
Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, es visu daru jaunu." /Atkl 21:5a/ Nr. 116/08,09 2013 

Esmu dzirdējis ļaudis 
sakām: „Ak, kaut es varētu 
sākt visu no jauna!” Ja tā saka, 
parasti pagātnē ir bijusi kāda 
aplama izvēle, kuras sekas 
arvien vēl ir jūtamas. Tā tas ir: 
kad nožēlojam, Dievs grēkus 
piedod, bet to sekas mūs pa-
vada mūža garumā.

Bībelē lasām vārdus: „Redzi, 
es visu daru jaunu.” (Atkl 21:5) 
Kas ar to ir domāts? 

Runa ir par mūžīgo, svēto 
Dieva valstību, kurā nāksim, 
dzīvei pasaulē beidzoties, ja 
ticībā Kristum paliksim uzticīgi 
līdz galam. Tur tiešām viss būs 
jauns. Mēs iegūsim nevaino-

jamu svētumu, un arī grēka 
sekas būs izdzēstas. Viss būs 
jauns savā svētumā uz mūžību.

Bet šeit, pasaulē, esot, 
mums vajadzētu dzīvot nevis 
ar domu: „Ja kaut kas noies 
greizi, gan jau varēšu sākt 
visu no jauna,” bet gan ar 
domu: „Dievs, dāvini man tādu 
sirdi, kas nemitīgi atjaunojas 
ticībā Kristum, lai spēju izdarīt 
pareizas izvēles, kuras nebūtu 
jānožēlo un kuru sekas kā 
smaga nasta nevilktos līdzi 
visu mūžu.”

Mēs sakām „jauns mācību 
gads”, „jauns aktīvā darba 
cēliens draudzei” un tamlīdzīgi. 

Patiesībā „jauns” tas ir tikai 
tādā nozīmē, ka Dievs mums 
dāvina jaunas iespējas pieņemt 
lēmumus. Bet lēmumus var 
pieņemt gan gudrus, gan arī 
aplamus. Gudru lēmumu sekas 
arvien ir svētība. Aplamu 
lēmumu sekas bieži vien ir kā 
smags jūgs uz ilgiem gadiem.

Mīļie draugi, no sirds novēlu 
ikvienam vienmēr atjaunoties  
savā sirdsprātā, sekojot 
Kristum, lai spētu pieņemt 
tādus lēmumus, kas saskan ar 
Dieva gribu un prātu. Lai vēlāk, 
atskatoties uz nodzīvoto laiku, 
nevajadzētu ar vilšanos sacīt: 
„Ak, kaut es varētu sākt visu 

no jauna!”, bet lai varētu sacīt: 
„Paldies, Dievs, ka, paklausot  
Tev, esmu ieguvis lielāko, 
skaistāko bagātību!”

Un tad kādu dienu notiks  
arī tas – viss būs darīts jauns 
mūžībai. Būsim ieguvuši nevai-
nojamu taisnību un svētumu, 
lai tajā atrastos uz mūžību.

Lai visiem svētīgs jaunā 
sākums ar gudrām, saprātīgām 
izvēlēm!

Sirsnībā,
mācītājs Erberts Bikše



Otrdien, 3. septembrī, plkst. 18.30 -  
jaunā mācību gada sākums Svētdienas 
skolā. Svētdienas skolas nodarbības notiks  
katru otrdienu plkst. 18.30 dažādās ve-
cuma grupās. Paralēli notiks arī Bībeles stud-
iju grupas pieaugušajiem.

Trešdien, 4. septembrī, plkst. 19.00 -  
Alfa kursa jaunās sezonas sākums. Tas ir  
16 nodarbību cikls (12 nedēļas) par 
kristietības pamatjautājumiem.

Pieteikšanās: http://www.jezusdraudze.
lv/nozares/alfakurss 

Dalība kursā ir bez maksas. Šīs sezo-
nas jaunums: var ņemt līdzi bērnus, viņus 
pieskatīs auklītes.

Svētdien, 22. septembrī, plkst. 10.00  -  
Latvijas Televīzijas dievkalpojuma ieraksts 
Jēzus baznīcā. TV pārraide - 22. septembrī 
plkst. 12.00 LTV 1. kanālā.

27.-29. septembris - draudzes pado-
mes un revidentu tikšanās Mazirbes rekolek-
ciju centrā. 
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P O T C P S Sv

Pie durvīm klauvē jaunais mācību 
gads. 3. septembrī ir iecerēts atklāt arī 
jauno mācību gadu Jēzus draudzes Svēt- 
dienas skolā. Tas taču ir pašsaprotami, ka  
ik dienu un vakaru baznīcā būs rosība. Bet...  
vai tiešām tas ir tik pašsaprotami?

Kad svētdienās dievkalpojuma beigās 
klausāmies mācītāja ziņojumus, viņš ik  
reizi no septembra līdz pat majam atgā-
dina, ka otrdienu vakaros ir Svētdienas 
skola. 

Gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, īpaši daudz lūdzam par jauniem 
skolotājiem, jo tādi ir nepieciešami. 
Skolotāju kolektīvā ik gadu notiek izmai- 
ņas: vieni ir izveidojuši ģimeni un rūpē- 
jas par saviem mazulīšiem, tāpēc uz 
īsāku vai ilgāku laiku kalpošanu pārtrauc, 
citi jūtas saguruši un izsmelti, vēl citi 
ir aizņemti tik daudzās kalpošanās, ka 
visam vienkārši nepietiek laika. Tāpēc 
Svētdienas skolā ir vajadzīgi jauni 
skolotāji. Tā ir arī šajā mācību gadā. Ja 
mīli bērnus, esi pacietīgs un izdo-
mas bagāts, ja esi gatavs mācīties 
un padziļināt savas zināšanas 
par Bībeli kopā ar bērniem, ja 
jūti Dieva aicinājumu iesaistīties 
kalpošanā, aicinām Tevi pievienoties 
Jēzus draudzes Svētdienas skolas 
skolotāju pulkam!

Skolotāji ir Svētdienas skolas 

redzamākā daļa, bet, lai katra tikšanās 
reize būtu pilnvērtīga un mēs varētu kopīgi 
iepazīt Dievu un slavēt, ir ļoti nepieciešami 
arī mūziķi un tehniskie palīgi. Esam no 
sirds pateicīgi Dievam, ka Viņš ir uzrunājis 
vairākus draudzes mūziķus, kas ir atvēruši 
sirdi īpašajai kalpošanai bērniem. Otrdi-
enu vakari parasti ir visrosīgākie vakari, 
kad baznīcas sienās atbalsojas bērnu čalas 
un soļu dipoņa, un mēs visi, kas kalpojam 
Svētdienas skolā, izlūdzamies Dieva padomu 
un vadību, lai palīdzētu katram bērnam 
izaugt par jaunieti, kas pazīst Dievu un ciena 
līdzcilvēkus un viņu darbu. Šī uzdevuma 
pildīšanā piedalās ne tikai skolotāji, bet arī 
mūziķi, kas māca slavēt Dievu ar dziesmām. 
To pašu bērni mācās arī bērnu korītī. Varbūt 
arī Tu sirdī jūti aicinājumu kalpot bērniem 
ar muzikālo talantu? Varbūt Tu dziedi, spēlē 
kādu instrumentu un vari pievienoties tiem 
mūziķiem, kas jau kalpo Svētdienas skolā? 
Mēs Tevi gaidām!

Bet varbūt Tu esi tehniski apdāvināts 
cilvēks, kas labprāt palīdzētu tehniskajos 
sagatavošanās darbiņos pirms katras  
Svētdienas skolas nodarbības? Arī šī 
kalpošana nav pašsaprotama – tā ir 
aicinājums. Turklāt tā ir svarīga, jo Svēt-
dienas skolas nodarbību kopīgajā daļā 
vizuālais un skaņas noformējums ir ļoti 
nozīmīgs. Pieredzi var gūt tikai tad, ja 
uzdrošinies darīt. Droši pievienojies mums!

