
Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.  /Jņ.8:36/
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Kad dzirdam vārdu brīvība, 
šķiet, pirmais, kas tūlīt nāk 
prātā, ir valstiskā brīvība.

Ikviens, kas pieredzējis 
apspiestību zem svešas varas, 
un tad piedzīvojis neatkarības, 
brīvības garšu, zinās teikt, cik  
tā salda, dārga. Dieva žēlas-
tības un svētības vadītiem, 
mums ir šī neizsakāmi dārgā 
vērtība - brīva Latvijas valsts. 
Visi esam par šo dārgo dāvanu 
Dievam no sirds pateicīgi. Ticu, 
esam gatavi darīt arī visu, kas 
mūsu spēkos, lai, sargājot šo 
lielo dārgumu, to nodotu tālāk 
mūsu bērniem un mazbērniem.

Tomēr šis vārds – brīvība –  
nesaistās tikai ar valstisko brī- 
vību. Ir vēl kāda brīvība, par 
kuru varam teikt, ka tā nav at-
karīga no ārējiem apstākļiem - 
mūsu dvēseles un gara brīvība. 
Tā ir liela svētība - redzēt, ka 

cilvēki arī ārējas apspiestības, 
ierobežotības apstākļos spēj 
saglabāt gara un dvēseles 
brīvību. Un šādu piemēru nav 
mazums arī mūsu tautā - visi 
tie, kas nesalauzti spējuši pa- 
stāvēt, lai arī cik dramatiski,  
nospiedoši ir bijuši ārējie ap-
stākļi. Paldies viņiem visiem, 
par viņu iedvesmojošo liecību!

Bet ir vēl kāda aktualitāte, 
kas saistās ar brīvības vārdu -  
ir iespējams dzīvot visdemo-
krātiskākajā, visbrīvākajā 
valstī, bet savā garā, dvēselē 
būt sasaistītam un nebrīvam. 
Tā ir problēma, kas caurvij 
visus laikus. Un šajā ziņā mūsu  
laiks un mūsu zeme nav izņē-
mums. Reiz Jēzus dzirdēja 
kādus no Israēla ļaudīm 
sakām:

 „Mēs esam Ābrahāma dzi-
mums un nekad neesam bijuši 

neviena cilvēka vergi.”
Šajos vārdos sadzirdam  

veselīgu pašapziņu un aplie-
cinājumu tam, ka pat svešu 
zemju apspiestību pieredzot 
ir iespējams saglabāt gara 
brīvību. Šo veselīgo pašapziņu 
varam no ebrejiem mācīties.

Bet Jēzus norāda uz kādu 
nebrīvības iespējamību, par 
kuru klausītāji nelabprāt vēlē-
jās runāt, proti - vergošanu 
grēkam. Jēzus saka, ka cilvēks 
var būt ārēji brīvs, bet savā 
sirdī vergs, ieslēgts ķēdēs 
un važās: „Patiesi, patiesi Es 
jums saku: ikviens, kas grēku 
dara, ir grēka vergs.” Šī ir ļoti 
daudzu brīvo, neatkarīgo valstu 
pilsoņu problēma - ārēji brīvi, 
bet savā dziļākajā būtībā vergi, 
grēka vergi.

Varbūt tas ir arī Tavs sma-
gums, kas Tevi nomāc? Visiem, 

mācītājs Erberts 
Bikše 

kas sirds satriektībā atzīst savu 
verdzību, ir laba ziņa - Kristus  
izlietās asinis mūs skaidro no  
visiem grēkiem. Grēku piedo-
šanu ticībā Kristum saņemot, 
kļūstam atbrīvoti ne tikai cieņas 
pilnai dzīvei pasaulē, bet arī 
mūžīgai dzīvībai Dieva Valstībā. 
„Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs 
patiesi būsiet brīvi,” saka Jēzus.

Runājot par mūsu zemi un 
cilvēkiem tajā, no sirds gribas 
vēlēt un lūgt – Dievs svētī  
Latviju, ka tā brīva un neat-
karīga pieliek vienmēr, svētī 
visus ļaudis mūsu zemē, lai 
neesam cilvēku vergi, bet pie-
deram Kristum ar sirdi, kas 
brīva darīta no grēka un velna 
varas. Pateicamies ne tikai 
par laicīgo brīvību, bet arī par 
mūžīgo brīvību Kristū!

Lai visiem svētīgs un jauks 
šis rudens laiks!
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P O T C P S Sv

MĪĻI AICINU UZ TIKŠANOS ikvienu, kas vēlas uzzināt vairāk par manu pieredzi 
misijas kalpošanā Tanzānijā, svētdien, š.g. 11. novembrī, pēc dievkalpojuma 
Jēzus baznīcā.

Santa Cileviča 

Svētdien, 11. novembrī pēc diev- 
kalpojuma Santa Cileviča stāstīs 
par savu pieredzi misijas kalpošanā 
Tanzānijā.

Svētdien, 18. novembrī pl. 10.00 
būs īpašs patriotiski tautisks dievkalpo-
jums.

Svētdien, 25. novembrī pl. 10.00 
Mūžības svētdienas TV dievkalpojums.

23. un 24. novembrī Rīgā notiks  
jau otrā Global Leadership Summit  
(GLS) konference Latvijā, kas vis-
dažādāko jomu vadītājiem piedāvā 
unikālu iespēju mācīties no pasau- 
les izcilākajiem līderiem, kas savu 
darbību balsta uz kristietības princi-
piem. Latvija ir viena no 85 valstīm 
pasaulē, kurās šogad notiek GLS 
konferences, kopumā iedvesmojot  
un apmācot ap 450 000 vietējo vadī-
tāju. 

Gan 2011. gadā, gan šogad GLS kon-
ferenci apmeklē vairāki mūsu draudzes 
pārstāvji – gan mācītāji, gan draudzes  
kalpošanu vadītāji. Gatavojoties novem-
brī paredzētajai GLS konferencei, Rīgas 
Jēzus luterāņu draudze ceturtdien, 18. 
oktobrī pl. 18.00 rīkoja Bila Haibela  
videolekciju “Svētā neapmierinātība”. 

Global Leadership Summit (GLS) 
ir starptautiska kustība, kas apvieno 
pasaules līmeņa vadības speciālistus, 
lai apmācītu katru, kas apzinās sevi kā 
vadītāju – uzņēmumā vai nevalstiskā 
organizācijā, draudzē vai interešu grupā.  

GLS vadītāju videokonferences ik 
gadu notiek vairāk nekā 70 pasaules 
valstīs. Par GLS kvalitāti liecina aizvien  
pieaugošais konferenču dalībnieku 
skaits – 2012. gadā GLS konferences 
ar videotranslāciju un videosemināru 
palīdzību apmeklēs 450 000 vadītāju 
vairāk kā 285 pilsētās pasaulē. 

