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Saviem mācekļiem Jēzus 
deva uzdevumu: „Ejiet pa visu 
pasauli un pasludiniet evaņģēliju 
visai radībai.” (Mk 16:15)

Saistībā ar evaņģēlija 
pasludināšanu bieži tiek lietots 
vārds misija.

Kādā no skaidrojošajām 
vārdnīcām pie vārdiņa misija 
(missio) ir dots sekojošs skaid-
rojums: sūtījums, uzdevums, 
sūtniecība, dzīves uzdevums.

Mēs saprotam, ka misija nav 
tikai tāli ceļojumi plašā pasaulē, 
uzmeklējot ļaudis, kuri par  
Dieva glābjošo mīlestību neko 
vēl nav dzirdējuši.

Misija ir kaut kas tāds, kam 
jānotiek arī tepat, mums līdzās. 
Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā 
ir tūkstošiem cilvēku, kas nekad 
vēl nav dzirdējuši evaņģēlija 
vēsti par grēku piedošanu ticībā 
Kristum. Daudzi ir dzirdējuši 
kaut ko par Jēzu, par kristietību, 
bet arvien vēl nav dzirdējuši 
evaņģēliju tā īstajā, patiesajā 
saturā.

Evaņģēlija pavēstīšana cilvē-

kiem nav tikai misionāru vai 
mācītāju uzdevums.

Tas ir ikviena Kristus mācekļa 
un mācekles aicinājums. Katrs 
kristietis ir Jēzus sūtītais.

Jēzus sacīja: „Pasludiniet 
evaņģēliju visai radībai.” Tas 
nozīmē - katram cilvēkam ir 
jādzird Vēsts par izglābšanu 
ticībā Kristum.

Mums nav jādodas tālos 
misijas ceļojumos, lai cilvēkiem 
pastāstītu par to, ka grēku 
piedošana ir iegūstama ticībā 
Jēzum. Protams, ir vajadzīgi 
arī misionāri, kuri dodas uz 
tālām zemēm. Bet tas ir īpašs 
aicinājums, dāvana.

Mūsu misija vispirms ir šeit 
un tagad, pie cilvēkiem, ar  
kuriem sastopamies ikdienā 
mūsu darba vietās, skolās, 
draugu lokā vai citur.

Mums ir iespēja uzsākt 
sarunu ar viņiem. Kādēļ tas 
jādara? 

Ja zini, ko nozīmē būt 
atbrīvotam no grēka un velna 
varas, tu nevari vairs vienkārši 

noskatīties, kā cilvēki iet bojā, 
kā viņu dzīves tiek izpostītas.

Mēs runājam par to, ka ik 
dienas simtiem nedzimušu 
bērnu tiek nogalināti abortos. 
Mēs esam satraukti un skums-
tam par to. Bet cik daudz ir to 
cilvēku, kuri savu dzīvi pasaulē 
noslēdz, nepazīstot Jēzu kā 
Glābēju, kā vienīgo iespēju 
nonākt Mūžīgajā dzīvībā!

Mūsu, kristiešu, sirdīm atkal 
no jauna ir jāaizdegas mīlestībā 
uz cilvēkiem, kuri Jēzu 
nepazīst kā Pestītāju. Mūsu 
sirdīs jāatjauno prieks pavēstīt 
cilvēkiem par Jēzu un brīvību, 
ko Viņš dāvina.

Kādā no Jēzus stāstītajām 
līdzībām par Lielo Mielastu - 
Dieva Valstību - nama kungs 
izsūtīja savu kalpu aicināt vie-
sus uz svinībām: „ Izej steigšus 
uz pilsētas ielām un gatvēm un 
ved šurp nabagus, kroplus, ak-
lus un tizlus... Ej uz lielceļiem, 
sētmalēm un spied visus nākt 
iekšā, lai mans nams būtu 
pilns.” (Lk 14:21,23) Lai visiem svētīga, jauka un 

misionāriska vasara!
Mācītājs Erberts Bikše 

Dievnami ir tikai viena no 
vietām, kur jāskan evaņģēlijam. 
Tam jāskan arī mājās, pilsētu 
ielās, uz lauka, sētmalēs. Tas 
nozīmē - visur tur, kur vien 
cilvēki ir sastopami. 

Sprediķis ir tikai viens  
no evaņģēlija pasludināšanas  
veidiem. 

Mēs varam pasludināt 
evaņģēliju par Jēzu arī 
vienkāršās, ikdienišķās sarunās. 
Mums vienkārši jāpastāsta 
cilvēkiem par to, kā Jēzus ir 
piedevis mūsu grēkus, kā Viņš 
ir pārveidojis mūsu dzīves, 
dāvinot svētību. Mums jāsniedz 
iedrošinājums cilvēkiem, ka arī 
pie viņiem, viņu dzīvē Jēzus 
grib paveikt šo mīlestības un 
žēlastības darbu.

Pasaulei ir nepieciešama tāda 
misija, kurā kristieši evaņģēlija 
vēsti pasludina mīlestībā un ar 
savu dzīves piemēru liecina, 
ka evaņģēlijs nav tikai vārdi, 
bet Dieva spēks, kas visu dara 
jaunu, pārvērš svētībā.



Otrdien, 10. jūlijā, plkst. 18.30 
sapulce pirms nometnes – dalībniekiem un 
darbiniekiem.

Svētdien, 15. jūlijā, plkst. 10.00  
jauno draudzes locekļu iesvētes  
dievkalpojums.

Svētdien, 29. jūlijā, sākas draudzes 
vasaras nometne PĒRLE, kas šogad līdz 
3. augustam notiek jūras krastā, atpūtas 
kompleksā „Dzitnarkrasts”.

JŪ
L

IJ
S 2

9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8

15
22
29

P O T C P S Sv

JAUNIEŠU DIENAS
No 15. Līdz 17. jūnijam Rīgā norisinājās 

4. Latvijas luterāņu jauniešu dienas, 
kuru sauklis ir „Iededzies!”. Šī tradīcija, 
kas brīvā Latvijā norit kopš 2004. gada, 
katru reizi norit citā pilsētā. Uz šīm 
jauniešu dienām, kas notika galvenokārt 
LELB Jauniešu centrā Mārstaļu ielā, 
ieradās jaunieši no visas Latvijas 
evaņģēliski luteriskajām baznīcām. Vieni 
no galvenajiem pasākuma mērķiem 
bija atzīmēt LELB 90. dzimšanas dienu, 
piedzīvot sadraudzību un stiprināt vienam 
otru ticībā, lai Iedegtos. Šīm dienām tika 
izraudzīts arī īpašs jauniešus iedrošinošs 
Dieva vārds no Pāvila 1. vēstules 
Timotejam: „Neviens lai nenicina tavu   
                                        jaunumu, bet topi  
                              tu par paraugu  
                   ticīgajiem vār- 
                   dos un dzīvē,  
                         mīlestībā, ticī- 
                                       bā un šķīstībā”.