Kristus mīlestībā, Svētdienas skolas vadītāja Vita Rudzīte

tik daudz tautas izaugsmē, izglītošanā, mantoju-
ma saglabāšanā, kā to ieraudzīju, piemēram, lasot 
par brāļu draudžu attīstības vēsturi Latvijā vai par 
Dziesmusvētku pirmsākumiem Dikļu draudzē. Bet 
es arī nevaru tikai gozēties savā latvietībā. Domāju, 
ka tieši tāpat ir jāizzina arī manas otras ģimenes 
senākās saknes – jāiepazīst, kas ir ebreji, kāda ir 
viņu vēsture un tradīcijas. Par šo tautu taču raksta 
Bībele, šajā tautā piedzima Jēzus, kas bija jūds. Daudz  
kas no Jēzus sacītā iegūst citu dimensiju, kad ieraugām 
to vēsturiskās situācijas un tradīciju kontekstā. Bet 
šīs abas – ticība un latvietība –, manuprāt, nedrīkst 
konkurēt. Tām nevajadzētu vienai ar otru cīnīties. 
Dziesmusvētki – latvietības svinības

Piedalīšanās Dziesmusvētkos kopā ar draudzes 
kori – tas man bija kā abu ģimeņu izlīguma mielasts! 
Mēs kā draudze kopā ar visu lielo ģimeni – latviešu 
tautu. Ar tādu prieku un lepnumu gāju gājienā zem 
Jēzus draudzes karoga! Sajūtas bija neaprakstāmas, 
kad ik pēc kvartāla mūs ar uzsaucieniem sagaidīja 

Draudzes nometnē mācītājs Erberts teica, ka draudzē nav bezdarbnieku. Visiem, pilnīgi visiem ir iespēja kalpot. Viena no 
iespējām ir kalpot Svētdienas skolā. Turklāt ir vēl citas iespējas: brīnišķīgas māsas Kristū mums palīdz ar Svētdienas skolas vizuālo 
noformējumu – rada brīnumskaistus zīmējumus un maketē dažādus iespieddarbus (plakātus, ielūgumus, apliecības u. c.). Varbūt 
Tev ir talants uzņemt skaistas fotogrāfijas un Tu varētu iemūžināt īpašos Svētdienas skolas notikumus? Priecāsimies arī par šādu 
kalpošanu!

Mīļie, aicinu jūs visus lūgt par Svētdienas skolu un par ikvienu, kas tajā kalpo! Aicinu jūs lūgt par to, lai Dievs uzrunā jaunus 
brāļus un māsas Kristū, kas bagātinātu jau esošās kalpotāju rindas! Aicinu jūs lūgt par bērniem un vecākiem, kas katru otrdienu 
vai katru reizi, kad viņiem ir iespēja, ierodas Svētdienas skolā! Un jo īpaši – aicinu jūs uztvert Svētdienas skolu nevis kā kaut ko 
pašsaprotamu, bet aizvien apzināties, ka tā ir Dieva bezgalīgās mīlestības apliecinājums! Un varbūt tā ir tieši Tava iespēja sākt jaunu 
posmu savā dzīvē.

SVĒTDIENAS SKOLA = PAŠSAPROTAMI? NĒ!!!

kādi savējie, kādi no draudzes, kādi, kas uzgavilēja 
tieši tāpēc, ka izlasīja – draudzes koris, kādi, kas 
sauca: „Lai slavēts Jēzus Kristus!” Un mēs uzgavilējām 
pretī. Arī kādam, kas uzsauca: „Sveicieni Dievam!” 
Jā, joks – var skumt un dusmoties, bet var taču arī 
vienkārši priecāties: sveiciens taču izskan! Un mēs 
esam kopā ar tautu, neslēpjamies dievnamā, ejam 
ārā, lai būtu tauta tautā. 

Pēc Dziesmusvētkiem katram noteikti ir savas 
sajūtas, savs piepildījuma mirklis, savs iepriecinājuma 
un varbūt arī vilšanās avots. Bet es jau atkal satvēru, 
ka Lielais režisors ir Dievs. Kaut vai tad, kad par spīti  
iekšējiem protestiem un nogurumam tomēr atsaucā-
mies Jurģa priekšlikumam svētdienas rītā celties un 
tautastērpos dziedāt dievkalpojumā. Satraukums 
un pacilātība bija tik lieli, ka man, tāpat kā skatē, 
dziesmu grāmatiņa rokās drebēja, bet mēs burtiski 
tikām pabaroti ar draudzes mīlestību. Vai arī brīdī, 
kad estrādē prezidenta uzrunas laikā virs galvām 
izdzirdējām putnu treļļus un saskatījāmies. Tādas 

Raksta sākumu skatīt 3. lpp.
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Būt latvietim 
  Atceros senas izjūtas no bērnības, kad gāja   
 bojā operators un režisors Juris Podnieks.   
   Jaunajiem, kuri varbūt nezina, varu pateikt,  
  ka viņš bija liela un cienīta personība, kas uz- 
     ņēma pret tā laika režīmu protestējošas  
     filmas; slavenākā no tām – „Vai viegli būt  
    jaunam?”. Un atceros – kad viņš 1992. gadā 

aizgāja, es ļoti dziļi un patiesi skumu, 
kaut biju pavisam jauna un neko daudz 
par viņu nezināju. Izjūtas bija tādas, ka  
ir aizgājis kāds ļoti tuvs cilvēks, ka mēs  
esam zaudējuši kādu no ģimenes. No 
tautas ģimenes. Līdzīgi es jutos arī šo- 
gad, kad aizgāja Imants Ziedonis. Tie 
lielie cilvēku pulki, kas bija atnākuši atva- 
dīties Doma laukumā – jauniešu bariņi, 
ģimenes ar maziem bērniem, skaisti sa-
posušās kundzes –, visi ar ziediem. Es 
tomēr uzdrošinos teikt: kaut arī sērojām,  
tobrīd par godu Imantam Ziedonim un 
viņa bagātīgajam devumam mēs arī ko- 
pīgi svinējām savu latvietību. Vai piekritī-
siet? Tas notiek, kad esam kopā tajā, 
kas mums ir svarīgs. Vienoti. Ikdienas 
gaušanās atkāpjas, varam (beidzot), 
tikai paskatoties blakusstāvētāju acīs, 
redzēt – nav vajadzības skaidrot vēsturi, 
kaut ko pierādīt vai diskutēt par to, kas 
ir latvietis, – mēs saprotamies tāpat, ar 
plecu, bez vārdiem. It kā Dievs, paņēmis 
mūs klēpī, glaudītu galvu un teiktu, cik 
mēs kā tauta Viņam esam mīļi. 
Divas ģimenes

Varbūt tas šķitīs jocīgi, bet es kā ticī- 

gā un latviete izjūtu to tā, ka man ir 
divas lielas ģimenes: draudze un viss 
Kristus sekotāju pulks kā viena ģimene 
un latviešu tauta kā otra. Un skumst 
mana dvēsele, skumst tajā brīdī, kad 
viena no šīm ģimenēm sāk cīkstēties ar 
otru, sāk izvirzīt nosacījumus, pieprasīt 
no kaut kā atteikties vai norādīt, ko 
mana otra ģimene dara nepareizi. Tad 
ir sajūta, ka mana ticīgā cilvēka dzīve 
tiek konfrontēta ar manu latvietību – šo 
plašo un vārdos neizsakāmo manas 
būtības daļu. Mans iekšējais latvietis un 
kristietis abi raud skaļā balsī, kad kate-
goriski tiek skartas tik trauslas stīgas kā 
„šo no vēstures paturam, bet no tā – at- 
sakāmies”, „šo kultūras mantojumu at-
zīstam, bet to atmetam”, „šo dziedam, 
bet to – noteikti nē”. 

