
ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un 
ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! /Jņ 11:25-26/ Nr. 120   Janvāris, 2013 

Ir 2014. gada sākums. Ir 
jautājumi. Mēs meklējam atbil-
des. Būs jāpieņem lēmumi. 
Krustcelēs nonākot, būs jāizvē-
las, pa kuru ceļu iet tālāk. 

Kā saglabāt stabilitāti, sirds-
mieru, kad nezini, ar kādiem 
izaicinājumiem būs jāsastopas? 
Kad nezini, kas sagaida aiz nā-
kamā pagrieziena.

Jēzus zina, kā jūtamies, kad  
sirdī mostas satraukums nepār- 
redzamas nākotnes priekšā.

Kā sen gaidītus saklausām 
Viņa vārdus: „Es esmu Labais 
Gans...”

Tie sacīti ļoti personīgi tev: 
„Es esmu šeit tevis dēļ, lai tevi 
vadītu un sargātu.”

Jēzus zina, ka būs tūkstošiem 
lietu, kuras centīsies pakļaut 
mūsu uzmanību ar mērķi 

pakļaut arī sirdi. Viņš novēl 
mums nenomaldīties, tādēļ 
piedāvā Sevi.

Ir tā, it kā Viņš sacītu: „Ne- 
ļauj notikt tam, ka tavas dzirdes 
un redzeslokā nebūtu vairs 
Manis.”

Iepazinuši Jēzus balsi, mēs 
to vairs nesajauksim ne ar vienu 
citu.

Jēzus saka, ka tā tas tiešām 
ir: „Es pazīstu Savas avis, un 
Manas avis Mani pazīst.”

Viņa tuvumā esot, nedrošībai  
un bailēm vietas vairs nav.

Jēzus klātbūtne mums no 
jauna pavēsta to, ko esam jau 
iepazinuši kā realitāti: „Tiem, 
kas mīl Dievu, visas lietas nāk 
par labu.” 

Ķēniņš Dāvids zināja, kā tas  
darbojas. Viņš reiz sacīja vār-

dus: „Man netrūkst nenieka...” 
No kurienes šis labums? Un 
Dāvida atbilde skan: „Tas 
Kungs ir mans Gans...”

Viss labums no Dieva laipnī-
bas. Un saraksts ir ļoti plašs.  
No Viņa svētības dienišķā maize  
un ūdens. No Viņa svētības dvē- 
selē gaišums un miers. Viņš 
vada pa ceļiem, kuros sastopam  
svētību un izdošanos. Arī tad,  
ja nāk grūti, smagi pārbaudīju-
mu brīži, Viņš ir tuvu ar savu  
mierinošo, iedrošinošo klātbūt-
ni. Naidīgu spēku ielenkumā 
nonākot, Viņš sargā no posta. 
Viņš tiešām spēj to darīt – uz-
klāt galdu, ienaidniekiem re-
dzot, kā to lasām 23. psalmā.

Jaunā gada gājumu uzsākot,  
patiesi svarīgs ir viens jautā-
jums: „Vai man ir Labais Gans?”  

Par to, ka Viņš vispār ir, par to 
nav šaubu. Bet jautājums ir: 
„Vai tev ir Labais Gans?” 

Ja Viņš tev ir, tad 2014. gads  
būs brīnišķīgas svētības gads, 
turklāt neatkarīgi no tā, ar 
kādiem pavērsieniem vai 
izaicinājumiem mums nāksies 
sastapties.

Visi, kuriem sirds ticībā 
noskaņota uz Kristu, līdz ar 
Dāvidu var sacīt ar pārliecību:
„Patiesi, dāsnums un žēlastība 
mani pavadīs, es pārnākšu 
Kunga namā uz mūžu.”

Lai visiem gaišs, svētīgs un 
priecīgs 2014. gads!

Sirsnībā, 
mācītājs Erberts Bikše



Trešdien, 1. janvārī, plkst. 12.00  
Jaungada dienas dievkalpojums.

Ceturtdien, 2. janvārī, plkst. 18.00  
nedēļas dievkalpojums.

