Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā Tava vaiga spožajā gaismā,
ak Kungs! /Ps 89:16/

Psalmu grāmatā lasām:
„Vakaram kā viešņas nāk līdzi
asaras, bet jaunais rīts ir atkal
gaviļu pilns” (Ps 30:6).
Mēs dzīvojam spriedzē starp
vakaru un rītu. Starp skumjām
un gavilēm.
Jēzus reiz sacīja mācekļiem:
„Pasaulē jums būs bēdas, bet
turiet drošu prātu – Es pasauli
esmu uzvarējis!” (Jņ 16:33).
Līksmu sirdi iegūst, skatoties ticībā uz Uzvarētāju.
Mācekļi bija satriekti, redzot
Jēzu ciešanās un krusta nāvē.
Tas bija viņu vakars, kuram
kā viešņas līdzi nāca asaras.
Sekoja tumša izmisuma un
neziņas nakts.
Bet vakars nav mūžīgs. Un
nakts nav mūžīga. Seko rīts, un
gaiša diena jau piesaka sevi.
Ir prieka un līksmes atgriešanās. Dvēseles līksme atgriežas,
ticībā redzot To, kurš ar dieviš-

ķu spēku atrāva vaļā vārtus uz
mūžīgo dzīvību. Ikvienam nu
dota iespēja caur šiem vārtiem
iet – viegli, brīvi un atraisīti.
Augšāmceltā Kristus skatīšana ticībā ir mūsu rīts, gaviļu
un līksmes piepildīts. Skumjas
un bēdas no mācekļu sirdīm
prom aizslaucītas vienā mirklī.
„Mācekļi, ieraudzījuši Kungu,
kļuva līksmi” (Jņ 20:20). Tā
lasām evaņģēlijā.
Tagad uz visu vari raudzīties
caur dzīvības uzvaras prizmu.
Krustu, pie kura bija pienaglots Jēzus, tu neredzi vairs kā
moku rīku vien.
Tu redzi to kā altāri, uz
kura Kristus, Dieva Jērs, tavus
grēkus izdzēsis, satriecot putekļos velnu, nāvi un elli. Tava
sirds pateicībā un pielūgsmē
gavilē.
Dažkārt domājam – kā
saglabāt prieku, līksmi sirdī,

esot šajā pasaulē, kurā bēdu
netrūkst?
Saglabāt būs grūti. Saglabātais prieks ir kā piens, kas ar
laiku saskābst. Priekā un līksmē
ir jāatjaunojas. Ik rītu, atverot
acis jaunai dienai pretī, jāsāk
ar to, ka saki: „Labrīt, Jēzu!
Priecājos, ka šo dienu varēšu
atkal pavadīt kopā ar Tevi!” Un
Viņš atbild: „Nu tad uz priekšu!
Dosimies visā, kas mums šai
dienai sagatavots!”
Un tā dienu dienā, visa
mūža garumā. Tā vajadzētu, tā
būtu labi.
Un tad, kādā dienā vai arī
naktī (un tam nav nozīmes),
Viņš uzrunās mūs: „Mīļais,
spriedze starp vakaru un rītu
nu beidzas. Nāc, tagad dosimies Lielajā Mūžīgajā Dienā.
Tagad ir laiks iepazīt prieku
un līksmi, par kuru vairs nav
jāuztraucas, ka varētu to kaut
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kur pazaudēt.”
„Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves
vairs nebūs, nedz bēdu, nedz
vaimanu, nedz sāpju vairs
nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica:
Redzi, Es visu daru jaunu”
(Atkl 21:4,5). Tā lasām Bībeles
pēdējā grāmatā.
Neaizmirsti! Arī Tu esi
ielūgts Lielajā Mūžīgajā
Dienā, kurā līksme un prieks
būs nevainojami pilnīgs. Bet
šodien Tev jāskatās ticībā uz
Kristu Uzvarētāju. Šeit ir tavs
šodienas prieks un gaviles. Tu
ieraugi – Tava diena ieguvusi
gaišumu un krāsainību, kas nāk
no Debesīm.
Lai gaišs un līksms Kristus
Augšāmcelšanās svētku laiks!
Svētību vēlot,
mācītājs Erberts Bikše

Mācītāja ERBERTA BIKŠES uzruna draudzes Gada
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Svētdien, 7. aprīlī, plkst. 10.00
jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums.
13. un 14. aprīlī draudzes koris
diriģentes
Austras
Ošlejas
vadībā
viesosies Tallinā. Tas ir plānots kā atbildes brauciens Tallinas Svētā Gara ev. lut.
draudzes kora uzstāšanās reizei mūsu
draudzē 2011. gada rudenī. Koris kalpos
svētdienas dievkalpojumā, kurā uzrunu
sacīs mūsu draudzes mācītājs Erberts
Bikše.
Pirmdien, 29. aprīlī, plkst. 18.30
sākas jaunais Iesvētes mācību kurss.
Pirms mācību uzsākšanas ieteicams
atnākt uz individuālu sarunu pie mācītāja.

JĒZUS BAZNĪCA
top arvien skaistāka
Remonts un atjaunošanas darbi

2012. gadā
- Ērģeļu restaurācijas pabeigšana
- Bibliotēkas logu restaurācija
- 3 lielo logu restaurācija baznīcas zāles
kreisajā pusē
- Apgaismojuma II kārtas ierīkošana –
projekta pabeigšana
- Baznīcas akmens kāpņu restaurācija
2013. gadā
- Februārī mūsu baznīcā tika veikts
energoefektivitātes audits jeb siltuma
zuduma mērījumi. Tie mums uzrādīja tās
vietas dievnamā, kur ir lielākie siltuma
zudumi apkures laikā
- Esam sākuši siltināšanas darbus telpās
aiz ērģelēm, siltinot starpgriestus un
citas vietas
- Tiek restaurētas 2 durvis telpā aiz
ērģelēm