GLS lektori ir dažādu jomu augsta 
līmeņa vadības speciālisti un bestselleru 

autori, kas savu darbību balsta uz kris- 
tietības principiem. Šī gada videokonfe-
rencē Rīgā dalībniekus uzrunās Džefrijs 
Keneda (Geoffrey Canada), Patriks  
Lencioni (Patrick Lencioni), Kregs 
Grešels (Craig Groeschel), Džons Ort-
bergs (John Ortberg), Džims Kolinss (Jim 
Collins), Prānita Timotija (Pranitha Timo-
thy), Džons Diksons (John Dickson).

GLS konferencēs aicinātie speciālisti 
pieder pie dažādām kultūrām, etniska-
jām grupām, valodām, kristīgajām 
kon-fesijām un profesijām. Tomēr viņus 
vieno viens mērķis – maksimāli palielināt 
savu vadīšanas kvalitāti sev uzticētajā 
jomā.

GLS kustība aizsākusies 1995. gadā 
Villovkrīkas (Willow Creek) draudzē ASV, 
kas šobrīd ir trešā lielākā draudze Ameri-
kas Savienotajās Valstīs, ik nedēļu uz  
dievkalpojumiem pulcējot 24 000 
cilvēku. GLS konferences vairāk kā 80 
valstīs organizē Villovkrīkas asociācija 

(Willow Creek Association),  

kuras misija ir palīdzēt vietējām drau-
dzēm un baznīcām kļūt efektīvākām 
un palielināt bibliska pasaules uzskata 
ietekmi sabiedrībā.

Global Leadership Summit mērķis 
ir kristīgi domājošu vadītāju izaugsme 
visā pasaulē, organizējot apmācības un 
sniedzot izcilāko līderu pieredzi gan no 
kristīgās vides, gan biznesa pasaules. 
Konference Global Leadership Summit 
izaicina, iedvesmo un piedāvā jaunu 
redzējumu, aicinot katru tās dalībnieku 
uzņemties vadību un atbildību savas 
profesionālās darbības jomā.

Aicinot draudžu locekļus piedalīties 
GLS konferencē, Rīgas Jēzus luterāņu 
draudzes mācītājs Erberts Bikše par to 
saka: “Global Leadership Summit konfe-
rence ir kā jaunas uguns piemešana 
bieži vien gruzdošajai ikdienas rutīnai. 
Vai arī kā laba, entuziasma un ticības 
spara  
pilna drauga ielūgums doties līdzi vaja-
dzīgā un aizraujošā misijā. Konferencē 
piedzīvotais palīdz skaidrāk ieraudzīt to,  
ka Bībeles patiesības un principus ir ie-
spējams ļoti praktiski pielietot ikdienas 
dzīvē, nepaliekot pusceļā, bet aizsnied-
zot mērķi.”

Vairāk par konferenci: www.glslat-
vija.lv, GLS aktualitātēm var sekot arī 
sociālajos tīklos: facebook.com/glslatvija  
un twitter.com/GLSLatvija.

Ivars Kupcis

Global Leadership Summit konference piedāvā iespēju mācīties 
no izcilākajiem vadītājiem pasaulē



Šā gada 6. oktobrī Krusta baznīcā no-
tika LELB Svētdienas skolas brīvprātīgās 
darba grupas organizēta konference, 
kurā pulcējās daudz skolotāju no dažā-
dām lielākām un mazākām Latvijas 
pilsētām. Bija iepriecinoši redzēt to, ka 
Svētdienas skolas nozare Latvijā ir dzīva, 
un arī to, ka ir tik daudz māsu un, jā!, 
arī brāļu Kristū, kas labprāt ziedo brīvo 
laiku, lai veidotu un vadītu nodarbības 
bērniem un stāstītu viņiem par Dievu un 
Bībeli.

Konferences mērķis bija dāvāt 
skolotājiem stiprinājumu, uzsākot jauno 
mācību gadu, sniegt vispārēju ieskatu 
par pašreizējo situāciju Svētdienas 
skolas nozarē un arī apbērt ar jaunām 
idejām.

Ļoti atraktīvu lekciju nolasīja Meža- 
parka un Baldones draudzes mācītājs 
Rolands Eimanis, kas aicināja aizdomā-
ties par to, cik bieži skolotājs ienāk 
mācību telpā, nesdams savu nastu uz 
pleciem, un visus bērnu komentārus 
un slikto uzvedību uztver kā personīgu 
apvainojumu. To var attiecināt ne tikai 
uz skolotāju, bet ikvienu, kam ir saskare  

ar bērniem, piemēram, vecākiem, 
krustvecākiem, auklēm, ārstiem u.tml. 
Mums šķiet, ka situācijā, kad bērns 
nodarbības laikā bez atļaujas uzkāpj uz  
krēsla, tas ir uzbrukums mums, jo bērns 
izaicina mūsu autoritāti. Mums šķiet, ka  
esam vāji un nekam nederīgi. Vai tā nav 
fantastiska lepnība iedomāties, ka visa 
pasaule riņķo ap mums, mūsu iekšējiem 
pārdzīvojumiem un iedomātajām nepil-
nībām? Ja spēsim atbrīvoties no šī lepnā 
skatījuma, tad spēsim ieraudzīt to, ka ar 
šādu uzvedību – uzkāpšanu uz krēsla –  
bērns mums vēlas kaut ko pateikt. 
Svarīgākais šajā situācijā ir apliecināt, ka 
bērna uzvedība ir pamanīta, un pajautāt, 
kāpēc bērns ir šādi rīkojies. Varbūt atbil-
di nesaņemsim uzreiz, bet šāda atvērtība 
var būt lielisks sākums attiecībās ar 
bērniem. Tāpēc vecākiem un skolotājiem 
ir svarīgi iegūt šo brīvību – brīvību ierau- 
dzīt otru cilvēku un viņa vajadzības, 
nevis it visā saskatīt uzbrukumu sev.

Vēl Svētdienas skolas nozares 
konferencē bija iespējams uzzināt par 
jaunām Bībeles mācīšanas metodēm, 
kas ir ienākušas Latvijā no citām valstīm, 

piemēram, Godly Play jeb „Dievišķo 
rotaļu” vai „Dievišķo spēli”. Godly Play 
ir radoša un tēlaina pieeja kristīgajai 
audzināšanai un ir pamatota sen 
ieviestās, izmēģinātās un pārbaudītās 
metodēs. Godly Play veids nepiespiež, 
bet ar brīnīšanās jautājumiem un atvērtu 
atbilžu laiku iedrošina cilvēkus virzīties 
dziļākās ticības dimensijās. Godly Play  
augstu vērtē procesu, atklātību un 
atklājumus, attīsta bērnos dziļāku 
sapratni par stāstiem, simboliem un 
rituāliem, sagatavo bērnus pievienoties 
savas draudzes pielūgsmei un dzīvei. 
Vairāk informācijas par šo metodi var 
atrast Bībeles draugu līgas mājas lapā 
(http://bdl.lv/lapas/godly-play-3).