Svētdien, 5. janvārī, plkst. 10.00  
dievkalpojums, plkst. 17.00 Draudzes 
eglīte.

Pirmdien, 6. janvārī, plkst. 18.00  
Zvaigznes dienas dievkalpojums.
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P O T C P S Sv

Apkopojušas Līga Amata un Alise Pīrāga

Alfa kurss ir 16 nodarbību kurss 
par kristietības pamatjautājumiem. Alfa 
kursā notiek lekcijas par svarīgākajām ar 
kristīgo ticību saistītajām tēmām. Tas  
galvenokārt ir domāts tiem, kas vēlas 
kaut ko uzzināt par kristietību vai iepazīt 
kristietību tuvāk, kā arī jaunajiem kris- 
tiešiem un jaunajiem draudzes locekļiem.

Ralfs Rozentāls
Par Alfa kursu uzzināju no draudzenes.  

Kaut arī neviens mūsu ģimenē nav kris- 
tīts, jau kādu laiku man bija vēlme uzzi-
nāt ko vairāk par Dievu, kristietību un 
Baznīcu. Uzreiz sapratu, ka Alfa ir tieši 
tas, kas man nepieciešams, jo tur ar visu  
var iepazīties nepiespiestā un draudzīgā  
vidē. Man ļoti patika viesmīlīgā sagaidī-
šana – tur vienmēr jutos gaidīts. Katru  
trešdienu diskusiju grupiņas vadītāji ap-
jautājās, kā man iet, kā pagājusi nedēļa. 
Tas bija patīkami! Arī uzkodas un kafija 
bija pašā laikā, jo nācu uzreiz no darba, 
bieži biju saguris un izsalcis, tāpēc iestipri- 
nāšanās bija noderīga. Runājot par saturu,  
Alfa kursā ļoti vienkārši un saprotami 
tika izskaidroti kristietības pamati. Man 
kā jaunienācējam kristiešu pasaulē tas 
bija viegli uztverami un interesanti. 
Varēja just, ka vakaru vadītāji to tiešām 
dara tikai tāpēc, lai tādi kā es šo vēsti 
sadzirdētu, – tas viss nāca no sirds. 
Patika arī dziedāšana, dziedājām ļoti 
skaistas dziesmas. Sākumā es kautrējos, 
bet beigās ar prieku dziedāju līdzi. Emoci- 
onālākais pasākums bija Alfas nedēļas 
nogale, kad visvairāk sajutu Dieva klāt-
būtni. To ir grūti izstāstīt, tas katram 
jāpiedzīvo pašam. Nobeigumā varu pa- 
teikt lielu paldies! Pateicoties Alfas koman- 
dai, esmu apņēmies kristīties un papildi- 
nāt draudzes rindas. Man ļoti pietrūkst 
šo diskusijām, pārdomām un sirsnības 
pilno trešdienas vakaru. Iesaku apmeklēt  
Alfa kursu ikvienam, kas jūtas nomaldī-

jies vai pilnīgi svešs. Tur jebkurš jutīsies 
gaidīts un jebkurš varēs atrast to, ko 
dvēsele meklē.

Nika Frīdberga-Pumpuriņa
Jēzus draudzē esmu gan kristīta, gan 

gājusi Svētdienas skolā, bet tīņa gados 
no draudzes dzīves atsvešinājos. Pēc 
gadiem, kad tiku bildināta, sapratu, ka 
noteikti vēlos laulāties baznīcā un nekur 
citur kā Jēzus draudzē. Te izgāju iesvētes 
mācību un tiku laulāta, sāku apmeklēt 
dievkalpojumus, vasarā piedalījos drau-
dzes nometnē un pa ilgiem laikiem atkal 
īsti izbaudīju to foršo sajūtu – būt starp 
kristiešiem. Ļoti vēlējos iepazīstināt ar  
kristietību un mūsu draudzi savu vīru, 
tāpēc kopā ar ģimenes draugiem nolē-
mām piedalīties Alfa kursā. Un neviļus 
trešdiena jau bija kļuvusi par gaidītāko 
nedēļas dienu. Alfa kursa komanda dara  
visu, lai ikviens cilvēks te justos kā lielis-
kā draugu kompānijā. Te valda prieks, 
patiesums, gaišums un mīlestība. Vēl 
lielāks prieks ir par to, ka pēc Alfas 
esam izveidojuši mājas grupiņu, kurā 
studējam Dieva vārdu un baudām brīniš-
ķīgu sadraudzību. Iesaku ikvienam atnākt 
uz Alfu un pamēģināt, jo pateikt „nē” jau 
var paspēt vienmēr, bet kādēļ gan atlikt 
superīgas dzīves sākumu kopā ar Jēzu!?

