Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. /Jņ. 1:14/
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Iespējams, reiz tavi vecāki
šķirstīja kalendāru ar vārdu
sarakstu turpu šurpu, meklējot
vārdu tev. Varbūt izdarīt izvēli
viņiem nebija īpaši viegli, jo
vienlīdz labi un skaisti likās
vairāki vārdi. Bet izvēle bija
jāizdara. Viņi deva tev tavu
vārdu. Iespējams, viņi deva pat
divus, lai izaugot tu pats varētu
izdarīt izvēli, kurā vārdā tevi
saukt.
Dažkārt kāds ir nedaudz
pikts uz vecākiem, jo viņu dotais vārds nav pārāk pie sirds.
Vārdu jau var arī nomainīt,
ja tas ļoti nepatīk. Bet varbūt
tomēr labāk ir būt pateicīgam
par vecāku izvēli, jo, mīlot
savu bērnu, viņi centušies dot
tev viņuprāt labāko, skaistāko
vārdu. Pieredze rāda, ka nevis
mūsu vārds nosaka to, kādi
būsim vai kāda izveidosies
dzīve. Tieši pretēji - vārds savu

labo, simpātisko skanējumu
iegūst tad, ja aiz tā redzi
brīnišķīgu personību ar skaistu,
sakārtotu, mērķtiecīgu dzīvi.
Sacīt: mana dzīve nav izdevusies tādēļ, ka man ir dots
tāds vārds, būtu sekošana
māņiem. Nevis tavs vārds
nosaka, kāda būs tava dzīve,
bet tu nosaki to, kāda būs
tava vārda slava. Pestītājam
piedzimstot, vecāki deva Viņam
vārdu Jēzus. Viņiem bija
vieglāk. Nevajadzēja šķirstīt
iespējamo vārdu sarakstu.
Dieva sūtnis Gabriēls bija nonesis no debesīm ziņu, ka Viņu
sauks Jēzus. Vārdam Jēzus
bija atšifrējums, nozīme, kuru
var izteikt ar Bībeles vārdiem:
„Viņš izglābs Savu tautu no
grēkiem”.
Jēzus - Pestītājs, Glābējs.
Dotais vārds – Jēzus – nedarīja
Viņu par Pestītāju. Viņš jau tas

bija no mūžības pirmlaikiem.
Daudziem zēniem Israēlā bija
dots tāds pats vārds, bet tādēļ
jau viņi nebija pestītāji. Vārds
Jēzus tikai apliecināja to, kas
Kristus jau bija no mūžības Glābējs.
Bet tagad par to, kas ir pats
svarīgākais saistībā ar mums
doto vārdu.
Būtiskākais ir tas, ka ticībā
Jēzum, mīlestībā uz Viņu Dievs
tev ir devis jaunu vārdu. Tu esi
Atpestītais, Kristū izglābtais.
Mūsu vārdi šeit, pasaulē,
palēnām dziest, izzūd. Pēc dažām paaudzēm diez vai kāds
vairs pieminēs mūs, nosaucot
vārdā. Un vai tas ir svarīgi?
Dārgākais ieguvums ir tas, ka
Kristus mūs ir saucis vārdā,
darot par Dieva bērniem
mūžībai.
Viens no nozīmīgākajiem
apsolījumiem, kas mums dots:

Dievs ir ierakstījis mūsu vārdus
Mūžīgās dzīvības grāmatā. Ar
to Dievs apliecina, ka Viņš mūs
mīl un nekad vairs negrib būt
no mums šķirts. Bībelē lasām
šo Labo Vēsti, izteiktu vārdos:
„Priecājieties par to, ka jūsu
vārdi ir ierakstīti debesīs.”
Vai esi drošs un pārliecināts,
ka arī tavs vārds ir ierakstīts
debesīs?
Ja mīli Jēzu un piederi
Viņam, tad par to nav jāšaubās.
Mēs nezinām, kurš būs
mūsu pēdējais gads šajā pasaulē, bet mēs zinām, ka,
piepildījuši mums dotā vārda
skanējumu ar labu, svētīgu
dzīves laika saturu, dosimies
uz debesīm. Dievs mūs sauks
mūsu jaunajā vārdā. Tas katrā
ziņā būs bezgalīgas mīlestības
caurstrāvots vārds.

Svētīgu Jauno gadu vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Otrdien, 1. janvārī, plkst. 12.00
Jaungada dienas dievkalpojums.
Svētdien, 6. janvārī, plkst. 10.00
Zvaigznes
dienas
dievkalpojums;
plkst. 17.00 Draudzes eglīte.
Svētdien, 13. janvārī, Svētdienas
skolas skolotāju Ziemassvētku pasākums
Rāmavas muižā.
Pirmdien, 21. janvārī, plkst. 18.30
sākas jaunā Iesvētes mācību grupa.
Nodarbības notiks katru pirmdienu plkst.
18.30. Nodarbības vada mācītāji Erberts
Bikše un Kārlis Irbe. Pirms nodarbību
uzsākšanas vēlams atnākt pie mācītāja
uz sarunu pieņemšanas laikos.

