Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus.
Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām
spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. /Ef 4:15-16/

Ir dzirdēts sakām: „Es ticu
Jēzum, bet Baznīca man nav
vajadzīga.” Izklausās diezgan
laikmetīgi. Netrūkst arī to, kuri
piebalso: „Tas ir tieši tas, kas
mums vajadzīgs – ticība Jēzum
bez piederības kristīgajai
Baznīcai.” Bet varbūt tomēr ir
vērts reiz tā godīgi noskaidrot,
kas tad kristīgā Baznīca ir.
Viena no svarīgākajām atbildēm uz šo jautājumu ir tā, ka
Baznīca ir Kristus ķermenis.
Būtībā – Viņa redzamā daļa
šeit, pasaulē. Apustulis Pāvils
par to raksta: „Bet jūs esat
Kristus ķermenis un katrs par
sevi tā locekļi” (1Kor 12:27).
Ja nu Bībele patiesi ir
autoritāte, tad sacīt, ka Baznīca
man nav vajadzīga, nozīmē
vienlaikus pateikt to, ka arī

Kristus man nav vajadzīgs.
Baznīca ar Kristu ir tik vienota,
ka Bībele saka: tā ir paša
Kristus ķermenis.
Nevienam nav sniegta tāda
īpaša privilēģija, kā būt pilnīgi
neatkarīgam, nesaistītam ar
citiem Kristus Baznīcā esošajiem, bet vienlaikus būt vienotam ar Kristu. Šāda individuālisma un egoisma pie Kristus
nav. Bībele māca, ka visi
kristieši Baznīcā, šajā Kristus
ķermenī, kā locekļi ir cieši vienoti cits ar citu – gluži kā
locekļi mūsu fiziskajā ķermenī.
Vai esat kādreiz domājuši
par to, cik lielā un dziļā mijiedarbībā ir ķermeņa locekļi?
Patiesībā šīs mijiedarbības
plašumu mūsu prāts nemaz
nespēj aptvert. Nu kaut vai –

tu iegriez pirkstā, un kas notiek? Viss tavs ķermenis steidzas talkā šo brūci dziedināt
ar visu to dzīvības potenciālu,
kas tevī ir. Tieši tā, esot Kristus
Baznīcā, katrs atsevišķais ir
visciešākajā kopībā ar citiem.
Atrašanās šajā prātam līdz
galam neaptveramajā Baznīcas
kopībā mijiedarbībā ar citiem
ir vienīgais veids, kā palikt vienotam arī ar Jēzu. Man tiešām
jāapbēdina visi tie, kuri domā,
ka var Kristum piederēt arī bez
ciešas iekļaušanās Viņa paša
dibinātajā un mīlētajā Baznīcā.
Tas būtu līdzīgi, kā roka sacītu:
"Es gribu paveikt visus labos
darbus, bet neesot pievienota
ķermenim."
Tā nu Kristus to ir vēlējies
un izveidojis, ka Viņa dzīvības
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spēku un enerģiju Viņš nogādā
pie mums caur savu Baznīcu –
šeit, pasaulē, esošo Viņa ķermeni. Tikai esot iekļautam šajā
ķermenī, Kristus dzīvības spēks
caurstrāvo arī mani. Caurstrāvo
ar noteiktu mērķi – lai arī es
mīlestībā kalpotu citiem ar
tiem talantiem un dāvanām, ko
Dievs man ir devis.
Viens mums ir jāsaprot – bez
iekļaušanās kristīgās Baznīcas
„asinsritē” atrašanās kopībā
ar Kristu ir tikai ilūzija, kurai
lemts gaist. Mācīsimies būt ļoti
pateicīgi par Kristus Baznīcu,
kurā esot mums ir Kristus!
No sirds priecājoties par visiem
brāļiem un māsām
visaptverošajā Kristus Baznīcā,
mācītājs Erberts Bikše
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Otrdien, 9. jūlijā, plkst. 18.30
draudzes
nometnes
sapulce.
Visa
informācija par to, kas jāņem līdzi, kas
notiks nometnē u. tml. Notiks maksāšana
visiem tiem, kas izmantos autobusu
uz nometni un atpakaļ.
Svētdien, 14. jūlijā, plkst. 10.00
jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums.
No 21. līdz 26. jūlijam notiks Jēzus
draudzes vasaras nometne "KS 258,9 jeb
Kalna sprediķis 258,9 metru augstumā"