Alfa kursa jaunā sezona sāksies 
5. martā.

Lūdzam iepriekš reģistrēties pie drau-
dzes lietvedes vai nosūtīt pieteikumu, 
norādot savu vārdu, uzvārdu un vecumu, 
uz e-pasta adresi alfa@jezusdraudze.lv.  
Lai iegūtu papildu informāciju, varat 
apmeklēt Alfa kursa tīmekļa vietni 
http://www.alfakurss.lv/ vai sazināties 
ar Alfa kursa komandu pa minēto e-pastu  
vai tālruni: vadītājs Daniēls Godiņš,  
tālr. 26772677, koordinatore Agnese 
Zute, tālr. 26093136. 

„Brīvība Kristū” ir kurss, kas 
domāts ikvienam, kurš vēlas pieaugt 
ticībā un darīt par mācekļiem arī citus. 
Tas māca dziļāk skatīties uz sevi un 
dzīvi caur Bībeles prizmu. Šis kurss ir 
laba iespēja tiem, kas pēc Alfa kursa 
vēlas turpināt izprast Dieva vārdu un 
savu dzīvi tā gaismā. Lai pieteiktos šim 
kursam, rakstiet uz e-pasta adresi  
bk@jezusdraudze.lv vai piezvaniet kursa 
vadītājam Ronaldam Akmentiņam, 
tālr. 26211000. Informāciju par jaunās 
sezonas sākumu sniegsim vēlāk.

Elīna Tauriņa
Kursu „Brīvība Kristū” nolēmu apmek- 

lēt, jo likās, ka esmu palikusi par piepi, 
un nebija nekādas brīvības sajūtas. Šis 
kurss noteikti bija vērtīgs un man –  
īstajā laikā. Visspilgtāk man atmiņā pa- 
likusi kursa nedēļas nogale, tēma „Piedo-
šana” un grēksūdze. „Brīvība Kristū” lika 
vairāk padomāt par tādām lietām, kurās 
iepriekš tik ļoti neiedziļinājos. Noteikti 
iesaku apmeklēt šo kursu! 

Alise Pīrāga
Kurss „Brīvība Kristū” ir kaut kas ļoti 

iespaidīgs! Tas liek paskatīties uz sevi un 
savu dzīvi caur Dieva vārdu, izanalizēt 
un drosmīgi celt gaismā tās lietas, ar ko 
cīnāmies un kas mūs attur no patiesas 
brīvības Kristū. Kursa laikā saproti, ka  
tas, ka esi kristietis, kalpo, dari un uzturi  
attiecības ar Dievu, ne vienmēr nozīmē, 
ka esi patiesi brīvs Kristū. Droši vien šai  
brīvībai ir vairākas gradācijas un tas ir  
ceļš mūža garumā, taču šis kurss noteikti  
sakrata, uzrāda, atbrīvo un atgādina, ka 
brīvība Kristū ir daudz lieliskāka nekā 
jebkāda cita dzīve, kuru gribam dzīvot 
savā spēkā!

Sākot jaunu kalendāra gadu, „Jēzus Draudzes Dzīves” redkolēģija ir apņē- 
musies ik mēnesi iepazīstināt lasītājus ar kādu no draudzes kalpošanas jo- 
mām. Par dažām līdz šim dzirdēts vairāk, par citām mazāk, bet šogad centī-
simies nevienu neatstāt novārtā. Šajā numurā piedāvājam iepazīties ar to, 
kas ir Alfa kurss un kurss „Brīvība Kristū”.
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Vakara dalībniekiem sirsnīgu koncertu 
dāvāja Anete un Uldis Kozlovski.