Dievs ar mums! Bet kur?
Sākot ar Kristus piedzimšanas
svētvakaru, līdz pat Zvaigznes dienai
mēs svinam to, kā ir piepildījies prieka
pilnais pravieša Jesajas pravietojums
par Imanuēlu: “Tas Kungs pats jums
dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un
dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu
Imanuēls”. (Jes. 7:14; Mt. 1:23) Vārds
Imanuēls ebreju valodā nozīmē “Dievs ar
mums”.
Ja jautātu Vecās Derības laika
israēlietim, kur izpaužas Dieva klātbūtne
viņu vidū, viņš bez šaubīšanās atbildētu:
“Dievs bija mums klātesošs saiešanas
teltī tuksnesī, bet tagad Viņš mums ir
klātesošs Jeruzālemes templī”. Par to,
kā Dievs piepilda ar savu klātbūtni
Jeruzālemes templi, varam lasīt 1.Ķēniņu
grāmatā: tempļa iesvētīšanas dienā, pēc
tam kad priesteri bija ienesuši derības
šķirstu vissvētākajā vietā un iznākuši no
tās ārā, “Tā Kunga godība piepildīja Tā
Kunga namu”. (1. Ķēn. 8:11) Tādēļ arī
visa Vecās Derības Israēla dievkalpošana
saistījās ar templi, kur Dievs bija
klātesošs.
Savukārt, mums, Jaunās Derības
kristiešiem, mūsu dievkalpošanā Vecās
Derības Jeruzālemes templis vairs nav
saistošs. Bet kur ir Jaunās Derības
templis? Kur tagad ir Dieva klātbūtne?
“Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot
Viņā (Jēzū Kristū)”. (Kol. 1:19) Kad,
Dieva sūtīts, eņģelis Gabriēls nāca pie
jaunavas Marijas, lai uzticētu viņai Jēzus
iznēsāšanu, viņš teica: “Svētais Gars
nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks
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tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis
dzims, būs svēts un taps saukts Dieva
Dēls”. (Lk. 1:35) Līdzīgi kā pār Vecās
Derības Jeruzālemes templi nāca Dieva
godība un piepildīja to ar savu klātbūtni,
tā arī pār jaunavu Mariju nāca Svētais
Gars un viņa tika piepildīta ar Dieva
klātbūtni, jo tas, kas viņā tobrīd mājoja,
ir ne tikai patiess cilvēks, bet arī patiess
Dievs. Un, kad Jēzus piedzima, tad gan
ganiņi, gan arī Zvaigznes dienā minētie
ķēniņi nāca pie Jēzus - “nometās ceļos
un Viņu pielūdza”. (Mt. 2:11) Viņi Jēzum
deva tādu godu, kāds pienākas vienīgi
Dievam, un viņi drīkstēja to darīt, jo
Jēzus ir Dievs. Tieši Jēzū Dievs ir ar
mums. Kad Jēzus staigāja pa Galileju vai
Jeruzālemes ielām, pa turieni staigāja
Dievs. Kad Jēzus runāja, tad runāja
Dievs. Kad Jēzus kādam pieskārās, tad
tam pieskārās Dievs. Tādējādi, ja kāds
tobrīd jautātu, kur ir Dieva klātbūtne
viņu vidū, tad varētu atbildēt: “Tur, kur ir
Jēzus, tur ar mums ir Dievs”.
Tātad Vecajā Derībā Dievs bija klātesošs saiešanas teltī un vēlāk Jeruzālemes templī, tad Jēzus zemes dzīves
laikā no ieņemšanas līdz Viņa debesbraukšanai Dievs ir klātesošs tur, kur ir
pats Jēzus. Bet pirms pašas debesbraukšanas Jēzus saviem mācekļiem apsola:
“Es esmu pie jums ik dienas līdz
pasaules galam”. (Mt. 28:20)
Kādā veidā un kur Jēzus šodien ir
klātesošs mums? Mēs varētu teikt, ka
ticībā Viņš mums ir klātesošs visur. Un
tā domāt nebūtu nepareizi, jo tik tiešām
Dievs ir visuresošs. Bet jautājums ir, kur
mums šodien ir klātesošs miesā nākušais
Jēzus, kura piedzimšanu tikko svinējām? Kur šodien ir tas Jēzus, kurā “mājo
visa Dieva pilnība miesā”? (Kol. 2:9)
Kur šodien ir tas Jēzus, kurš apustuļiem
apsolīja: “Es esmu pie jums ik dienas
līdz pasaules galam”? (Mt 28:20)
Ja mēs domājam par šo jautājumu,
tad vispirms varētu nākt prātā Svētais
Vakarēdiens, jo saskaņā ar Jēzus apsolījumu tajā ir klātesoša Jēzus miesa un
asinis. Protams, racionāli to izskaidrot
mēs nevaram, jo tas ir noslēpums.
Mēs varam vienīgi uzticēties, ka miesā
nākušais Jēzus Kristus ir tur klātesošs,
jo Viņš pats to tā ir teicis: “Ņemiet,
ēdiet, tā ir Mana miesa... Dzeriet visi
no tā. Jo tās ir Manas jaunās derības
asinis”. (Mt. 26:26-28) Tādēļ arī ir saprotams, kādēļ mēs nometamies ceļos
tajā brīdī, kad sākas Svētā Vakarēdiena
iestādīšana, jo, no vienas puses, tas ir
prātam neaptverams noslēpums, kura
priekšā mēs zemojamies, bet vēl vairāk
mēs zemojamies mūsu Kunga – Jēzus

Kristus priekšā, kurš tajā brīdī nāk pie
mums. Ne velti mēs Viņu sagaidām
ar to pašu dziesmu, ar kuru serafi
nepārtraukti slavē Trīsvienīgo Dievu:
“Svēts ir, svēts ir, svēts ir Tas Kungs!
Un debess un zeme, un debess un
zeme ir pilna Viņa godības!” (salīdzini ar
Jes. 6:3), un turpinām ar vārdiem, ar
kuriem ļaudis sveicināja Jēzu, kad Viņš
iejāja Jeruzālemē: “Ozianna augstībā!
Lai slavēts ir, kas nāk Tā Kunga vārdā!
Ozianna augstībā!” (salīdzini ar Mt. 21:9
un Mk. 11:9). Tātad viena vieta, kur mēs
šodien sastopam miesā nākušo Jēzu, ir
Svētais Vakarēdiens.
Nākamā vieta, kur mēs sastopam
miesā nākušo Jēzu, ir Viņa Vārds. Ja par
Vecās Derības Rakstiem Jēzus saka, ka
“tie ir, kas dod liecību par Mani”, tad
evaņģēlija tekstos mēs jau varam
skatīt Jēzu pašu. Tādēļ arī mēs pirms
evaņģēlija lasījuma dziedam “Aleluja”
vai arī reizēs, kad mūsu draudzē
evaņģēliju lasa no pults, “Aleluja” dzied
pēc lasījuma. Tā mēs sveicinām mūsu
Kungu, kurš nāk mūsu vidū, jo mēs
esam sapulcējušies, lai būtu Viņa Vārdā
un piedzīvotu Viņa apsolīto: “Jo, kur divi
vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur
Es esmu viņu vidū”. (Mt. 18:20) Ne velti
laikā, kad ķēniņi nēsāja kroņus, atrodoties dievkalpojumā, evaņģēlija lasījuma
laikā viņi tos noņēma, jo pie viņiem nāk
kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš. Tātad
otra vieta, kur mēs sastopam miesā
nākušo Jēzu, ir Viņa Vārds.
Visbeidzot, apustulis Pāvils runā par
to, ka Baznīca ir Kristus miesa un mēs,
kas esam Baznīcas locekļi, esam Kristus
miesas locekļi. Līdz ar to, ja ikvienā
cilvēkā mēs saskaramies ar Dieva līdzību, kurā viņi ir radīti, Jēzus mums ir
pavēlējis kalpot visiem cilvēkiem un
mīlēt visus cilvēkus. Savukārt, ikvienā
kristītā brālī vai māsā mēs nesastopamies vairs tikai ar Dieva līdzību vien,
bet sastopamies arī ar miesā nākušo
Kristu, jo ikviens kristītais ir kļuvis par
Dieva namu, kurā mājo Dieva Gars.
Tādēļ arī apustulis Jānis ir tik stingrs
sakot: „Ja kāds saka: es mīlu Dievu,un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis;
jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav
redzējis”. (1.Jņ. 4:20) Jāatzīmē, ka
arī pasaule tieši mūsos sastop Kristu.
Tādēļ, ja šodien kāds jautā: „Kur tad ir
miesā nākušais Kristus, kura dzimšana
tiek svinēta Ziemsvētkos?”, mēs varam
atbildēt: „Baznīcā: sakramentos, Vārdā
un tās locekļos - kristiešos!”
Kārlis Irbe