LELB 26. Sinode atlaiž
draudžu parādus un apstiprina jauno Bībeles tulkojumu

7. un 8. jūnijā Rīgas Domā risinājās Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas 26. Sinode, kurā pārstāvji
no 288 luterāņu draudzēm lēma
par Baznīcas darbībai būtiskiem
jautājumiem. Sinodē piedalījās arī
Rīgas Jēzus draudzes pārstāvji –
mācītāji Erberts Bikše un Kārlis Irbe, kā arī draudzes padomes ievēlētie
sinodāļi Māris Pētersons un Aldis Krieviņš.
Sinodē piedalījās 395 dalībnieki – garīdznieki, draudžu priekšnieki, citi draudžu
pārstāvji un LELB Virsvaldes locekļi –, kas kopumā veidoja 89 % no visiem
balsstiesīgajiem. Sinodes darbā piedalījās arī 18 ārzemju viesi.
Sinodes pirmā diena sākās ar dievkalpojumu un bija veltīta arhibīskapa, bīskapu,
Virsvaldes sekretāra un revidentu ziņojumiem, kā arī Baznīcas finanšu jautājumiem.
Pirmais no tiem bija parādu atlaišana tām draudzēm, kuras ilgākā laika posmā nav
spējušas nokārtot maksājumus Baznīcas kopīgajām vajadzībām, bet ir apņēmušās
turpmāk tos godprātīgi veikt. Saskaņā ar Sinodes lēmumu 45 LELB draudzēm tika
atlaisti maksājumu parādi kopumā par 91 740 latiem.
LELB Sinode precizēja kārtību, kādā veicami draudžu maksājumi Baznīcas
kopīgajām vajadzībām; saskaņā ar 25. Sinodes lēmumu šo maksājumu apjoms ir
10 % no draudzes ieņēmumiem. Tāpat Sinode apstiprināja LELB un Garīdznieku
atalgojuma (GASN) budžetu vadlīnijas 2014.–2016. gadam, kā arī lēma par palīdzības fonda izveidošanu mācītājiem 2014. gadam ārkārtas situāciju risināšanai.
Sinodes pirmajā dienā tika ievēlēti arī jauni LELB revidenti – Jaunpiebalgas
Sv. Toma un Vecpiebalgas draudzes mācītājs Intars Jonītis, Saldus M. Lutera draudzes priekšnieks Aivars Kaņeps, Rīgas Mārtiņa draudzes priekšnieks Jānis Moors, kā
arī LELB līdzšinējā revidente Rīgas Jēzus draudzes locekle Iveta Ilsuma.
Sinodes otrā diena vairāk bija veltīta Baznīcas garīgās darbības aspektiem –
arhibīskaps Jānis Vanags iepazīstināja ar redzējumu „Par LELB attīstības un tās
darbības virzienu stratēģiju”, pēc kā Sinode apstiprināja 2014.–2016. gadā LELB
Virsvaldei prioritāri risināmos jautājumus: 1) sagatavot LELB mācītāju izglītības
un tālākizglītības standartu; 2) sagatavot LELB mācību par ziedošanu; 3) pārskatīt
un noteikt jaunu LELB mācītāju kalpošanas un draudžu aprūpes plānu, kas atbilstu
tagadējiem apstākļiem; 4) atrast dievnamu uzturēšanas risinājumu tām draudzēm,
kuras pašu spēkiem to vairs nespēj.
Svarīgs Sinodes otrās dienas lēmums saistījās ar jaunā Bībeles tulkojuma
lietošanu draudzēs. Sinodāļi gandrīz vienbalsīgi nolēma, ka jauno Latvijas Bībeles
biedrības veikto Bībeles tulkojumu LELB draudzes var lietot līdzās iepriekš izmantotajiem Bībeles tulkojumiem. Tāpat Sinode apstiprināja LELB jaunās Dziesmu grāmatas
sadaļas un uzdeva LELB Virsvaldei organizēt grāmatas izdošanu pēc visu jaunās
Dziesmu grāmatas sadaļu apstiprināšanas mācītāju konferencē.
Sinode apstiprināja arī kārtību, kādā turpmāk sagatavojami LELB Satversmes
grozījumu priekšlikumi. Tā paredz LELB draudzēm, draudžu iecirkņiem un
garīdzniekiem iespējas piedalīties LELB Satversmes pilnveidošanā. Plašākās diskusijas izraisīja ārpus kārtas Sinodes darba plānā iekļautais jautājums par LELB Sinodes
ierosinājumiem LR Satversmes preambulai. Ar balsu vairākumu Sinode izteica vēlmi
LR Satversmes preambulā ietvert atsauci uz tautas kristīgo mantojumu, norādot, ka
nācijas identitāti veidojušas gan nacionālās, gan kristīgās vērtības.
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Ivars Kupcis

„Visu, ko darāt, dariet no sirds, it kā
savam Kungam un ne cilvēkiem.”
(Kol 3:23)
Bībele parāda piecas lietas, kas raksturo cilvēkus, kuri ir lieliski tajā, ko dara.
1. Viņi strādā ar entuziasmu.
Neatkarīgi no tā, vai darbs ir liels vai
mazs, velti tam labāko no sevis! Lieliski
izpildītāji vienmēr pieliek lielas pūles
neatkarīgi no auditorijas lieluma. „Visu,
ko darāt, dariet no sirds, it kā savam
Kungam un ne cilvēkiem” (Kol 3:23).
2. Viņi uzlabo savas prasmes.
Nekad neapstājies savā attīstībā, izaugsmē, mācībās un sevis pilnveidošanā: „Kad cirvis ir kļuvis neass un tā
asmens netiek uzasināts, tad jāpieliek
vairāk spēka, bet darbu veicina gudrība”
(Māc 10:10). Lai būtu izcils, nepietiek
tikai ar vēlmi tādam būt, ir vajadzīgas
arī prasmes. Atceries: laiks, kas veltīts
cirvja asināšanai, nekad nav veltīgs.
3. Viņi tur doto vārdu. Uz viņiem
var paļauties, ka tas, kas solīts, tiks
izdarīts. Tādi cilvēki gūst panākumus,
jo godīgums ir reta parādība mūsdienu
sabiedrībā. „Daudzus cilvēkus daudzina
rimtus un tiklus esam, bet kas atradīs
vīru, kas būtu rimts un taisnīgs?”
(Sak 20:6).
4. Viņi saglabā pozitīvu attieksmi. Pat grūtībās, pārmaiņās vai
neizpildāmu prasību priekšā viņi nekļūst
negatīvi: „Dariet visu bez kurnēšanas
un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un
šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un
samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu
kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu”
(Flp 2:14–16A). Un atceries: „Ja pret tevi
ceļas valdnieka dusmas, tad tādēļ neatstāj
savu vietu; neaizmirsti, ka lēnprātība vērš
par labu lielus grēkus” (Māc 10:4).
5. Viņi dara vairāk, nekā tiek
sagaidīts. Šo noslēpumu ir atklājis katrs
sekmīgs cilvēks. Tu nekad nekļūsi lielisks
savā darbā, ja darīsi vien to, ko no tevis
prasa. Jēzus teica: „Kas ar tevi grib tiesāties
un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar
to paej divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un
neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties”
(Mt 5:40–42).
Brodvejas liriķis Oskars Hammeršteins
reiz stāstīja, ka redzējis ASV Brīvības statuju
no helikoptera lidojuma. Viņš esot bijis
pārsteigts par satriecošo detaļu, ko skulptors izveidojis statujas augšgalā un kas nav
paredzēta apskatei. Patiesībā, kad Brīvības
statuja tika pabeigta, nebija pat domas, ka
reiz kāds varētu lidot tai pāri.
Kad tu tiec kārdināts neizdarīt kaut
ko līdz galam ar domu: „Neviens neuzzinās,”
atceries, ka Dievs skatās un redz visu, ko tu
dari. Velti Viņam labāko!