Vēl bija ieradušies pārstāvji no 
Luterāņu stundas, kas pastāstīja par 
PandaMania – bērnu brīvdienu Bībeles 
skolu, kurā ar dažādu spēļu, radošo 
darbību, dziesmu un filmas palīdzību 
bērniem neaizmirstamā un interesantā 
veidā tiek stāstīts par Dievu un Viņa 
mīlestību (vairāk informācijas www.
stunda.lv sadaļā „Piedalies”).

Ja mums jautātu, kā mēs raksturotu 
savas attiecības ar Dievu, tad mēs no-
teikti uzzinātu kādus ļoti interesantus un 
personīgus stāstus par šīm attiecībām. 
Esmu pārliecināts, ka šajos stāstos 
varētu saklausīt divas pazīmes, kas tos 
vienotu. No vienas puses tur atklātos 
mūsu katra necienīgums un vienlaikus  
Dieva lielā mīlestība pret katru no 
mums, bet no otras puses atklātos arī, 
cik mūsu katra dzīve ir unikāla, un līdz 
ar to unikālas ir arī attiecības ar Dievu. 
Kad šo unikalitāti liek kopā ar iknedēļas 
dievkalpojumu, kurā ir kādas vienādas 
frāzes, kuras mācītājs vienādi saka un 
uz kurām mēs vienādi atbildam, varētu 
rasties jautājums: ”Vai dievkalpojums 
ierobežo manas personiskas attiecības ar 
Dievu vai tieši pretēji - atbrīvo mani tām 
vēl vairāk?”

Jāņa evaņģēlijā mēs varam lasīt , 
ka samariete Jēzum jautā par Dieva 
pielūgšanas vietu. Respektīvi, samariete 
jautā Jēzum, vai dievkalpojums ir jāsvin 
tajā kalnā vai citā kalnā, un Jēzus viņai 
atbild: “Īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu 
garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, 
kas Viņu tā pielūdz.” (Jņ. 4:23) Tātad 
Jēzus skaidri runā par to, ka dievkal-

pojuma svinēšana nav saistīta ar kādu 
konkrētu ģeogrāfisku vietu, piemēram, 
ar Jeruzālemi vai samarietes minēto 
kalnu, bet gan ar to, vai mēs to darām 
Svētajā Garā un patiesībā, jo tikai Kristū 
mēs pazīstam Tēvu (Jņ. 14:9), un tikai 
Svētajā Garā mēs atzīstam Jēzu Kristu 
par Tēva Dēlu jeb Dievu (1. Kor. 12:3). 
Savukārt pielūgt patiesībā – tas nozīmē, 
ka mēs pielūgšanu nebalstām savā 
izpratnē par Dievu un par to, kā mums 
Viņš jāpielūdz, bet balstām to tajā, 
ko Dievs saka un dara, jo Viņš pats ir 
Patiesība. Citiem vārdiem sakot,  
mums dievkalpojuma svinēšana jābalsta 
patiesībā jeb Viņa atklāsmē. Un Jēzus 
par patiesību mums ir devis apsolījumu, 
ka tā mūs darīs brīvus (Jņ. 8:32). 
Bet šī apsolījuma saņemšanai ir kāds 
nosacījums: „Ja jūs paliekat Manos 
vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, 
un jūs atzīsit patiesību”. Tātad brīvības 
nosacījums ir palikšana Viņa vārdos un 
patiesības atzīšana. Līdz ar to svarīgi 
ir saprast, kā tad dievkalpojums palīdz 
mums palikt Viņa vārdos un ved pie 
patiesības atzīšanas. Tādēļ mūsu drau-
dzes izdevuma redkolēģijā ir nolemts, 
ka turpmākajos „Jēzus draudzes dzīves” 
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Vai dievkalpojums dara mani brīvu?

Kārlis Irbe

Vai esi brīvs skolotājs?

Vita Rudzīte

izdevumos būs rakstu sērija par mūsu 
dievkalpojumu, lai no jauna aktualizētu 
izpratni par dievkalpojumā notiekošo.

Atbildot uz raksta sākumā izteikto 
jautājumu: „Vai dievkalpojuma kārtība 
ierobežo manas personiskas attiecības ar 
Dievu vai tieši pretēji atbrīvo mani tām 
vēl vairāk?” Atbilde ir šāda - dievkal- 
pojumam ir dots apsolījums, ka tas 
atbrīvo, ja tas balstās Dieva vārdā, bet 
ir nepieciešams, lai mēs šo patiesību 
ieraudzītu, tajā paliktu un to atzītu, tadēļ 
kopā mācīsimies, kā mūsu dievkalpojums 
ved attiecībās ar Dievu.
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Ir droši vien tik daudz lietu, ko katrs 
saprot ar vārdu “brīvība”. Kādam tas ir 
logs bez režģiem, kādam iespēja dzīvot 
brīvā valstī, kādam uzveikta slimība, vēl 
kādam varbūt brīvība nozīmē traukšanos 
ar motociklu lielā ātrumā. Kādam 
pusaudzim varbūt brīvība ir iespēja 
padzīvot atsevišķi no vecākiem. 

Ir tik daudz lietu, ko mēs katrs sapro-
tam ar šo vārdu, taču tas, kas vieno  
visas šīs izpratnes ir tas, ka brīvība 
mums ir ļoti nozīmīgs dzīves kvalitātes 
rādītājs. 

Tomēr ir kāda brīvība, kas stāv pāri 
visam. Tā ir brīvība, ko mums izcīnījis 
Jēzus. 

Mans ceļš uz šo brīvību sākās pirms 
nepilniem 2 gadiem. Lai gan patiesībā 
šis ceļš sākās daudz, daudz agrāk - ar 
kristībām Mežaparka draudzes baznīcā, 
1986. gadā. Tieši tajā brīdī mani vecāki 
ielika mani Dieva rokās. Varu lepoties  
ar faktu, ka mani ir kristījis pats profe-
sors Roberts Feldmanis. Es gan, būdams 
piecus gadus vecs, no tā neko daudz 
neatceros, bet mācītāju atceros. Pēc tam 
sekoja pirmie dievkalpojumi, kas tajā 
laikā (80-to gadu beigās) bija visai ekso-
tiska lieta. Spilgti atmiņā ir palicis res- 
pekts pret mācītāju Feldmani. Atceros,  
kā mēs, bariņš bērnu, pirms dievkalpo-
juma spēlējāmies uz baznīcas soliem,  
knosījāmies, čaukstinājām kaut kādus  
papīriņus un visādi citādi klusi uzve-
dāmies, bet brīdī, kad baznīcā ienāca 
mācītājs, mēs visi apklusām un sastin-
gām. Nevis tāpēc, ka mēs kādreiz būtu 
sarāti vai mums būtu aizrādīts, bet prof. 
Feldmanim piemita kāda īpaša aura, 
kas mūsos raisīja pilnīgu respektu un 
bezierunu paklausību. Toreiz man likās, 
ka dievkalpojumi ilgst veselu mūžību un 
tie ir ļoti garlaicīgi. Man bija grūti uztvert 
to formu, kādā mācītājs stāstīja par  
Dievu un domāju, ka puišelim, kam 
dzīves pieredze vēl mērāma viencipara 
skaitļos, tas ir piedodami.