Dievs –
mans ŠOFERIS

Nesen mūsu draudzes jauniešu vakarā
man bija iespēja dalīties pārdomās un
pieredzē par misijas kalpošanu. Sapratu,
ka nevaru pretendēt uz teoloģisku
diskursu, bet varu dalīties savā pieredzē – galvenokārt par misijas kalpošanu
Tanzānijā, kā arī par gadu ilgo kalpošanu
kā brīvprātīgajam palīgam LELB Diakonijas centra Atbalsta centrā ģimenēm un
bērniem “Roku rokā”, kas darbojas
tepat Rīgā, Līksnas ielā. Stāstīju par
izaicinājumiem, kurus piedzīvoju šajā
kalpošanā. Iespējams, vieni tos varēja
asociēt arī ar sevi, citi nē, taču priecāšos, ja mans piedzīvotais palīdzēs
nebaidīties un atvērt sirdi misijai.
Par to, kas ir misija un ko tā nozīmē
man, es sāku aizdomāties, tikai esot
Tanzānijā. Līdz tam, protams, manā
apziņā bija iespiedusies Lielā misijas
pavēle, ko Jēzus dod saviem mācekļiem:
“Ejiet un dariet par mācekļiem visas
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un
Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt
visu, ko es jums esmu pavēlējis”
(Mt. 28:20). Atminos, ka mācītājs Ģirts
Prāmnieks to dažkārt citēja kā savu
mīļāko Bībeles pantu. Es toreiz
nodomāju: “Jā, es neesmu ne mācītāja,
ne teoloģe, kas burtiskā nozīmē var iet
kristīt un mācīt.” Man šī misijas pavēle
šķita pārāk milzīga, bet es pati – tik
niecīga.
Laika gaitā tomēr pārliecinājos, ka
Dievs to redz citādi. Viņš aicina, bet
kvantitatīvus rādītājus nepieprasa.
Viņu daudz vairāk interesē mūsu sirds
stāvoklis – vai runājam un darām, “necenzdamies izpatikt cilvēkiem, bet gan
Dievam, kas ir mūsu siržu pārbaudītājs”
(1. Tes. 2:4).
Aicinājumu doties uz Tanzāniju, kā
arī pirms tam kalpot Atbalsta centrā
bērniem un ģimenēm tieši tā arī saņēmu – sirdī. Kaut kas iekšā sakustējās,
kaut kas turp burtiski aizvilka. Šo sirds
aicinājumu pastiprināja arī dažādi ārēji
apstākļi, piemēram, Atbalsta centrs atrodas netālu no manām mājām, turklāt
mūsu draudzes īpašumā un apkaimē.
Savukārt tas, kā es nokļuvu Tanzānijā,

bija visīstākā dievjaušība.
Reizēm gan esmu sev jautājusi, vai
no tā, ka tur esmu, ir kāda jēga? Vai
tas, ko daru, kaut ko maina? Apmeklējot
Atbalsta centru, nebūt nejutos tā, it kā
ik reizi būtu izdarījusi ko lielu. Tikai
vēlāk sapratu, ka būtiski ir tas, ka esmu
klātesoša, esmu tur. Svarīgākas par
drīzu rezultātu man kļuva attiecības. “Un
Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū,”
teikts Jāņa evaņģēlijā 1:14. Kristus
nāca pasaulē, lai būtu starp mums. Viņš
nāca, lai kopā priecātos un kopā ciestu.
Viņš nāca, lai palīdzētu mums atjaunot
attiecības ar Tēvu. Atceros arī savu mulsumu, kad Tanzānijā, vēl īsti nezinādama
valodu, pirmoreiz nonācu bērnudārzā
un bērnunamā. Arī tad mani stiprināja
apziņa, ka, lai arī daudzas lietas es
nesaprotu, es eju pie viņiem Kristus
mīlestības vadīta un vērtīgākais būs tas,
ka es maksimāli veltīšu bērniem savu
laiku un uzmanību.
Kādu laiku jau biju ievērojusi, ka
Tanzānijas bērnudārzā, kurā kalpoju,
bērni ir raduši sist pretī, ja kāds viņiem
nodara pāri. Ilgi domāju, ko darīt.
Dažreiz, kad bērni saķīvējās, mēģināju
sacīt, ka var arī palūgt piedošanu. Tas
nedarbojās. Reiz viens no lielākajiem
bērnudārza puikām Stīvens pēc strīda
iekoda vaigā gados jaunākajam
Džesijam. Džesijs raudādams atskrēja
pie manis. Pasaucu Stīvenu un jautāju,
kas īsti noticis. Apzinādamies savu
vainu, Stīvens pastiepa Džesijam pretī
roku, lai viņš tajā iekostu. Tajā brīdī abus
pārtraucu un sacīju, ka nebūs labi, ja
Džesijs kodīs viņam pretī, ka Stīvens var
palūgt Džesijam piedošanu un abi kopā
iet spēlēties. Stīvens: “Pole” (svahili val.
– “atvaino”), Džesijs: “Asante”
(“paldies”), un abi priecīgi aizgāja
spēlēties. Par saviem novērojumiem
un šo atgadījumu pastāstīju darbinieku
sapulcē, piebilstot, ka Kristus taču mūs
māca piedot viens otram. Bērnudārza
vadību tas uzrunāja. Viņi to savukārt
atstāstīja vecāku sapulcē un aicināja
arī vecākus mācīt bērniem piedošanu,
sakot, ka “ikviens var kļūdīties un ka ir
svarīgi mācēt palūgt piedošanu – arī vīrs
sievai un vecāki bērniem!”
Doties misijas kalpošanā uz Tanzāniju
man neapšaubāmi nozīmēja atstāt savu
komforta zonu – dažādus materiālos
labumus un dzīves ērtības. Vienlaikus tas
lika arī pārvērtēt dažus savus ieradumus
un priekšstatus un saprast, ka nav tāda
“mēs un viņi”, bet ir “Kristus atspulgs
mūsos”. Kad ierados Tanzānijā, pirmajās