Autors: Riks Vorens
Avots: www.purposedriven.com

„Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes
galva, būdams Savas miesas Pestītājs. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā.” (Ef 5:22-23,25)
Vasara – kāzu laiks. Īpaši izplatīti, šķiet, ir laulāties jūlijā. Viss smaržo, viss zied! Domājot par laulību starp vīrieti un sievieti,
esam aicināti pārdomāt arī Kristus un Viņa draudzes attiecības, kā varam to lasīt Pāvila vēstulē efeziešiem.
Šajā izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” numurā piedāvājam ielūkoties kāzu un laulības tematikā, lasot sirsnīgos vēlējumus, ko
viens otram veltījuši šī mēneša „kāzu jubilāri”, kuri šogad svin apaļu vai mazāk apaļu laulību gadskārtu, kā arī ar pāri, kas šobrīd
piedzīvo pirmskāzu laiku.

Kampenusu ģimene svin
5 gadu kāzu jubileju
Raivis Kampenuss
Es rakstīšu mums skaidrā, saprotamā
valodā. Ak, mans mīļais Ziunīc – mīļš
tak Tu man dikti bez gala, capa NO-mūR!
Būūčeļnieki: uzbrukumā!
Un tagad pāris vārdos: MĪLU TEVI!
Un tagad pāris simbolos: <3!
Novēlu tā līdz mūža galam! Nu, Tu jau
zini: es bez Tevis kā āmurs bez naglas!

Višu ģimene svin
10 gadu kāzu jubileju
Inese Stankus-Viša
Man laulība ir kā ceļojums mūža garumā,
kurā dodas divi cilvēki. Ir it kā zināms
maršruts, ir pieejamas kartes, ja nomaldās,
taču bez visa plānotā un cerētā noteikti
gadās ceļojuma grūtības, pilnīgi negaidīti un
neplānoti piedzīvojumi un pārdzīvojumi.
Te, protams, neiztikt bez Kāda, kurš var
palīdzēt to visu piedzīvot ar paļaušanos uz
vislabāko iznākumu.
Mēs ar Tevi, Kārli, ceļojam jau 10 gadus,
un visās nākamajās desmitgadēs novēlu
saglabāt to pašu azartu, ar kādu mēs savu
ceļojumu sākām! Tu esi lielisks ceļabiedrs!
Lai Dieva klātbūtnes sajūta nezustu nekad!

Edgars Godiņš
Mīļajai sieviņai esmu pateicīgs par brīnišķi
pavadītajiem kopīgajiem gadiem. Līdzās ejot,
esmu novērtējis Tavu gudrību, uzskatu
patstāvību, pārliecinošo ticību un spēju
nesavtīgi kalpot. Un mūsu atšķirīgumā esam
bagātinājuši viens otra dzīvi.
Paldies Tev, mīļā!

Zane Kampenusa
Šie 5 laulībā pavadītie gadi ir paskrējuši ļoti
ātri, un varu apgalvot, ka mīlestība, ko pret
vīru jūtu tagad, ir daudz spēcīgāka, nekā tā
bija sākumā. Ceturtais laulības gads mums
nesa lielas pārmaiņas un pārbaudījumus:
sākot ar lielāko un gaidītāko dāvanu – mūsu
dēliņu Mikiņu, par kuru pateicos Dievam katru
dienu, – un beidzot ar dzīvesvietas maiņu
uz ASV. Laulība ir jākopj, nevis jāuztver kā
pašsaprotama lieta; ir jāieklausās vienam
otrā. Man ir paveicies ar vīru vai vīram ar
mani. Tikai esot kopā kā viens vesels, mīlot,
paļaujoties un uzticoties, mēs varam pastāvēt.
Savam vīriņam novēlu, lai nekad nepazūd
radošais gars mūsu laulībā, lai neizsīkst spēki
mīlot un taureņi vēderā nepārstāj kņudēt.
Kārlis Viša
Jo ilgāk mēs esam kopā, jo vairāk Tevi
iepazīstu! Šķiet, ka 10 gadi laulībā ir gana
daudz, lai zinātu, lai pilnībā pazītu un izprastu
Tevi, bet ik uz soļa atklāju ko jaunu, man
nezināmu. Tas pārsteidz un rada tik interesanto jaunatklāsmes mirkli. Es mīlestībā Tev
un sev novēlu spēju brīnīties un mīlēt mūsu
kopīgo un atšķirīgo! Novēlu spēju mainīties
un kopā augt attiecībās! Būt radošiem, bet
radošumā vienam otru nenomākt, būt vienlīdz
mīlētiem, lutinātiem, aprūpētiem, lolotiem un
gaidītiem. Lai nebeidzas tas mīlestības mirklis, kad spējam visu dienu būt kopā divatā:
sadevušies rokās, čalot, smieties, baudīt un
būt viens otram. Mums Dieva mīlestībā ir dots
tik daudz, par tik daudzām lietām varam teikt
paldies! Paldies par to, ka man esi!