Protams, es apzinos, ka man vēl ir 
ļoti daudz jāmācās, kaut vai vēstures 
virzienā raugoties. Es nevaru tikai skan- 
dēt, ka tautasdziesmas ir milzu bagātī-
ba. Man jāliek kopā pužļi, lai saprastu, 
kas tad ir latviešu tautas gara stipruma  
pamatā. Jāierauga vēl un vēl, ka bieži  
tieši ticības brāļi un māsas ir noteikuši   

Laura Ceļmale

Virsdiriģentu citāti
- Jūs tikko ļoti labi dziedājāt. Labāk 
gandrīz vairs nevar. Bet tagad pamācī-
simies! (G. Kokars pēc kora izpildītās I. Kalniņa „Lūgšanas”)

- Basi, no jums ļoti daudz kas atkarājas. 
Viss sieviešu koris. (G. Ceplenieks, „Neba maize 

pate nāca”)

- Nu bet cik reizes var kļūdīties? Malacīši! 
(Ā. Šķepasts, „Līgo”)

- Kur ir solists? Nav solista? Nav solistam 
mikrofona? Nekas, kamēr mēs dziedāsim, 
gan jau atradīsies! (M. Klišāns, „Pūt, vējiņi”)

- Paldies, instrumenti, paldies, koris,  
paldies, solisti! Ļoti skaisti, brīnišķīgi!  
Bet skan kā uz bērēm. Ko darām? (M. Sir-

mais, „Dod, Dieviņi”)

- Tas jums, meitenes, ir jāizdara tā,  
it kā desmit puiši uzreiz jums iekniebtu  
vienā sānā. (I. Cinkuss, „Jāņu nakts mistērija”)

- Mēģinām kā spriganas stirnas, ne tik 
flegmatiski. Drusciņ pielieciet čili tam 
ritmam! (M. Sirmais, „Lūgšana”)

- Mīļie dziedātāji, ja varu palūgt jūs visus 
tagad opiņā. (M. Sirmais, „Lūgšana”)

- Vīri, jums šodien pieder mana kreisā 
roka, bet jums, sievas, – mana labā! 
(Skaļas ovācijas sieviešu korī.) Bet tā tas būs tikai 
pirmās četras taktis. (Skumīga nopūta no sieviešu 

kora.) (K. Ādamsons, „Gaismeņa ausa”)

- Vīru koris, jūs skanat pārāk skumji, kā 
pēc iznīcinošas krusas augusta dienā. 
(M. Ozoliņš, „Dziesmai šodien liela diena”, pēc frāzes „Mūsu 

druvas zaļas zels”, ko izpilda vīru koris)

- Šo vietu izdariet tā, it kā jūs kliegtu zem 
segas. (M. Sirmais, „Lūgšana”)

- Tenori, ātrāk! Jūs velkat visu šito pasā-
kumu un nevis dāmas. (K. Ādamsons, „Gaismeņa 

ausa”)

- Alti, jūs bijāt pārāk gļēvi! (M. Sirmais, 

„Lūgšana”)

- Mīļie, šodien mums jātiek galā ar savām 
problēmām. Jo rīt mums jau būs jāstrādā 
ar orķestra problēmām. (I. Cinkuss, „Jāņu nakts 

mistērija”)

- Nu, samīļojiet arī tās divas pēdējās  
notis, lūdzu! (M. Sirmais, „Dod, Dieviņi”)

laimīga latvieša emocijas. Tāds mazs stūrītis, pa kuru ielūko- 
ties Tur – Tajā Priekā un Tajā Kopībā. Vai atkal lielajos mēģinā- 

ju- jumos (kas dziedāšanas prieka ziņā man patika pat labāk par  
īstajiem koncertiem), kad diriģents Māris Sirmais sarunājās ar 
tautu – kori. Atceros, senāk viņš, pavisam jauns, mums vidus- 
skolā pasniedza mūziku. Bastošanas līmenis visos priekšme-
tos augsts, bet uz mūziku nāca visi, pat puiši klausījās Vivaldi 

atplestām ausīm, un mēs mīlējām mūziku un savu skolotāju, kaut viņš bija ļoti stingrs. Bet estrādē  
M. Sirmais mums stāsta par dziesmu (K. Skujenieka un I. Kalniņa „Lūgšana”), par to, kā mums vajadzētu 
dziedāt, kā mums vajadzētu just, kas ir dziesmas vārdu pamatā, kā mums jābūt klusākiem par klusu, 
bet noteiktākiem par noteiktu. Viņš burtiski deg par to, ko dara! Viņš nepiemin Dievu, viņš nesludina, bet 
man ir sajūta, ka diriģents un milzīgais koris dziedot un mācoties visu laiku ir vienoti sarunā. Sarunā par 
Dievu. Par to, kāds Viņš ir, kā Viņš mīl un arī cieš, kā Viņš rūpējas un neatstās nekad. Un tādas sarunas 
dēļ esmu gatava iet uz mēģinājumiem, piedalīties, dziedāt un būt kopā ar latviešu tautu. 
Nobeigumā

Lai pastiprinātu klātbūtnes efektu, nododu jūsu smaidītpriekam virsdiriģentu citātus no mēģinājumiem.  
Sākotnēji tieši šie citāti bija galvenais pamudinājums uzrakstīt draudzei par Dziesmusvētkiem un to, kā  
mums tajos gāja, tikai raksts pats no sevis uzrakstījās ļoti nopietns. Esmu pateicīga draudzes izdevumam, 
ka varu dalīties ar jums arī šādās pārdomās.

       PĒC DZIESMUSVĒTKIEM
      Es domāju par to, cik bieži es apzinos savu lat- 

          vietību, piederību latviešu tautai. Jo patiesībā   
               nav tik vienkārši, kā „dzīvoju Latvijā, zinu  
                himnu, pērku Latvijā ceptu maizi - esmu jau 
                latvietis”. Ko nozīmē būt latvietim, ir plašs  
                 jautājums (aptuveni 1,5 miljonus plašs),   
                bet kādu mazu daļiņu tomēr uzdrīkstos pa- 
              šķetināt.

Raksta turpinajumu lasiet 2. lpp.
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Svētdiena, 21. jūlijs. „Laimīgi, 
svētīgi.” Erberts Bikše

Laimīgi garā nabagie, jo viņiem 
pieder Debesu valstība.

Kad ieraugi, ka viss, kas esi, ka visa 
tava dzīve ir nevis tavs nopelns, bet 
dāvana, saproti, cik pats esi nabadzīgs. 
Bet tavā nabadzībā ienāk Jēzus. Ņem 
tevi pie rokas un ieved Dieva bagātībā. 
Viņa tuvumā esot, Dieva valstības 
dārgumus iepazīstot, tu piedzīvo, ko 
nozīmē būt laimīgam, svētīgam. 

Laimīgi apbēdinātie, jo viņus 
mierinās.

Spēt ieraudzīt savas kļūdas un grēkus 
ir dārga dāvana. Šī dāvana palīdz kļūt 
laimīgam. Tas, kurš redz savas kļūdas 
un grēkus, apbēdināts skumst par tiem. 
Tikai apbēdinātajam nepieciešams 
mierinājums. Pie viņa nāk Kristus un 
saka: „Neskumsti, tavi grēki tev piedoti.”  
Piedošanas mierinājumu ticībā saņēmu-
šais ir patiesi laimīgs, svētīgs.

Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos 
zemi.