   P a s ā k u m s  
   p i ek td i enas  
   v a k a r p u s ē   
                                                            i e s ā k ā s   ar  
   mācītāja Krista  
           Kalniņa uz- 
                                         r u n u,   kas 

    atklāja šī     
 pasākuma  
              saukļa bū- 
                            tību – mēs  
        paši no  
                             sevis neva- 
                                ram spīdēt,  
         tādēļ ka  
                             cilvēks pats  

par sevi neizstaro gaismu. Tā gaisma, kas 
spīd mūsos, ir Kristus. Taču ir ļoti svarīgi 
uzsvērt, ka šī gaisma nav paredzēta tikai 
man vai ticīgajiem baznīcā esot. Izejot 
no baznīcas, mēs neizslēdzam gaismas 
slēdžus, jo pasaules tumsā šīs gaismas 
iegūst patieso vērtību un pielietojumu. 
Mēs esam robeža, kas pasauli šķir no 
tumsības un caur mums cilvēkiem ir 
iespēja redzēt Dievu – bieži viņi pamana, 
ka esam savādāki. Tur arī parādās īstais 
gaismas pielietojums – rādīt gaismu 
citiem, spīdēt pasaulē.

Pēc uzrunas sekoja slavēšana un 
pielūgsme, ko vadīja dziedātāja Ieva 
Marta Graudiņa un Kaspars Ezeriņš, 
kuras laikā izskanēja pasākuma himna: 
„Iedegsimies par ticību, par ticību uz 
mūsu Kungu – Jēzu Kristu! Par ticību, lai 
mūsu sirdis deg! Iedegsimies par ticību!”
Sestdiena bija visdarbīgākā pasākuma 
diena, kurā jaunieši guva aizraujošu 
ieskatu LELB un Latvijas mēroga nozīmīgu 
kristīgu notikumu vēsturē, sākot no  
1922. – dibināšanas gada, līdz par 
mūsdienām. Tas palīdzēja izprast LELB 
salīdzinoši īso, bet sūro vēsturi, taču, par 
spīti tam, arī tās nemitīgo attīstību un 
nelokāmo pastāvēšanu. 

Šī diena divkārši piedāvāja piedalīties 
dažādos semināros par jauniešiem 
aktuālām tēmām, piemēram, misija, 
pasaules gals, dzīve šķīstībā, radīšana 
un evolūcija, slavēšana un pielūgsme, 
kā arī tika dota iespēja cepināt bīskapus, 
darboties dažādās radošās darbnīcās vai 
piedalīties aktīvās nodarbībās. 

Īpašu aizdegšanos jaunieši piedzīvoja 
vakarpuses Krusta godināšanas un 
gaismas dievkalpojumā Sv. Pētera 
baznīcā, sēžot uz kartona sloksnēm 
altāra tuvumā, tādejādi pietuvinoties 
Taize kopienas dievkalpojuma stilam, 
kam atbilst vienkārši dziedājumi, sveces, 
sēdēšana uz grīdas, kā arī lūgšanas 
pie krusta. Dievkalpojums bija lielisks 
piemērs tam, ka viss skaistais un sirdi 
aizskarošais tomēr ir vienkāršs. 

Otrā jauniešu dienu diena noslēdzās ar 
brīnišķīgu koncertu Doma baznīcas dārzā, 
kuru sniedza mūziķi Dace Kaša un Ieva 
Supjeva, Jorspeis, Kristīne Prauliņa, Rīgas 
gospeļkoris un citi. Koncertu bagātināja 
arhibīskapa Jāņa Vanaga video sveiciens, 
kurā viņš akcentē īpašo jaunības laiku – 
tas ir laiks, kad Dievs īpaši aicina cilvēkus 
atsaukties Viņa aicinājumam, kā arī tos 
spēj vislabāk lietot savam darbam, jo tie 
sava viegluma vai pat vieglprātības dēļ 
ir atsaucīgāki Dievam un pārāk nebaidās 
no pārmaiņām un nezināmā. Kā piemērs 
tiek minēts Jēzus, kurš par saviem 
mācekļiem izraudzījās jaunus puišus 

(Jānis bija aptuveni 18-20 gadus vecs), 
nevis zinošus rakstu zinātājus. Citos 
videosveicienos ietilpa arī dažādu zināmu 
kristiešu interpretācijas par iedegšanos. 

Sestdienas koncerta noslēgumā 
mācītājs Krists Kalniņš jauniešus salīdzina 
ar zvaigznēm, kas ir gan mazākas, vai 
lielākas, bet tām visām ir lemts spīdēt, 
kā arī ar gaismām garīgajā pasaulē, kas 
visam šim dārza laukumam liek mirdzēt 
spožās gaismās kā lukturiem. 

Jauniešu dienas noslēdzās ar 
dievkalpojumu svētdienas pēcpusdienā 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā.

 Jāpiebilst, ka šīs jauniešu dienas ir 
brīnums vislielākajā tā nozīmē, jo pat 
gada sākumā šāds pasākums nebija 
plānots finansiālo apstākļu dēļ, taču 
mācītāja Krista Kalniņa draugi no ārzemju 
organizācijām iedeva pamatkapitālu šim 
pasākumam pēc mācītāja ieminēšanās 
par vēlmi pēc šāda pasākuma, un no 
tā brīža brīvprātīgie jaunieši aktīvi 
strādājuši, lai izveidotu pasākumu tādu, 
kādu to pārējie piedzīvoja. 

Rit desmitais mēnesis, kopš esmu tik 
tālu prom no mājām, un mani šobrīd ir 
pārņēmušas divējādas sajūtas – ir prieks 
drīz atgriezties pie savējiem un reizē 
skumjas, jo šeit tik daudz kas iepazīts 
un kļuvis mīļš. Vairs neizbrīna vietējo  
paradumi, arī svahili valoda apgūta tiktāl, 
lai varētu sekmīgi sazināties. Turklāt 
pēc lielās lietus sezonas atkal spoži spīd 
saule... 

Taču, pārfrazējot Salamanu, jāsaka: ir 
laiks kaut kur doties un laiks atgriezties... 
Sapnis doties uz Āfriku man ir bijis ļoti sen. 
Pie katras mazākās saskares vai domas 
par to manī allaž kaut kas uzdzirkstīja. 
Īsti neizprotot, kas tas ir, es pēc tā  
ilgojos. Un pēkšņi viens notikums veda 
pie nākamā, un Dievs brīnumainā veidā 
pašķīra ceļus, ka es nonācu Tanzānijā.

Šeit esmu kā brīvprātīgā un pārstāvu 
Leipcigas misijas centru, kas darbojas 
Saksijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
paspārnē. Es dzīvoju Matambā, nelielā 
ciematā Tanzānijas dienvidrietumos. Tas 
ir augstu kalnos (ap 2000 m), kur dienas 
ir karstas, bet naktis – ļoti drēgnas, īpaši 
šajā gaida laikā. Neticēsiet, ja sacīšu, ka 
guļu džemperī, ar zeķēm kājās un zem 
divām segām. 

Mana darba jeb kalpošanas vieta  
ir bērnudārzs un bērnunams. Tos  
izveidojusi un atbalsta vietējās luterāņu 
draudzes sieviešu grupa. Viņu entuziasms 
un dzīvesprieks ir iedvesmojoša liecība 
tam, cik dažādos veidos mēs varam  

Baiba Nevarževska



kā 1200 brīvprātīgo jauniešu no Latvijas 
draudzēm). 

Kā pierādīja festivāls, jebkurai misijai  
ir nepieciešama tās mērķauditorijai 
atbilstoša valoda. Nezinu, vai festivāls ar 
saviem milzīgajiem decibeliem uzrunātu 
mani, ja es būtu tā mērķauditorija, taču, 
dzirdot sajūsminātas atsauksmes no 
pusaudžu puses, varu secināt – ir! Tika 
atrasta uzrunājošākā valoda. Bet vai nav 
tā, ka uzrunā un dod cerību tikai tas, kas 
patiesi nāk no Kristus?