Godiņu ģimene svin
32 gadu kāzu jubileju
Iveta Godiņa
Mans mīļais! Es pateicos Tev par katru dienu
šajos 32 gados! Viss ir bijis labi. Ar Dieva
palīgu iesim tālāk! Tavējā

Turpinājums 4. lpp.
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Mūsu gatavošanās kāzām
1981. gada 4. jūlijā Jēzus baznīcas ērģeļu mūzikas pavadībā mēs, divi jaunieši –
Iveta un Edgars, pa vidus eju tuvojāmies altārim, lai sadotos rokās uz mūžu. Kopš
tās dienas pagājuši jau 32 gadi. Mēs skatāmies atpakaļ izbrīnīti par to, cik ātri
aizsteidzies laiks... Toreiz mums likās, ka laulību dienā esam sasnieguši savas
mīlestības virsotni. Tagad zinām – tas bija tikai sākums. Mums tika ļauts iepazīt
laulības skaistumu un dziļumu, kas atklājas tikai kopīgi nodzīvotajos gados. Divas
atziņas gribam līdzdalīt arī ar tevi.
Mīlestība nav dota, lai apmierinātu savus savtīgos mērķus. Īsta mīlestība vienmēr
ietver sevī otra cilvēka vajadzības, un tāpēc laulība ir aicinājums uz savstarpēju
kalpošanu. Tuvība, patikšana un prieks ir šīs kalpošanas instrumenti. Tagad cilvēki
daudz runā par kalpošanu un vēlas atrast savu uzdevumu, bet, ja esi precējies, tad
pirmā kalpošana ir tava laulība. Lai tavai sievai vai vīram šajā pasaulē ir vieglāk
dzīvot tāpēc, ka tu esi viņam blakus!
Nesamierinies ar pelēcību laulībā! Vienmēr meklē krāsas! Mīlestībai to ir visvairāk.
Tu baidies, ka pietrūks mīlestības? Nepietrūks! Kā mēs to zinām? Jo pazīstam Viņu,
kuram pieder mīlestības okeāni. Vienīgais, kas tev jādara, – katru rītu lūgšanā jāiet
pasmelt. Un tad pietiks visam mūžam.
Mīlestība, ģimene un mājas ir kā siltumnīca, kurā izaug jaunie stādiņi – bērni. Par
viņiem – Helēni, Daniēlu un Elīzu – mums ir vislielākais prieks. Kādu dienu šie stādiņi
tika pārvietoti uz zemes gabalu klajā laukā un nu aug un zied paši savā dzīvē. Nu
jau 8 gadus mums ir vēl viena meitiņa – mūsu vedekla Evija. Un arī viņu ģimenes
siltumnīcā aug jauns stādiņš – mūsu mazdēliņš Hugo. Tāda ir mīlestības kalpošana –
tā kalpo pašai dzīvei.
Ir jūlijs. Varbūt arī tavs kāzu mēnesis?
Foto: no personiskā arhīva
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Ikviens ilgojas pēc sava īpašā
dzīves cilvēka, pēc saskaņas un
mīlestības pilnām attiecībām.
Dievam dzīvē jābūt pirmajā vietā,
bet ļoti svarīgs ir arī dzīvesdraugs –
vēlāk laulātais –, kas, pirmkārt, jau
ir draugs un atbalsts laicīgajā dzīvē.
„Mēs nekad neesam apšaubījuši
laulības nozīmi savā dzīvē. Par laulībām
un to nozīmi mēs bijām runājuši jau
uzreiz pēc iepazīšanās. Kad sapratām,
ka ir pienācis īstais laiks? Tas notika
ļoti dabiski, ar Dieva vadību. Attiecībās
bijām pavadījuši mazliet vairāk nekā
gadu, un šķita pašsaprotami nostiprināt
attiecības Dieva un citu cilvēku priekšā.
Sirdī jau krietni agrāk nekā gada jubilejā
abi labi zinājām, ka tieši Dievs mūs ir
savedis kopā un ka tas ir “uz palikšanu”.”
Viss sākās 2012. gada nogalē. Tā
gada Ziemassvētkus Ronalds ar Agitu
bija ieplānojuši nosvinēt ar Agitas
ģimeni, kas dzīvo Antverpenē, Beļģijā.
Plānojot šo ceļojumu, viņiem radās
doma no Antverpenes ar vilcienu aizdoties līdz Parīzei un pāris dienas pavadīt
vienā no pasaules romantiskākajām
pilsētām. Domāts – darīts! Padomājiet:
Parīze, romantika, Francijas šarms, divi
iemīlējušies jaunieši! Kas no tā visa var
sanākt? Tieši esot Parīzē, Ronalds saņēma drosmi uzdot dzīves lielo jautājumu.
Viņš bija izlēmis, ka tas notiks tur, bet
nezināja ne konkrētu dienu, ne vietu, ne
formu, kā to pajautāt. Otrajā ceļojuma
dienā, kad abi staigāja pa pilsētu un bija
nonākuši līdz Monmartrai, Ronalds nolēma, ka ir pienācis īstais brīdis.
Monmartra ir Parīzes augstākā vieta,
kur pašā kalna galā atrodas Svētās
sirds (Sacré Cœur) katedrāle. Ceļš
līdz tai ved augšup, un šodien, atceroties bildināšanu, abi jaunieši stāsta, ka
īpašāku un skaistāku šo mirkli darījuši
laika apstākļi. Ejot augšā uz katedrāli,
vienā mirklī sagriezies ļoti spēcīgs
vējš un sākusies stipra lietusgāze. Abi
atceras, kā Monmartras mākslinieku
skvēriņš burtiski aizlidojis pa gaisu.
Ronalda un Agitas attiecībās liela
nozīme vienmēr ir bijusi Dievam un
baznīcai, jo tieši baznīcā, kopīgi kalpojot, abi iepazinās un ar baznīcu un
draudzi viņiem saistās daudz svarīgu un
patīkamu atmiņu, turklāt ir iegūti kopīgi
draugi un paziņas. Tāpēc Ronaldam
kļuva skaidrs, ka arī bildinājumu viņš
vēlas izteikt baznīcā.
Mirklis bijis īpašs. Lai arī apkārt bijis