Mācītājs Krists Kalniņš lika domāt 
par daudzām svarīgām lietām, ar ko 

sastopamies laulībā. Paldies par svētīgo 
uzrunu!

Konkursā par to, cik labi pazīstam otru 
pusīti, pārliecinoši uzvarēja arhibīskaps 

Jānis Vanags ar kundzi Baibu, balvā 
saņemot Adventes vainagu.

Lai tiktu pie uzkodām, ģimenes galvām 
vajadzēja doties medībās.

Zviedru ģimene – jānoņem brilles, lai 
labāk redzētu saldo ēdienu! 

Vakara kulminācija: svētības saņemšana 
pie viena no trim mācītājiem – Erberta 
Bikšes, Jāņa Vanaga vai Krista Kalniņa.
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Paldies visiem organizatoriem, mūziķiem, viesiem un ikvienam pārim, kas piedalījās! 

„Pietura diviem” komandas vārdā – Lelde Kupce

PIETURA DIVIEM: LAULĀTIE PĀRI TIEKAS BAZNĪCĀ
Pagājušā gada 29. novembrī mūsu draudzes laulātie pāri pulcējās uz skaistu un romantisku vakaru Jēzus baznīcā. Divu gadu 

laikā pasākuma „Pietura diviem” dalībnieki ir viesojušies aizraujošās vakariņās Somijā, Brazīlijā, Amerikā, Francijā, Zviedrijā 
un Portugālē, savukārt novembrī mēs satikāmies paši savās mājās – Jēzus baznīcā. Nelielā foto reportāžā piedāvājam iespēju 
ieskatīties šī vakara norisē.

2014. gadā „Pietura diviem” turpinās savus ceļojumus – tematiskās vakariņās iepazīs kādu zemi un tautu, baudīs šīs zemes 
ēdienus, satiksies ar viesiem no šīs zemes un klausīsies tai raksturīgo mūziku.

Vērdiņu ģimene – vienam prieks par rozi, 
otram par paplāti.

Mazuru ģimene ievērojusi dreskodu – 
ietīties siltā plediņā.

Nobeigumā kā allaž katrs pāris varēja 
nofotografēties par piemiņu no šī vakara. 

Īpašs paldies mūziķiem Vitai un Jurim 
Kalnciemiem par izmeklētajiem, skaistajiem 

skaņdarbiem, atceroties laulību dienu!
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Kāds bija jūsu ceļš pie Dieva un uz Jēzus draudzi?
Jānis Ezeriņš: Mans ceļš līdz ticībai bija ļoti ilgs, sākot 

jau no bērna kājas, kad Dievs soli pa solim veda mani Sev 
tuvāk, kaut arī tad es to vēl neapzinājos. Pie ticības es nācu, 
kad atrados uz kuģa. Vēstulē romiešiem Pāvils raksta: „Kā 
lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, 
kas sludina?” Cilvēks nāk pie ticības caur sludināšanu. Man 
sludināja viens krievu tautības virsnieks, trešais stūrmanis. 
Četrus mēnešus viņš staigāja ar Bībeli rokā, un es uzdevu 
viņam jautājumus. Dieva Gars mani uzrunāja, un tad es sirdī 
pieņēmu Jēzu. Vēlāk sameklēju baznīcu, nopirku Bībeli. Jēzus 
draudzē iesvētījos 2012. gada decembrī.

Mārtiņš Knipšis: Dievam esmu ticējis vienmēr. Sirdī esmu 
jutis, ka Dievs ir, man ir bijusi šī saikne ar Viņu. Uz Jēzus 
draudzi mani atveda sieva, kad mēs vēl nebijām precējušies. 
Bērnībā ar vecmāmiņu, kas ir katoliete, bieži biju baznīcā 
un arī vēlāk mēģināju iesaistīties kādās draudzēs, tāpēc arī 
šeit es nejutos svešs. Vēl jo vairāk – Jēzus draudzē sajutu 
tādu piederību, kādu neesmu sajutis citur. Acīmredzot šis 
trūkstošais posms bija mana sieviņa Inese.