2

Romas katoļu Baznīcas pāvests ir
izvēlējies vārdu Francisks. Lielajā vairumā plašsaziņas līdzekļu izskanēja doma:
viņa vārds ir viņa programma. Francisks
nozīmē izteiktu iestāšanos par nabagajiem un apspiestajiem.
Arī mums draudzē ir programma laika
posmam no 2012. līdz 2016. gadam.
Mēs gan lietojam citus vārdus: misija un
vīzija.
Mūsu misija ir:
Vest cilvēkus pie Kristus. Palīdzēt
cilvēkiem draudzē pieaugt ticībā, kļūstot
par nobriedušiem, Kristu apliecinošiem
mācekļiem.
Un vīzija: 3x tuvāk –
1. Tuvāk Jēzum,
2. Tuvāk cits citam,
3. Tuvāk tiem, kas nav draudzē.
Kad programma ir, atliek ķerties pie
darba. Mums noteikti ir arī dedzība un
apņēmība katram savā kalpošanas nozarē darīt labāko, ko spējam. Bet es zinu
arī to, ka izdošanās, gala rezultāta sasniegšana ir atkarīga no tā, vai Dievs
mūsu darbam dāvina svētību. Redzēt
cilvēku darbošanos ir skaisti, bet ieraudzīt Dievu darbojamies caur cilvēkiem ir
tā, ka sajūti Svētā Gara sūtītas skudriņas skrienam pa muguru. Tu redzi Dievu
Viņa darbā. Parasti Dievs savu svētību
bez liekas aizķeršanās nogādā pa kanāliem, kas ir tīri un nav aizsērējuši.
Aizsērējušie kanāli vispirms ir jāiztīra, lai
kaut kas labs varētu iznākt.
Domājot par mums un mani tai skaitā, par draudzi, tās šodienu, izaugsmi
nākotnē, man ir kādas ilgas. Varbūt tās
var nosaukt par atgādinājumiem.
1. Katrs draudzes loceklis ir tuvā,
personiskā sarunā ar Dievu.
Vienkārši sakot – dzīvo lūgšanā.
Sākot jau ar mācītājiem un visiem draudzes vadībā esošajiem. Tiem, kas dzīvo
sarunā ar Dievu, Bībelē ir doti lieli apsolījumi. Tiem, kam šādu sarunu ar Dievu
nav vai tās ir retas, Bībelē nekādus lielos
apsolījumus neatradīsim.
Mēs taču ilgojamies, lai Bībeles apsolījumi piepildītos pie mums, pie draudzes.
Ar spēku, gudrību, izdošanos darbos un
kalpošanā parasti iet tie, kas nāk no
lūgšanas.
2. Katrs draudzes loceklis mīl
Bībeli.
Mīlēt Bībeli nozīmē dzīvot Dieva Vārda
vēstī. Ja kādu tiešām mīl, tad ar viņu

grib pēc iespējas biežāk satikties. Tā
viens otru arvien labāk iepazīst un iemīl
vēl vairāk.
Mūsu pašu vārdiem un rīcībai nav doti
nekādi īpašie apsolījumi, bet Dieva
Vārdam un rīcībai, kas izriet no Dieva
Vārda, ir doti bezgala lieli apsolījumi.
Mēs vēlamies būt draudze, kurā un
caur kuru Dieva apsolījumi īstenojas.
Tad nekas cits neatliek, kā iemīlēt Dieva
Vārdu, dzīvot tajā. Turklāt to vajadzētu
darīt katram draudzes loceklim.
3. Katrs draudzes loceklis mīl
Kristu un arī cits citu.
Ar cieņu vien nepietiek. Cienīt iespējams arī tad, ja paliek liels attālums,
vēsums starp cilvēkiem. Tāpēc jau Jēzus
nevaicāja Pēterim: „Vai Tu mani cieni?”
Viņš jautāja: „Vai Tu mani mīli?” Dieva
mērķus var sasniegt tikai tad, ja mīl.
Un mācekļiem Jēzus sacīja: „No tā
pazīs, ka esat Mani mācekļi, no mīlestības, kas ir jūsu starpā.” Kad cilvēks, no
pasaules nācis, ienāk kristīgajā draudzē,
kā jums šķiet, kāds ir viņa svarīgākais
jautājums? Tas ir: „Vai tu mani mīli? Vai
pieņemsi tādu, kāds esmu?”
Pajautāsim sev vienmēr no jauna:
„Vai mīlu?” Sākot jau ar tuvākajiem, bet
tad līdz pašam mazākajam, necilākajam.
Neviltota, neliekuļota mīlestība. Cik svarīgi! „Ja man būtu ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības,
es nebūtu nekas,” raksta Pāvils.
Draudze var paveikt daudz ko, bet, ja
nav mīlestības, kas nāk no Kristus, tā
nav nekas. Saprotot, cik tas ir nopietni,
lūdzu jūs – aizlūdziet arvien arī par mani,
ka varu pieaugt patiesā, neviltotā mīlestībā. Šī pieaugšana nenāk viegli. Ticu, arī
jūs to labi zināt.
4. Katrs draudzes loceklis pārbauda sevi.
Kad bērni aug, vecāki dažkārt piestiprina mērlentu pie durvju stenderes, lai
bērni varētu pieiet un nomērīties, par cik
tad ir paaugušies. Un prieks ir liels, kad
redzi – esmu paaudzies par 5 cm, par
10 cm. Es augu.
Katram draudzes loceklim vajadzētu
atkal un atkal uzdot šo jautājumu: „Vai
esmu paaudzies kā kristietis?” Pēc kā
varam noteikt, esam vai neesam auguši?
Pēc augļiem. Ne vārdi, ne nosaukums
Jēzus draudze ir svarīgākais. Par izaugsmi liecina dzīve, praktiskā rīcība.
Dievišķais magnēts pie cilvēkiem ārpusē sāk darboties tad, kad ļaudis par
draudzi sāk sacīt: „Viņi ne tikai runā par

ATSKAITES sapulcē 2013. gada 17. martā
ticību, bet arī dzīvo saskaņā ar to, kam
tic.” Viena no brīnišķīgām mērlentēm, ar
kuru sevi nomērīt, ir Gal 5:22–23: „Gara
auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība,
lēnprātība, savaldība.”
5. Katrs draudzes loceklis ir laimīgs
(ļoti) par iespēju būt dievkalpojumā.
Eklesia – Baznīca – Draudze. Izaicinātie.
Sapulcētie. No pasaules izaicinātie un
draudzē kopā sapulcētie – tā ir draudze,
kādu Kristus to ir gribējis. Bībelē lasām
par draudzi: „Dienu no dienas tie
vienprātībā pulcējās templī; bet mājās
tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un
sirds vientiesībā.”
Ikdienā mēs esam „izkaisīti” kā Kristus liecības sēkla katrs savā dzīvē, darbos, pienākumos. Mēs esam „izkaisīti”
arī mūsu kristīgajā kalpošanā, aktivitāšu
kopās. Un tās visas ir ļoti vajadzīgas, nozīmīgas un dārgas. Bet ir svarīgi atcerēties, ka mums ir vajadzīga arī šī kopā savākšanās, sapulcēšanās tur, kur varam
svinēt vienotību Kristū ar visiem brāļiem
un māsām. Un tāda vieta, kur Kristus
klātbūtnē varam sastapt pēc iespējas
vairāk brāļu un māsu, ir draudzes dievkalpojums.
Kristus draudzes vienotība, brāļu un
māsu sadraudzība sāk irt tur, kur sāk
domāt un sacīt: „Mūsu mazajā grupiņā,
mūsu kalpošanā, mūsu aktivitātē jau
mums viss vajadzīgais ir, tajā – mūsu
baznīca.” Nevis mūsu baznīca mūs nes,
bet Kristus Baznīca, draudze mūs nes.
Kristus sapulcina savus „izkaisītos”
bērnus dievkalpojumā. Tur tie ir Viņa
sapulcētie – Eklesia.
6. Katrs draudzes loceklis drīkst
būt laikmetīgs un moderns, bet –
nemazinot Dieva Vārda vēsti, tās
svētumu.
Un tā jau arī notiek. Ja kādam Bībeles
vēsts ir nemaldīga autoritāte, viss
nostājas īstajā līdzsvarā.
Draudzes priekšnieks Māris Pētersons
kādā e-pasta vēstulē rakstīja (dzirdēsim
vārdus, kas aicina reāli paskatīties uz
laiku, kurā dzīvojam): „ Kādus saskatām
vai gribam saskatīt draudžu cilvēkus: vai
tādus kā vēsturiskos romānos – strādīgus latviešus, kas regulāri apmeklē dievkalpojumus, maksā nodokli, bet arī
neuzdod liekus jautājumus, ir pasīvi
garīgajā ziņā? Tādi izmirst. Vai arī
modernus latviešus ar viņu problēmām,
jautājumiem, komplekso dzīves telpu,
bet kuriem baznīcas veidotā kopiena var