Nejauksim lēnprātīgos ar vājajiem. 
Ir daudz vājo, kurus nereti notur par 
lēnprātīgajiem. Īsts lēnprātīgais spēj būt 
ciets kā klints un dedzinošs kā uguns.  
Vislēnprātīgākais – Jēzus – arī bija šāda 
klints. Patiesi lēnprātīgie ir bijājami, jo  
viņos ir kaut kas neuzvarams. 
Lēnprātīgie ir tie, kuros uz dzīvi apme-
ties vislēnprātīgākais – Jēzus. Viņi 
dzīvo pie lēnprātības Avota un tieši 
tādēļ ir laimīgi, svētīgi. Pasaule par 
lēnprātīgajiem saka – tādi te neiederas, 
tādiem vieta tikai debesīs. Jēzus saka – 
viņiem piederēs jaunā zeme. Viņi valdīs 
kopā ar Kristu mūžīgi.

Laimīgi izsalkušie un izslāpušie 
pēc taisnības, jo Dievs viņiem papil-
nam to dos.

Cilvēki saka – man ir mana taisnība, 
tev ir tava taisnība. Bieži starp šīm cilvē-
ku taisnībām norisinās cīņa uz dzīvību 
un nāvi. Cilvēku taisnības rada frakcijas 
un nometnes, kur vienmēr pretī nostājas 
kāda cita aizstāvēta taisnība. Brīvība ir  
pazaudēta. Bez brīvības nevar būt lai-
mīgs, svētīgs.

Lai svētīts ir tas nemiers un slāpes, 
kas liek meklēt īsto taisnību, kamēr tā 
atrasta. Dieva taisnība ir tā, kas uzrāda 
mūsu netaisnību un norāda uz Jēzu, uz 
Viņa nevainojamo taisnību. Jēzus sacīja: 
„Ja kam slāpst, lai nāk un dzer.” Piepildīti 
ar Kristu, ar Viņa taisnību, beidzot esam 

laimīgi, svētīgi.
Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs 

viņiem žēlsirdīgs.
Pati pozitīvākā cilvēku žēlsirdība 

tomēr ir egoisma sasaistīta žēlsirdība. 
Par spīti tam, mēs tomēr sagaidām 
žēlsirdību no citiem. Tikt žēlotam ir 
kārdinoši, bet cilvēku sniegtā žēlsirdība 
vēl nedara laimīgu, svētīgu. Laimīgs 
un svētīgs tu esi, ja esi pieņēmis Dieva 
sniegto žēlsirdību. Tad tev ir dievišķas 
kvalitātes žēlsirdība, ko sniegt citiem. 
Tu esi laimīgs un svētīgs, jo nāc kā tāds, 
kas ir saņēmis Kristus žēlsirdību. Tev 
nav jārada žēlsirdība – tā ir jau dota. Tu 
sniedz to tālāk. Tikai tā esam laimīgi, 
svētīgi.

Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu 
redzēs.

Nevainojami skaidra, tīra sirds. 
Cilvēks ar tādu sirdi redz Dievu un ir 
laimīgs, svētīgs. Kur ir tāds cilvēks? Ir 
tikai viens, kurš pasaulē piedzimis kā 
Svētais, ar nevainojami skaidru sirdi. 
Viņš arī ir vienīgais, kurš Dievu redzējis. 
Jēzus ir sacījis: „Kas Mani ir redzējis, tas 
ir redzējis Tēvu.”

Kā iegūt skaidru sirdi? Grēku piedoša-
nā. „Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no 
visiem mūsu grēkiem.”

Un kā Dievu redzēt? Raudzīties uz  
Jēzu ar evaņģēliju, ar Bībeles starpnie-
cību. Ar ko mazāk nepietiek. Laimīgi, 
svētīgi ir tie, kam skaidra sirds. Dieva 
troņa priekšā var nākt tikai svētie,  
Kristus asinīs mazgātie.

Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks 
saukti par Dieva bērniem.

Tu veic savus pienākumus un dzīves 
uzdevumus bez satraukuma un bažām. 
Savu tagadni un nākotni tu saņem ar 
pateicību, kā žēlastības dāvanu. Daudzi 
nespēj to saprast, bet tavā sirdī ir miers, 
jo tur uz dzīvi – turklāt uz visiem laikiem –  
ir apmeties Jēzus. Bībele mums vēsta, ka 
Viņš ir mūsu Miers. Viņš tevi atbrīvo no 
nemiera un bailēm. Tagad tu esi miera 
nesējs cilvēkiem. Tev ir, ko nest, tikai 
tāpēc, ka tevī ir Jēzus, kas ir vienīgais 
patiesais miers. Tu esi laimīgs, svētīgs. 
Tev nav jārada miers – tu to vienkārši 
nes. No miera, kas nolaižas tur, kur ir 
Kristus mācekļi, viņus pazīst kā Dieva 
bērnus.

Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo 
viņiem pieder Debesu valstība.

Kristīga cilvēka dzīve nav savienojama 
ar remdenumu. Velns redz Jēzu kā viņa 
lielāko ienaidnieku. Tā viņš redz arī tos, 

kas turas kopā ar Viņu – kā ienaidniekus.
Kristus apliecinātāji ļaunuma impērijai 

liek drebēt, bet arī satracina to, jo paslu-
dina tās galu.

Kaut arī fiziski apdraudēts, tu esi 
laimīgs, svētīgs, jo esi ņemts līdzi Kristus 
uzvaras gājienā. Tev ir droša pārliecība, 
ka esi tādas Valsts pilsonis, kura ir neuz-
varama.

Tu piederi Debesu valstībai.
Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ 

lamās un vajās, un runās visu ļaunu par 
jums.

Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga 
ir liela debesīs. 

Mēs esam no pasaules atšķirīgi un 
bieži pasaules atraidīti, jo piederam 
Kristum.

Tā arī visa mūsu vaina pasaules acīs. 
Vai skumt? Jēzus saka: „Priecājieties 
un gavilējiet!” To arī darīsim gan mūsu 
nometnes laikā,  gan tad, kad nometne 
būs beigusies.

Pirmdiena, 22. jūlijs. „Sāls, pilsēta 
un svece.” Māris Pētersons

Mēs šodien Bībeles stundā klausījā-
mies un studējām pantus no Jēzus Kalna 
sprediķa par sāli, pilsētu kalnā un sveci. 
Vispirms atcerēsimies, kam Jēzus saka 
šīs līdzības? Mateja evaņģēlija 5. nodaļas  
sākumā varam lasīt: „Kad Viņš ļaužu 
pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un 
nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās 
pie Viņa. Savu muti atdarījis, Viņš tos 
mācīja, sacīdams..”

Uzmanīgi ieklausoties šajā tekstā, 
mēs saklausām, ka ap Jēzu bija sapulcē- 
jušies Viņa mācekļi un Viņš tos mācīja. 
Mācekļi jau bija pavadījuši ar Viņu 
diezgan daudz laika, klausījušies Viņa 
mācībā, izgājuši to pasludināt un izdzīt 
ļaunos garus, redzējuši Jēzus dievišķā 
spēka pierādījumus, un tagad Jēzus tur-
pina viņus mācīt. Kāds tad ir šīs mācī- 
bas turpinājums? Jēzus saka: „Jūs esat  
zemes sāls. Jūs esat pasaules gaišums.” 
Šī līdzība liekas diezgan saprotama: 
ēdienam, kam iepriekš trūka labas 
garšas, sāls to uzlabo; gaļa un zivis, kas  
varēja sabojāties, ar sāli tiek iekonservē-
tas ilgākai lietošanai. Savukārt gaismā 
ir redzams ceļš, ir redzamas draudošās 
briesmas un ir iespējams tām sagatavo-
ties; gaisma kliedē neziņu un bailes.