Maikls W. Smits (ASV), The Parachute 
Band (Jaunzēlande) un vairākas grupas  
no Baltijas valstīm. „Billija Grehema 
Evaņģēliskās Asociācijas” un labdarības 
organizācijas „Samarieša soma” prezi-
dents, mācītājs Franklins Grehems savā 
uzrunā dalījās ar vēsti no Bībeles par 
muitnieku Caķeju (Lūkas 19), lai sniegtu 
jauniešiem pozitīvu vēsti par cerību, kas 
balstīta vēsturiskās kristīgās vērtībās. 

Ar šī mūsdienīgā jauniešu koncerta 
palīdzību ekonomikas un morāles krīzes 
laikā tika uzrunāti aptuveni 10’000 
jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un pat no Baltkrievijas un Ukrainas. 

Festivālā organizēšanā un norisē 
aktīvi piedalījās daudzi jauni un vecāki 
cilvēki no Jēzus draudzes, iesaisto-
ties brīvprātīgo darbā, nodrošinot 
kārtību, dziedot kopkorī, esot par 
garīgajiem padomdevējiem un veicot 
dažādus citus darbus (kopumā festivāla 
sagatavošanā un norisē piedalījās vairāk 
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Līga Amata

SIRSNĪGI UN SAULAINI SVEICIENI NO TANZĀNIJAS! 

kalpot Dievam un kā Dievs svētī. 
Līdz pusdienlaikam es galvenokārt 

esmu kopā ar bērnudārza bērniem – 
palīdzu nodarbībās, spēlējam spēles 
vai vienkārši dzīvojamies pagalmā. 
Pēcpusdienās, kad mazie guļ, es dodos 
uz līdzās esošo bērnunamu. Bērnunamā 
ir 12 audzēkņi – 4 no viņiem apmeklē 
bērnudārzu, bet 8 mācās pamatskolas 
pirmajā klasē. 

Viņiem ļoti patīk lasīt grāmatas. 
Grāmatu bērnunamā nav, tāpēc allaž 
nēsāju līdzi pāris lasāmās grāmatas  
svahili valodā, kuras biju iegādājusies sev 
valodas apguvei. Nesen meitenēm mācīju 

„Dievs nav miris” sauc vienu no 
populāras kristīgās mūzikas grupas 
„Newsboys” dziesmām, ko varējām 
dzirdēt Baltijas valstu baznīcu un „Billija  
Grehema Evaņģeliskās asociācijas” 
rīkotajā Baltijas Jauniešu festivālā 
9. jūnijā arēnā „Rīga”. Šajā festivālā 
„Newsboys” uzstājās savas pasaules 
koncerttūres „God’s Not Dead” (Dievs nav 
miris) ietvaros.

Uzrunājot jauniešus un visus, kas jūtas 
jauni savās sirdīs, viņiem saprotamā 
mūzikas valodā, Arēnā Rīga uzstājās arī 

DIEVS NAV MIRIS!

šūt – sākām ar 
to, kā piešūt 
pogu. Mani 
ļoti pārsteidza, 
ka arī puikas  
izrādīja lielu 
interesi par 
š ū š a n u . 
Rezultātā katrs 
no „lielajiem” 
bērniem ar 
rokām sašuva 
k r ā s a i n a  
auduma somu 
skolai. 

Bērnudārza 
bērni man ir 
kļuvuši ļoti 
mīļi, taču īpaši  
esmu pieķēru-

sies bērnunama bērniem. Zinot, kādos 
apstākļos viņi dzīvojuši iepriekš, es  
atkal un atkal pateicos Dievam par 
viņiem doto iespēju augt veseliem un 
mācīties skolā. Es lūdzu Dievu par viņiem 
un priecājos dāvāt viņiem savu mīlestību 
un uzmanību. 
Vairākas reizes esmu palikusi bērnunamā 
pa nakti. Tie ir bijuši īpaši brīži. Esam 
kopā lasījuši un dejojuši, cepuši cepumus 
un vārījuši piparmētru tēju... Vakaros 
skolotājas Fainesi vadībā pārrunājām 
Bībeles stāstus un lūdzām. Ikreiz, kad 
bērni aizlūdza par skolotājām, man 
bija jāsmaida, jo par mani viņi lūdza: 

„Palīdzi Dievs, lai skolotāja Santa šujot  
nesaduras.” 

Varbūt tieši pateicoties šo bērnu 
lūgšanām, esmu piedzīvojusi lielu  
Dieva pasargāšanu, īpaši, esot ceļā. 
Esmu spēcīgi jutusi, ko nozīmē vienkārši 
paļauties uz Dievu un ticēt, ka viss būs 
labi. 

Šajā laikā daudz esmu domājusi 
arī par misiju un to, ko nozīmē ienākt 
svešā kultūrvidē ar saviem priekšstatiem 
un idejām. Piemēram, man sākumā 
bija grūti pieņemt šejienes mācīšanas 
metodes skolās. Tās šķita novecojušas un  
nepareizas. Likās - būtu tik vienkārši 
pamācīt, kā darīt. Taču es drīz sapratu, ka 
tas būtu kā ar varu lauzties cauri ziloņu 
baram...

Vai zināt, kas notiek, kad viens ziloņu 
bars tuvojas ūdens krātuvei, pie kuras 
ir cits ziloņu bars? Notiek, lūk, kas: otrā 
ziloņu bara vadonis pagriežas ar muguru 
pret ziloņiem, kas ir pie ūdens krātuves, 
un atmuguriski tuvojas ūdens krātuvei. 
Tiklīdz tas ar muguru pieskaras diviem 
pirmās grupas ziloņiem, tie atkāpjas un 
pašķir šim zilonim ceļu. Tā, savukārt, ir 
zīme, ka pirmais ziloņu bars ir gatavs  
palaist pie ūdens arī pārējos ziloņus. 

Šo stāstu izlasīju vienā grāmatā, un tas 
man kļuva par ļoti nozīmīgu vadmotīvu –  
proti, nepārsteigties ar vēlmi izmainīt 
pasauli, bet gan mīlestībā atrast veidu, kā 
tuvoties „atmuguriski”. 
Karibu Tanzania un uz tikšanos Latvijā! 