sniegt atbalstu, stabilitātes sajūtu un
cilvēcīgas attiecības, būt padomdevēja
ceļā pie Dieva? Starp abiem ir milzīga
atšķirība.”
Mēs esam priecīgi izmantot modernās,
laikmetīgās iespējas, lai pasludinātu
Evaņģēliju un kalpotu cilvēkiem viņiem
uztveramā, saprotamā veidā, nesamazinot vēsts saturu.
Jauki, ka mums ir tādi brāļi un māsas,
kas ir īpaši apdāvināti ar spējām, talantiem darboties un komunicēt visu šo
jauno iespēju kontekstā. Es nevaru beigt
par to brīnīties, kā viņi to visu prot un
spēj.
Nobeigumā gribu no sirds pateikties.
Pateicamies Dievam par Viņa žēlastību
un sargāšanu. Esam tikai tāpēc, ka Viņš
ir nomodā par mums.
Pateicamies katram draudzes loceklim. Bez jums nebūtu draudzes.
Pateicamies draudzes priekšniekam
Mārim Pētersonam par dedzīgo kalpošanu, vadot draudzes padomes un valdes
darbu.
Pateicamies revidentu priekšniekam
Jānim Miķelsonam par finanšu jomas
pārraudzīšanu.
Pateicamies draudzes padomes locekļiem, valdes locekļiem, revidentiem,
visiem aktivitāšu vadītājiem. Bez visu
jūsu ticības dedzības un kopīgā darba
mēs būtu ļoti nabagi.
Kad domāju par to, cik bagāta ir
mūsu draudze – ar kalpošanas nozarēm
un virzieniem –, es teiktu, ka esam ļoti
bagāti. Sirsnīgs paldies visiem, kas ir
iesaistījušies kādā no kalpošanām.
Aktīvā kalpošanā mēs kopā esam ap
100 cilvēku. Tas ir liels spēks!
Sirsnībā – mācītājs Erberts

ESI DROSMĪGS, LASI BĪBELI UN GAVILĒ!
Ja tev ir seši vai septiņi gadi, tu vēl tikai
sāc ticības ceļu, paņem rokās Bībeli un sāc
to lasīt, tad pirmajā brīdī tā var šķist biedējoša. Ja tu esi pieaudzis, vēl tikai sāc ticības
ceļu, paņem rokās Bībeli un sāc to lasīt, tad
pirmajā brīdī tā var šķist biedējoša. Kāpēc?
Jo daudziem šķiet, ka Bībele ir neinteresants visdažādāko noteikumu apkopojums,
proti, nedrīkst darīt to vai šo, noteikti jādara tas vai vēl kaut kas. Daudziem šķiet, ka
Bībele ir garumgarš stāsts par nepaklausību,
nebeidzamām nesaskaņām un karošanu.
Daudzi Dievu iztēlojas kā vienmēr dusmīgu
vīru, kura vienīgā vēlme ir sodīt par pārkāpumu. Arī Jēzu visbiežāk redzam attēlotu
šaušalīgās ciešanās, piesistu krustā. Vai
būt kristietim nozīmē skumt, bēdāties un
sērot par to, ka nekad nespēsim būt tādi,
kādus Dievs mūs vēlas redzēt? Vai Bībele ir
daudzu stāstu apkopojums par skumjām,
bēdām un sērām?
Nē!!!
Mazliet papētot Bībelē izmantoto vārdu
krājumu, var atklāt ko ļoti interesantu.
Proti, ar skumšanu saistītie vārdi, piemēram, skumjas vai noskumis, bēdas vai
bēdīgs, sēras vai sēro, asaras vai raudāt,
Bībelē ir minēti daudz retāk nekā priecīgie
vārdi, piemēram, gaviles vai gavilēt, līksme
vai līksmot, prieks vai priecāties. Dievs ir
visuspēcīgs, visuvarens, visu zinātājs, akmenskalns, pils un glābējs, stiprums, patvērums, vairogs, pestīšanas rags un augstais
palīgs. Dievs vada, svētī, dod un iepriecina. Arī Jēzus prata priecāties par dzīvi.
Viņš labprāt uzklausīja ikvienu, kam bija
nepieciešama palīdzība, un palīdzēja,
dziedināja, pavadīja laiku sadraudzībā.
Tāpēc, ja tev šķiet, ka:
• Bībele ir drūms, ciešanu pilnu notikumu savirknējums, tad ņem rokās Bībeli
(droši vari izmantot arī mūsdienu modernās
ierīces) un vienkārši sāc skaitīt, cik reižu
tajā ir pieminēti vārdi prieks vai gaviles;
• Dievs ir bargs, nosodošs sirmgalvis,
tad ņem rokās Bībeli un meklē Rakstu vietas par Dievu. Jau atkal tu saskaitīsi, ka ir
daudz vairāk tādu Rakstu vietu, kurās ir
skaidri apliecināts, ka Dievs mīl katru no
mums;
• Jēzus ir cietējs, tad ņem rokās Bībeli
un lasi Jauno Derību. Tu ieraudzīsi, ka
pirms ciešanām Jēzus piedzīvoja daudz
priecīgu brīžu un bija jauks un gaišs cilvēks.
Un pēc Viņa ciešanām pie krusta notika
neiedomājamais – Viņš augšāmcēlās.
Ja atbrīvosies no bailēm un aizspriedumiem attiecībā uz Bībeli, atvērsi savu sirdi
labajam un mācīsies to saskatīt Bībelē, visi
šie atklājumi liks tavai sirdij gavilēt priekā.
Vita Rudzīte
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Kopš 2012. gada Austra Ošleja vada Jēzus draudzes
kori, svētdienās un svētku dienās priecējot draudzi ar
dziedājumiem. Kautrīgā āriene ir mānīga, smejas kora
vadītāja, atklājot, ka nebūt nav tik bikla, kā daudziem šķiet.
Ceļš uz Jēzus draudzi Austrai nebija rozēm kaisīts, taču viņa
ieguva pārliecību, ka Dievam viss ir iespējams, un tagad savas
lielās dzīves izvēles viņa mācās uzticēt Viņam.
Ar Austru Ošleju sarunājās
Edgars Gertners