Bet ko šīs līdzības māca cilvēkam, 
kā tās attiecas uz Jēzus mācekli? Es 
to saprotu kā uzdevumu – ietekmēt  
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apkārtējos cilvēkus pozitīvi, darīt cilvē-
kiem ko labu. Labos darbus iespējams 
sākt ar laipnu izturēšanos, smaidu, 
atsaukšanos otra vajadzībām, atbalsta 
sniegšanu, draudzīguma izrādīšanu. Tā ir 
izturēšanās, ko mums māca Jēzus. Esmu 
pārliecināts, ka Dievs vēlas, lai mainītos 
mūsu raksturs: lai mēs darītu labu citiem  
nevis tāpēc, ka sagaidām atzinību, iedo-
mājamies sevi par labākiem, kalpojam 
savam egoismam, bet gan tāpēc, ka 
mums patīk darīt labu.

Ar to pamācība nebeidzas – Jēzus 
runā arī par mērķi: „..ka tie ierauga jūsu 
labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir 
debesīs.” Mēs, pieaugušie, zinām, ka nav 
viegli iedomāties sevi kā sveci nevienā 
situācijā. Ir sajūta, ka mēs vēl neesam 
tik pareizi, nesavtīgi, bezgrēcīgi, lai 
varētu būt pasaules gaišums. Bet Jēzus 
nav vienkāršs mācītājs, kas ar mums 
manipulē. Viņš zina, ka mēs neesam 
bez grēka, ka mums pašiem pietrūks 
spēka un ka mēs esam nepastāvīgi savā 
gribā, bet Dieva Dēls apsola dot mums 
savu mieru, spēku un gudrību, lai mēs 
varētu paveikt Viņa doto uzdevumu, lai 
visi „godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs”. 
Pacietīgi sekojot Jēzus padomam, 
palīdzot citiem, lūdzot pēc Dieva žēlas- 
tības, mēs nonāksim līdz patiesai kal- 
pošanai un neviltotai mīlestībai, kas  
nevarēs neatstāt iespaidu uz līdzcilvē-
kiem, lai visi godātu Dievu debesīs un lai 
visi tiktu izglābti mūžībā!

Trešdiena, 24. jūlijs. „Skabarga 
un baļķis.” Līga Dolace

Mazie un lielie tiesneši, šodien Bībeles 
stundā varējām uzzināt Jēzus domas 
par tiesāšanu. Viņš, kam ir visas tiesības 
mūs notiesāt, tā vietā dāvā žēlastību.

Kāpēc mums ir tik grūti izrādīt žēlas-
tību citiem? Jo par maz mīlam cits citu. 
Sevi mīlam vairāk. Dievs mums dod 
augstāko bausli: „Mīli Dievu no visas 
sirds un savu tuvāko kā sevi pašu.” 
Lepnība ir tā, kas mūsos nobriedina 
lepnības augļus – pārgudrību, nosodošas 
domas, divkosību, melošanu, bailes 
(paļaušanos uz sevi, kas izraisa bailes 
no vismazākā troksnīša) – un kā dēļ 
izsīkst mīlestība. Ar šo slimību slimo visa 
cilvēce. Un, lai mēs no tās paglābtos, 
Dievs mums dod „otru” jeb, evaņģēlija 
vārdiem sakot, „tuvāko”. Visa problēma 
slēpjas tajā, ka mēs šo „tuvāko” neesam 
izdomājuši – viņš nepielūdzami, prasīgi 

un stingri nostājas mūsu priekšā ar 
savas personības neatceļamo realitāti, 
kas ir absolūti neatkarīga no mūsu 
fantāzijām, lai galu galā izmocītu un 
sniegtu vienīgo iespēju glābties. Ārpus 
„otra” nav glābšanas; tādējādi kristīgā 
garīguma inspirētais ceļš pie Dieva 
ved caur „tuvāko”. Dītrihs Bonhēfers ir 
sacījis: „Dievs otru cilvēku nav radījis 
tādu, kādu es viņu būtu radījis. Nav 
devis man viņu par brāli, lai es pār viņu 
valdītu, bet gan – lai es, uz viņu raugo-
ties, atrastu Radītāju. Dieva radītajā 
brīvībā otrs kļūst man par prieku, lai gan 
pirms tam viņš man bija tikai pūles un 
raizes. Dievs nevēlas, lai es otru veidoju 
pēc tēla, kas man šķiet labs, tātad pēc 
manis paša tēla. Dievs neatkarīgi no  
manis ikvienu ir veidojis pēc Savas 
līdzības. Es nekad nevaru iepriekš zināt, 
kā Dieva līdzībai otrā jāizskatās, vienmēr 
tas ir pilnīgi jauns, tikai Dieva brīvā 
radīšanā pamatots tēls. Mums tas var 
šķist svešs, pat bezdievīgs. Bet Dievs 
otru radīja kā Sava Dēla, Krustā sistā, 
līdzību, un arī šis tēls, pirms to aptvēru, 
man šķita neiedomājami svešs un bez-
dievīgs.”

Lai mēs varētu un spētu iet tālāk par 
bauslību, ir jābūt brīvam un jāpieņem 
Dieva žēlastības dāvana – „Nāc, seko 
man!”. Pilnības ceļš ir sekošana Jēzum, 
aizliedzot pašam sevi un savu personis-
ko labumu. Aicinājums ir glābšana! 
Aicinājums ir svētdzīve! Tas nav konkrēts 
rīcības priekšraksts, tas ir iekšējais 
dvēseles stāvoklis. Brīvība tiek praktizēta 
attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mīlēt ie-
naidnieku nozīmē cīnīties ar ļaunumu 
viņā un censties saskatīt grēciniekā 
cilvēku, kuram tomēr ir atgriešanās 
iespēja.

Mīlēt vienam otru ir veids, kā mēs 
piedalāmies Dieva klātesamībā šajā 
pasaulē, kas sākas ar Kristus nāvi un  
augšāmcelšanos. Mīlestība radību trans-
formē. Mīlot citam citu, pietuvojamies 
Dieva esamībai, savienojamies ar Kristu 
un tiekam apbalvoti ar mūžīgo dzīvību. 
Mūžīgā dzīvība ir vienotība ar Dievu – 
Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.

Lūgsim Dievu, lai Viņš dāvā mums 
pilnīgu mīlestību, jo paši mēs nemākam 
patiesi mīlēt citus, tikai sevi. Lai Dievs 
sapņu vietā dod mums ticību!

Apkopojusi Līga Amata 
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Pirms nepilniem diviem mēnešiem tu iesvētījies un kļuvi par Jēzus draudzes locekli. 
Vai šis solis tavā dzīvē ir jauns sākums?

Jā, absolūti. Ienākšana draudzē ir kaut kas vienreizējs! Ja pirms gada kāds teiktu, ka tā 
notiks, es atbildētu – tu kļūdies! Tomēr cilvēks domā, bet Dievs dara. Nupat satiku draudzeni, 
kura dzīvo Vācijā un sen nebija mani redzējusi. Viņa jautāja: „Edīt, kas tevī ir mainījies? Tu ļoti 
labi izskaties!” It kā jau nekas nav mainījies, bet Kristus mīlestība, kas piepilda, – tas ir jauns 
sākums. Pasaule manās acīs ir kļuvusi skaistāka.

Kā nonāci līdz kristietībai?
Kāds draugs uzaicināja uz Ziemassvētku ludziņu. Domāju – ja jau aicina, nu kā es neiešu? 