1990. gadā mūsu ģimeni piemeklēja 

milzīga nelaime - Dievs pie sevis  
aizsauca mūsu tēvu. Toreiz man bija 
tikai 9 gadi un es pilnībā neapzinā- 
jos faktu, ka tēti vairs neredzēšu. 
Tāpat es arī līdz galam neapzinājos, 
ko tas nozīmēja mūsu mammai -  
palikt vienai ar trīs bērniem, prak- 
tiski bez jebkādiem iztikas līdzek-
ļiem. Apziņa nāca pēc tam, 

skatoties kā mamma bez mazākās 
žēlastības beidz kopā veselību, lai tikai 
mūs pabarotu un palaistu uz skolu. 
Jo vairāk es to sāku saprast, jo vairāk 
sašķobījās mani ticības pamati, kas 
bija ielikti baznīcas, svētdienas skolas 
un 1. kristīgās skolas apmeklējumos. 
Nāca pusaudža gadi. Svētdienas skolas 
apmeklējumi tika pārtraukti, 1. kristīgā 
skola finansiālu apsvērumu dēļ, tika 
nomainīta pret citu skolu, baznīca 
apmeklēta arvien retāk un arvien vairāk 
pārņēma domas par netaisnību, kāda 
bija man apkārt. “Kāpēc Dievs pieļāva 
mana tēva nāvi?! Viņš taču cīnījās par 
Latvijas neatkarību, nodarbojās ar 
labdarību, kalpoja kā mācītājs un galu 
galā bija mans tētis.” Nezinu kurā brīdī 
tas notika, bet kaut kādā momentā es 
pamanīju, kad Dieva mana dzīvē vairs 
nav. Ja man tagad tam būtu jāmeklē 
kādi skaidrojumi, tad droši vien es 
teiktu, ka vajadzīgajā brīdī man nebija 
blakus kāda, kas mani pastutētu, pas-
kaidrotu, kāpēc lietas notiek tā kā notiek 
un norādītu pareizo virzienu. Nebija 
kāds, kas pastāstītu par Dieva plānu 
manai dzīvei un liktu paskatīties uz visu 
brīnišķo, ko Dievs man dāvājis. Toreiz es 
apkopoju visu slikto, kas ar mani ir no- 
ticis un izsecināju - ja jau reiz tā, tad  
Dieva nav. Viņš nepieļautu visas tās 
sliktās lietas, kas ar mani notikušas. Ar 
šādu apziņu es nodzīvoju daudzus gadus. 

Paskatoties tagad pār plecu - neko 
labu man šī dzīvošana atšķirtībā no  
Dieva nav devusi. Tā man ir devusi tik 
vien kā melus par to, ka pasaulīgie labu-
mi spēj piepildīt manu dzīvi, padarīt mani 
laimīgu un sniegt man brīvību. Tas, ko 
patiesībā sniedz dzīve atšķirtībā, ir meli, 
īslaicīgs piepildījums un nedrošība ik uz 
soļa. Ir trīs lietas, kas jebkuru kristieti 
izaicina ik dienas - pasaule, miesa un 
velns. Manā gadījumā velns iespēra pa 
visām šīm vietām un, tā kā mani ticības 
pamati bija visai trausli, es nenoturējos 
uz kājām. Esmu pamēģinājis atrast 
brīvību naudā, ieslīgstot milzu 
parādos. Esmu izmēģinājis atrast 

piepildījumu alkoholā un tusiņos, 
dzīvojot savas miesas pakļautībā. 
Ir izmēģināti dažādi pasaules 
piedāvātie vienādojumi, taču nekas 
no tā visa man nesniedza ne gramu 
no tās brīvības, ko es tagad varu 
piedzīvot Jēzū Kristū. Es tagad varu 
justies piederīgs Dieva ģimenei, būt 
nozīmīgs Dieva acīs un dzīvot pilnīgā 
drošībā Dieva rokās. Vai es ko tādu būtu 
varējis piedzīvot atšķirtībā no Dieva? Nē!

Mana atgriešanās, svarīgākais 
lēmums manā dzīvē - tas nebija vienas 
dienas jautājums, bet tai pašā laikā 
tas neprasīja ilgu laiku. Viss sākās ar 
manu māsu Vinetu un viņas vīru Aldi 
(toreiz gan viņi vēl nebija precējušies). 
Viņi bija nolēmuši mani uzaicināt uz 
Alfa kursu mūsu draudzē. Es gan tik 
viegli nepadevos un katru reizi, kad 
pienāca trešdiena, atradu kādu attaisno-
jumu, lai “šoreiz” netiktu. Varbūt man 
bija bail, varbūt tas bija lepnums, jo 
iespējams, ka jau toreiz apzinājos, ka 
mani uzskati par to, kas ir patiesība 
un kas nav, varētu neatbilst realitātei. 
Nezinu. Zinu tikai to, ka bija nedaudz 
jāpacīnās pašam ar sevi. Taču, paldies 
Dievam (un māsai ar vīra kungu) - reiz 
mani attaisnojumi, kāpēc netieku, izsīka 
un piekritu aiziet uz Alfu. Aizgāju pirmo 
reizi. Patika. Aizdomājos. Aizgāju otro 
reizi. Aizdomājos vēl dziļāk, iepatikās 
vēl vairāk. Aizgāju trešo reizi un trešajā 
reizē jau sapratu, ka palikšu baznīcā un 
prom vairs neiešu. Tieši tik Alfas lekcijas 
man bija vajadzīgas, lai saklausītu labo 
vēsti un atgrieztos. Pārējās lekcijas 
tikai nostiprināja manu pārliecību un 
apliecināja, ka esmu izdarījis pareizo 
izvēli. Iespējams, ka tas, ka neaizgāju 
uz pirmajām Alfas lekcijām arī bija daļa 
no Dieva plāna, jo tieši tās lekcijas, uz 
kurām es aizgāju, sniedza man atbildes  
uz tiem jautājumiem, kas mani bija 
nomocījuši visus šos gadus, staigājot 
prom no Dieva. Mani uzrunāja tieši tās 
tēmas un tieši tie lektori, kurus satiku 
pirmajās reizēs ienākot baznīcā. 