Jēzus draudzē Tu pirmoreiz nonāci pirms desmit gadiem. Tavi vecāki
ir katoļi – kā nākas, ka atnāci uz
luterāņu draudzi?
A: Augu mīlošā, kristīgā ģimenē,
Dieva vārds man bija zināms, taču neviens nespieda iet uz baznīcu vai kādu
konkrētu konfesiju. Arī lēmumu kristīties pirms četriem gadiem pieņēmu pati.
Atskatoties uz bērnību, redzu, cik noslēpumains ir Dieva ceļš. Izrādās, ka esmu
augusi kopā ar Bikšu ģimenes bērniem –
viņi dzīvoja pretējā mājā Irbenes ielā.
Vecmāmiņa bija kontaktējusies, labi
zināja to ģimeni un, kad atradu Jēzus
draudzi, biju pārsteigta, ka visi jau zina –
tur ir ļoti labs mācītājs. Biju neizpratnē –
kā, kur, pa kuru laiku viņi to visu
uzzinājuši?
Tiešām neviens no radiniekiem
pat nedeva mājienu, kuru draudzi
apmeklēt?
A: Nē. Atceros, ka mammas mamma,
kas bērnību bija pavadījusi dziļā Latgalē,
mācīja man latgaliski Tēvreizi. Tagad,
skatoties filmu par Boņuku, iekšā kaut
kas notrīs, jūtu, ka tas ir kaut kas mans,
taču apzināti atcerēties vairs nespēju.
Vai vecāki bija iecietīgi pret visām
bērnības izvēlēm?
A: Nē. Pusaudzes gados, kā jau daudziem, man līda ārā pirmie „ragi” un
gribējās pierādīt savu taisnību. Taču pat
tad mani uzrunāja ar mīlestību un neviens nelika iet stūrī lasīt Bībeli.
Atceries kādu konkrētu gadījumu?
A: Piemēram, spurojos, jo man bija
ļoti stingrs režīms. Mūzikas skolā mācījos
pianistos, un sešas stundas dienā bija
jāspēlē instruments. Tas jau tā likās
diezgan mokoši, bet tad sākās pirmās
diskotēkas. Pamatskolas vecākajās
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klasēs, pēc skolas noteikumiem, pasākumā varēja palikt līdz vienpadsmitiem, jo
mēs taču bijām lielie un varējām ballēties. Bet man deviņos atbrauca pakaļ
tētis – tad sāpēja sirds, raudāju un bija
kauns. Tētim mūždien liku apstāties aiz
stūra, ka tik skolasbiedri neredzētu, ka
iekāpju viņa mašīnā. Brīnos, kā vecāki
mani izturēja – pusaudzes gados esmu
kliegusi, cirtusi durvis un taisījusi kaprīzes. Daudziem tas varētu šķist pārsteidzoši, jo visi jau domā, ka esmu kautrīga, mīļa un mierīga. Tikai tuvie cilvēki
zina, cik liels pārbaudījums es tolaik biju
vecākiem. Jā, bieži vecāku attieksme
man šķita netaisnīga, bet tieši kristīgajā
vidē, ikdienā redzot attiecības ģimenē,
piemēram, kā tētis izturējās pret mammu
un saviem vecākiem, es sapratu Dieva
neizmērojamo mīlestību.
Cik gadu vecumā sāki to apjaust?
A: Man bija aptuveni 12 vai 13 gadu,
bet 14 gados aizbraucu uz liktenīgo
Jēzus draudzes nometni Gančauskās. Tad
arī parādījās lielās acis – jaunieši tajā
vecumā nedzer, nepīpē un viņiem ir forši!
Tu dzēri un pīpēji?
A: Augu mūziķu bohēmistu vidē...
Esmu daudz ko darījusi – bieži bara instinkta vadīta –, bet nevaru teikt, ka
lepojos ar visu, ko esmu pamēģinājusi.
Tie ir dažādi ceļi, jo īpaši starp mūziķiem.
Vieni teiks, ka tas ir vajadzīgs, jo nekas
ģeniāls bez apreibināšanās nevar rasties.
Tagad esmu iepazinusies ar daudziem
kristīgiem mūziķiem, kas raksta vēl
skaistākas dziesmas un droši vien neko
apreibinošu nav mēģinājuši, bet redzi –
tās ir divas atšķirīgas pasaules. Kurai
ir taisnība, to droši vien nekad neuzzināsim.
Kā tāda dumpīga tīne nokļuva

kristīgajā nometnē?
A: Mans brālis mācījās vienā klasē ar
Ilsumu meitu, kas arī ir Jēzus draudzē.
Iveta Ilsuma vāca pirmās grupiņas, un
mans brālis aizbrauca uz nometni, bet es
paliku mājās spēlēt klavieres un dusmojos. Mierināju sevi – ai, kristīgā nometne,
droši vien neko daudz nebūšu zaudējusi –, bet brālis atbrauca no nometnes
un sāka stāstīt, cik forši gājis – tur bijusi
klinšu siena un Bībelei nemaz nav bijusi
centrālā loma.
Pēc gada nometne notika atkal.
Manas klasesbiedrenes māsa netika, un
viņa zvanīja, lai es braucu līdzi – lai ir
sakarīga kompānija. Pielauzām vēl vienu
klasesbiedreni. Trīs dāmītes sametām
čemodānus un tā ļoti skeptiski teicām –
nu, tagad skatīsimies, kas nu būs.
Aizbraucām, un jau pirmajos mirkļos
iepatikās. Bijām vienā grupiņā ar citiem
skolasbiedriem, un tad caurām naktīm
gāja vaļā sarunas par pasniedzējiem un
priekšmetiem, attīstījās savi domu lidojumi, izveidojām grupu, vēlāk pat ierakstījām disku un nospēlējām koncertu
baptistu draudzē Āgenskalnā. Pēc nometnes bija asaras acīs, negribējās braukt
prom. Tad mani uzaicināja uz jauniešu
vakariem. Pati neattapos, kad jau biju
piesēdināta pie klavierēm... Tas mani
apbūra.
Tobrīd biji sajutusi, kas ir Jēzus?
A: Nē, personīgas attiecības nāca
vēlāk. Viņš nebija svešs, man nebija
tūkstošiem jautājumu, taču pārliecība
radās vēlāk. Kad ienācu draudzē, man
teica, ka vajag kristīties un iesvētīties,
bet tanī mirklī tas „jā” likās kā laulībās –
ka pasaki „jā” uz mūžu mūžiem. Tāpēc
uzreiz nepiekritu un vēl ilgi meklēju
atbildes.