Aizgāju un biju ļoti izbrīnīta par silto atmosfēru un emocijām, kas tur valdīja.
Tā bija pirmā reize, kad iegāji baznīcā?
Šķiet, ka jā, jo neatceros, kad vēl savā dzīvē būtu bijusi baznīcā. Jēzus draudzē man ļoti 

patīk tas, ka baznīca nav pārkrauta ar zeltu, tā ir mājīga un mīļa. Ludziņa bija ļoti mūsdienīga un 
uzrunājoša, un mācītājs Erberts aicināja uz gada nobeiguma dievkalpojumu. Aizgāju! Pēc tam uz 

otro, trešo, ceturto, un tad jau nāca piedāvājums iziet Alfa kursu. Piekritu, nemaz nedomājot.
Izklausās, ka tavs ceļš pie Kristus ir bijis rozēm kaisīts. Tu ļoti paļāvies uz sajūtām, 

kas bieži vien ir mānīgas. Vai baznīcas iepazīšanas posmā tiešām nepiedzīvoji vilšanos?
Protams, ka bija aizspriedumi, un laiku pa laikam tie parādās. Viens no tiem – šķita, ka baznīca 

no cilvēkiem krāpj naudu. Man patīk, ka Jēzus draudzē nav piespiedu kolektes – katrs dod tik, cik var 
atļauties. Visi izdevumi tiek publicēti arī avīzītē, un tas ir pareizi. Otra lieta – sākumā man bija iekšējā cīņa: 

vai tas ir normāli, ka eju uz baznīcu? Šķita – ja nu visi tur ir jukuši? Bet tagad es skatos uz cilvēkiem, kuriem ir 
pāri deviņdesmit, un viņi tic Dievam un runā par Dieva darbiem. Nevar taču būt, ka visi baznīcā ir jukuši un es viena 

tā gudrā, kas saka – Dievs neeksistē. 
Kas tev palīdzēja nonākt pie šādiem secinājumiem?
Alfa kursā bija ļoti labas diskusijas. Man 

ļoti patika, kā Pēteris Dekants vadīja mūsu 
grupiņu – tur netika uzspiests viedoklis –, 
un man ir svarīgi, ka varu pati apdomāt 
lietas no dažādām pusēm. Tomēr kopumā 
mans ceļš pie Dieva bija viegls. Man nebija 
katru dienu jāmokās ar jautājumu „Dievs, 
vai Tu eksistē?”. Alfas nedēļas nogalē sajutu 
spēcīgu Svētā Gara pieskārienu, un tas bija 
fināls – sapratu, ka Dievs ir!

Kas notika tālāk?
Mani iedrošināja iziet iesvētes mācību, 

taču atteicos, jo šķita, ka neesmu tam 
gatava. Vairākkārt teicu „nē”, tomēr beigās 
piezvanīju savai tantei, kura arī ir kristiete, 
un jautāju, vai, pēc viņas domām, esmu 
gatava tādam solim. Viņa atbildēja, ka 
iesvētes mācība tikai pastiprinās manas 
sajūtas, un tā arī bija! Iesvētes mācība taču 
paskaidro tik daudzas lietas, un beigās viss 
salikās pa plauktiņiem. Kopš iesvētībām ir 
sajūta, ka dzīvē viss ir kārtībā.

Vai agrāk esi piedzīvojusi līdzīgas 
sajūtas?

Ir bijuši lidojumi, kas ilgst mirkli, bet ne 
ar tādu pārliecību kā tagad. Tā ir liela Dieva 
mīlestība, ka pēc 26 nolieguma gadiem Viņš 
man ir dāvājis jaunu dzīvi.

Kā noprotu, šis lēmums nav 
sievišķīgs mirkļa vājums kā veikalā, 
ieraugot jaunu kurpju pāri?

Tas ir uz mūžu! Es nevaru patiesi 
pateikt jāvārdu, ja to nesajūtu. Arī tagad 
joprojām nevaru patiesi lūgt piedošanu par 
to, ko apzinos, ka esmu darījusi nepareizi, 

bet nesajūtu kā grēku. Atliek vien kopt 
attiecības ar Dievu, lai viņš man šos grēkus 
palīdzētu atklāt. Domāju, ka Dieva plāns 
manai dzīvei ir ļoti labs.

Ceļā pie Kristus tev pretī noteikti 
stājās vairāki cilvēki, kas centās atrunāt. 
Kāpēc izšķīries par labu Dievam?

Jā, protams, ka izjutu satricinājumus 
un izjūtu tos joprojām, kad šķiet – varbūt 
domāju nepareizi. Nezinu, kas ir tas, kas 
liek saprast, ka daru visu pareizi. Tā ir 
sajūta sirdī. Piemēram, Lieldienu naktī, kad 
baznīcā notika jauniešu pasākums, man bija 
jāiet arī uz draudzenes atvadu ballīti. Viņa 
bija neizpratnē, ko es naktī darīšu baznīcā. 
Es jau nezināju, uz ko eju. Dievs ņēma 
aiz rokas un veda. Sātanam patīk mūs 
satricināt, bet es nekad negribu būt sātana 
cilvēks.

Ko darīji ar cilvēkiem, kuri vēlējās 
tevi atrunāt? 

Bija viena meitene, kas mēģināja iestās-
tīt, ka tas, ko es daru, nav pareizi. Man bija 
izvēle – norobežoties vai palikt kopā ar viņu  
un stāstīt par Dievu. Izšķīros par otro vari-
antu, un tagad arī viņa saka, ka ar mani 
viss ir kārtībā. Cilvēki redz mīlestību. 

Vārds „mīlestība” ir ļoti abstrakts. 
Cilvēki saka – mīlu mammu, mīlu 
dabu, mīlu iedzert... Visu mīl. Par kādu 
mīlestību tu runā?

To var saukt arī par ceļu. Esot ar Dievu, 
pamanu, ka manī ir daudz nepareiza, tāpēc 
ir svarīgi sevi attīrīt. Šobrīd nevaru teikt, ka 
gatavojos mūžībai, kurā satikšu Jēzu. Lasu 

Bībeli un cenšos sekot tās pamācībām, lai sevi 
attīrītu. 

Vai pirms kristietības tu meklēji arī 
citus garīgos ceļus?

Vidusskolā rakstīju zinātniski pētniecisko 
darbu par budismu Latvijā. Tolaik internets  
nebija tik plaši pieejams, un es braucu ciemos 
pie mazajām budisma kopienām. Klausījos, 
analizēju, bet līdz manai sirdij tas neaizgāja – 
pārāk daudz argumentu tur nestrādāja.  
Neilgi pirms sāku nākt uz baznīcu, mana 
draudzene, kas dzīvo Stokholmā un ir pieņēmu- 
si islāma ticību, ieteica palasīt Korānu. Man 
nepatika, ka tur Dievs ir dusmīgs, bargs un  
no viņa jābaidās. Tur ir daudz agresijas. 
Trīsvienīgais Dievs taču ir mīlestība!

Vai, raugoties uz invalīdiem vai ļoti 
trūcīgiem cilvēkiem, tu spēj izvairīties 
no domas, ka Dievs viņiem ir pagriezis 
muguru? Ja jau Dievs mūs visus mīl vie- 
nādi, vai nedomā, ka arī visiem kristie-
šiem vajadzētu dzīvot pārticībā un bez 
problēmām?

Nē, tā nevar būt. Daudzas lietas, kas mums 
tiek dotas mazāk nekā citiem, liek daudz ko  
saprast un mācīties. Materiālās lietas nepiepil-
da sirdi, tas nav stabils pamats. Protams, ka  
ir grūti saprast, kā ir būt invalīdam – ne tikai 
fiziskam, bet arī garīgam. To saprot tikai viņi  
paši, bet tā nav apdalīšana vai mazāka mīles-
tība. Viņiem ir daudz kas svarīgs jāsaprot, tur  
ir tas ceļš, kas katram dots. Es arī uzaugu sa- 
līdzinoši nabadzīgā ģimenē. Tā izveidoja mani  
tādu, kāda esmu. Vai turīgas ģimenes ir lai-
mīgākas? Domāju, ka nav. Pašam ir jāstrādā –  

Edīte Šaripo Jēzus draudzes baznīcā pirmoreiz ienāca pērnajos Ziemassvētkos – kāds draugs bija 
uzaicinājis paskatīties ludziņu. Saviļņota viņa atsaucās mācītāja Erberta aicinājumam apmeklēt 

dievkalpojumu, bet uz turpmākajiem jau gāja pēc savas iniciatīvas. Kaut arī daudz kas šķita neiz-
protams un lielākā daļa draugu un paziņu pret šo izvēli izturējās labākajā gadījumā ar vieglu 

ironiju, Edīte palika uzticīga savai sirdsbalsij. Tagad viņa smaidot atzīst – Dievs ņēma pie 
rokas un veda pie sevis. 