Santa Cileviča
Foto: Ar bērnunama bērniem, gatavojot eņģeļus Ziemsvētkiem



Kas ir misija un tās darba lauks?
Aptuveni divus tūkstošus gadu atpakaļ 

Kungs Jēzus Kristus deva misijas Lielo 
Uzdevumu nedaudziem mācekļiem: "Man 
ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 
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. Un 
redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz 
pasaules galam." (Mt.28:18-20) Jēzus 
nāve un augšāmcelšanās deva jaunu 
izpratni Dieva ļaudīm. Tas, kas sākās 
ar nedaudziem cilvēkiem sen atpakaļ, 
tagad ir izaudzis līdz miljoniem cilvēku 
visā pasaulē. Misijas vēsturnieks Stīvens 
Neils raksta, ka tas Kungs vēlas, ka visas 
pasaules tautas tiktu atgrieztas atpakaļ 
sadraudzībā ar Dievu. Sākot no sākuma, 
pirmā kristiešu paaudze bija misionāru 
Draudze, kas piepildīja Jēzus Lielo 
Uzdevumu. Daži no darbiniekiem bija 
pilna laika kalpotāji, kā Sauls un Barnaba, 
kuri ar lūgšanu un roku uzlikšanu tika 
atdalīti īpašai misionāru kalpošanai 
(Ap.d.13:1-4). Bet jau tajā laikā bija 
sapratne par to, ka ikviens kristietis ir 
liecinieks. Visur, kur šie pirmie kristieši 
devās, bija dzīva ticība un pēc kāda 
laika izveidojās kristīga kopiena. Deivids 
Bošs dod sekojošu definīciju „misijai”. Ar 
misiju apzīmē (a)misionāru nosūtīšanu uz 
noteiktu teritoriju; (b)aktivitātes, ko veic 
šādi misionāri; (c)ģeogrāfisks apgabals, 
kur misionāri ir aktīvi; (d)aģentūra, kas 
nosūta misionārus; (e)nekristīgā pasaule 
kā „misijas lauks” vai (f)centrs, no kura 
misionāri dodas uz „misijas lauku”. Ja grib 
sniegt konkrētāku teoloģisku sapratni 
par „misiju” kā ideju, kas tradicionāli 
lietota, mēs to varam pārfrāzēt kā  
(a)ticības pasludināšanu; (b)Dieva tiesību 
paplašināšanu, (c)pagānu atgriešanu un 
(d)jaunu draudžu dibināšanu. Vēsturiski 
ir tikuši lietoti termini „iekšmisija” 
(misijas darbs, kas norisinās pašam savā 
zemē) un „ārmisija” (misijas darbs notiek 
citās zemēs, kurp misionārs tiek sūtīts). 
Nesenajā LELB misijas konferencē Sandra 
Gintere minēja terminus „misija” –  
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organizēti centieni izplatīt kristīgo ticību 
nekristīgās kultūrās un „evaņģelizācija” –  
evaņģēlija sludināšana un ticības 
stiprināšana kristīgās kultūrās. 

Vai misijas darbā jāņem vērā 
iespējamais konteksts, jāizpēta 
misijas lauks?

Noteikti. Jo labāk misijas lauks tiek 
izpētīts (kultūra, vēsture, valoda utt.), jo 
misijas  darbs būs sekmīgāks. Kā paraugu 
varam ņemt apustuli Pāvilu, kurš dažādās 
Romas impērijas pilsētās kalpoja un 
sludināja atšķirīgi, balstoties uz vietējām 
tradīcijām un kultūru. Bet viņš nekad 
„neatšķaidīja” Evaņģēlija vēsti.

Misija Latvijā. Kā tā darbojas? 
Parasti maz var dzirdēt par misiju 
Latvijā, vairāk par misiju Āzijā, 
Āfrikā, kāpēc tā?

No vienas puses ir jāsaprot, ka Latvija 
pasaules mērogā ir maza zeme un tauta. 
Līdz ar to mēs noteikti vairāk dzirdēsim 
par Āfriku vai Āziju, nekā par Latviju. 
Tāpat mūs noteikti ir ietekmējis gan 
padomju mantojums nesenajā vēsturē, 
gan arī vēsturiskie faktori gadsimtos 
pirms tam. Ja mēs domājam par vēsturi, 
tad par pirmajiem ārmisijas misionāriem 
varētu uzskatīt Kurzemes zemniekus, kas 
devās uz Gambiju un Tobago. Viņi netika 
gluži sūtīti kā misionāri, bet viņi noteikti 
nesa līdzi savu kristīgo ticību. Un par 
pirmajiem misionāriem  iekšmisijā mēs 
droši vien varētu uzskatīt Brāļu draudzes 
Vidzemē. 20. gs. sākumā arī latviešiem 
bija iespēja atsaukties Dieva aicinājumam 
misijas darbā – baptistu draudzes nosūtīja 
misionārus uz Ķīnu un Indiju, luteriskā 
baznīca ar Annu Irbi uzsāka misijas darbu 
Indijā. Latvijas brīvvalsts 20 gadi bija 

pārāk īss laiks, lai Latvijā izveidotos un 
nostiprinātos misijas kustība. Piecdesmit 
padomju gadi apturēja ārmisiju, un arī 
iekšmisija tika veikta ar lielām grūtībām, 
cīnoties pret padomju ateisma režīmu. 
Daudzo gadu garumā draudzes iemācījās 
būt aizsardzības pozīcijās, nevis spēja būt 
aktīvas un doties uz āru. Nu jau vairāk kā 
20 gadus situācija ir mainījusies, mums 
ir iespējas evaņģelizēt Latvijā, doties 
misijas kalpošanā uz citām zemēm, un 
misijas kustība pamazām veidojas. Lai 
būtu efektīva misija Latvijā un no Latvijas, 
ir vairāki priekšnoteikumi. Mācītājiem un 
draudžu locekļiem ir jāsaprot, ka misijas 
darbs ir Jēzus Uzdevums/Pavēle: „Ejiet un 
dariet…”  Tā nedod mums izvēles iespējas 
darīt misijas darbu kaut kad, kad man 
to gribēsies un kad man būs brīvs laiks. 
Tāpat ir jāmaina prioritātes attiecībā uz 
finansēm. Ļoti labs un izaicinošs bija 
„Jēzus Draudzes Dzīves” jūnija numurs 
par finansēm. Jāveidojas ziedošanas 
kultūrai, un kristiešiem Latvijā ir jābūt 
gataviem ieguldīt savas finanses arī 
misijas darbā. Tas pamazām notiek, bet 
tam būtu jānotiek vēl vairāk. Bieži gadās 
dzirdēt frāzi: „Kāpēc jādodas kaut kur 
citur misijas kalpošanā, Latvijā taču arī 
ir tik daudz darba”. Jā, tiesa. Bet šeit nāk 
prātā atgadījums no britu misionāra Ķīnā 
Hadsona Teilora dzīves. Kad Hadsons 
ieradās Ķīnā un sāka evaņģelizēt, pie 
viņa pienāca vecs vīrs un jautāja, cik ilgi 
viņa tauta jau zina Labo Vēsti par Jēzu. 
Viņš apdomājās un atbildēja, ka jau 
kādus 1000 gadus. Uz to vecais ķīnietis 
atbildēja: „Kāpēc tu nāc pie mums tikai 
tagad??!!” Kopš Hadsona kalpošanas Ķīnā 
ir pagājuši vēl 150 gadi, un vēl joprojām 

Kristīnu Ēci uz vietas mūsu draudzē 
sastapt izdodas reti. Domāju, daudzi 
atceras lekcijas, ko Kristīna lasījusi 
tiem, kuri draudzē kalpo. Kristīna ir 
Jaunatne ar Misiju Latvijā prezidente 
un kopā ar dzīves draugu Jāni kalpo 
Misijas darbā. Šoreiz saruna ar Kristīnu 
par Misijas kalpošanu.

Kārlis Liepkauls – Radiņš
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ir tautas, kas nav dzirdējušas Evaņģēliju. 
Kurš viņiem pastāstīs par Jēzu? 

Kas finansē misijas darbu? Varbūt 
misija iespējama uz brīvprātības 
principiem?