pāris dienās likās, ka visi vietējie
tumšādainie tā aizdomīgi mani uzlūko,
tātad viņiem noteikti kaut kas ir padomā.
Kad pieķēru sevi pie šīs domas, sacīju
sev, ka viņi taču ir tieši tādi paši cilvēki
kā es. Kādas man ir tiesības par viņiem
tā domāt, viņus nepazīstot? Savukārt
vēlāk, sarunājoties ar vietējiem paziņām,
bieži jutu sevī jau pozitīvu pārsteigumu
un izbrīnu: “Hei, viņi tiešām ir tumšāki
nekā mēs!” Šī ārējā atšķirība manā
uztverē vienkārši bija pagaisusi.
Reizēm bija nepieciešams nolikt malā
savu iedomāto “agendu” (ko vajadzētu
darīt) un “tuvoties lēnām” – līdzīgi kā
stāstā par ziloņiem, kas atmuguriski
tuvojas otram ziloņu baram, tā dodot
signālu par savu vēlmi arī tikt pie ūdens.
Es bieži vienkārši lūdzu par bērniem,
lūdzu par to, lai Dievs mani lieto un
atklāj jomas, kurās manas zināšanas un
prasmes var būt noderīgas. Piemēram,
pilnīgi nejauši izrādījās, ka bērnunama
bērniem ļoti patīk šūt, īpaši puikām.
Apguvuši pirmās iemaņas, katrs bērns
uzšuva sev skolas somu.
Reizēm secināju, ka līdzās vairs nav
ierasto lietu, uz ko līdz šim droši biju
paļāvusies, tāpēc nemitīgi bija jāmeklē
Dieva gudrība un vadība itin visās lietās.
Piemēram, nekad agrāk nebiju nonākusi
tik bīstamās situācijās, kā esot ceļā
Tanzānijā. Kad pirms prombraukšanas
gāju atvadīties no kādas mīļas
skolotājas, viņa ar vīru man uzdāvināja
kangu. Tas ir tradicionāls krāsaina auduma gabals, ko sievas bieži sien virs
svārkiem, nes tajā bērnu uz muguras u.
tml. Uz šīs kangas bija rakstīts: Sote tu
abiria, dereva ni Mungu. Tulkojumā tas
nozīmē: Mēs visi esam tikai pasažieri,
bet šoferis ir Dievs.
Pieredze misijā man atgādināja, ka
mana atbildība nav “stūrēt” savu dzīvi
un kalpošanu, bet gan ļaut, lai Dievs
vada un virza. No maniem pleciem
tika noņemta nasta, ko es nevarēju
nest un ko man arī nav jānes, jo mūsu
“Aicinātājs ir uzticams, viņš arī darīs!”
(1. Tes. 5:24). Šī atziņa man palīdz
izprast Lielo misijas aicinājumu un neuzlūkot to kā savu, bet kā Kristus darbu,
kur es esmu tikai maza daļiņa jeb instruments visā lielajā mehānismā.
Drīz es atgriezīšos Tanzānijā. Nav
tā, ka es uz to raudzītos bez jelkādām
bažām. Es vēl nezinu, kā tieši Dievs
visu ir iecerējis, taču man sirdī nav ne
mazāko šaubu, ka šis ir mans aicinājums
un mans ceļš un ka mans šoferis ir
Dievs.
Santa Cileviča
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LĪGA Amata
Esmu ieguvusi sociālo zinātņu
maģistra grādu vadības zinātnē un
desmit gadus strādāju Saeimā, septiņus
no tiem – Protokola nodaļā, kur organizēju dažādus pasākumus, tikšanās
reizes, vizītes un konferences. Esmu
atbildīga arī par svētbrīžu organizēšanu
Saeimas kapelā, kuri notiek katru
ceturtdienu. Man ļoti patīk organizēt,
rīkot, vadīt un pavadīt; ļoti patīk, ja
galaprodukts izdodas labs, tad jūtos
priecīga.
Darboties draudzes avīzē man piedāvāja tās iepriekšējā redaktore Santa
Cileviča. Jau agrāk biju domājusi par to,
ka, iespējams, varētu piedalīties avīzes
tapšanā, turklāt piedāvājums sakrita ar
tādu mirkli manā dzīvē, kad biju gatava
atsaukties jaunai kalpošanai.
Pēc dabas esmu perfekcioniste, kas
nav sevišķi laba īpašība, jo tā cilvēkam
ir vairāk kā lāsts, ne svētība. Darbā
ar avīzi Dievs mani „māca ārā” no šīs
īpašības. Saprotu, ka cilvēcisks darbs,
kaut ko veidojot un radot, nekad nebūs
perfekts un tas arī nav vajadzīgs –
mums pietiek ar Dieva žēlastību (kas ir
perfekta).
Iedvesmu avīzes gatavošanai man
dod Baznīcas Dziesmu grāmatas 233.
dziesma. Nopietni! „Tas darbs, Kungs
Jēzu, viss ir Tavs, tas darbs, ko darām
mēs; un tādēļ, ka šis darbs ir Tavs, tas
zels un pastāvēs” skan manā galvā ik
reizi, kad strādāju pie avīzes. Tā tas ir
bijis kopš pirmā manis veidotā numura.
Tas dod mierinājumu, ka, ja arī mūsu
cilvēciskie spēki reizēm ir par vāju,
darbs, kas būs saskaņā ar Dieva gribu,
neiznīks, bet zels un pastāvēs.
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LELDE Kupce
Strādāju par Jēzus draudzes lietvedi.
Latvijas Universitātē esmu ieguvusi
augstāko izglītību pedagoģijā. Izvēlējos
studēt tieši šo jomu, jo tā patika un
padevās. Skolā esmu nostrādājusi
apmēram 3 gadus, bet pašlaik savu
aicinājumu tur neredzu, tāpēc esmu
pateicīga Dievam par katru dienu, ko
varu pavadīt, strādājot un kalpojot
Viņam Jēzus draudzē.
Viens no maniem pienākumiem
avīzē vienmēr ir bijis sagatavot aktuālo
informāciju, hroniku, finanšu pārskatu,
kā arī visas ziņas par draudzes locekļu
aktivitātēm – kristībām, iesvētībām,
laulībām. Saku paldies Maijai Škenderskai par ikmēneša jubilāru saraksta
sagatavošanu!
Ir jauki, ka varam darboties komandā
un kopīgi domāt par katru nākamo
izdevumu – gan tēmu, gan materiāliem,
gan cilvēkiem, ar ko gribētu iepazīstināt
lasītājus. Protams, vienmēr ir svarīgi
izvērtēt arī jau iznākušo avīzīti. Liels
paldies katram, kurš pastāsta, kas ir
licies interesants, kas uzrunājis, ko
vajadzētu vairāk, ko mazāk. Tas ļoti noder, jo ne jau sev veidojam, bet katram
Jēzus draudzē (un ne tikai!), un mūsu ir
tik daudz!
Ir prieks, ka ar saviem talantiem varu
kalpot Dievam. Novēlu tos atrast katram,
lai pēcāk liktu tos lietā, jo, ja kāda lieta
jādara sakostiem zobiem, tas nekam
neder.
Pirms pāris gadiem viesojāmies
Berlīnē, kur apmeklējām semināru
„Draudžu informatīvie izdevumi”. Bija
liels prieks redzēt, ka, salīdzinot ar citu
valstu draudžu un konfesiju izdevumiem,
„Jēzus Draudzes Dzīve” ir augstā līmenī
gan saturiski, gan vizuāli. Tiešām prieks!