Vēl ļoti lielu lomu manā izvēlē atgriez-
ties pie Dieva spēlēja cilvēki, kuri bija 
man apkārt un kurus iepazinu draudzē. 
Es redzēju tādus pašus cilvēkus, 
kā es. Viņi bija patiesi un īsti, nevis 
uzspēlēti un ārišķīgi. Viņi kļūdījās 
un mācījās no savām kļūdām. 
Viņi grēkoja, viņi lūdza Dievam 
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piedošanu un atteicās no saviem 
grēkiem. Tas bija ļoti būtiski un spēlēja 
lielu lomu manā izpratnē par baznīcu 
un draudzi. Tad es sapratu, kad baznīca 
nav kūrorts, kur daži izredzētie bauda 
īpašu tuvību ar Dievu, bet lazarete, 
kur ievainotie dziedē savas brūces. Šie 
cilvēki izmainīja tos stereotipus par 
baznīcu, kas bija gadiem sakņojušies 
manā apziņā. Izmantojot izdevību, vēlos 
pateikt treknu “paldies” katram Alfa  
kursa komandas dalībniekam un 
vadītājam par to darbu, ko viņi dara! 

Alfa beidzās, bet man tajā brīdī 
viss tikai sākās. Es stāvēju pašā ceļa 
sākumā. Tie bija mani pirmie soļi pretī 
brīvībai, par kādu iepriekš nebiju zinājis. 
Biju entuziasma un aizrautības pilns. 
Gribēju mesties iekšā visā un ņemt, un 
dot, cik vien manos spēkos. Kas nav 
mazsvarīgi, es atradu ba-
lansu starp sadraudzību, 
kādu piedzīvoju Alfa kursā 
un dievkalpojumiem, kur 
saņēmu pilnīgi savādākas 
emocijas. Es izbaudīju 
un izbaudu dievkalpoju-
mus un katru to mirkli. 
Kristietim dievkalpojumi 
ir tikpat nepieciešami kā 
lūgšana, sadraudzība, 
Bībeles lasīšana un 
kalpošana. Esmu daudz 
kristiešus dzirdējis sakām, 
ka dievkalpojumi nav 
viņiem. Dievkalpoju-
miem nav alternatīvu - 
nekur citur nevar iegūt 
to lādiņu, ko iespējams 
iegūt dievkalpojumā. 

Ilgi nebija jāgaida, līdz mani jau 
nākamajā sezonā uzaicināja darboties  
Alfa kursa komandā. Es atkal un no 
jauna izbaudīju katru lekciju. Es skatījos 
uz cilvēkiem, kuri atnākuši uz Alfu un 
no visas sirds priecājos par viņiem, jo 
redzēju viņos sevi un zināju, cik ļoti 
šis kurss mainīs viņu dzīves (protams, 
ja viņi ļausies). Tas tiešām bija viens 
kārtīgs piedzīvojums, kur es vienlaicīgi 
gan saņēmu, gan devu. Šeit es pirmo 
reizi piedzīvoju brīvību, ko iepriekš 
nebiju pazinis. Tas bija kaut kas unikāls. 

Paskatoties atpakaļ nesenā pagātnē, 
galva noreibst no tām pārmaiņām manā 
dzīvē, kas notikušas reizē ar manu 
ienākšanu baznīcā. Es tiešām piedzimu 
no jauna. Es piedzimu no augšienes. 
Tas cilvēks, kurš bija atkarīgs no 
pasaulīgajiem piedāvājumiem un 

dzīvoja apgrēcībā, manī bija miris. 
Un tie nav tikai skaisti un pareizi vārdi.  
Es patiesi tā jūtos, jo mana dzīve ir  
izmainījusies par 180 grādiem. Esmu 
atradis piepildījumu katrā savā dzīves 
aspektā - es gūstu no došanas, kalpo-
šana man sagādā patiesu prieku.  
Darbam, līdz ar Jēzus ienākšanu manā  
dzīvē, ir cita kvalitāte, un man deg 
sirds par tiem cilvēkiem, kas nav 
saklausījuši labo vēsti, vai nav vēlējušies 
to saklausīt. Dievs, savā neizmērojamā 
žēlastībā man ir dāvājis arī kādu cilvēku, 
ar kuru esot kopā, es varu piedzīvot 
tādas sajūtas, kādas iepriekš man bija  
svešas. Arī attiecības manā dzīvē ir 
ieguvušas pilnīgi jaunu jēgu. Ir ļoti 
svarīga trīspusējā saikne un apziņa, ka  
mēs neesam tikai viens otram, bet 
mums un mūsos ir arī Dievs. Tās ir tik 
vienreizējas sajūtas. Tā ir neizmērojama 

brīvība, kuru mēs kopā varam piedzīvot, 
dzīvojot Dieva žēlastībā un apsardzībā. 
Drīz būs pagājis gads, kopš esam pazīs-
tami un katra diena, ko esam pavadījuši 
kopā kalpojot, lūdzot un iepazīstot Dievu 
un viens otru ir katras minūtes vērta. 
Paldies Tev, Dievs! 

Pēc divām sezonām Alfas komandā 
man atnāca jauns izaicinājums. Man bija 
iespēja doties uz divu dienu semināru, 
kuru vadīja Stīvs Goss no Lielbritānijas. 
Šis seminārs bija par kādu līdz šim 
Latvijā nezināmu māceklības kursu 
“Brīvība Kristū”. Noklausoties šo divu 
dienu semināru, bija skaidrs - tas ir tieši 
tas, kas vajadzīgs mūsu draudzei un 
galvenokārt man pašam! Kalpojot Alfa 
komandā, bija aktuāls jautājums - ko 
darīt cilvēkiem, kas Alfu izgājuši. Šis 
seminārs nāca kā Dieva atbilde uz šo 

jautājumu. 

Līdz šim es biju saklausījis evaņģēlija 
brīnišķīgo vēsti, uzzinājis daudz kā jauna 
un sapratis daļu no tā, kas ir patiesība 
un kas nē. Tagad pienāca laiks šīs visas 
patiesības ne tikai saprast, bet izdzīvot 
dzīvē. Patiesi un ar visu sirdi piedzīvot to 
brīvību, ko Jēzus Kristus mums izcīnījis. 
Nepietiek ar to, ka mēs zinām pantu 
“Jūs atzīsit patiesību un patiesība jūs 
darīs brīvus”. Tas ir jāpiedzīvo. Šī, ja 
var tā teikt, ir jauna līmeņa brīvība. Ja 
līdz šim es biju daudz ko uzzinājis, tad 
tagad pienāca kārta pa īstam noticēt šīm 
patiesībām un izdzīvot tās savā dzīvē.

