē mēs visi esam kristīti. Mēs
ģimenē par ticību runājam maz, bet
tad visiem ir savs viedoklis, kas netiek
uzspiests otram.
Skola ir tā vieta, kur es par ticību
runāju vismazāk. Ja kādreiz lekcijās
paceļas tēma par ticību, tad es izsaku
savu viedokli, vienlaikus respektējot
citu viedokli, kas nav ticīgie.
Intervēja: Ramona Vasiļjeva
Kristīne Homatova
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KĀ TU KĀ KRISTIETIS JŪTIES SABIEDRĪBĀ?

EJ UN DARI!

SIRSNĪGI SVEICAM!
Seko savai draudzei ar
www.jezusdraudze.lv
draugiem.lv
twitter.com:@jezusdraudze
facebook.com

IELŪGUMS
		
25. martā pēc dievkalpojuma
		
notiks draudzes padomes un revi		
dentu vēlēšanas.
Visi
draudzes
locekļi
–
sirsnīgi
ielūgti!
Ar kandidātu sarakstu var iepazīties pie draudzes
ziņojumu stenda.

PATEICĪBA
„Jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs
un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs
nožāvēs visas asaras no viņu acīm.” Atkl. 7:17
Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un palīdzību, ka
Viņš devis labus draugus, kuri palīdzēja grūtā brīdī!
Pateicība mācītājam Erbertam Bikšem un viņa sievai
Rutei, ērģelniecei Vitai Kalnciemai un ticības māsām
no draudzes, kas juta līdzi manās bēdās, māmiņu Ilgu
Dzalbi (04.12.1928.-09.01.2012.), kura tika izvadīta
2012. gada 14. janvārī, zaudējot.
Pateicībā ~ Sandra Dzalbe

2011. GADA JANVĀRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Kolektes
Ziedojumi
Draudzes ikgadējās nodevas
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei,
remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
Izdevumi, Ls:
Algas (10 darbinieki)
Nodokļi		
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12 daļa saskaņā
ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (4 cilvēkiem)
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Degviela
Siltums
Pasta pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi
Alfa kursa izdevumi
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Remonta materiāli
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi
Reprezentācijas izdevumi
Kancelejas preces
Kopā

2459
2214
967
5118
97
20
10875

2090
1525
400
180
162
120
128
80
706
235
160
27
40
34
36
50
30
18
15
20
13
27
5861

Dzidra Ceriņa
90
Milda Šteina
89
Mirdza Želubovska
89
Valentīna Valeskalne 87
Heinrihs Virtigs
86
Ilga Skrindževska
84
Mirjama Andrejsone 82
Aivars Krieviņš
81
Ludviga Ludīte Alpe
81
Antonija Apiņa
80
Brigita Šteinmillere
75
Uldis Vainovskis
75
Valērija Berga
75
Skaidrīte Sliede
70
Iveta Kasperoviča-Kazbare 50
Rudīte Vesere
50
Anda Kaģe
40
Ruta Ilgaža
40
Valdis Majors
40

KRISTĪTI
Hugo Godiņš

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Laima Roze
Emīlija Bambāne

INFORMĒ
BIBLIOTĒKA
Kas ir Jēzus, kāpēc man lasīt
Bībeli, kā man lūgt, kas
ir Svētais Gars, kā varu
pretoties ļaunumam,
vai Dievs dziedina, kā
man vislabāk izmantot dzīvi – ja interesē
atbildes uz šiem jautājumiem,
ir vērts ielūkoties N. Gambela
grāmatā ”Dzīves jautājumi”
(Fonds ”Alfa Latvija”, 2011). Izdevuma autors ir pamatlicējs Alfa
kursam, kas nu jau ir tik populārs
visā pasaulē un arī mūsu draudzē.
Grāmatā sirsnīgā, saistošā un
viegli lasāmā veidā tiek stāstīts par
Jēzu - ”joprojām vispievilcīgāko
un vissaistošāko personu, kuru
iespējams iepazīt” un rosina
Patiesības meklējumos iesaistīt ne
tikai prātu, bet arī sirdi.
Bibliotēkā iepazīstamas arī
N.Gambela grāmatiņas ”Kāpēc
Jēzus?”, ”Kāpēc Ziemsvētki?”
Sagatavoja Ingūna Stranga

Redaktore: Līga Amata
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: : Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Ramona Vasiļjeva, Iveta un Kārlis
Liepkauli - Radiņi, Alise Pīrāga, Kristīne Homatova, Ingūna Stranga, Rūdolfs Ligers, Ronalds Akmentiņš, Zane Leja
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(23.03.)
(12.03.)
(22.03.)
(11.03.)
(23.03.)
(01.03.)
(25.03.)
(22.03.)
(28.03.)
(28.03.)
(10.03.)
(18.03.)
(27.03.)
(19.03.)
(13.03.)
(21.03.)
(13.03.)
(17.03.)
(27.03.)

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
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
ceturtdienās pirms dievkalpojuma
no 17.30 līdz 18,
svētdienās pēc dievkalpojuma
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30
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 ziedojumiem:

DNB konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
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