KĀRLIS Irbe
Esmu beidzis RTU Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultāti, kur
ieguvu bakalaura grādu datorzinātnēs. Pēc
tam iestājos maģistrantūrā, bet motivācijas
trūkuma dēļ to nepabeidzu. Šajā jomā
strādāju joprojām – izstrādāju informācijas
sistēmas.
Lutera Akadēmijā ieguvu LELB augstāko
teoloģisko izglītību. 14.08.12 tiku ordinēts
par mācītāju, un tiku nosūtīts kalpot šeit,
Jēzus draudzē. LA 2012. gadā ieguva akreditāciju, tāpēc pašlaik es ar draudzes atbalstu
studijas turpinu (pareizi to sauc par diploma
pielīdzinā-šanas procesu), lai iegūtu valsts
atzītu diplomu, kas dotu man iespēju studēt
teoloģiju tālāk un – ne mazāk svarīgi – mācīt
kristīgo mācību skolā.
Kad sāku kalpot mūsu draudzē kā
evaņģēlists, dažreiz mani uzaicināja kaut ko
uzrakstīt „Jēzus Draudzes Dzīvei”, bet tas
nebija regulāri. Pēdējā draudzes nometnē
pēc tikšanās ar šī izdevuma komandu
sapratu, ka vēlos iesaistīties vairāk, un
tagad cenšos sagatavot kādu rakstu uz katru
numuru.
Manuprāt, šajā komandā ir motivēti un
atbildīgi brāļi un māsas, tāpēc vienmēr ir
prieks doties uz izdevuma plānošanu. Tā
notiek raiti un viegli, jo diezgan ātri nonākam pie tēmām un idejām un uzreiz atrodas kāds, kurš ir gatavs šīs idejas īstenot.
Man pašam šī pieredze ir ļoti interesanta,
jo raksta sagatavošana atšķiras no manas
līdzšinējās rakstīšanas pieredzes, proti,
sprediķiem un akadēmiskiem rakstiem
studijās.
Vislielākais ieguvums šobrīd ir tas, ka
paralēli sprediķa tekstiem esmu spiests
domāt arī par kādu lielāku tēmu. Mācot citus, mācos pats. Tas iedvesmo. Un līdzīgi kā
gatavojoties sprediķiem, ie-dvesmo arī tas,
ka tā ir kārtējā iespēja sēt Dieva Vārdu.
Paldies Dievam par draudzes izdevumu –
tā ir liela svētība! Aicinu draudzi turpināt
lūgšanās nest „Jēzus Draudzes Dzīves” komandu, jo bez jūsu aizlūgšanām noteikti
būtu daudz grūtāk.

BAIBA Nevarževska
Strādāju uzņēmumā „Stenders” par
pārdevēju-konsultanti. Izglītība – socioloģijas bakalaurs. Patlaban studēju
mārketingu un reklāmu Biznesa
augstskolā „Turība”. Kā jau noprotams,
visas šīs jomas tiešā veidā ir saistītas ar
cilvēkiem. Tieši tas mani arī interesē, un
tur es sevi nākotnē redzu. Lai arī šobrīd
man nav konkrētas vīzijas, ko darīšu
nākotnē, ticu, ka Dievs mani vadīs un
atklās, kur vēlas mani redzēt. Gribētu
saprast, kāda ir mana dāvana no Dieva
dzīves profesionālajā jomā.
„Jēzus Draudzes Dzīvē” nokļuvu, pateicoties Evijas Godiņas aicinājumam. Šī
kalpošana šķita ļoti nopietna, atbildīga,
bet kaut kā sirdī jutu, ka ir jāpiekrīt.
Domāju, ka pamēģināšu, bet reizē biju
gatava arī asai kritikai, tomēr tā arī
neesmu to saņēmusi. Man ļoti patīk šī
kalpošana, jūtu, ka to daru no sirds.
Gūstu prieku, kalpojot Dievam. Pozitīvi
ir arī tas, ka netieši iznāk tuvāk iepazīt
cilvēkus no draudzes.
Vissvarīgākā ir lūgšana, kad visu
ielieku Dieva rokās, lai to daru Viņa,
ne savā spēkā. Parasti iedvesmu dod
paši cilvēki, kurus intervēju, un tad
rakstiņiem domas pašas raisās. Ja
iedvesma tomēr neatnāk, pameklēju
Bībelē Rakstu vietas par attiecīgo
tēmu. Bieži palīdz arī konsultācijas ar
kristīgajiem draugiem.
Šī nav mana pirmā kalpošana
draudzē, un es esmu pateicīga par
iespēju izmēģināt dažādas. Patīk, ka
draudze atļauj arī kļūdīties un kalpošanu
mainīt. Es uzskatu, ka cilvēkam pašam
daudz kas jāizmēģina, lai saprastu, kas
ir viņa aicinājums. Tas ir tāds process,
caur kuru Dievs ved un reizē arī māca
dažādas lietas, pārmaina. Kalpošana
man ir devusi iespēju iepazīt Dievu,
pašai sevi, kā arī būt sadraudzībā ar
citiem kristiešiem.

EVIJA Godiņa
Esmu grafiskā dizainere uzņēmumā
„cenuklubs.lv” (pašlaik esmu bērniņa
kopšanas atvaļinājumā). Draudzē
maketēju izdevumu „Jēzus Draudzes
Dzīve”, palīdzu ar grafiskajiem darbiem
un katru gadu veidoju dzimšanas dienas
apsveikuma kartītes draudzes locekļiem.
Pēc izglītības esmu interjera, vides
un produktu dizainere ar profesionālo
bakalaura grādu materiālu tehnoloģijā
un dizainā. Radošās lietas manā dzīvē
vienmēr ir bijušas pirmajā vietā. Dizains
ir mana ikdiena, dzīve un domāšana. Ja
strādā darbu, kas patīk, tad katra diena
ir viena vienīga izklaide! Paldies Dievam,
man tā ir!
Avīzītē nonācu, kad mainījās „Jēzus
Draudzes Dzīves” redaktore. Arī
maketētāju meklēja citu, un es kaut
kā pagadījos pa ceļam. No darbošanās
„Jēzus Draudzes Dzīvē” ieguvums ir
jauni paziņas, kurus esmu iepazinusi
šajā kalpošanā un ar kuriem citādi,
iespējams, mūsu ceļi nebūtu krustojušies. Vēl viens ieguvums ir papildus
pieredze maketēšanā, jo katrā jaunā
darbiņā vienmēr var mācīties un pamanīt
lietas, kas ir bijušas deguna galā, bet
ar kurām nav nācies saskarties. Man
ļoti patīk uzstādīt sev kādu uzdevumu,
mācīties jaunas lietas, „izkost cauri” kaut
ko sarežģītu, īpaši tādu, kas saistīts ar
manu sirdslietu.
Iedvesmu dod izaicinājums, ko sniedz
katrs nākamais numurs, kas jāsagatavo
līdz nodošanai uz druku, – ne vienmēr
tas ir viegls darbs. Dažreiz kāds raksts
ir par garu, citreiz – par īsu, ir jāizdomā
risinājums, noformējums, lai gala
rezultāts būtu kvalitatīvs, un, protams,
lasītāju prasībām atbilstošs.
Paldies tiem lasītājiem, kas novērtē
mūsu darbu. Tas dod prieku darboties
tālāk.