Kāpēc?
A: Biju pārliecināta – ja gribu, varu
lasīt Bībeli savā būdiņā. Kāpēc man tam
vēl simt cilvēku? Draudzē iepazinu labu
pasauli, kur cilvēki smaida un jokojas,
bet tanī pašā laikā man klasē bija tuvi
draugi, kas darīja pretējas lietas un
dzīves jēgu meklēja citā veidā. Godīgi
sakot, tīnes vecumā es spēlēju abās
komandās. Vienā brīdī pieslēdzos baznīcai, bet citā, kad bija izdevīgi, – laicīgajai
pasaulei. Skatījos, kā man patīk un ir
izdevīgāk. Ironiski, bet to, kas cilvēkam
ir, viņš bieži novērtē tikai tad, kad tas
tiek atņemts... Dievs man uzlika lielu
pārbaudījumu.
Tu no draudzes aizgāji...
A: Tas īsti nebija mans lēmums, bija
iesaistīti vairāki cilvēki, tāpēc sīkāk
nevaru stāstīt. Biju iesākusi draudzē
vairākas lietas, un pēkšņi man bija
jāaiziet. No vienas puses, nebija grūti,
jo nebiju ne kristīta, ne iesvētīta, bet,
no otras puses, bija puņķi un asaras.
Meklēju iespējas citās draudzēs, taču
atskārtu, ka baptistos, Torņakalnā un
citur Ziemassvētki ir pilnīgi citādāki nekā
Jēzus draudzē.
Un tad man bija darījums ar Dievu.
Es lūdzu: ja Viņš man parādīs iespēju
atgriezties, tad es teikšu „jā” – kristīšos
un iesvētīšos.
Kā noprotu, lūgšana tika piepildīta?
A: Protams, kādam tā liksies sakritība, bet es aizbraucu uz nākamo nometni un atgriezos draudzē, kur viss bija
brīnišķīgi sakārtojies. Joprojām nespēju
aptvert, ka lietas var tā sakārtoties!
Cilvēks cenšas shēmot un atduras pret
vienu „nē”, pret otru „nē”, bet Dievam
viss ir iespējams! Tad arī pieteicos iesvētes mācībā un man sākās intīmas un
tuvas attiecības ar Dievu kā Austrai.
Sapratu – ja pazaudēšu Dievu, tad man
nebūs nekā.
Nu jau četrus gadus esi Jēzus
draudzē. Kā raugies uz noieto ceļu?
A: Kaut arī esmu spurojusies pretī,
man vienmēr ir bijusi sajūta, ka eju pa
iemītām pēdām – lieku soli, bet Kāds
jau smagāko ir izdarījis pirms manis.
Dažbrīd nespēju to pietiekami novērtēt.
Tagad es saprotu to mīlestību, kāda ir
bijusi ģimenē, to, cik daudz cilvēku lūdz,
lai korī viss izdotos. Reizēm ir tā, ka,
ejot uz mēģinājumu, nav spēka. Jau
trijos dienā miegu ciet un šausminos –
kur vēl vakarā iešu pie cilvēkiem: man
ir jādod, bet ko lai dodu, ja esmu tukša?
Taču ceļā uz baznīcu ar katru soli kā
balons uzpildos ar neizsakāmu spēku un
mīlestību, ko nespēju izskaidrot! Man
nekad dzīvē nav bijis garlaicīgi.

Vai arī klīniskās psiholoģijas
studijas izvēlējies, lai būtu interesantāk?
A: Iestājos Dieva vadīta. Biju simtprocentīgi pārliecināta, ka būšu režisore.
Gāju uz Kultūras akadēmiju, bet izkritu
pirmajā kārtā. Vecāki uzstājīgi teica, lai
iesniedzu dokumentus vēl divās vietās.
Pateicoties viņiem, vienu nakti nosēdēju
pie interneta, sprauslājot par to, ko piedāvā mūsu izglītības sistēma, un atradu
psiholoģiju. Tiku gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, bet
izvēlējos pēdējo, jo tas skanēja kruti.
Tas bija traki – pēc mūzikas mācījos anatomiju, lasīju fizioloģijas latīniskos nosaukumus... Bet man patika. Beidzot
varēju izpausties kā Austra, jo mūziķu
vidē vienmēr biju pusēnā – mani pazina
caur mammu vai tēti. Četrus gadus
esmu malusies pa freidiem un jungiem,
risinājusi savus melnos caurumus, un tā
ir interesanta pieredze, jo daudzi kristieši, izdzirdot vārdu „psihologs”, novēršas. Esmu pazaudējusi daudzus paziņas,
jo cilvēki atsijājas. Varbūt viņiem bail.
Esi izlēmusi, ko studēsi tālāk?
A: Kā cilvēks varu domāt visu ko, bet
tagad atkal ir sajūta, ka beidzu vidusskolu un visas durvis vaļā, bet nezinu pa
kurām iet iekšā. Vienreiz jau teicu:
„Es zinu labāk nekā Tu!” un izlidoju pa
Kultūras akadēmijas durvīm. Ja godīgi
jāsaka – nezinu, kur sēdēšu nākamgad,
bet man ir koris, ko ļoti mīlu, un esmu
priecīga par mūsu panākumiem. Cenšos
mācīties dzīves lielās izvēles ielikt Dieva
rokās, jo es varēšu cīnīties, cik ilgi gribēšu, bet pēc desmit gadiem Viņš mani
noliks turpat atpakaļ, ja nebūšu sapratusi... Arī tagad ir šaubu laiks, tāpēc es
lūdzu Dievu.
Ja reiz ierunājies par kori – vai
nākotnē varam sagaidīt kādu pārsteigumu, piemēram, šovu Amerikas
gospeļkoru tradīcijās?
A: Kad man uzdeva jautājumu, vai
vēlos un varu vadīt kori, ātri izšāvu „jā”
un tikai tad sapratu, ko uzņemos. Man,
piemēram, nav tādas profesionālas izglītības kā daudziem draudzes mūziķiem.
Būšu skarba, bet mēs kā draudze nenovērtējam, kādu ērģelisku baudījumu
katru svētdienu pienes Vita Kalnciema.
Atliek ieiet tepat Vecrīgas draudzēs, un
muzikālais baudījums ir daudz vājāks,
nemaz nerunājot par lauku draudzēm,
kur ir fantastiski instrumenti, bet nav,
kas tos spēlē.
Ir redzēts, ka baznīcā dzied gospeļus
vai spēlē ģitāru. Es nesaku, ka bungām
nav vietas baznīcā – ja dari no sirds, arī
ar trijstūrīti var slavēt Dievu. Bet visam
ir savas robežas – tas ir standarts, ko