daudz tūristu, kas par šo brīdi neko nav
nojautuši (turklāt apkārt nepārtraukti
staigājis katedrāles uzraugs, kurš
aizliedzis tūristiem fotografēt), sajūta
bijusi tāda, ka abi katedrālē ir divi vien.
Kad bildinājums bija izteikts, abi
devušies ārā, un tajā brīdī caur mākoņiem uzspīdējusi saule un negaiss bija
beidzies, tā vēl paspilgtinot īpašās
sajūtas. It kā pati daba būtu devusi savu
akceptu šim notikumam.
Vēl pēc maza mirkļa, kad abi jau bija
apraduši ar jauno attiecību statusu un
pirmajām sajūtām, bijusi liela vēlme
pavēstīt jaunumus savām ģimenēm. Pēc
Parīzes apmeklējuma Dievs sakārtoja
viņu ceļojumu tā, ka vēl bija iespēja
iebraukt Antverpenē pie Agitas radiem
un pastāstīt par jaunumiem.
„Tā kā Agitas ģimene dzīvo Beļģijā,
nolēmām kāzu datumu pielāgot viņu iespējai atbraukt uz Latviju. Aprunājoties
ar viņiem, kopīgi nolēmām, ka tas būs
13. jūlijs. Tātad līdz kāzām gandrīz
septiņi mēneši. Liekas, ka daudz, bet šie
septiņi mēneši ir palidojuši vienā mirklī.
Pirmais, ko mēs izdarījām pēc atgriešanās mājās, – uzrunājām vedējus. Abi
divbalsīgi nolēmām, ka tie būs Aldis
un Vineta Krieviņi. Paldies viņiem, ka
piekrita!
Gatavošanās process ir bijis gan kā
pārbaudījums, gan kā svētība. Šajā laikā
mēs viens otrā esam atklājuši arvien
jaunas rakstura iezīmes, mācījušies
ieklausīties viens otrā, saprast viens otra
vēlmes un savas vajadzības nolikt otrajā
plānā. Ne vienmēr viss gāja tik gludi,
kā gribētos, bet kopumā esam laimīgi
par šiem mēnešiem, ko Dievs mums
dāvājis. Paldies Viņam, ka varam
piedzīvot šos mirkļus – tie ir tik īpaši un
tikai vienreiz dzīvē piedzīvojami!
Gatavošanās šim notikumam nebūt
nav vienkāršs pasākums. Ir cilvēki un
lietas, bez kuriem laulības nav iespējamas. Tie ir mācītājs (komplektā ar baznīcu), viesu nams un fotogrāfs.
Ar pirmo viss notika ātri un vienkārši – aizgājām pie Erberta, izklāstījām
situāciju un vienojāmies par datumu. Ar
viesu namu jau bija mazliet sarežģītāk.
Janvārī, meklējot viesu namu jūlijam,
izrādījās, ka daudzi jau ir aizņemti,
turklāt viesu namam bija jāatbilst vairākiem kritērijiem. Kā izrādījās, piemērotu variantu nemaz nav tik daudz.
Vienā nedēļas nogalē kopā ar vedējiem