Es NEDRĪKSTU SL
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Ar Edīti sarunājās Edgars Gertners 
Foto no personiskā arhīva
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MĀRTIŅŠ JIRGENSONS
Atnākšana uz Jēzus draudzi Mārtiņam 

bija jauns sākums – jauni draugi, jauna 
kalpošana un jauns piedzīvojums ar Dievu. 

Mārtiņš stāsta, ka pirms nonākšanas 
Jēzus draudzē viņš bijis citas draudzes 
loceklis, taču tad nebija spējis piedzīvot 
prieku ar Dievu. Kaut arī Mārtiņš Dievu bija 
personiski piedzīvojis, prieks tika gūts citur, 
piemēram, riteņbraukšanā. Tad Mārtiņa 
lūgšana Dievam bija: „Ja ar Tevi tik tiešām 
var pasmieties, tad parādi man to!” Pēc 
kāda laika labs draugs uzaicināja viņu uz  
Jēzus draudzes Alfa kursu, un Mārtiņš 
saprata, ka, atnākot uz to, viņam nav ko 
zaudēt. 

Atbilde uz lūgšanām nāca ar laiku – kad 
lēnām tika iepazīti Jēzus draudzes cilvēki. 
Alfas nedēļas nogale bija brīdis, kad Mārtiņš 
saprata: ar Dievu tīri labi var arī pasmieties. 

NĀC 
UN 
DARI!

Baiba Nevarževska

Mārtiņa iepriekšējais priekšstats par Dievu 
bija līdzīgs kā Vecajā Derībā – Viņš ir bargs, 
bet taisnīgs. Tad bija arī atbilde uz lūgšanu–  
sadraudzībā un draudzes vidē Mārtiņš 
piedzīvoja, ka Dievs var būt arī priecīgs: 
„Neviena kompānija man nesagādā tādu 
prieku, kāds tas ir Jēzus draudzē.” 

Mārtiņa kalpošana draudzē sākās ar 
Daniēla Godiņa aicinājumu vadīt tehniķus 
Alfa kursā. 

Par šo kalpošanu Mārtiņš stāsta tā: 
„Kalpošana draudzē liek augt manai atbil-
dībai, organizētībai un nopietnībai. Es esmu 
atbildīgs par to, lai katru Alfa kursa vakaru 
elektronika būtu uzstādīta un noskaņota, 
vakara laikā jārūpējas par skaņas un slaidu 
precizitāti, bet īpašos gadījumos – nedēļas 
nogalēs un izlaidumos – jānodrošina tehni-
kas transportēšana. Mans pienākums ir arī 
komplektēt Alfa kursa tehniķu komandu, un 
pašlaik man ir trīs palīgi – Aigars, Jurģis un 
Juris –, ar kuriem esam labi sastrādājušies. 

Šī kalpošana man ir devusi zināšanas 
par skaņošanu un tehniku, tā māca arī sa- 
strādāties un vadīt komandu. Te esmu sa- 
pratis, ka ir vairāk jāuzticas Dievam un jā- 
būt pacietīgākam, jo Viņš tomēr visu zina 
labāk un pilnīgāk. Kalpošana Alfā mani 
uzlādē: ja arī esmu atnācis sašļucis un 

noguris, tad, izejot ārā kaut vai pusdivpa-
dsmitos vakarā, man ir smaids līdz ausīm. 
Pēc pieredzes varu teikt, ka kalpošanai 
ir citi augļi nekā vienkāršai baznīcas 
apmeklēšanai.” 

Mārtiņš uzskata, ka, pirmkārt, ir jāgrib  
kalpot: „Ja ir vēlme palīdzēt, tad nevajadzē-
tu sēdēt malā un gaidīt. Vajag meklēt ie- 
spējas kalpot un – vēl labāk – lūgt par to,  
jo uz lūgšanām Dievs atbild.” Otrkārt, kalpo- 
šanai ir jāpatīk, jo, ja dara to, kas patīk, kat- 
ru reizi ir vēlme izdarīt to labāk. Treškārt, 
ir jāatceras, ka tu kalpo Dievam un, ja tu 
nekalposi, Viņš atradīs kādu citu. Kalpošana 
ir arī lieliska iespēja sevi pierādīt – ir patī-
kami, ka cilvēki to redz un apgalvo, ka labi 
sanāk. Svarīga ir atziņa, ka vienmēr var 
izdarīt labāk. „Es savu kalpošanu redzu kā 
iespēju augt ticībā un iesakņoties draudzē, 
kas vēlāk ved pretim kaut kam lielākam.” 

Alfa kursa tehniķu kalpošanā ir vajadzīgi 
jauni palīgi, kas uznestu, uzstādītu un no-
nestu tehniku gan otrdienu, gan trešdienu 
vakaros, jo ir plānots šai komandai izveidot 
divas maiņas. Vēlams pieteikties pretenden-
tiem ar komandas garu un humora izjūtu. 

Paldies Mārtiņam par atsaukšanos 
kalpot!

Dievs dod visu, bet cilvēks izvēlas – paņemt 
vai ne. 

Tu aktīvi darbojies draudzes diako-
nijā. Kāpēc?

Tā netīšām sanāca. Saku „netīšām”, bet  
droši, ka tas bija Dieva nolemts. Pirms 
Lieldienām lasīju avīzītē, ka ir iespēja saga- 
tavot svētku paciņas. Darbā uzrakstīju 
kolēģiem e-pastu ar aicinājumu ziedot.  
Savācām naudiņu, un ar draudzeni 
nopirkām daudz, daudz saldumu, ko aiz-
vedu uz diakoniju. Man kā jaunam cilvēkam 
interesē, kas tur notiek, kādas skudriņas 
tur dzīvo. Vārds pa vārdam, un ar vadītāju 
Jolantu nolēmām, ka varētu pie seniorēm 
aiziet ciemos.

Bieži vien daudzi draudzes cilvēki 
nezina, kur varētu kalpot. Kā tu sapra-
ti, ka diakonija ir tava vieta?

Ar diakonijas vadītāju Jolantu runājām, 
ka varbūt vajadzētu padarboties arī radoši, 
lai senioru ikdienā būtu kas citāds. Bieži 
vien dzīvē mums ir rutīna, un ir labi, ka 
pienāk kāds no malas un parāda to, par 
ko pats nebiji iedomājies. Dažādībai lasu 
viņām grāmatas, žurnālus, gleznojam ar 
akvareļa krāsām un gatavojam apsveikuma  
kartītes. Man ir liels prieks, ka jaukās kun- 
dzes mani ir pieņēmušas un gaida tās treš- 
dienas, kad ciemošos. Arī mana sirds tiek 
piepildīta. Ir ļoti labi! Varbūt, ka šādi es 
īstenoju savu bērnības sapni – kļūt par 
skolotāju. Man pie seniorēm ļoti patīk, un 

ceru, ka viņām mani apciemojumi arī.
Vai, apmeklējot baznīcu vai kalpojot, 

tu sevi ierobežo?
Pašlaik jau es nedarbojos uz pilnu klapi. 