Noklausījos šo divu dienu semināru, 
pastāstīju dažiem draudzes locekļiem, 
ko biju saklausījis un tad mani aicināja 
pašam uzņemties šī kursa ieviešanu 

draudzē. Jāatzīst, ka tas 
bija visai negaidīti. Tas 
bija visai liels izaicinājums 
gan man pašam, gan 
droši vien tiem, kas mani 
izaicināja uzņemties šo 
kalpošanu. Galu galā es 
biju vēl pavisam jauns 
draudzes loceklis un diez-
gan “zaļš” kristietis. Kādu 
mirkli svārstījos, lūdzu 
Dievam padomu. Piekritu, 
jo mani pārņēma neiz- 
skaidrojama sajūta, ka 
man tas būtu jādara. 
Nevarētu teikt, ka es ļoti 
skaidrā veidā saklausīju 
Dieva pamudinājumu, 
bet kaut kas mana dīdija 
un lika uzņemties šo 
kalpošanu. 

Sākumā šo kursu izgājām neliela 
grupa, lai saprastu, kas tas vispār ir un 
cik tas būtu piemērots mūsu draudzei. 
Šajā grupā mēs bijām dažādi cilvēki - ar 
lielāku un ne tik lielu pieredzi kristietībā, 
bet vienaldzīgos šis kurss neatstāja. 
Pēc pirmā kursa, klausoties un lasot 
atsauksmes, man bija skaidrs, kad šāds 
kurss būtu jāiziet katram kristietim, 
neatkarīgi no dzīves pieredzes, izglītības 
vai [kristīgā] brieduma pakāpes. Tas bija 
kaut kas brīnišķīgs un vienreizējs. Pēc 
katras lekcijas pārņēma sajūta, ka tu esi 
nonācis kādā jaunā realitātē un lidinies 
10 cm virs zemes. Der gan piezīmēt, 
ka šis nav “fiksās labošanas” kurss - 
šeit ir runa par dzīvesveidu un to, kā 
mēs savās dzīvēs izdzīvojam Bībeles 
patiesības un būtu nepareizi cerēt, ka 
augļi būs tūlītēji, taču ja sirds ir atvērta 
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pārmaiņām un nav bail atzīt arī kādas 
ne tik patīkamas lietas, tad augļi noteikti 
būs.

Tagad, 20 cilvēku sastāvā, jau otro 
reizi ejam šo kursu, un šoreiz arī pats 
varu nedaudz vairāk uzmanības veltīt 
informācijai, ko šis kurss sniedz. Mums ir 
ļoti interesanta un dažāda grupa gan  
vecuma, gan nodarbošanās ziņā. 
Sākumā, godīgi sakot, biju nedaudz no-
bijies, kā mums raisīsies diskusijas,  
ņemot vērā tik dažādos vecumus un 
personības, bet Dievs ir brīnišķīgi no-
komplektējis šo grupu un mēs jūtamies 
brīvi un atklāti un varam dalīties savā 
pieredzē un viedoklī. Es ceru, ka šis 
kurss būs kā atskaites punkts katra 
dalībnieka dzīvē, jo tas tiešām liek uz 
daudzām lietām, tai skaitā pašam uz 
sevi, paskatīties caur Bībeles prizmu. 

Vai es pats esmu piedzīvojis patiesu  
brīvību Kristū? Domāju, ka esmu vēl ceļā 
uz šo brīvību, jo kā jau minēju šis nav  
nekāds “fiksais kurss”, kur uzreiz  

manāmi kādi rezultāti. Pirms pievieno-
šanās Jēzus draudzei, es biju dzirdējis 
par Dievu. Tagad es varu teikt, ka man 
ir attiecības ar Dievu. Tās nav ideālas, 
jo es (kā mēs visi) reizēm mēdzu 
sarūgtināt savu Tēvu debesīs, taču tās 
ir īstas, patiesas un pilnas ar mīlestību. 
Tikai tam ir nozīme. Mēs varam zināt 
par Dievu, mēs varam klausīties 
citu liecībās un “veiksmes stāstos”, 
mēs varam lasīt Bībeli, tam veltot 8 
stundas dienā, mums var būt grāds 
teoloģijā, bet tam visam nav pilnīgi 
nekādas nozīmes, ja mums nav īstu, 
intīmu un patiesu attiecību ar Dievu. 

Pavasarī uzsāksim jau trešo “Brīvība 
Kristū” raundu un es jau tagad aicinātu 
padomāt par iespēju piedzīvot šo brīvību 
Kristū. Šis kurss ir katram, kurš vēlas 
sevi redzēt kā Jēzus mācekli un piedzīvot 
uz savas ādas to žēlastību, ko Viņš 
mums izcīnījis. Es to tiešām novēlētu  
katram, kas vēlas augt savā ticībā un 
darīt citus par mācekļiem. 

Pieteikties jaunajam kursam, kurš 

sāksies nākamā gada februārī, var jau 
tagad, rakstot uz e-pastu  
bk@jezusdraudze.lv vai zvanot pa tālruni 
26211000. 

Mēs, organizatorisku iemeslu dēļ, 
nevaram atļauties veidot lielas grupas, 
tāpēc ja ir vēlēšanās pieteikties, to 
vēlams darīt savlaicīgi. 

“un jūs atzīsit patiesību un 
patiesība darīs jūs brīvus” (Jņ. 
8:32). 

Šis ir viens no maniem mīļākajiem 
Bībeles pantiem. Tas tiešām ir tik 
vienkārši. Mums jāzina patiesība, 
jāpieņem tā, jo tā saka Dieva Vārds un 
jādzīvo ar to sirdī. Tikai tad mēs varēsim 
savās dzīvēs piedzīvot to brīvību, kādu 
Dievs mums katram iecerējis un šai 
brīvībai nav robežu. Tai nav nekāda 
sakara ar vietu, kur mēs atrodamies, 
valsti, kurā dzīvojam, grūtībām kādām 
ejam cauri, vai cilvēkiem mums apkārt. 
Šīs attiecības ir starp mums un Dievu. 

Ronalds Akmentiņš
uzklausīja Iveta Radiņa - Liepkaula

Mēs patiešām esam brīvi, jo Kristus mūs ir atbrīvojis caur Viņa absolūti
uzticamo vārdu, uz kuru varam paļauties. 