Tāpat kā draudzes pastāvēšanai 
nepieciešamas finanses, tā arī misijas 
darbam tās ir nepieciešamas. Šajā 
jautājumā dažādām Baznīcām un misijas 
organizācijām ir atšķirīgs skatījums, kā 
organizēt šo jautājumu. Ir Baznīcas, kas 
centralizēti izrauga savus misionārus un 
tos nosūta kalpošanā. Līdz ar to arī šiem 
misionāriem tiek maksāta konkrēta alga 
no Baznīcas, ko tā savāc centralizēti. 
Pozitīvais šim modelim ir tas, ka 
misionāriem ir finansiāla stabilitāte, viņi 
var rēķināties ar finansēm katru mēnesi 
un var plānot savu kalpošanu. Negatīvais 
ir ierobežotais misionāru skaits, ko šāda 
Baznīca var nosūtīt ierobežoto finanšu 
resursu dēļ. Cits veids ir, kad katrs 
misionārs pats ir atbildīgs par savu 
finansiālo atbalstu un viņam pašam ir 
jāatrod un jāpiesaista ziedotāji. Pozitīvais 
šajā modelī ir neierobežotais misionāru 
skaits, ko misijas organizācija var nosūtīt 
kalpošanā. Piemēram, Jaunatnē ar 
Misiju pa visu pasauli pašlaik ir vairāk kā  
18 000 pilna laika darbinieku, kuri ikviens 
piesaista finanses savai kalpošanai. Ir 
grūti iedomāties kādu organizāciju vai 
Baznīcu, kas spētu centralizēti samaksāt 
algas tik daudziem misionāriem visā 
pasaulē. Pozitīvi, ka katram no šiem 
misionāriem ir atbalstītāju un aizlūdzēju 
komanda (draudze, radinieki, draugi), 
kuri rūpējas par savu misionāru, un 
kuriem tad šis cilvēks ir atbildīgs, tāpat 
šis modelis liek misionāram klausīties uz 
Dievu un paļauties uz Viņu vairāk, nekā 
uz cilvēkiem. Grūtības rodas tajās valstīs, 
kur draudzēs nav ziedošanas kultūras 
(t.sk. arī Latvijā, kur tā tikai veidojas), 
kā arī cilvēkiem dažkārt nav spēju un 
prasmju vākt finansiālo atbalstu. Dodoties 
uz „slēgtajām” valstīm (t.i. tur, kur 
evaņģelizācija un misijas darbs ar likumu 
ir aizliegta), bieži var nākties kļūt par 
„telšu taisītāju” (ideja no apustuļa Pāvila, 
piem., Ap.d. 18. nod.), kad misionārs 
strādā algotu darbu un tajā pat laikā veic 
kalpošanu. Tāds modelis darbojas arī 
daudzās draudzēs, kur cilvēki kalpo gan 
Alfa kursā, gan dodas evaņģelizēt, bet 
ikdienā ir savā darba vietā, un kalpošana 
notiek no darba brīvajā laikā.

Ja kādam ir aicinājums iesaistīties 
misijas darbā, vai tas ir iespējams; 
varbūt nepieciešamas īpašas 
prasmes?

Manuprāt, galvenās prasmes ir 
vēlēšanās kalpot Dievam un cilvēkiem 
un labprātība mācīties, tad jau visu var 

iemācīties. Protams, dažādas kalpošanas 
prasa atšķirīgas prasmes. Piemēram, ja 
vēlies strādāt ar bērniem, tev ir jāvēlas 
un jāprot to darīt. Ja vēlies būt misionārs 
kādā svešā zemē, tad ir jāapgūst tās 
zemes valoda un kultūra. Patiesībā 
misijas kalpošanas ir tik dažādas, ka 
ikviens var atrast iespēju kalpot Dievam 
misijas laukā ar savām prasmēm un 
dāvanām. Vieglāk ir veikt misijas darbu 
„atvērtajās” valstīs, t.i. tur, kur nav 
ierobežojumi evaņģelizācijai un misijas 
darbam. „Slēgtajās” valstīs nav iespējams 
ierasties vienkārši kā misionāram. Tur 
ir jābūt radošam un jākļūst par „telšu 
taisītāju”, un jāprot kāds amats, kas ir 
noderīgs šajā „slēgtajā” valstī. Tas var būt 
gan mediķis, gan skolotājs, biznesmenis 
vai mākslinieks utt.

Kā iesākās Jaunatne ar Misiju? Cik 
ilgi tā jau pastāv Latvijā?

Jaunatne ar Misiju (JAM) tika uzsākta 
1960. gadā ASV. Līdz tam laikam parasti, 
lai kļūtu par misionāru, bija daudzi 
gadi jāmācās, tad jākļūst par draudzes 
mācītāju, un tikai pēc tam cilvēks tika 
atraisīts misijas darbam. Mācības un 
prakse noteikti ir nepieciešamas, bet 
šī ilgā laika posma rezultātā daudzi 
aicinātie tomēr misijas darbā nedevās. 
Kāds jauns cilvēks Lorens Kaninghems 
vīzijā no Dieva redzēja, ka jaunieši dodas 
misijas kalpošanā un kā viļņi pārklāj visus 
kontinentus. Tā radās JAM. Vairāk par 
JAM sākumiem var lasīt Lorena grāmatā 
„Vai tiešām tas esi Tu, Dievs?”. Latvijā 
JAM darbojas kopš 1993. gada.

Kādās sfērās Jaunatne ar Misiju 
strādā?

JAM moto ir „Pazīt Dievu un darīt 
Viņu pazīstamu”. Visā pasaulē, un arī 
Latvijā, JAM darbojas trīs galvenajos 
virzienos – evaņģelizācijā, apmācībā un 
žēlsirdības kalpošanā. Evaņģelizācija 
norisinās daudzos un dažādos veidos, 
piemēram, gan sludināšana uz ielām, 
gan izmantojot virvju trasi, dodoties uz 
cietumiem un runājot ar bērniem skolās. 
Cenšamies sniegt Labo Vēsti ikvienam, 
kurš vēlas klausīties. Un varbūt pat 
tādiem, kuri īsti neapzinās, ka tā viņam 
ir svarīga. Latviešu misionāri no JAM ir 
kalpojuši vairāk nekā 30 valstīs pasaulē 
gan īstermiņa, gan arī ilgākā laika posmā. 
Apmācība ir gan mūsu organizētā Kristus 
Mācekļu skola (KMS), kas ir kā pirmais 
solis misijas kalpošanā, gan arī Bībeles 
studiju skola, padomdošanas skola, 
kas ļauj cilvēkiem iemācīties, kā kalpot 
citiem, kuri ir bezcerībā, vīlušies dzīvē, 
kuri nāk no salauztām ģimenēm. Bērniem 
ir vesela kalpošana - „Ķēniņa bērni”, kur 
gada garumā bērni mācās iepazīt Dievu 
un mācās, kā dot liecības, kā arī dodas 

misijas izbraucienos gan pa Latviju, 
gan ārpus tās. Rīkojam arī dažādus 
seminārus, notiek arī NIKO - vadītāju 
apmācības nometnes, kas ir nedaudz 
līdzīgas izdzīvošanas nometnei mežā. 
Žēlsirdības kalpošana ir saistīta gan ar 
darbu ar atkarīgajiem, gan arī palīdzam 
daudzām apkārtnes ģimenēm ar humāno 
palīdzību, ko mums ziedo no ārzemēm, 
kā arī ir ziedotāji no Latvijas. Katru 
gadu arī vienas nedēļas garumā kādā no 
Latvijas pilsētām rīkojam Starptautisko 
kristīgo žēlsirdības projektu. Šogad 
projekts norisinājās Jēkabpilī un tajā 
piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 21 
valsts. Patiesībā jau ir tā, ka šīs trīs jomas 
(evaņģelizāciju, apmācību, žēlsirdības 
kalpošanu) nevar atdalīt vienu no otras. 
Ģimene, kas tiek apciemota, bērni un 
jaunieši, kas ierodas uz kādu pasākumu, 
prostitūtas, kas satiktas uz ielas – viņi 
dzird Vēsti par Jēzu, un tad viņiem ir arī 
jātop apmācītiem par Jēzus mācekļiem.