IVARS Kupcis
Patlaban mana nodarbošanās ir saistīta
ar žurnālu „Svētdienas Rīts” un citiem projektiem komunikācijas jomā. Esmu ieguvis
bakalaura un maģistra grādu komunikācijas
zinātnē un kopš tā laika strādāju sabiedrisko
attiecību un komunikācijas nozarē, ko uzskatu par savu aicinājumu. Esmu pateicīgs
par iespēju kalpot šajā jomā arī draudzē un
Baznīcā.
Jēzus draudzē esmu kopš iesvētībām
1995. gadā, taču tikai krietni vēlāk sapratu,
ka draudzi īsti varu saukt par savu tikai tad,
ja pats esmu atradis kalpošanas veidu tajā.
Ap to laiku – pirms 9 gadiem – arī izveidojām
drau-dzes informācijas grupu un izstrādājām
jaunu vizuālo veidolu Jēzus draudzes izdevumam, kas redaktores Mildas Klampes vadībā
sāka iznākt reizi mēnesī.
Draudzes izdevuma veidošanā ļoti svarīga
loma ir izdevuma redaktoram, kas ik mēnesi
vada visu izdevuma sagatavošanas darbu.
Tomēr ne mazāk svarīga ir arī komanda,
kas sagatavo visus materiālus un palīdz ar
idejām katram nākamajam numuram. Īsu
brīdi – pirms par izdevuma redaktori kļuva
Santa Cileviča – mums ar sievu bija iespēja
pieredzēt, ko nozīmē izdevuma vadīšanas
darbs, cik daudz laika un ieguldījuma tas no
redaktora prasa ik mēnesi.
Mūsu draudze ir kā liela Dieva bērnu ģimene, tomēr mēs esam ļoti dažādi, ar dažādām
vajadzībām un interesēm. Ir iedvesmojoši
pieredzēt brīžus, kad draudzes izdevumam
izdodas īstenot tā mērķi – ļaut ikvienam
mūsu draudzē sajusties kā ģimenē, kā savās
mājās, būt informētam par draudzē notiekošo
un citam citu iepazīt tuvāk.
Mūsu draudzes izdevumam ir jau vairāk
nekā 22 gadus ilga vēsture, un mums ir jābūt
īpaši pateicīgiem tiem mūsu draudzes brāļiem
un māsām, kuri uzņēmās šo izdevumu izveidot un regulāri to gatavoja tolaik, kad ne
datori, ne e-pasts vēl nebija mūsu ikdiena.
Tomēr izaicinājums visos laikos paliek tas
pats – ar savu kalpošanu un talantiem sekot
Kristum, iedvesmojot uz to arī katru izdevuma lasītāju.
turpinājums 6.lpp.
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KĀRLIS Liepkauls-Radiņš
Esmu studējis filosofiju Latvijas
Universitātē un vienlaikus strādājis par
grāmatvedi. Profesionālo grāmatveža
kvalifikāciju ieguvu Biznesa augstskolā
„Turība”, bet bakalaura grādu sociālajās
zinātnēs ar specializāciju ražošanas vadībā ieguvu Latvijas Universitātē. Pašlaik
studēju Lutera Akadēmijas Pastorālajā
nodaļā un joprojām strādāju par grāmatvedi.
Ar rakstīšanu esmu bijis saistīts
nepārtraukti, jo, gan studējot filosofiju,
gan vēlāk bija nepieciešams rakstīt.
Dievs ir devis dāvanu – spēju domāt un
analizēt, turklāt filosofijas laika pieredze
vienmēr likusi pievērsties tekstiem un
notikumiem. Īpaši man patīk lasīt tādus
tekstus, kas liek domāt un visu nepasaka priekšā.
Jau tajā laikā, kad „Jēzus Draudzes
Dzīves” redaktore bija Santa Cileviča,
tiku aicināts uzrakstīt rakstus par konkrētām tēmām. Vēlāk jau bija vajadzīgi
jauni cilvēki, kas darbotos šī izdevuma
sagatavošanā, un pamazām iesaistījos
aizvien vairāk.
Svarīgi, ka ir komanda, kas darbojas
kopā. Man ļoti interesanti šķiet izvērtēt
un izdomāt, par ko rakstīt. Saņemt
domas no Dieva. Prieks dzirdēt, ka
publikācijas ir cilvēkus uzrunājušas. Tas
iedvesmo jauniem darbiem.

PAULA Feldmane
Esmu studente – mācos klasisko
filoloģiju. Šajā studiju programmā apgūstu latīņu un sengrieķu valodu (vēlāk
apgūšu arī mūsdienu grieķu valodu, ko
ļoti vēlos iemācīties) un iepazīstu antīko
kultūru.
Vasaras nometnē Līga Amata piedāvāja man iesaistīties avīzītes veidošanā,
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kam labprāt piekritu, jo pirms tam ko
līdzīgu jau biju darījusi un rakstīšana
vienmēr ir bijusi mana stiprā puse.
Brīvajā laikā es rakstu dzeju un prozu
un darbošanās avīzītē bieži dod iedvesmu pārnest mēneša tēmu savos garadarbos. Ne vienmēr iedvesma ir, bet parasti
palīdz lūgšanas – tad zinu, ka visu esmu
nodevusi Dieva rokās un raksts vai
intervija būs tāda, kādai tai jābūt. Pat
ja pašai tajā mirklī tā nešķiet. Šī apziņa
iedvesmo turpināt un iesākto nepamest.

VITA Rudzīte
Esmu ieguvusi profesionālo maģistra
grādu tulkošanā un terminoloģijā Ventspils Augstskolā. Jau daudzus gadus tulkoju, rediģēju un terminoloģiski saskaņoju Latvijas Republikas tiesību aktu
tulkojumus angļu valodā Valsts valodas
centrā. Priecājos arī, ka varu tulkot no
angļu un franču valodas ļoti dažādās
jomās, tai skaitā daiļliteratūru. Dievs
stāvēja man klāt brīdī, kad bija jāpieņem
lēmums par studiju virzienu, un ievirzīja
mani tieši tajā jomā, kurā ir devis talantu. Valodas un tulkošana ir mana sirdslieta.
Biju kalpojusi draudzes jauniešu korī,
tad Svētdienas skolā, tomēr nejutos
īsti piederīga, tāpēc lūdzu Dievam
parādīt iespēju, kā vēl es varētu kalpot
draudzē un tajā iejusties. Šādu iespēju
saņēmu caur mācītāju Erbertu, kas kādā
otrdienas vakarā uzrunāja mani par
kalpošanu draudzes avīzītē.
Mana kalpošana draudzes avīzītē
iet roku rokā ar kalpošanu Svētdienas
skolas vadīšanā, jo esmu apņēmusies
šādā veidā aizvien atgādināt draudzei
par Svētdienas skolu; turklāt varu iepazīt
aizvien jaunus cilvēkus, atbrīvoties no
bailēm viņus uzrunāt. Šī kalpošana ļauj
gan paraudzīties uz draudzi kopumā,
gan iepazīt atsevišķus (gan jaunos, gan
ilggadējos) draudzes locekļus.
Iedvesmu dod avīzītes komanda, kurā
varam brīvi apspriest Dieva un draudzes
dotās idejas. Svētdienas skola, kurā pulcējas daudz dažādu cilvēku un kura ļauj
iepazīt arī cilvēkus no citām draudzēm.
Apziņa, ka Dievam ir zināms, kāpēc Viņš
mani ir licis tieši šajā kalpošanā.