Bībeles priekšstatu par brīvību Luters komentēja vienā no saviem traktātiem, 
kurā pirmo reizi tika izklāstīta viņa reformu programma 1520. gadā. Latīņu valodā tā 
nosaukums ir „Par kristieša brīvību” un vācu valodā –  Kristieša brīvība”. Šī traktāta 
sākumā atrodam divus apgalvojumus. Pirmkārt, kristietis ir pilnīgi brīvs kungs pār 
visiem un nav pakļauts nevienam. Otrkārt, kristietis ir pilnīgi paklausīgs visu cilvēku 
kalps, pakļauts visiem.1 Šie divi apgalvojumi ir jāsaprot attiecībā uz divām cilvēka 
dzīves dimensijām. Pirmais attiecas uz vertikālajām attiecībām, kā arī uz ienaid-
niekiem, kuri apdraud mūsu attiecības ar Dievu, kurš ir mūsu cilvēcības pamats. 
Grēkam, nāvei, sātanam, Bauslības nosodījumam un netīrai sirdsapziņai nav varas 
pār tiem, kuri ir brīvi Jēzū Kristū. Mēs esam brīvi baudīt mieru Dieva klātbūtnē un 
būt par tādiem cilvēkiem, kādus Viņš mūs ir iecerējis. Tas nenozīmē, ka mēs pilnībā 
valdām pār dzīvi; tas nozīmē, ka mēs varam valdīt pār tiem ienaidniekiem, kas vēlas 
nošķirt mūs no drošības, kuru mēs iegūstam kā Dieva bērni. Bet kā pieaugušiem 
cilvēkiem savās attiecībās vienam ar otru un ar pārējo Dieva radību mums – saskaņā 

ar Viņa nodomu – ir pienākums kalpot. 
Mums piemīt zināma izvēles brīvība 
tajās robežās, kādas Dievs ir nospraudis 
cilvēka dzīvei, bet mums netiek dota 
brīvība, lai šīs robežas pārkāptu. Ja tā 
darām, mēs zaudējam savas cilvēcības 
būtību, savu paļāvību Dievam, kā arī 
sabojājam savu cilvēcisko veidolu un tā 
īstenošanu; mēs viens pret otru sākam 
izturēties kā zvēri. „Brīvā griba”, kuru 
mēs uzskatām par tik svarīgu mūsu 
kultūrā, ir griba jeb spēja darīt, ko 
mums labpatīk. Mūsu gribas lietošana 
pretēji tam, kas labpatīk Dievam, nav 
nekāda brīvība; tā mūs sasaista. Jo tā 
padara mūs par dieviem: tas nozīmē, 
ka mums ir jāuzņemas atbildība pašiem 
par savu identitāti, ka mums pašiem ir 
jācenšas rūpēties par savu drošību un 
ka pašiem ir jāizgudro savai dzīvei kāda 
jēga. To vienkārši nav iespējams izdarīt. 
Mēs vienmēr esam piesaistīti šim brīdim; 
mēs zaudējam mūžības perspektīvu 
attiecībā uz savu dzīvi. Mēs vienmēr 
esam piesaistīti paši sev; mēs zaudējam 
skatījumu, kas dāvā mums dzīvību, jo 
esam nostājušies Dieva pusē jeb sēžam 
Viņa klēpī. Mēs esam nolemti lietot savu 
dzīvi tikai paši sev, nevis baudīt to tajā 
kopībā, kurai Viņš mūs ir radījis līdzās ar 
citiem cilvēkiem.

Materiāls sagatavots izmantojot 
Roberta Kolba rakstu 

(http://gudribassakums.lv)

1Luther’s Works, 31:344. lpp.
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REINIS BIKŠE
Mūsu draudzes jauniešiem piektdienas  

vakari nav iedomājami bez jauniešu 
vakariem, kuros notiek gan Dieva Vārda 
iepazīšana, gan aktīva sadraudzība. 
Šoruden atsākusies jauniešu darba kārtējā 
sezona ar jaunu kalpošanas vadītāju –  
Reini Bikši. Kā Dievs viņu vadījis līdz 
lēmumam par šo kalpošanu, kā arī par 
turpmāko jauniešu darba vīziju, stāsta 
Reinis pats: 

„Aicinājumu kļūt par jauniešu darba 
vadītāju saņēmu ļoti laicīgi – vasaras 
sākumā, bet mana atbilde bija tikai  
vasaras beigās. Brīdī, kad saņēmu 
aicinājumu, tas šķita neiespējami, jo 
ikdienas gaitas ir aizņemtas ar studijām 
Lutera Akadēmijā un darbu. Es negribēju 
steigties ar savu atbildi un man bija daudz 
jautājumu tieši par praktisko pusi, un 
pirms atbildes došanas es gribēju saprast, 
vai tas ir Dieva prāts. 

Es biju apņēmies vienā no atvaļinājuma 
nedēļām pavadīt pie Omammas un 
Vectēta, lai īpaši lūgtu par jauniešu darbu 
un manu vietu tajā. Atbilde nenāca uzreiz  
un man bija nepieciešama vēl viena 

nedēļa. Nākamajā nedēļā bija draudzes  
vasaras nometne, kurā biju apņēmies 
celties no rītiem agrāk, lai lūgtu un lasītu 
Bībeli. Vienā no rītiem lasīju Otro laiku 
grāmatu un apstājos pie 19 nodaļas 11 
panta: ”Ņemieties drošu prātu un dariet 
darbu! Un Tas Kungs būs ar to, kas ir 
labs!". Tas bija atvieglojums dzirdēt, ka 
mūsu uzdevums ir darīt un Kungs pats 
svētīs un vedīs savā darbā. Manas daudzās 
domās un uztraukums par praktiskām 
lietām un laika trūkumu tika atbildēts. 
Dievs ir uzticams un Viņš ir arī darītājs. 

Man par pārsteigumu pie manis pienāca 
Līga Dolace un teica, ka viņa labprāt būtu 
jauniešu vadītāja kopā ar mani. Tā bija 
viena no atbildēm, kas iedrošināja mani 
un apliecināja, ka Dieva Vārds ir uzticams, 
un pirms mēs lūdzam, Viņš jau zina, kas 
mums ir nepieciešams. 

Jauniešu darbā mēs visi jauniešu vadī-
tāji esam stiprinājums un atbalsts viens 
otram. 

Paļaušanās uz Kungu Kristu un kopīgs 
darbs ar tiem, kas mums ir blakus, un 
tuvošanās tiem, kas vēl nav nepazīst  
Kristu, ir jauniešu vīzija nākamiem  
gadiem.”

Paldies Dievam, ka Viņš Reini aicinājis 
savam darbam, kā arī Reinim, ka šim 
aicinājumam atsaucies. Lai Dievs svētī šo 
kalpošanu, lai tā aug un Dieva Vārds  
aizsniedz vēl vairāk jauniešus! 