Par atkarīgo kalpošanu. Kā tā 
darbojas? Kas darbojas šajā misijas 
kalpošanā?

Pašlaik kalpošanu atkarīgajiem 
esam nedaudz piebremzējuši vairāku 
iemeslu dēļ. Tomēr cieši sadarbojamies 
ar vairākiem rehabilitācijas centriem. 
Mūsu bijušie KMS studenti ir izveidojuši 
vienu rehabilitācijas centru, tad kādi citi 
mūsu bijušie darbinieki darbojas Teen 
Challenge rehabilitācijas centrā. Lielāko 
tiesu darbinieki šajā kalpošanā paši 
kādreiz ir bijuši atkarīgi, līdz ar to viņi 
spēj saprast atkarīgo cilvēku izjūtas un 
domāšanu. Bet Latvijā joprojām ir milzīga 
vajadzība pēc vietām, kur atkarīgi cilvēki 
varētu saņemt rehabilitāciju, it īpaši tas 
attiecas uz azartspēļu atkarīgajiem, jo šī 
atkarība ir tikpat briesmīga kā alkohols 
vai narkotikas, bet nav tik acīmredzama. 
Tāpat līdz šim nav īsti rehabilitācijas 
centra atkarīgām sievietēm. Līdz ar to šeit 
vēl paveras daudzas kalpošanas iespējas. 
Tomēr šajā jomā pašlaik vairāk vēlamies 
nodarboties ar prevenciju, ja tā var teikt, 
vairāk ieguldot bērnos un jauniešos, 
mācot viņiem Dieva dotos principus un tā 
cerot un lūdzot Dievu, ka viņi nenonāks 
līdz atkarībām.

Ir arī misijas kalpošana pie 
prostitūtām? Kā notiek šī kalpošana?

Jaunatnei ar Misiju Latvijā ir kalpošana 
„Freedom 61”. Par pamatu šai kalpošanai 
ir ņemts Bībeles teksts no Jesajas 61:1. 
Mērķis ir pasludināt brīvību tiem, kas 
ir sagūstīti cilvēku tirdzniecībā, tiem 
vīriešiem, kas pērk seksu, un pasargāt 
iespējamo upuru brīvību. Reizi nedēļā 
cilvēki no kalpošanas dodas Rīgas ielās, 
lai runātu ar prostitūtām. Šīm sievietēm 
tiek dota cerība, ka viņas nav aizmirstas. 

turpinājums 6.lpp.
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Viņām tiek stāstīts par Dieva mīlestību 
un piedošanu. Tiek veidotas attiecības, 
lai tad, kad viņas ir gatavas atstāt 
prostitūcijas pasauli, viņas zinātu, kur 
meklēt palīdzību. 

Šīs kalpošanas notiek kādās īpašās 
vietās? Un kā jums pašiem šķiet, vai 
rezultāts sasniedzams viegli, vai nāk 
ilgstoša darba rezultātā?

Kalpošana atkarīgajiem notiek 
sadarbībā ar jau esošajiem rehabilitācijas 
centriem, tāpat laiku pa laikam kādam 
cilvēkam dodam iespēju būt pie mums 
kristīgā vidē Valdemārpils apmācību 

centrā. Kalpošana prostitūtām notiek tur, 
kur viņas ir – Rīgas ielās. Skolās stāstām 
jauniešiem par cilvēku tirdzniecību un 
mācām viņiem nekļūt par tās upuriem. 
Par rezultātiem – statistika apgalvo, ka 
cilvēkam ir jādzird Evaņģēlijs septiņas 
reizes, pirms viņš pieņem lēmumu sekot 
Jēzum. Visjaukākās ir tās reizes, kad tu 
esi bijis tas septītais cilvēks, septītā reize, 
un cilvēks ir gatavs mainīt savu dzīvi un 
sekot Dievam. Bet ļoti bieži mēs esam 
pirmā, otrā vai trešā reize. Un arī tad, 
kad cilvēks lūgšanā ir apliecinājis vēlmi 
sekot Jēzum, priekšā ir garš māceklības 

laiks, kas arī prasa ieguldījumu. Tam gan 
vairāk vajadzētu būt vietējās draudzes 
uzdevumam. 

Vai tie, kuri atgriezušies caur 
misijas kalpošanu arī iesaistās tālākā 
kalpošanā?

Jā, neapšaubāmi. Ir cilvēki, kas ir 
atgriezušies un ir kļuvuši par misionāriem 
JAMā. Vēl vairāk cilvēku ir pabeiguši KMS 
un tad uzsākuši kalpošanas draudzēs. 
Vairāki mūsu darbinieki ir bijušie 
atkarīgie. Vairāki, kā jau minēju, ir 
atgriezušies caur mūsu kalpošanu, tagad 
uzsākuši paši savējo. 

Jēzus draudzē ir vairākas nozares, ku-
ras vieno pamatuzdevums – iepazīstināt 
ar Dievu un palīdzēt veidot attiecības ar 
Viņu. Šīs nozares ir: svētdienas skola, 
LEAF grupa, jaunieši, Alfa kurss un jaun-
ais Beta kurss. Šo nozaru pārstāvji (Vita 
Rudzīte, Guna Kokuma, Helēne Godiņa, 
Valts Mazurs un Ronalds Akmentiņš) 
labprāt piekrita pastāstīt vairāk par to, 
kāda ir to misija.
Svētdienas skolas misija

„Svarīgākais, ko Tu kā kristietis 
vari dot savam bērnam, ir svētdienas 
skola” – šāds ir Jēzus draudzes 
svētdienas skolas moto jau daudzus ga-
dus. Jo tieši svētdienas skolā bērniem jau 
no mazām dienām ir iespēja dažādos vei-
dos iepazīt Dievu. Jo tieši svētdienas skolā 
dažādu vecumu bērniem, kuri līdz šim nav 
pazinuši Dievu, ir iespēja Viņu piedzīvot. 
Svētdienas skola ir pozitīva kristietības 
deva katrai nedēļai, kurā bērniņiem, 
bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ir 
iespēja būt kopā un mācīties. Mācīties par 
Dievu un mācīties lasīt Bībeli.