IVETA Radiņa-Liepkaula
Esmu pasaulē pazīstama kosmētikas
zīmola „Guinot” vadītāja Latvijā, kosmētiķe un trenere ar bakalaura grādu
uzņēmējdarbības vadīšanā. Jau no skolas
laika esmu bijusi vadošos amatos –
pulciņa padomes priekšsēdētāja, klases
vecākā u.c., jo, domāju, Dievs mani ir
izmantojis kā savu instrumentu visdažādākajos veidos, lai es uzņemtos
atbildību, pieņemtu lēmumus un dāvātu
citiem to, ko Viņš ir devis man, – zināšanas.
Pirms vairākiem gadiem strādāju Latvijas Mediju fondā, kas bija cieši saistīts
ar medijiem. Saprotu, ka cilvēkiem ir
jāparāda dzīves dažādās puses, dzīve
no dažādiem skatpunktiem. Vasaras
nometnē „Jēzus Draudzes Dzīves” redakcija uzaicināja mani piedalīties avīzes
veidošanā. Ir labi, ka šī izdevuma
sagatavošanā piedalās cilvēki ar dažādiem
uzskatiem un atšķirīgu pieredzi.
Piedaloties avīzes tapšanā, es saprotu
un novērtēju to, cik svarīgi ir strādāt
komandā, jo tiklīdz trūkst kāda ķēdes
posma, var izjukt viss. No jauna varu
izmantot organizēšanas un komunikācijas
dāvanas, kad jāsaorganizē intervējamie
cilvēki. Tas ir arī labs veids, kā
iegūt kontaktus un iepazīt jaunus cilvēkus.
Izvērtējot katru jauno „Jēzus
Draudzes Dzīves” numuru, saprotu, kas ir
jādara labāk, lai šo avīzīti būtu patīkami
lasīt ikvienam. Tā Dievs paver jaunus
ceļus un domas labākiem
darbiem.
sagatavoja Kārlis Liepkauls-Radiņš

SVEICAM JĒZUS DRAUDZĒ!

Andrejs Vilbergs Inita Ozolniece

Daiga Gražule

Evija Apaļais

Jana Očeretnaja Laura Brēdiķe

Edgars Auniņš Laura Rone

Ingus Odziņš

Jānis Ezeriņš

Katram no mums ir savs īpašais mīlestības stāsts. Mans stāsts sākās
tad, kad Viesturs Pavasars, jauns misionārs, Belva Nerliena, bijusī
misionāre, un es devāmies uz mūsu lauku draudzi Kolumbijas kalnos.
Skaistais El Cocuy mēness un mūsu kopīgā mīlestība pret Kolumbijas
tautu pārliecināja mūs, ka mēs esam lemti kalpot šajā mūsu jaunajā
valstī visa mūža garumā. Dieva plāni mūsu dzīvē vēlāk aizveda mūs uz
Cali, kur mēs sākām kalpot jaunā baznīcā un kur piedzima divi no mūsu
bērniem – Mirdza un Džons. Vēlāk mēs devāmies uz Sogamoso, kur
mums „pievienojās” mūsu jaunākais dēls Džims. Lai padarītu mūsu
stāstu īsāku, – mēs pārcēlāmies uz Bukaramangu un beidzot arī uz
Bogotu, kad Viesturs tika iecelts par Kolumbijas Luterāņu baznīcas prezidentu. 2000. gadā, pēc četrdesmit gadu kalpošanas, mēs devāmies
pensijā un pārcēlāmies uz Latviju, lai nākamos vienpadsmit gadus palīdzētu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai. Latvijā Viesturs nomira
un tika apglabāts 2012. gada 31. martā. Kā daudzi no jums jau zina,
pašlaik es dzīvoju Emerald Court pansionātā pie Losandželosas, netālu
no saviem bērniem un mazbērniem. Es katru dienu pateicos Dievam par
savu mīlošo ģimeni šeit, Kalifornijā un Kolorado, un par savām baznīcas
ģimenēm Latvijā un Kolumbijā.
Jūlija beigās mums bija jauka ģimenes atkalapvienošanās, un tas
bija tik ļoti īpaši, kad pie manas gultas pēc vēža operācijas 26. oktobrī
sapulcējās mūsu trīs bērni un četri mazbērni. Labās ziņas bija, ka vēzis
tika atklāts tā pirmajā stadijā un man nevajadzēja veikt ķīmijas un
radiācijas terapiju. Ja Dievs tā vēlēsies, tad 28. janvārī man veiks kreisā
pleca nomainīšanas operāciju. Paldies par jūsu lūgšanām!!!
Pat ja manas dzīves stāsts ir bijis piepildīts patīkamām, mīlestības
pilnām atmiņām, tas nebija vislielākais mīlestības stāts, par ko vēlējos
jums pastāstīt. Nekas nevar līdzināties vārdiem Jāņa ev. 3:16: „Jo tik
ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Manam
prātam grūti aptvert šādu brīnišķīgu mīlestību – ka Jēzus atstāj debesu
valstību, lai nāktu lejā no debesīm uz šo problēmu pārpildīto zemi un
mirtu par visiem mums – grēciniekiem. Turklāt Jēzus ir atstājis savu
Svēto Garu šeit ar mums, lai atbalstītu un vadītu mūs uz to mūžīgo
vietu, ko Viņš mums ir sagatavojis! Šis ir patiesais Ziemassvētku stāsts –
stāsts par mīlestību, kas sniedzas pāri mūsu saprašanai.
Es vēlos pateikties visiem jums par mīlestības pilnajiem, labajiem
vēlējumiem manā 78 gadu jubilejā, kas bija 28. novembrī! Man bija divi
brīnišķīgi jubilejas sarīkojumi – viens ar ģimeni šeit, Kalifornijā, un otrs –
ar pansionāta ģimeni. Es saņēmu īpašu telefona zvanu no sava dēla
Džima un viņa ģimenes, divus mīlestības pilnus zvanus no draugiem
Latvijā, vēl divus zvanus no draugiem Kolumbijā un daudz zvanu no
cilvēkiem Amerikā un Kanādā. Lai mīlošais Dievs svētī katru no jums
šajā Ziemassvētku laikā un jaunajā 2013. gadā.