Pie seniorēm esmu vienu divas stundas 
nedēļā. Divreiz nedēļā eju uz dievkalpojumu, 
bet tās jau arī ir tikai divas stundas. Nevaru 
pat iedomāties labāku svētdienas rītu kā  
dievkalpojumā, lūgšanās. Dažreiz arī jāraud,  
bet ne aiz skumjām – tās ir citas, spēcīgā-
kas, emocijas. Ļoti liela nozīme ir arī jaunie-
šiem, kas ir apkārt. Kad ir sezona, ļoti jauki, 
ka ir iespēja arī piektdienās būt baznīcā. 
Nevaru teikt, ka pašlaik baznīcas man būtu 
par daudz.

Vai šajā īsajā ceļā, ko ej kā kristiete, 
neesi sevi pieķērusi pie domas, ka mēs, 
kristieši, esam tie gudrie, bet pārējie ir 
dumjie nekristieši?

Dažkārt pamanu nosodījumu no savas  
puses. Nezinu, vai jelkad varēšu būt absolūti 
tīra un patiesa, bet mums ir jāmācās citus 
netiesāt. Ja tomēr sanāk, jālūdz piedošana. 
Gan tam cilvēkam, gan Dievam.

Vai draudze tev kā jaunai kristietei 
tomēr nešķiet pārāk konservatīva? 

Brīnos, ka kādu acīs esam konservatīvi, 
jo pie mums taču ir tāda brīvība! Es par šo  
brīvību biju ļoti pārsteigta! Protams, ka  
sākumā nesapratu, kas notiek dievkalpojumā, 
bet ar laiku jau to iemācās. Mums ir avīze, 
jauniešu vakari – viss ir līdzsvarā. 

Iepriekš minēji, ka izsūtīji kolēģiem 

e-pastu ar lūgumu ziedot Lieldienu 
dāvaniņām. Nebaidījies, ko viņi par tevi 
padomās?

Tas bija skarbi, es sākumā tiešām domāju –  
rakstīt vai nerakstīt. Kā gan es visiem atklāšu, 
ka esmu Baznīcā? Tomēr to izdarīju, jo uzska-
tu: ja es eju Dieva ceļu un gribu būt patiesa, 
ar Dievu sirdī, no kā man bīties? Es nekad ne- 
drīkstu slēpt, ka esmu kristiete, esmu lepna 
par to.

Kādu tu iztēlojies savu turpmāko dzīvi 
no šī brīža, kad esi satikusi Kristu?

Gribētu sev apkārt arvien vairāk kristiešu, 
bet ne tādus, kuri tikai saka „esmu kristietis”, 
bet tādus, kuru darbi liecina par viņu ticību. 
Arī sev blakus vēlos cilvēku, kam sirdī ir Dievs. 
Protams, jākopj arī manas attiecības ar Dievu, 
jo viens no jautājumiem, kas bieži rodas: Vai 
manas sajūtas vienmēr būs tik noturīgas un 
lielas kā šajā „iemīlēšanās” periodā? Nevienā 
brīdī nevar ļaut šim dārzam aizaugt! Nebai-
dos, ka man ir 26 gadi, bet vēl nav ārkārtīgi 
labi atalgota darba, privātmājas un kuplas 
ģimenes. Ja tas būtu Dieva prātā, viss jau sen 
būtu piepildīts, bet acīmredzot Dieva plāns 
manā dzīvē ir cits. Jaunība ātri gaist, tāpēc 
nevajag tik ļoti pēc kaut kā steigties. Vajag, 
vajag – cilvēkam visu ko vajag. Tāpēc izbaudu 
laiku, piemēram, nepilnu stundu ejot ar kājām 
uz darbu. Tad reizēm domāju – vai cilvēki jūt, 
kā smaržo zāle? Vai dzird, kā dzied putni? Vai 
kādreiz apguļas gultā un paskatās, kā saule 
spīd logā?



Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
                   no plkst. 19.30 līdz 21.00

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 
piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem 
otrdienās plkst. 18.30  
bērnu korītis plkst. 17.30        

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00

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)

Redaktore: Līga Amata        Korektores: Maija Frīdberga un Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Vita Rudzīte, Baiba Nevarževska, Alise Pīrāga, Kārlis un Iveta 

Liepkauli-Radiņi, Lelde Kupce, Edgars Gertners

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Elita Veide
Aivars Millers
Laila Eglīte
Anna Zariņa
Ausma G. Smilts
Ērika Rauska
Brigita D. Pakalniete
Maiga Zamberga
Gaida Kalvišķe
Skaidrīte L. Dzirne
Maiga Lietiņa
Aija Narda Ate
Valdis Ivsiņš
Gunta Landmesere
Ieva Lapsa
Rute Bikše
Sarmīte Ģelze
Gints Putāns

55 (31.07.)
50 (23.07.)
45 (25.07.)
91 (10.09.)
89 (16.09.)
84 (06.09.)
84 (29.09.)
84 (30.09.)
83 (08.09.)
82 (01.09.)
81 (03.09.)
81 (21.09.)
80 (07.09.)
65 (15.09.)
55 (19.09.)
50 (09.09.)
45 (14.09.)
45 (30.09.)

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

Drēbju kamera 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)

Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ" 
(tālr. 67222698)

Ieņēmumi, Ls: 
Nometnes dalības maksa
Ziedojumi
Mērķziedojumi (Alfa kursam, nometnei, remontam u.c.)
Kolekte
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (10 darbinieki)
Nodokļi
Nometnes izdevumi
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Palīdzības pabalsti (9 cilvēkiem)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Izdevuma "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
Degviela
Kopētāja, datora piederumi
Remonta materiāli
Elektrība
Mūziķu, kora izdevumi
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Kopēšana, pasta pakalpojumi
Sakaru pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kancelejas preces
"Venden" ūdens
Bankas pakalpojumi
"Rīgas ūdens"
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

5797
4332
4011
3401
1195

235
225

19196

3551
2827
2097

850
451
450
214
160
160
154
150

98
70
68
63
60
53
51
46
41
29
22
20
14
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2013. GADA JŪNIJA UN JŪLIJA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

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"

MŪŽĪBĀ

Anna Jordane  
(15.12.1920.-03.07.2013.)
Ārija Āboliņa  
(02.02.1922.-04.07.2013.)
Vilma Saltupe  
(08.07.1917.-14.07.2013)

KRISTĪTI
Patriks Mārtiņš Morozovs
Elias Dundure
Ligita Puišele
Elīna Jukštaka
Aivis Kļaviņš
Lelde Laipaka
Sarmīte Mālere
Andris Mālers
Edīte Šaripo

Laila Stapkeviča
Madara Antonova
Mārtiņš Knipšis
Armands Sudzāns
Gerda Mihailova
Valdemārs Mihailovs
Marija Niklase
Marija Lauciņa

IESVĒTĪTI

Ligita Puišele
Elīna Jukštaka
Aivis Kļaviņš
Gunita Mironova
Artūrs Kauliņš
Inga Hartmane
Inga Barovska
Lelde Laipaka
Sarmīte Mālere
Andris Mālers
Edīte Šaripo
Laila Stapkeviča
Nauris Glaudāns
Sabīne Branta
Sanita Puišele
Madara Antonova
Vlijandrs Andževs
Mārtiņš Knipšis
Ilze Bāliņa
Armands Sudzāns

DRAUDZEI 
PIEVIENOJUŠIES

Viktorija Zemīte
Evija Kalniņa
Ričards Kalniņš

LAULĀTI

Ronalds Akmentiņš un Agita Šteina
Arnis Linde un Indra Gailāne
Jānis Birzaks un Elīna Sēja
Normunds Upītis un Laura Šmite
Viesturs Knopkens un Ilze Hendriksone