Svētdienas skolas misijai ir vairākas 
šķautnes: palīdzēt dažādu vecumu 
bērniem veidot attiecības ar Dievu, 
parādot, ka to ir iespējams darīt dažādos 
veidos, gan lasot Bībeli, gan dziedot 
slavēšanas dziesmas, gan veicot dažādus 
praktiskus darbiņus un spēlējot spēles; 
parādīt bērniem, ka viņiem ir mīlošs, 

tuvs, uzticams un spējīgs Tēvs debesīs; 
caur Bībeles stāstiem mācīt bērniem 
pamatpatiesības, veidot viņos stipru 
ticības pamatu, mudināt viņus uzdot 
jautājumus un meklēt uz tiem atbildes 
Bībelē.
LEAF misija

Vai jūs esat kādreiz domājuši par 
to, kā un vai vispār lauku draudzēs 
notiek svētdienas skolas nodarbības 
bērniem? Jēzus draudzē ir liela un sta-
bila svētdienas skola, kur bērniem jau no 
mazotnes tiek dota iespēja aizraujošās 
nodarbībās iepazīt Jēzu. Taču ļoti daudzās 
draudzēs svētdienas skolas nav vispār. 
Protams, bērni tiek ņemti līdzi uz di-
evkalpojumiem, bet vai mazam bērnam 
ir interesanti pusotru stundu sēdēt 
blakus vecākiem un klausīties mācītāja 
sprediķī? Tāpēc LEAF komanda cenšas 
palīdzēt izveidot svētdienas skolas lauku 
draudzēs, kur tādu nav. LEAF misija ir 
pavisam vienkārša – vienu gadu novadīt 
svētdienas skolas nodarbības bērniem 
draudzēs, kur tās nav, rādot piemēru un 
apmācot potenciālās skolotājas, lai pēc 
tam skolotājas pašas varētu vadīt šādas 
nodarbības. Lai būtu par labu skolotāju, 
nevajag daudz – tik mīlestību pret 
bērniem un Dievu, pārējo dara Dievs. 

Šogad LEAF komanda tika aicināta 
novadīt mācību gadu divās vietās – 
Pļaviņās un Liepupē. Abās šajās vietās 

palika brīnišķīgas skolotājas, kas arī 
nākamgad turpinās darbu svētdienas 
skolā. Lai iedrošinātu jaunās skolotājas, 
LEAF organizē gan savas apmācības, 
gan aicina piedalīties Jēzus draudzes 
svētdienas skolas apmācībās. Lai ka-
tru nedēļu izbraukātu uz abām vietām, 
nepieciešama arī liela komanda – šogad 
LEAFā darbojās 16 Jēzus draudzes 
jaunieši. 
Alfa kursa misija

Alfa kursa misija ir „parādīt 
mīlestību”. 
„No tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, 
ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jāņa 
ev. 13:35)

Mums katram apkārt ir draugi, ar ku-
riem kopā pavadām zināmu daļu sava 
laika, kuri mums rūp un kuriem esam 
nozīmīgi arī mēs. Ja mūsu draudzība ir 
patiesa, tad ir likumsakarīgi, ja vēlamies, 
lai visi mūsu draugi piedzīvo to labo, 
kas ir draudzē: savstarpējo atbalstu, 
prieku kopīgā darbā, garīgo izaugsmi, 
attiecību veidošanos ar Dievu un visam 
pāri – mīlestību. Kāpēc tieši mīlestību? 
Jo mīlestība pārvar visas barjeras, vieno 
cilvēkus neatkarīgi no tautības, atrašanās 
vietas, reliģiskās pārliecības un ādas 
krāsas. 

Alfa kurss ir evaņģelizācijas kalpošana, 
kurā ir svarīgi palīdzēt veidot attiecības 
ar Dievu. Kaut ko pastāstīt ir iespējams 
cilvēkam, kurš klausās. Parasti mēdz 
ieklausīties tajos, kuriem uzticas, un 
uzticība veidojas tur, kur ir veselīgas 
attiecības, kas savukārt veidojas, kur ir 
mīlestība. 

Alfas komanda gūst stiprinājumu, 
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Tas nav tikai mācītāja un speciālo 
organizāciju pienākums, bet tas ir katra  
kristieša pienākums, jo īpaši to, kas 
nonāk saskarē ar cilvēkiem, kas 
nepazīst Jēzu. Piemēram, dabas  
pētnieki, kas dodas ekspedīcijās uz 
tālām zemēm, piemēram, Deivids  
Livingstons, kurš devās ekspedīcijā pa 
Āfriku. Raksta, ka viņš esot lūgšanā arī 
aizgājis mūžībā un palicis uz ceļiem. 
Man pašam nav nācies sastapties ar 
cilvēkiem, kas par Jēzu neko nezinātu. 
Tas būtu ļoti jauki, ja es varētu kādam 
par Jēzu pastāstīt, kurš par to neko 
nezinātu, bet kļūtu priecīgs to uzzinot.

7

Lauma Ilsuma,
studente

Laikam jau misija nav tikai mācītāja 
un speciālo organizāciju pienākums. 
Tikai tam, manuprāt, jābūt arī īpašam 
aicinājumam, lai varētu citiem sludināt 
Dieva vārdu. Un tam būtu jānāk no  
visas sirds un dvēseles.

Manuprāt, misija nav tikai 
mācītājiem un evaņģēlistiem rezervēts 
darbs, tam būtu jābūt ierakstītam katra  
kristieša sirdī. Tas ir arī atbildīgs un 
reizēm grūts uzdevums, kas man pašai 
ne vienmēr izdodas. Dažkārt noklusēju 
to, ko vajadzētu pateikt. Jālūdz par to, 
lai Dievs dod gudrību un īstos vārdus, 
kad un kā uzrunāt citus. Galu galā, tas 
ir mūsu Lielais uzdevums - darīt par 
mācekļiem visas tautas.

 Intervēja: Ramona Vasiļjeva 

grāmatveža palīgs
Marika Plaude,    
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Daina Neibolte,
pirmsskolas mūzikas 
skolotāja

Es domāju, ka ne tikai mācītājiem 
un evaņģēlistiem jābūt ir misionāriem. 
Es domāju, ka mēs jebkurš savā ziņā 
esam misionāri. Tas izpaužas darba 
vietā, ģimenē. Ne ar skaļām runām un 
vārdiem mēs apliecinām savu mīlestību 
uz Kristu, bet ar savu stāju, uzvedību, 
darbiem, ar savu prieku un mieru. 
Tas ir grūti, tas ir visu mūžu jāmācās, 
vispirmām kārtām, man pašai. Un, 
paldies Dievam, ka mūsu draudzē ir ļoti 
daudz cilvēku, no kuriem šo prieku un 
mieru var mācīties.

Jurģis Šuba,
LU doktorants, 
sikspārņu eksperts

Draudzes floriste  
Taiga Alpe

Cik vien Taiga Alpe 
sevi atceras, viņa 
vienmēr bijusi kādā 
puķu pļavā vai arī  
kaut ko gluži neap-
zināti veidojusi no  

puķēm. Kad bērnībā bija jāstrādā kolhoza  
laukā un jāravē, pusdienu pauzē,  
kad citi bērni vienkārši nokrituši pļavā 
gulēja, Taiga bridusi pa pļavu, kaut ko 
lasījusi un atgriezusies ar puķu pušķi. Jau 
bērnībā viņas vecmāmiņa kalpoja baznīcā, 
un Taiga bieži gāja viņai palīgā sakopt 
baznīcu un arī salikt altārim ziedus. 

Taiga stāsta, ka kopš bērnības vienmēr 
ir vēlējusies skaisti dziedāt, bet atzīst, 
ka šo prasmi Dievs viņai nav devis. Viņai  
Dievs turklāt ir devis ko citu, kas padodas, 
patiešām patīk un kur Taiga patiesi var  
izpausties. 