Kristus mīlestībā, Arlēna

NĀC
UN
DARI!
ESTERE UN MARKUS ROŽKALNI
Estere un Markus Rožkalni gan darbojas vienā
profesionālajā nozarē – grafiskā dizaina jomā –, gan arī
kopīgi kalpo draudzē. Bieži abas lietas pārklājas, un
Dieva dotie talanti tiek izmantoti gan profesionālajā
jomā, gan draudzes dzīvē. Par to vairāk stāsta Estere:
“Esam pateicīgi Dievam, ka abi ar vīru Marku kopā
varam strādāt vienā nozarē – mājaslapu un grafiskā
dizaina aģentūrā. Kamēr ar mazāko dēlu Rūbenu biju
mājās, nebijām droši par to, kā būs strādāt vienā
birojā, jo mēs jau tur neesam vieni un darba vide uzliek
savus rāmjus. Bet kopš rudens, kad divas dienas nedēļā
esmu birojā, esam sapratuši, ka mājas un darba dzīvi
varam atdalīt un katrā vidē atrast savu vietu. Es no
Markus esmu ļoti daudz profesionāli mācījusies, gandrīz
visi manis veidotie projekti iziet caur viņa “aci”. Kādreiz
padiskutējam, kas kuram šķiet labāk, bet kopumā caur
abu skatpunktu ir vieglāk ieraudzīt kļūdas un panākt
labu rezultātu.
Arī draudzē mēs jau ilgstoši kalpojam šajā jomā.
Sākumā šī kalpošana bija vairāk saistīta ar mājaslapu –
izstrāde, administrēšana un uzturēšana –, bet pēdējā
laikā veidojam arī plakātus, dziesmu lapiņas, skrejlapas, magnētus, kartītes u. c. materiālus – kas nu kurā
draudzes jomā ir nepieciešams.
Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka svarīgs ir ne tikai
pats rezultāts, bet arī tā kvalitāte. Ja gaume ir visai
plašs jēdziens, kas veidojas no katra cilvēka subjektīvās dzīves uztveres un pieredzes, tad kvalitātes
kritērijs tomēr ir visai objektīvs rādītājs.
Esam draudzē organizējuši Svētdienas skolas darbu,
nometnes, Bībeles grupas un citus pasākumus. Tagad
esam uzaicināti nākamo gadu sākt, vadot draudzes
eglīti. Tā kā šis pasākums vēl tikai priekšā, neko no
programmas atklāt nevaram. Varu tikai teikt, ka draudzes eglītes vakarā ceram ielikt kaut ko no sava
redzējuma.
Priecājamies, ka Dievs mums dod iespējas kalpot
kopā. Mēs nekad to neesam sajutuši kā kaut ko apnicīgu vai garlaicīgu, tieši otrādi – kā stiprinošu un
vienojošu. Tas viss veido to vidi, kurā dzīvojam, atrodamies un par ko sarunājamies. Un darbs Dievam var
tikai satuvināt.”
Estere un Markus ir brīnišķīgs piemērs tam, kā Dievs
lieto cilvēkus, kas Viņam uzticas. Ar savām dāvanām
viņi spēj kalpot Dievam par godu gan profesionālajā,
gan garīgajā dzīves jomā, tās pat īsti neatdalot.
Pateicība viņiem par atsaukšanos kalpošanai un
mīlestībā darītajiem darbiem!
“Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas
dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami,
bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam
Kungam un ne cilvēkiem” (Ef. 6:6–7). Baiba Nevarževska
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2012. GADA NOVEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Ziedojumi
Kolektes
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa kursam, remontam u.c.)
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi 210
Ziedojumi par kristībām, laulībām
85
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
39
Kopā

1634
1625
1501
210
85
39
5094

Izdevumi, Ls:
Algas (10 darbinieki)
Draudzes kalendāru izdošana
Apkure oktobrī
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
"Jēzus draudzes dzīves" izdošana
Palīdzības pabalsti
Remonta materiāli
Elektrība
Degviela
Grāmatas
Maināmie paklāji
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Atkritumu izvešana
Skaņas aparatūra
Rīgas ūdens
Sakaru pakalpojumi
"Venden" ūdens
Bankas pakalpojumi
Kopā

1849
859
377
300
194
159
156
155
150
101
80
52
44
30
28
23
20
19
14
12
4622

INFORMĒ BIBLIOTĒKA

Milda Zukure
Ženija Dambure
Elvīra Kregžde
Ausma Farnaste
Laura Rublovska
Lidija Aija Linkaite
Biruta Sproģe
Ženija Dzalbe
Imants Piro
Antonija Indersone
Nellija Vīksna
Ausma Grāvleja
Juris Dāboliņš
Uldis Planārs
Inita Dimante
Vineta Zūberga

105 (10.01.)
92 (06.01.)
88 (09.01.)
87 (14.01.)
85 (04.01.)
85 (09.01.)
83 (21.01.)
82 (09.01.)
81 (11.01.)
81 (14.01.)
75 (06.01.)
70 (04.01.)
70 (22.01.)
55 (19.01.)
50 (22.01.)
45 (17.01.)

KRISTĪTI
Henriete Šarlote Paskeviča
Jānis Ezeriņš
Marisela Gaisiņa
Laine Bokta
Edgars Auniņš
Laura Rone
Inita Ozolniece
Jana Očeretnaja
Daiga Gražule

IESVĒTĪTI
Evija Apaļais
Inita Ozolniece
Laura Rone
Jānis Ezeriņš
Andrejs Vilbergs
Edgars Auniņš
Laura Brēdiķe
Jana Očeretnaja
Daiga Gražule
Ingus Odziņš

Rozeniuss
K.
“Bauslības
un
Evaņģēlija
noslēpumi” – Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2012
Šī grāmata ir viens no izcilajiem
kristīgās literatūras paraugiem par
LAULĀTI
Evaņģēliju un tā izpratni. Autors jaunībā
tika saukts par “Mazo Luteru” – ne tikai
Imants Vasmanis un Spodra Austruma
tāpēc, ka Lutera darbi bija viņa iecienītā
lasāmviela, bet arī tāpēc, ka viņa skaidrā
Evaņģēlija sludināšana ir balstīta uz
MŪŽĪBĀ
evaņģēliski luteriskās ticības pamata. Grāmatā ir skaidroti mūsu ticības pamata jautājumi – svētā Kristība, Lidija Leja
Svētais Vakarēdiens, kas ir cienīgi Svētā Vakarēdiena (22.12.1925. - 02.12.2012.)
viesi, desmit baušļi, ticīgā cilvēka brīvība no bauslības,
Tēvreizes lūgšana u. c. Vienkāršs un skaidri saprotams
galvenās domas izklāsts, katrā lappusē lasāma kāda
interesanta un vērtīga atziņa. Šī grāmata ir lasāma un
pārlasāma ne vienu reizi vien – pārdomām, izziņai, sevis Seko savai draudzei ar
www.jezusdraudze.lv, draugiem.lv
izvērtēšanai un noteikti ciešāku attiecību veidošanai ar twitter.com:@jezusdraudze
Dievu.
Ingūna Strenga facebook.com
Redaktore: Līga Amata Korektūra: Maija Frīdberga un Inguna Puķīte
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Vita Rudzīte, Santa Cileviča, Kārlis un Iveta Liepkauli - Radiņi,
Paula Feldmane, Anda Miķelsone, Lelde Kupce, Ingūna Stranga, Baiba Nevarževska
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
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
otrdienās no 18 līdz 18.30
ceturtdienās 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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