cilvēki sagaida dievkalpojumā. Viņi
skaidri zina, ka te neskanēs džezs vai
Raimonds Pauls. Nezinu, kāpēc daudzas
baznīcas dziesmas ir minorīgas, bet
šīs dziesmas ir pārdzīvojušas gadu
simtus un ne velti. Varam ieviest kādu
novitāti uz pieciem, desmit gadiem, bet
nākamais kora vadītājs tik un tā sāks
ar kanoniem un klasiskajām vērtībām.
Tādas augšējās lietas ir Dieva ziņā –
nekad nevarēsim izpatikt visiem, jo uz
draudzi nāk gan jaunietis, gan tantiņa,
kas vēlas dziedāt korāli savā veidā.
Mums ir bagāta draudze, un varam nākt
uz jauniešu vakariem, kur ir citāda mūzika, bet dievkalpojums ir rituāls. Ne velti
sprediķis ir tad, kad tam ir jāskan.
Neviens to nepārcels uz dievkalpojuma
beigām tikai tāpēc, lai kāds, kam gribas
pagulēt, varētu nogulēt lasījumus un
atskriet uz sprediķi.
Kāda, pēc tavām domām, ir kora
loma draudzē?
A: Mans kora moto ir „Augam garīgi
un muzikāli, bet pirmais ir Vārds”.
Jebkuras dziesmas pamatā ir psalms
vai cita Bībeles vieta, un mūzika to tikai
izskaistina. Lapa pacieš daudz ko, bet
mēs varam piedot krāsu, atdzīvināt un
aiznest Vārdu citos augstumos. Kādam
vajag dzirdēt mācītāju Erbertu, kādam
lasīt Bībeli, bet vēl kādam – dzirdēt kori.
Vārds „gavilēt” man asociējas ar kori –
mūsu loma ir gavilēt.
Ar šādu pārliecību dzīvo arī ikdienā vai tomēr joprojām iznāk spēlēt
divās komandās?
A: Es vēl pielāgojos, jo manas
attiecības ar Dievu ir intīmas. Apbrīnoju
kristiešus, kuri var pacelt karogu un būt
frontes priekšgalā, bet es laikam...
Kaunies?
A: Nē. Ja kāds pienāks un paprasīs
manu pieredzi, es to neslēpšu, bet vai
varu novadīt konferenci par to, cik forši
būt kristietim? Laikam nē. Attiecības ar
Dievu esmu atradusi salīdzinoši nesen,
un man tās ir ļoti jākopj, lai varētu
runāt skaļi. Ir grūti, kad tuvi cilvēki
argumentē, met virsū kristiešu šmuces
un jautā – ar ko tavs Dievs ir labāks
par Budu, Muhamedu vai kādu citu? Es
nevaru uz to atbildēt. Es kā Austra varu
atbildēt, ka manu dzīvi Dievs uzlabo. Kad
neesmu baznīcā, esmu vāja un nespēju
uzvarēt dzīves cīņas. Reizēm aizdomājos – ar ko esmu labāka? Kāpēc es
saprotu, bet tas otrs, kas ir tik mīļš un
dārgs, kāpēc viņš nesaprot Dieva
mīlestību? Tātad tas notiek individuāli.
Ja tev būtu iespēja Lieldienu rītā
uzrakstīt Dievam sms, ko tu rakstītu?
A: Tikai vienu vārdu – PALDIES. No
sirds pārdomātu un patiesu.
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9. martā mūsu draudzē notika
seminārs par Bībeles lasīšanu, ko vadīja
Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs
Jānis Bitāns.
Vispirms J. Bitāns izteica aicinājumu
Bībeli lasīt nevis kā jebkuru citu
grāmatu – rindiņu pa rindiņai no kreisās
uz labo pusi –, bet gan, tā sakot,
dziļumā. Šajā kontekstā tika aplūkota
Rakstu lasīšanas metode, ko
oriģinālvalodā sauc lectio divina (no
latīņu val. – „dievišķā lasīšana”). Tās
pamatā ir ne tikai Bībeles teksta
iepazīšana, bet arī dziļa tās satura
atklāšana un piedzīvošana tā, kā Dievs
to vēlas atklāt caur savu Vārdu.
Mācītājs J. Bitāns jau sākumā minēja,
ka šis seminārs būs tikai ievads tēmā
lectio divina, jo tai var veltīt vairākas
dienas un pat sesijas, to izzinot un
mācoties praktizēt arvien pilnīgāk.
Pirms lasīšanas ir svarīgi tai pienācīgi
sagatavoties: izvēlēties vai radīt
atbilstošus apstākļus – atrast piemērotu
vietu, lai domas nenovērstu ne vizuāli,
ne skaņas impulsi un lai būtu ērti lasīt
(piemērots apgaismojums), kā arī
ieplānot konkrētu laiku, ko veltīt tikai šai
nodarbei. Mācītājs aicināja nenovērtēt
šo sagatavošanās posmu par zemu, jo,
tikai ļaujot prātam netraucēti nodoties
Dieva Vārda lasīšanai un pārdomāšanai,
to var piedzīvot arī dvēselē. Ne mazāk
svarīgi ir izvēlēties lasīšanai noteiktu
tekstu, nevis atvērt Bībeli nejaušā vietā.
Viens no ieteikumiem bija sekot Baznīcas
liturģiskajiem tekstiem. Tā lasītājs būs
kopībā ar visu Baznīcu un lasāmais
teksts atbildīs Baznīcas gada tematikai,
tātad arī dievkalpojumos dzirdamajiem
lasījumiem. Tāpat nozīmīgi ir lūgt, lai
Svētais Gars ir klātesošs un palīdz sirdij
būt atvērtai un saklausīt to, ko Dievs
caur šo Bībeles tekstu vēlas atklāt.
Šīs Bībeles studēšanas metodes
pamatā ir četri soļi – lasīšana,
pārdomāšana jeb meditācija, lūgšana
un atrašanās Dieva klātbūtnē jeb
kontemplācija.
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Lasīšanas posmā notiek iepazīšanās
ar tekstu, tā vēstījumu. Pēc vajadzības
tekstu var lasīt atkārtoti, izmantot
komentārus (svarīgi, lai tie būtu no
uzticamiem avotiem vai autoriem), lai
pilnīgāk izprastu attēloto situāciju vai
noskaidrotu kādus būtiskus jēdzienus.
Var atrast un izpētīt paralēlās vietas
Bībelē, kas arī rada plašāku izpratni par
notikumiem, atsaucēm un simboliem.
Lasot – īpaši ļoti pazīstamas vietas – ir
svarīgi tekstu uztvert pēc būtības, neļaut
to pārņemt kādām bieži dzirdētām
frāzēm, kas traucē atklāties dziļākajam
saturam.
Pārdomāšanas jeb meditācijas laikā,
kad jau notikusi iepazīšanās ar teksta
saturu, lasītājs, pēc J. Bitāna vārdiem,
apskata sevi Dieva Vārda gaismā, attiecina to uz sevi, noliek sevi „zem
lupas”, izlasīto tekstu pārdomā un ļauj
tam aktualizēties. Pretēji lasīšanai
meditācija ir iekšējs, subjektīvs process,
kura laikā mēs ļaujam Dieva Vārdam
ienākt sevī.
Lūgšana pēc meditācijas izriet no
pārdomām vai apceres par izlasīto.
Varbūt pēc izvēlētā teksta pārdomāšanas
ir atklājies kāds jautājums, grēks vai
problēma, ko nest Dieva priekšā, varbūt
ir aktualizējies kaut kas tāds, kas
iepriekš nav bijis priekšplānā. Tomēr arī
tad, ja tā nav, vienmēr Dievam var
pateikties par to, ko esi varējis izlasīt.
Pēdējais lectio divina solis ir
kontemplācija – atrašanās Dieva
klātbūtnē, kad lasītāja darbība beidzas.
Var ļaut apklust savam prātam, vārdu
plūdumam, esot sirds lūgšanā, kad
notiek nevis runāšana, bet klausīšanās.
Šis mirklis ir līdzīgs brīdim pēc dievkalpojuma, kad ir bijusi grēksūdze,
dziesmas, lūgšanas, Svētais Vakarēdiens
un, visam beidzoties, ir sajūta, ka
var vienkārši atrasties Kunga priekšā.
Svarīgi, ka šis stāvoklis nerodas uzreiz,
ienākot baznīcā vai atverot Rakstus, bet
gan pēc sirds izmeklēšanas, pārdomām
un lūgšanas.