Dainis Grāvītis: Sāku lūgt Dievu 2007. gadā. Lasīju 
Bībeli, bet neko tur nesapratu. Katru vakaru lūdzu Dievu, 
skaitīju Tēvreizi. Tas kļuva par tādu kā rituālu. Tagad lūdzu 
vairāk no sirds, aizlūdzu par citiem – draugiem, vecākiem. 
Draudzē ienācu caur iesvētes mācību, jo gribēju būt māsasdēla 
krusttēvs. Likās, ka dzīvē viss nokārtojas – o, forši, dzīve ir  
skaista! Tad bija tāds „rāviens”, ka man gribējās nākt uz baznī-
cu. Manī kaut kas mainījās, un mani vilka uz turieni. Es atklāju 
Latvijas Kristīgo radio – nemaz nebiju zinājis, ka tāds ir. Tas 
man bija pārsteigums. Ne vienmēr ir iespēja lasīt, bet varu 
vismaz klausīties. Ļauju tam skanēt fonā – kāds teksts noteikti 
uzrunās. Uz kuģa gan nevaru uztvert radio, bet no interneta 
esmu ielādējis raidījumu cikla „Kas ir cilvēks?” ierakstus, kurus 
drīz būšu noklausījies. Vēl es lasu Bībeli un kristīgo literatūru. 
Nesen lasīju Jura Rubeņa grāmatu „Dievs ir tepat” un Nīla 
Donalda Volša „Sarunas ar Dievu”.

Kā jūs izvēlējāties savu profesiju?
JE: Līdzīgi daudziem citiem jauniešiem, kad pabeidzu 

pamatskolu, nezināju, ko mācīties tālāk. Aizgāju mācīties par 
pavāru, vēlāk par viesmīli. Man tas sevišķi labi nepadevās, 
un māte ieteica mācīties kaut ko citu. Tad iedomājos kļūt par 
jūrnieku.

MK: Sākumā izmācījos un kādu laiku arī strādāju par 
programmētāju, tomēr sapratu, ka visu mūžu negribēšu darīt  
tik vienmuļu darbu, gribējās kaut ko aktīvāku, tuvāku dzīvei.  
Laikam tāpēc, ka mans vectētiņš bija dienējis flotē, nolēmu 
kļūt par jūrnieku. Bija vēlēšanās ceļot, darīt kaut ko mežonī-
gāku. Uz ūdens dzīves vide nav „normāla” – šāda dzīve nozīmē 
sevis izzināšanu un pārvarēšanu.

DG: Kad pabeidzu devīto klasi, nebija skaidrības, kur 
mācīties tālāk. Es dzīvoju Staicelē, un māsa teica, ka, ja mani 
tas interesē, es varētu iet jūrskolā Salacgrīvā. Es tā padomāju –  
nu jā, varētu. Jūrnieki nepelna slikti, ir romantika un tā tālāk. 
Pirmajās obligātajās praksēs bija interesanti. Vēlāk, kad parā-
dījās pirmais „sirdsāķītis”, tad gan laiks, kad uz četriem vai 
pieciem mēnešiem bija jāaiziet jūrā un viņa jāatstāj, bija grūts, 
un es par to pirms tam nebiju domājis. Sāpīgi, ja otra puse 
nav gatava gaidīt... Beigu beigās viss tomēr izrādījās citādi, 
nekā biju gaidījis. Sākumā iedomājas – jūra, zvaigznes un tā 
tālāk. Jā, tas viss tur ir, bet darbs ir darbs.

Kāds ir darbs uz jūras?
JE: Darbs uz jūras nav viegls.
MK: Jā, noteikti.
JE: Tas nav rožu dārzs.
MK: Un nav arī tūrisms.
(Abi smejas)
JE: Mans darbs ir saistīts ar tankeriem, kas pārvadā naftas 

produktus. Pārsvarā eju jūrā uz pieciem mēnešiem. Tas ir ilgs 
un grūts laiks, kas dod rūdījumu. Visu laiku esmu kādu cilvēku 
pakļautībā – gluži kā armijā.