sēdāmies mašīnā un braucām pa skaisto
Latviju apskatīt, mūsuprāt, piemērotākos
viesu namus. Tie bija visādi – tievi un
gari, plati un resni, mazi un ne tik mazi.
Ja kaut kas patika, tad kaut kā cita
tomēr pietrūka. Beigās atradām viesu
namu, kas atbilda mūsu prasībām un
vajadzībām. Liela loma šajā izvēlē bija
tam, ka saimnieki bija jauki un atsaucīgi.
Ar fotogrāfu gāja salīdzinoši viegli – ne
bez diskusijām, bet tomēr nonācām pie
kopsaucēja.
Viens no lielākajiem pārbaudījumiem
šajā gatavošanās procesā mums abiem
ir kāzu deja. Vēlējāmies kaut ko īpašu.
Tā vien šķiet – kas tur liels? Tomēr apgūt
deju no pašiem pamatiem, turklāt tādu,
kuru pirms tam nav dejojis
neviens no mums, tiešām nav viegli.
Deju mācīties sākām jau martā. No
mums abiem grūtāk tas padodas
Ronaldam, jo viņš iepriekš nav aizrāvies
ar dejošanu, tomēr, kaut arī panākumi
bieži nākuši caur “sāpēm”, viņš ir
turējies godam, un abi esam pateicīgi
Dievam par šo iespēju iemācīties ko
jaunu. Mācoties dejot, mēs noteikti
iemācījāmies būt pacietīgāki, saprotošāki
un uzzinājām vairāk viens par otru.
Kad sākām domāt par pašu ceremoniju, uzreiz bija skaidrs, ka laulāsimies
baznīcā. Lai gan zinājām, ka Erberts
piekristu laulāt arī ārpus baznīcas,
Jēzus baznīcas sienas mums nozīmē ļoti
daudz."
Ceremonijas norisē un kārtībā
abiem nekādu īpašu prasību nebija.
Jautājumi par dekorēšanu un toņu izvēli
tika uzticēti Agitai. Sākumā abi aktīvi
pauduši viedokli par visu, bijusi vēlme
“iespraukties” jebkurā jautājumā, taču
abi sapratuši, ka darāmā ir tik daudz, ka
jautājumos, kuros kādam no viņiem ir
lielāka pieredze vai vēlme to darīt,
otram labāk ir vienkārši uzticēties un
paļauties. Abi uzsver, ka neatsverama
ir vedēju palīdzība.
„Ir, protams, daudz sīkumu, kuros
mūsu viedoklis ir atšķirīgs, bet tajos
brīžos ir svarīgi atcerēties, ka patiesībā
tā ir tikai viena diena. Galvenais ir tas,
kas būs pēc tam, – dzīve laulībā. Ar
šādu attieksmi un pateicību Dievam arī
cenšamies uz visu raudzīties.”
Vita Rudzīte
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LASĀM
IEDZIĻINĀMIES
PĀRRUNĀJAM
Esam aizvadījuši saturiski bagātu
Bībeles studiju gadu kopā ar mūsu
draudzes teologu Uldi Alpi.
Vai mēs, lasot Bībeli vienatnē, spētu
aizdomāties tik dziļi, kā tas mums izdevās kopā ar Uldi? Dažreiz pat divi trīs
panti no Pāvila vēstules romiešiem bija tā
vērti, lai par tiem runātu visu nodarbību,
un te atklājās pirms divtūkstoš gadiem
aprakstītās Jēzus mācības dziļā būtība.
Ticība un bauslība, ticība un rituāls,
mūsu parāds Kristus priekšā, laiks un
mirklis mūžības kontekstā, galvenie un
otršķirīgie jautājumi kristieša dzīvē un
daudzi citi jautājumi ar lielu interesi tika
iztirzāti, pat nemanot, ka ir pagājusi
vairāk nekā stunda. Tas izraisa vērtīgas
pārdomas un vēlmi uzzināt vairāk.
Esam kupls pulciņš – vismaz divdesmit divi cilvēki katrā nodarbībā. Rudenī
tiksimies atkal un turpināsim!
Līga Liepiņa
Foto: no personiskā arhīva
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CIEMOS PIE ZIEMEĻU
KAIMIŅIEM
Divas reizes gadā Diakonija aicina
draudzes locekļus ar tuviniekiem un
draugiem doties ekskursijā – gan tepat
pa Latviju, gan ciemos pie kaimiņiem.
Šoreiz dodamies ziemeļaustrumu virzienā
paskatīties, kā tajā pusē dzīvo bāleliņi
igauņi.
Pusseptiņos jau gaida autobuss ar
smaidošo Alfu, mūsu gidu, kurš jau sen ir
savējais – novadījis mums neskaitāmas
ekskursijas. Arī draudzes cilvēki gandrīz
visi cits citu jau pazīstam un draudzīgi
pieņemam savā pulciņā tos, kas mums
pievienojušies pirmoreiz. Tas viss mūsu
braucienam piešķir īpašu un patīkamu
atmosfēru.
Apmeklējam seno studentu pilsētu
Tartu, fotografējamies pie skaistās
skulptūras “Skūpsts”, aplūkojam apgleznoto universitātes ēkas sienu. Parkā Alfs
mūs ved pār Velna tiltu, pēc tam pār
Eņģeļu tiltu un zem tā (ar eņģeļiem gan
tur nav nekāda sakara – tas radies no
nosaukuma “Angļu tilts” (ig. val. – Inglise
sild)). Parkā daudz skulptūru – uzmanību
piesaista embrioloģijas pamatlicējam
Karlam Ernstam Baeram (Baer) veidotais
piemineklis. Kāds tēlnieks nosēdinājis uz
viena soliņa īru rakstnieku Oskaru Vaildu
(Wilde) draudzīgā sarunā ar igauņu rakstnieku Eduardu Vildi, kuri gan dzīvē nekad
nav tikušies.
Iegriežamies Palmses muižā, kur brīvi
un netraucēti varam aplūkot seno interjeru, izstaigāt parku, ieiet stiklotajā ziemas

dārzā, priecāties par milzu palmām,
aplūkot kaktusu kolekciju un pašūpoties
šūpuļkrēslā. Senos laikos tur muižas
vajadzībām audzēti dažādi eksotiski dienvidu augļi.
Tālāk ceļš ved uz Kesmu Igaunijas
ziemeļos, kur 1804. gadā dibināta
jūrskola, kas Igaunijai devusi 62 kapteiņus. Šļūdonis savulaik te atnesis milzu
akmeņus – dažus atstājis jūrā, dažus
iekaisījis mežā.
Eiropā augstākais Valastes ūdenskritums jūras stāvkrastā ne tuvu nav tik
skaists, kā to var redzēt internetā, –
skatu laukums salūzis, tāpēc atslēga
priekšā. Cik no sāniem varam saskatīt,
gar krāsainā ģeoloģiskā ieža malu tek
tieva strūkliņa.
Pa ceļam redzam, ka Austrumigaunijā
vēl jūtama padomju laika elpa: te viss
klaji atšķiras no pārējās Igaunijas, un
dažam jaunietim tā var likties eksotika.
Narvā tikai 10–12 % iedzīvotāju ir igauņi.
Cietoksni būvējuši dāņi, bet pilsēta bijusi
gan Livonijas ordeņa, gan krievu, gan
zviedru un tad atkal krievu rokās. Nu
jau otro reizi un uz palikšanu tā pieder
pašiem igauņiem.
No Hermaņa cietokšņa torņa vērojam
Krievijas Ivangorodas cietoksni Narvas
upes otrā krastā un to, kā robežpunktā
aiz drāšu žoga tiek kontrolēti robežas
šķērsotāji. Cik labi, ka esam brīvi un šajā
pusē!
Aleksandra II baznīcā, kas Pirmajā
pasaules karā un Igaunijas atbrīvošanās
cīņu laikā bija cietusi, bet tagad tiek atjaunota, tiekamies ar draudzes mācītāju,
un Uldis Alpe notur svētbrīdi.
Pjuhticas pareizticīgo klosterī, kas izveidots vietā, kur – kā stāsta – pie ozola
esot parādījusies Dievmāte, ir iespējams
apmeklēt baznīcu un paņemt avota
ūdeni, kam piedēvē dziedinošu spēku.
Kas vēlas, īpaši izveidotā baseinā var šī
avota ūdenī arī iegremdēties.
Gar Peipusa ezera krastu ceļš mājup.
Uzjautrina romiešu jūras dieva Neptūna
piemineklis, kam rokā visparastākās
siena dakšas. Iegādājamies žāvētas zivis
ciemakukulim un pa gludi asfaltētajām
šosejām dodamies no viesmīlīgās
kaimiņzemes mājās.
Dievs ir devis divas saules pilnas un
bagātīgas dienas, kas pavadītas kopīgās
izjūtās un vērojumos. Alfs ir pamatīgi
izstāstījis, ko redzēsim un redzējām, pa
vidu iepīdams pa kādai jautrai anekdotei,
un atklājis mums vēl vienu sava talanta
šķautni, pats vadīdams lielo busu cauri
visai Igaunijai.
Bija tik labi kopā būt! Alfs jau domā,
kur mūs aizvest nākamreiz.
Līga Liepiņa
Foto: Anita Šteinberga