Jauniešu darba komandā vienmēr ir 
brīvas vietas. Laipni aicināti visi, kas jūt 
sirdī aicinājumu pievienoties – gatavot  
sadraudzību, muzicēt, filmēt mazās  
intervijas, dekorēt telpas, un visādi citādi 
praktiski un idejiski palīdzēt.

Baiba Nevarževska

NĀC 
UN 
DARI!

1. Ko Jums nozīmē – brīvība?
Apziņa, ka neesam vairs grēka vergi, ka esam Dieva bērni, ko tas Kungs vada savā Uzvaras 

gājienā.

2. Kas, jūsuprāt, visvairāk apspiež un paverdzina mūsdienu cilvēku?
Iespējams, tas, ka ir tik daudz piedāvājumu no pasaules un nespēja izšķirties par patiesām 
vērtībām. 
Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties 

kalpības jūgā! (Pāvila v. Gal. 5:1)

3. Kāds Bībeles pants Jums ir tuvākais saistībā ar brīvības tēmu?
Jēzus viņiem atbildēja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet 
vergs nepaliek visu mūžu mājās; Dēls gan paliek visu mūžu. 

Paula Feldmane

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. (Jāņa ev. 8:34-36)

Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība.(2. Kor. 3:17)

4. Kas Jums liek visspēcīgāk izjust, ka mēs esam pa īstam brīvi tikai Kristū?
Tas, ka Kristus patiesi ik dienas mūs vada un piepilda mūs ar mīlestību pret apkārtējiem.

5. Kas, jūsuprāt, cilvēkiem visizteiktāk traucē tiekties pēc garīgās brīvības un tapt brīviem?
Bailes atstāt savu līdzšinējo dzīvi, bailes tikt ierobežotiem, nokļūt Kristus verdzībā.

Gribu informēt, ka JD bibliotēkā ir 
pieejamas visas manis nu jau gandrīz 20 
gadu laikā veidotās mūsdienu kristīgās 
mūzikas izlases. Kopumā tās ir 16 dažā-
da apjoma izlases, starp kurām divas ir 
veltītas Ziemassvētkiem. Šīs izlases sa-
tur dziesmas, kuri izpildītāji galvenokārt 
ir no ASV un Lielbritānijas, un tajās ir 
iekļautas dziesmas, kas tiek izpildītas 
dažādos mūzikas stilos. Katrai izlasei 
esmu devis arī savu īpašo nosaukumu, 
un ikreiz ikvienas izlases nosaukums at-
bilst arī kādas attiecīgajā izlasē iekļautās 
dziesmas nosaukumam. Savulaik veidoju 
arī īpašās izlases, kas tika atskaņotas arī 
publiski dažādās Latvijas draudzēs (arī 
mūsu draudzē), un arī šīs izlases ir pie-
ejamas mūsu draudzes bibliotēkā. Kopā 
ar šo mūziku arī mana sirds arvien no 
jauna izsaka Dievam slavu un pateicību. 
Visu sīkāku informāciju par šīm mūzikas 
izlasēm sk. mūsu draudzes mājas lapas 
bibliotēkas sadaļā, kā arī par to varat 
vaicāt man personīgi. 

Kristus mīlestībā, Uldis Alpe

Sirsnīgs sveiciens IKVIENAM 
mūsdienu kristīgās 

mūzikas KLAUSĪTĀJAM un 
interesantam! 



Par cilvēkiem un dieviem = Des hommes et des 
dieux / režisors Xavier Beau-
vois. - Francija, 2010. – 1 DVD 
(120 min.). – Skaņa: franču 
val.; Subtitri: latviešu val. 

Filmā atainoti patiesi noti-
kumi, kas risinās 1996.gadā 
kādā no Alžīrijas ciemiem. 
Te klosterī mīt astoņi mūki, 

kuru ikdiena – Svēto tekstu studēšana, lūgšanas, 
saimnieciskie un dārza darbi, garīgs atbalsts un 
medicīniska palīdzība ciemata iedzīvotājiem. Kad 
islāma nemiernieki nogalina viesstrādnieku – horvātu –  
grupu sākas konflikts, kas pāraug vietējās varas un 
nemiernieku karadarbībā. Mūkiem ir jāpieņem lēmums –  
palikt haosa un vardarbības pārņemtajā ciematā vai 
doties prom uz drošu vietu. Viņi saprot, ka paliekot, 
nāksies zaudēt dzīvību, klātesošs ir gan kārdinājums 

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 14
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)
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Krūmiņa Tija
Caune Natālija
Leja Voldemārs 
Poga Aina
Krivošapkina Maiga
Darkevičs Jānis
Pūga Ženija
Šmits Mārtiņš
Rūsiņa Modrīte

89 (26.11.)
88 (01.11.)
88 (17.11.)
87 (27.11.)
86 (14.11.)
85 (24.11.)
83 (29.11.)
70 (02.11.)
70 (28.11.)

Ingūna Stranga

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 
Ziedojumi 
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa kursam, remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi 
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (10 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
"Jēzus draudzes dzīves" dubultais numurs
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Grāmats bibliotēkai, grāmatu galdam, iesvētāmajiem
Bībeles svētku izdevum
Ikgadējais ziedojums Rīgas iecirkņa prāvesta kancelejai
Degviela
Remonta materiāli
Maināmie paklāji
Elektrība
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Pasta pakalpojumi
Kancelejas preces
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Atkritumu izvešana
Venden ūdens
Sakaru pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Bankas pakalpojumi
Rīgas ūdens
Kopā

1733
1190
1051

244
190

75
4483

1874
1363

400
213
174
125
121
100

80
50
44
41
36
35
30
30
28
23
23
22
11
10

4833
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11.oktobra dievkalpojumā 
Jēzus draudzē viesojās koris no 
Diseldorfas Vācijā.

No 22.-24. oktobrim 
mācītājs Erberts Bikše piedalījās 
mācītāju seminārā Elzasā, 
Francijā par tēmu „Kristība“.

HRONIKA

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

MŪŽĪBĀ

Valija Straumīte 
(28.06.1921.-30.09.2012.)

bēgt, gan Dieva dotās misi-
jas apziņa – viņi ciemata 
iedzīvotājiem šobrīd ir visvairāk 
vajadzīgi. Mūki nolemj palikt –  
Dievs viņus sūtījis uz šo vietu un 
šeit viņiem jāveic Dieva uzdevums.   
    Interesants un ļoti daudz  
pār-domu rosinošs sižets, kolorīti 
tēli, izteiksmīgs aktieru tēlojums -  
Kannu festivālā filmai piešķirta 
žūrijas speciālā balva.

Bibliotēkā pieejamas kristīgās 
filmas – ”Vēstules Tēvam Jāko-
bam”, ”Solījums visam mūžam”, 
”Ugunsdrošs”, ”Nārnijas hronika” 
u.c. (filmu saraksts www.jezus-
draudze.lv).

FILMA