Daudzus gadus atpakaļ Taigu mūsu 
draudzē uzrunāja Rute Bikše, jautājot, vai 
viņa nevēlas sākt kalpot kā floriste, kārtojot 
ziedus altārī svētdienas dievkalpojumiem. 
Par šo piedāvājumu Taiga bijusi ļoti priecīga, 
un uzskata, ka šīs kalpošanas uzsākšana 
notikusi gluži dabiski. Mūsu draudzes  
floriste atzīst, ka nav no cilvēkiem, kuriem 
ļoti patīk būt "redzamiem" vai kuriem ir  
dotas lielas runas dāvanas, tāpēc viņai 
patīk izdarīt savu darbiņu un palikt  
"nemanāmai". Taiga uzskata, ka šādi viņa 
var visvairāk pagodināt Dievu. 

Īpašs Taigai ir adventa laiks, tas 
reizēm prasa ļoti daudz izdomas, radošu 
ideju un arī daudz laika. Vienu gadu 
draudzes vainagu pina no melleņu 
mētrām, bet, lai tik liels vainags taptu  
gatavs, vajadzējis ļoti daudz darba stundu, 
un vainags ticis pabeigts tikai nakts vidū 
pirms pirmā adventa svētdienas.  Šajā 
darbā jārēķinās arī ar to, ka floristiem  
sestdienas rīti ir "karstākais" darba laiks, 
taču Taiga atzīst, ka viņai ļoti patīk pagulēt 
no rītiem, un sestdiena ir vienīgā diena, 
kad to varētu darīt. Neskatoties uz to, viņa 
neatsakās katru svētdienu parūpēties par 
ziedu klātbūtni dievnamā un priecājas, ja 
var cilvēkus pārsteigt ar kādu ideju un dot 
prieku caur savu darbošanos. 

Taiga Alpe par savu kalpošanu draudzē 
saka: „Domāju, tas ir kaut kas ļoti īpašs, ko 
Dievs man ir devis. Tas nekas, ka nevaru 
dziedāt korī, bet Dievs mani lieto ļoti jaukā 
veidā!” 

Šobrīd lasot grāmatu par māti Terēzi, 
Taigu īpaši uzrunājusi atziņa, ka "mēs esam 
tikai zīmuļi Dieva rokā". 

Sirsnīgs paldies Taigai par kalpošanu! 

EJ UN DARI!

Alise Pīrāga Vita Rudzīte

vērojot biedru un viesu personīgās 
izmaiņas un tuvošanos Jēzum. Lai arī 
kristietība nav nekāda sanatorija un ka-
tra dzīvē ir grūtības, tomēr tieši kopā tās 
pārvarēt ir visvieglāk. Kurš to piedzīvojis, 
vēlēsies to nodot arī sev nozīmīgajiem 
cilvēkiem.
Jauniešu misija

Misija ir kāds ļoti plašs jēdziens. Tā 
sākas manā sirdī un iet līdz pat pasaules 
malai. Domāju, ka bieži visgrūtākais 
misijas lauks ir mana sirds. Tā pretojas 
un spurojas, līdz Jēzus to ar mīlestību un 
pacietību pievērš Sev un dara to mierīgu, 
mīlestības pilnu un gatavu kalpot Viņam. 
Un domāju, ka tieši šis misijas lauks ir 
tas, kas notiek draudzē. Arī jauniešos. 
Lai es varētu iet un citus vērst pie Kris-
tus, man pašam ir jāpieder Kristum. Lai 
tas notiktu un lai mana sirds būtu gatava 
kalpot, man ir jāiepazīst Jēzus un Viņš 
jāiemīl. Tā ir jebkuru draudzes aktivitāšu, 
arī jauniešu darba misija.

Jaunums Jēzus draudzē – kurss 
„Brīvība Kristū” (Beta kurss)

Jēzus mums ir pavēlējis „Ejiet un da-
riet visas tautas par mācekļiem” (Mat. 
28:19). 

Kurss „Brīvība Kristū” ir domāts jeb-
kuram kristietim, neatkarīgi no vecu-
ma, pieredzes vai zināšanām. Šis kurss 
nav paredzēts tikai jauniešiem, kas 
tikko pievienojušies draudzei, bet ikvi-
enam, kas jūt vēlmi augt kā kristietim. 
Māceklības kurss „Brīvība Kristū” palīdzēs 
katram kristietim atrisināt personīgos un 
garīgos konfliktus caur patiesu nožēlu, 
lai viņi varētu apzināties patiesību un to, 
kas viņi ir Jēzū Kristū un lai, iespējams, 
daudz ātrākā veidā sasniegtu briedumu. 
„Un jūs atzīsit patiesību un patiesība darīs 
jūs brīvus.” (Jņ. 32:8)

Pagaidām kurss vēl ir ieviešanas 
fāzē, un, ja Dievs dos, tad jau ar rudeni 
uzsāksim to mūsu draudzē. 

Ja kāds jūt aicinājumu piedalīties šī 
kursa organizēšanā un sagatavošanā, 
tad laipni aicināti pieteikties pie Ronalda 
Akmentiņa (tel. 26 211 000; e-pasts: 
bk@jezusdraudze.lv)!



Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18

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

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 12 līdz 18 
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 12 līdz 18 
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)

Redaktore: Līga Amata

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: : Erberts Bikše, Baiba Nevarževska, Santa Cileviča, Kārlis un Iveta Liepkauli - Radiņi, 

Vita Rudzīte, Alise Pīrāga, Ramona Vasiļjeva, Lelde Kupce

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Vilma Saltupe 
Anna Z. Jansone 
Lilija Graudiņa 
Emīlija Bambāne 
Margarita S. Lazdiņa
Valentīna Krastiņa 
Laimdota Sprince 
Astrīda Bormane 
Irēna Vilberga 
Lidija Liepa 
Austra Krauze 
Astrīda Bērziņa
Māris Zelčs 
Erna Darkeviča 
Valdis Zaharovs 
Astra Piro 
Valija Biteniece 
Teofils T. Spriņģis
Benita Riekstiņa 
Velta A. Polmane           
Anda Barone 
Aivars Fricfelds 
Aurēlija Anužīte-Lauciņa
Aiga Riteniece

95 (08.07.)
88 (18.07.)
83 (02.07.)
83 (08.07.)
83 (19.07.)
82 (08.07.)
81 (14.07.)
75 (01.07.)
75 (06.07.)
75 (18.07.)
75 (21.07.)
70 (31.07.)
45 (11.07.)
83 (05.08.)
83 (07.08.)
81 (06.08.)
81 (13.08.)
81 (28.08.)
80 (03.08.)
80 (20.08.)
55 (02.08.)
45 (06.08.)
40 (10.08.)
40 (20.08.)

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)

Ieņēmumi, Ls: 
Kolektes
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei, 
remontam u.c.) 
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (11 darbinieki) 
Nodokļi
Siltums
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi 
Palīdzības pabalsti
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve”  izdošana
Elektrība
Degviela
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Remonta materiāli
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi 
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens 
Bankas pakalpojumi 
Apsardzes firmas pakalpojumi
Mājas lapas uzturēšana
Kancelejas preces
Kopā

1539
1168

1168
310
215
135

4535

2326
1457

501
400
255
230
188
180
176

85
80
79
50
36
36
33
30
16
15
15
14
12

7
5966

2012. GADA MAIJA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

KRISTĪTI
Eva Vindača
Marko Daniels Gailītis
Arvis Drēviņš
Lote Kalniņa

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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