Pierakstījusi Līga Ilsuma

MŪZIKA KĀ LŪGŠANA

Ingus Macats par savu muzikālo
kalpošanu Jēzus draudzē stāsta: „Kādēļ
es nodarbojos ar mūziku? Kādēļ es
dziedu, spēlēju un komponēju? Īsā
atbilde ir pavisam vienkārša – man tas
sagādā gandarījumu, piepildījumu un
prieku. Dažādu žanru kristīgajā mūzikā
īpaši sajūtu Dieva klātbūtni un ticu, ka ar
tās palīdzību varu Viņam tuvoties.
Ar mūziku nodarbojos jau kopš
agras bērnības – piecu gadu vecumā
vecmamma aizveda mani uz ansambli
„Dzeguzīte”. Vēlāk iestājos J. Mediņa
mūzikas skolas klavieru klasē, ko pēc
astoņiem gadiem arī sekmīgi absolvēju.
Tad domāju, ka manas attiecības ar
klasisko mūziku ir beigušās. Tikai tagad
saprotu, ka tieši ar klavierskolotāja Renē
Salaka, kā arī ar solfedžo un mūzikas
literatūras skolotājas Dzintras Amatas
gādību man ir ieaudzināta īsta mīlestība
pret klasisko mūziku.
Vidusskolas laikā ar web kameru
filmēju apšaubāmas kvalitātes video,
kuros dziedāju un spēlēju klavieres.
Liku tos portālā YouTube. Tieši tur mani
atrada Ilze Gailīte, kas uzaicināja dziedāt
savā kristīgajā grupā Priority. Tolaik
es vēl nebiju kristietis, tomēr piekritu,
būdams gatavs izmēģināt ko jaunu.
Turpmāko nevaru izskaidrot citādi,
kā vien sakot, ka Dievs caur mūziku
darbojās manā sirdī, to pārveidodams un
ravēdams no nezālēm kā nekoptu dārzu.
Pusgadu vēlāk es attapos jau ticīgs.
Draudzes kalpošanā iesaistījos
pamazām. Vispirms piedalījos slavēšanā
draudzes vasaras nometnē, tad
iesaistījos ansamblī, draudzes korī un
vēlāk arī Svētdienas skolā. Šogad esmu
arī Alfas komandā. Ne velti dažreiz
smejos, ka drīz būšu itin visur – arī

NĀC
UN
DARI!