JĒZUS DRAUDZES VASARAS NOMETNE 2013

KS 258,9 jeb KALNA SPREDIĶIS 258,9 METRU AUGSTUMĀ

Vasaras nometne – tā ir jauka iespēja būt kopā ar citiem draudzes
brāļiem un māsām, klausīties un pārdomāt Kalna sprediķi, izmēģināt
savas radošās prasmes, iepazīt tuvāko apkārtni un draudzi, kā arī vienkārši atpūsties!
VASARAS NOMETNĒ UZ PIECĀM SKAISTĀM DIENĀM PULCĒSIMIES KOPĀ
VISA DRAUDZE – MAZI UN LIELI, JAUNI UN VECI!
LAIKS: 2013. gada 21.-26. jūlijs
(svētdienas vakars – piektdienas diena)

SAPULCE (notiks maksāšana tiem, kas
izmantos autobusu)

VIETA: atpūtas komplekss „Rēķu
kalns”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (www.rekukalns.lv)

DRAUDZES ĢIMENĒM! Dāvinām jums
atlaidi: ja piedalāties nometnē visu
nedēļu, dalības maksa ģimenei - Ls 120
(Ģimene = vecāki un bērni. Šeit neietilpst vecvecāki vai pilngadīgie bērni, kas
paši pelna)

DALĪBAS MAKSA:
> Draudzes locekļiem un viņu bērniem,
kā arī Svētdienas skolas bērniem: Ls 8
par vienu dienu (kopā Ls 40)
> Bērniņiem līdz 3 gadu vecumam (ieskaitot) – bez maksas. Bērniņiem
vecumā no 4 līdz 6 gadiem (ieskaitot) –
atlaide 50% - Ls 4 par dienu (kopā
Ls 20)
> Ciemiņiem jeb tiem, kas nav Jēzus
draudzes sarakstā, – Ls 12 par vienu
nometnes dienu (kopā Ls 60)
> Nakšņošana SAVĀ TELTĪ draudzes
locekļiem izmaksās Ls 6 par vienu dienu
(kopā Ls 30), bet ciemiņiem – Ls 10
(kopā Ls 50)
VISIEM CENĀ IETILPST: dzīvošana
kopīgajās istabiņās (citiem gultās, citiem
uz saviem matračiem), ēšana 4 reizes
dienā, izdales materiāli, piedalīšanās
interešu grupās un kopīgajā ekskursijā
ATLAIDES skolotājiem, interešu
grupu vadītājiem, draudzes daudzbērnu
un maznodrošinātajām ģimenēm
(interesēties pie nometnes vadītājas vai
kancelejā)
REĢISTRĒŠANĀS UN MAKSĀŠANA:
no 2013. gada 1. jūnija līdz 9. jūlijam
draudzes kancelejā
9. jūlijā plkst. 18.30 – nometnes

> Ja uz nometni brauc nepilngadīgs
bērns bez vecākiem, vecvecākiem vai
pilngadīgiem brāļiem, māsām, tad
vecākiem ir jāaizpilda anketa, kas
jāapstiprina ar savu parakstu! Anketas var saņemt draudzes kancelejā vai
lejuplādēt www.jezusdraudze.lv.
Aicinām padomāt par kāda trūcīgāka
bērna vai ģimenes atbalstīšanu,
jo kaut pavisam neliels ziedojums
var būt izšķirošs! Sirsnīgs paldies
visiem, kas jau ziedojuši!
TUVĀKA INFORMĀCIJA, JAUTĀJUMI,
PALĪDZĪBA
Ja radušies kādi jautājumi par nometni,
anketu, pieteikšanās kārtību vai
maksāšanu, būsim priecīgi palīdzēt, lai
neskaidrības vai citas problēmas (arī
finansiālās) nebūtu par šķērsli jūsu
dalībai nometnē! Aicinām sazināties ar
nometnes vadītāju.
Kristus mīlestībā –
nometnes vadītāja Rute Bikše
(mob. 25959533)

Dalības maksu var samaksāt
tikai kancelejā
(ne ar bankas pārskaitījumu)!

NĀC
UN
DARI!
RUTE BIKŠE
Šī gada 21.–26. jūlijā norisināsies draudzes
vasaras nometne, kuras vadītāja jau daudzus
gadus ir Rute Bikše. Lūdzu Ruti pastāstīt par šo
Dieva aicinājumu viņas dzīvē un to, kāda ir šīs
jaukās tradīcijas vēsture.
Rute pazemībā stāsta, ka atsaukšanās Dieva
aicinājumam darīt Viņa valstības darbus viņas
un citu kristiešu dzīvē nav nekas jauns. Šis
aicinājums var izskanēt caur Dieva vārdu vai
citiem cilvēkiem. Kad Dievs ticībā atver acis,
mēs šādus aicinājumus un kalpošanu spējam
ieraudzīt jau no pirmajām Bībeles lappusēm
cauri visiem laikiem.
Par nometnes vēsturi Rute stāsta, ka tā
draudzē notiek no 1970. gadiem, taču jau
iepriekš notikuši citi svētības pilni pasākumi.
Padomju laikā nedrīkstēja teikt, ka tiek rīkota
draudzes nometne; vajadzēja minēt citu
iemeslu, kāpēc notiek pulcēšanās – „siena
talka, dzimšanas diena, kora izbraukums, pat
kāzas... Nedrīkstējām kā draudze noīrēt kādu
skolu vai viesu namu (kā to darām tagad),
tāpēc apmetāmies pie ticības brāļiem un
māsām, gulējām teltīs viņu sētā vai teritorijā.
Saimnieki, kas mūs uzņēma, vēlāk tika saukti
uz miliciju, iztaujāti. Citreiz milicija ieradās
pasākuma laikā un pierakstīja visu klātesošo
vārdus vai uz ceļa apstādināja autobusu, ar
kuru braucām. Tikai kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas mēs kā Jēzus ev. lut. draudze
varam teikt, ka rīkojam draudzes vasaras nometnes. Pateiksimies Dievam par šīm iespējām, ko
Viņš mums tagad dod! Un tiešām aicinu ikvienu:
izmantosim šo žēlastības laiku – sūtīsim savus
bērnus, krustbērnus, brauksim paši un kalposim
cits citam ar tām dāvanām, ko Kungs mums
devis.”
Šī gada nometne norisināsies „Rēķu kalna”
atpūtas kompleksā, Madonas novadā, kas ir
viena no augstākajām vietām Latvijā, tāpēc
par nometnes tēmu izvēlēts Kalna sprediķis
258,9 metru augstumā.
„Kad Jēzus ļaužu pulku redzēja, Viņš
uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi
sapulcējās pie Viņa. Savu muti atdarījis, Viņš
tos mācīja, sacīdams…” (Mt 5:1–2).
Tāpat arī mūsdienās Jēzus ir klāt pie tiem,
kas vēlas sadzirdēt Viņa vārdus. „Kalns, kurā
Jēzus toreiz uzkāpa un apsēdās, nav apzīmēts
ar nosaukumu un vietu, bet to apzīmē Jēzus
un Viņa teiktie vārdi. Tā arī mēs šogad tiekam
vadīti uz Rēķu kalnu, kur dzirdēsim Jēzus
vārdus, kā Viņa mācekļi tos klausīsimies un
piedzīvosim sadraudzību ticībā. Uz tikšanos
nometnē!” Kristus mīlestībā mūs aicina Rute.
Paldies viņai par šo ilggadējo kalpošanu!
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Baiba Nevarževska

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
Mācītāju Erbertu Bikši var sastapt
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
no plkst. 19.30 līdz 21.00
Augustā mācītājs E. Bikše būs atvaļinājumā.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam
sazināties ar draudzes kanceleju.

KRISTĪTI

LAULĀTI
Kaspars Upenieks
un Ilze Leguša
Andrejs Vilbergs
un Zenta Zeltiņa

Ričards Vids
Amēlija Misjuna
Anna Lizete Birzaka
Edgars Brečs
Marks Liepkauls
Martina Līva Kļaviņa

Inese Otzule
Ausma Langina

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

SIRSNĪGI SVEICAM!

2013. GADA MAIJA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Kolektes
Ziedojumi
Mērķziedojumi (Alfa kursam, nometnei, remontam u.c.)
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā

1569
1312
1109
200
180
68
4438

Izdevumi, Ls:
Nodokļi
Algas (10 darbinieki)
Apkure aprīlī
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Izdevuma "Jēzus Draudzes Dzīves" izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Palīdzības pabalsti (4 cilvēkiem)
Degviela
Ģimenes dienas izdevumi
Remonta materiāli
Muzeju nakts izdevumi
Maināmie paklāji
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
"Rīgas ūdens"
Atkritumu izvešana
"Venden" ūdens
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Dalība LELB Sinodē
Kancelejas preces
Sakaru pakalpojumi
Bankas pakalpojumi
Tīmekļa vietnes izdevumi
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

1497
1484
491
425
162
140
119
117
80
68
50
46
31
30
28
28
26
24
20
13
13
13
10
7
4922

Redaktore: Līga Amata

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES

Vilma Saltupe
Jānis Blusiņš
Anna Z. Jansone
Lilija Graudiņa
Emīlija Bambāne
Margarita S. Lazdiņa
Valentīna Krastiņa
Laimdota Sprince
Rūta Zemīte
Arnolds Prānis
Vija Šmite
Maija Baldiņa
Dzintra Rone
Ērika Gabruševa
Edīte Strade
Erna Darkeviča
Astra Piro
Valija Biteniece
Teofils T. Spriņģis
Benita Riekstiņa
Velta A. Polmane
Velta Varkale
Brigita Vintere
Anita Draveniece
Viesturs Ilsums
Einārs Cilinskis
Diāna Repše
Beata Beldava

96
89
89
84
84
84
83
82
75
75
70
70
70
65
60
84
82
82
82
81
81
75
70
60
50
50
50
45

(05.07.)
(02.07.)
(18.07.)
(02.07.)
(08.07.)
(19.07.)
(08.07.)
(14.07.)
(01.07.)
(18.07.)
(16.07.)
(17.07.)
(29.07.)
(01.07.)
(22.07.)
(05.08.)
(06.08.)
(13.08.)
(28.08.)
(03.08.)
(20.08.)
(11.08.)
(16.08.)
(22.08.)
(02.08.)
(28.08.)
(30.08.)
(17.08.)

Korektores: Maija Frīdberga un Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Māris Pētersons, Vita Rudzīte, Alise Pīrāga, Līga Liepiņa, Baiba
Nevarževska, Lelde Kupce
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00
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. 10.00 līdz 13.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
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"