DIĀNA MEŽECKA
Diānas ceļš ar mūziku sākās, kad mamma
viņu aizveda uz mūzikas skolu. Klavieres tad
nebija viņas specialitāte, bet gan obligātais
papildinstruments. Viņai patika klausīties, kā
skan Guntara Prāņa un citu mūziķu sniegums
pērminderos. Tomēr nesūdzos, jo tas
baznīcā, un tad viņa nodomājusi, ka pati gan
man sagādā prieku un gandarījumu.
nevarētu tik ātri nospēlēt. Tūlīt pēc tam (tas
Tieši slavējot Dievu, es visdziļāk izjūtu
bija pirms 13 gadiem) viņu uzaicināja spēlēt
Viņa klātbūtni.
dziesmu pavadījumus LEAF evaņģelizācijas
Dažreiz iznāk sacerēt arī kādu
grupā. Viņa piekrita, tomēr sākotnēji uztrauskaņdarbu, taču par komponistu sevi
kums bijis liels. Taču Diāna saka: „Ja Dievs
nekad neesmu uzskatījis – neesmu
aicina kādam uzdevumam, Viņš arī sagatavo
mācījies ne kompozīciju, ne harmonijas
un iedod visu, kas tam vajadzīgs.”
mācību, un visā, ko saceru, vados
No sākuma slavēšanas grupas dalībnietikai pēc savas iekšējās dzirdes,
kiem bija grūti citam ar citu saspēlēties, jo
meklējot interesantas, taču labskanīgas
traucēja gan muzikālās pieredzes trūkums,
harmonijas.
gan muzikālās gaumes dažādība. Pēdējos
Tā kā man nav nekādas izglītības
divos gados ir izveidojies stabils slavēšanas
kompozīcijā, esmu pret sevi ļoti kritisks,
grupas sastāvs. Visas traucējošās lietas ir
cenšos atrast kaut ko jaunu – salikumus,
izzudušas, mūziķiem sakrīt muzikālā gaume
kas nebūtu „parastie četri akordi”.
un vairs nav grūti koncentrēties uz galveno.
Daudz kas mana iekšējā recenzenta
Diāna: „Tā ir Dieva vadība – savest īstajā
kritiku neiztur un tiek nocirsts pašā
vietā kopā cilvēkus, kas grib Viņam kalpot.
saknē. Man ir arī sistēma, ar kuras palīDievs visas iepriekšējās lietas ir virzījis tā,
dzību nosaku, vai mans veikums
lai es šeit būtu. Katru reizi lūdzam, lai mēs
ieraudzīs dienasgaismu. Parasti, kad top
spēlētu Dieva godam, nevis savam priekam.
jauns skaņdarbs, pirmajā dienā pats par
Tieši tāpēc man patīk tas, ka jauniešu vakato esmu sajūsmā, bet vēlāk entuziasms
ros varam spēlēt no balkona, kur neesam
noplok. Ja man pašam pēc trim dienām
redzami. Liela nozīme ir arī tehniskajam
tas šķiet daudzmaz kvalitatīvs, parādu
līmenim, tāpēc nepārtraukti ir jāpilnveidojas,
arī kādam citam. Vēl kādas grūtības,
ejot uz privātstundām, lai spēlējot par notīm
ar ko šajā jomā saskaros, nāk no mana
nav jādomā. Šajā procesā Dievs liek dziļāk paticības vājuma. Bieži es atduros kā pret
domāt par dziesmu nozīmi. Mani Dievs vissienu – nespēju ielikt dziesmā vārdus,
vairāk ir mācījis tieši dziesmu gatavošanas
kam pats ar savu grēcīgo sirdi līdz galam
procesā; tad iznāk kaut kā citādāk paskatīties
neesmu noticējis. Ticu, ka arī šādi Dievs
uz teks-tu, ko dziedam. Ir bijusi arī sajūta,
man uzrāda, kādās jomās man vēl jāaug
ka šoreiz nav sanācis labi nospēlēt, bet pēc
ticībā un paļāvībā uz Kungu.
sajūtām nevar novērtēt, kā slavēšana ir izdeMūzika man šķiet kā lūgšanas forma.
vusies. Tādos brīžos ir nepieciešams uzticēties
Un man gavilēt nozīmē dziedāt Kungam
Dievam, ka Viņš strādā, ka Viņš cilvēkus
slavu – gluži kā Jēzus sacīja – no māju
aizskar neat-karīgi no slavētāju tehniskā
jumtiem.”
izpildījuma.”
Sirsnīgs paldies Ingum par viņa
Diāna uzskata, ka Dievs pats ieliek cilvēku
kalpošanu mūsu draudzē! Pateicība
kalpošanā; ja kāds pats izdomā, kur kalpos,
Dievam par brīnumainajām dāvanām, ko
tad var atdurties kā pret sienu. To, vai kalpoViņš piešķir saviem bērniem!
šana ir no Dieva, var just pēc gandarījuma,
Alise Pīrāga
ko dod paveiktais darbs. Tas nozīmē nevis
to, ka nebūs grūtību, bet gan to, ka tās
atrisināsies citādi.
Paldies Diānai, ka viņa ir atsaukusies Dieva aicinājumam un ka ar šo kalpošanu var aizsniegt daudzas sirdis, kas vēlas ar dziesmām Viņu pielūgt.
Ja kāds jūt sirdī aicinājumu pievienoties draudzes mūziķiem, esat laipni aicināts
iesaistīties, jo ir vēl daudz brīvu jomu, kur mūziķi ir vajadzīgi.
Baiba Nevarževska 7

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

SIRSNĪGI SVEICAM!

UZMANĪBU! VASARAS NOMETNE!
Informējam, ka šogad mūsu draudzes
VASARAS NOMETNE
notiks 21.-26. jūlijā

Biruta Čonka
Velta Krauja
Biruta Kalnciema
Milda Bikše
Māra Mazure
Laimdota Kalna
Gunta Cerecka
Dzintra Kursīte
Imants Dravenieks
Inta Zerafima
Maira Gūtmane
Ilmārs Zviedris
Ruta Bambāne
Jolanta Cukure
Ģirts Bērziņš

91
89
84
83
81
81
70
65
60

(05.04.)
(27.04.)
(06.04.)
(29.04.)
(22.04.)
(23.04.)
(09.04.)
(20.04.)
(01.04.)

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

55
50
50
50
45
40

(01.04.)
(02.04.)
(06.04.)
(08.04.)
(06.04.)
(26.04.)

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

MŪŽĪBĀ
Valda Andriņa
(25.04.1949.-01.02.2013.)
Voldemārs Leja
(17.11.1924.-15.02.2013.)
Aivars Sprincis
(01.03.1933.-25.02.2013.)

Madonas novada
Sarkaņu pagasta „Rēķu kalnā”.
Ieplānojiet atvaļinājumu laikus,
lai varat piedalīties! Būsim visi kopā!
Tuvāka informācija sekos.

2013. GADA FEBRUĀRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
2511
Ziedojumi
1501
Kolektes
Mērķziedojumi (Alfa kursam, ambulancei, remontam u.c.) 1159
140
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
69
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
5380
Kopā
Izdevumi, Ls:
Algas (10 darbinieki)
Nodokļi
Apkure janvārī
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Izdevuma "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Remonta materiāli
Palīdzības pabalsti (3 cilvēkiem)
Degviela
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
"Rīgas ūdens"
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Sakaru pakalpojumi
Bankas pakalpojumi
"Venden" ūdens
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

1903
1532
1465
400
156
122
122
200
110
80
41
28
31
30
19
15
14
7
6275

INFORMĒ
BIBLIOTĒKA
Es krūze Tu dzēriens : Dzeja
un atziņas – Rīga :
Visual Studio, 2011.
Pilns plaukts krūžu
podnieka darbnīcā.
Kādu saturu nes
trauks? „Es krūze,
Tu – Dzēriens, Jēzu!
Kam esmu paredzēts? Kā varu kļūt
par derīgu trauku, par ietilpīgu
trauku, par ērtu un parocīgu
trauku, lai no manis nebūtu grūti
vai pat neiespējami dzert? Kā
saprast savu trauka uzdevumu
un izpildīt to?” Atbildes uz šiem
un citiem jautājumiem dzejas
un atziņu krājumā meklē desmit
kristīgi autori. Grāmata ir viens
no gaišāko noskaņu izdevumiem,
ko nācies lasīt. Slava, pateicība
un pielūgšana Dievam caurvij ik
rindu.

Ingūna Stranga

Redaktore: Līga Amata Korektores: Maija Frīdberga un Inguna Puķīte
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Vita Rudzīte, Baiba Nevarževska, Alise Pīrāga, Lelde Kupce,
Edgars Gertners
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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

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 plkst. 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
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"