MK: Man ir mazliet citādi – uz kuģa esmu elektriķis. Tur tā 
ir mistiskākā profesija: neviens nezina, ar ko viņš nodarbojas, 

Šajā  
pasaulē ir tik daudz  

interesantu profesiju!  
Kristieši ir gandrīz katrā  

no tām. Viena no interesan- 
tajām profesijām redkolēģijas 

skatījumā ir jūrnieki, tāpēc 
aicinājām uz sarunu trīs mūsu 

draudzes jūrniekus –  
Jāni Ezeriņu, Mārtiņu Knipši  

un Daini Grāvīti.
Ar draudzes jūrniekiem sarunājās  

Augusts Kolms 
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cilvēki tikai redz, ka viņš skraida pa 
kuģi vai lasa neizprotamas shēmas. 
Stūrmaņi elektriķi uzskata par burvi, kas 
nodarbojas ar maģiju. (Smejas) Esmu 
vienīgais elektriķis, un es jūtos diezgan 
brīvi, varu pats plānot savu laiku.

DG: Es esmu matrozis un strādāju uz  
kuģa, kas apkalpo naftas platformas –  
pieved konteineros klāt visu nepiecie-
šamo. Kuģis piestāj dažu metru attālumā 
no platformas un pārceļ konteinerus. 
Kādreiz jāpieved īpašs aprīkojums – es  
pat nezinu, kas tas ir. Mans darbs ir pie- 
āķēt un atāķēt konteinerus, kā arī uztu-
rēt kārtībā kuģi – mazgāt, krāsot. Bet 
lielākoties sanāk strādāt pie platformām.

Kā notiek dzīve uz kuģa?
JE: Pieceļoties tu jau zini, kad kas 

notiks. Katru dienu ir viens un tas pats. 
Darbs ir no septiņiem rītā līdz pieciem 
vakarā, pārējais laiks ir brīvs. Uz kuģa ir 
baseins, pirts, sporta zāle, atpūtas telpa. 

DG: Parasti sanāk dažas dienas jūrā  
un viena diena vai puse dienas krastā. 
Darbs ir maiņās – sešas stundas strādā- 
jam, sešas ir brīvas. Vienu brīvo periodu  
parasti noguļu. Vienā maiņā ir divi matro- 
ži, un katrs trīs stundas stāv sardzē 
kopā ar stūrmani. Kādam vienmēr jābūt 
nomodā. Brīvajā laikā lasu grāmatas, 
klausos ierakstus, aizeju uz sporta zāli. 
Izveidojas diezgan precīzi noteikts dienas 
plāns, pa stundām. Mums ir katram sava 
kajīte ar tualeti un dušu. Ir arī kopīgs 
salons, kur var skatīties satelīttelevīziju. 
Arī kajītē ir televizors, bet es labāk lasu 
vai sportoju. Ēdienu gatavo pavārs – par 
to pašam nav jādomā.

Kā jūs uz kuģa izdzīvojat savas 
attiecības ar Dievu?

JE: Es teikšu – ir grūti, kad esi viens 
un apkārt nav kristiešu – brāļu. Uz kuģa 
ir pasaulīgi cilvēki, kam ir citādi uzskati 
un citāds domāšanas veids. Bet tas arī 
norūda. Brīvajā laikā lasu Bībeli.

MK: Jūrā tu nonāc ļoti tuvā kontaktā 
ar sevi un viss pasaulīgais vienā brīdī 
paliek aiz borta. Tu esi uz kuģa, izolētā 
vidē. Jābūt ticībai, citādi var iekrist arī 
kādās galējībās. Ticība un jūrnieks ļoti 
labi sader kopā.

DG: Es lasu Bībeli un citu kristīgo 
literatūru. Uz kuģa tam ir daudz laika – 
nav tādas skriešanas, kāda ir mājās. Uz 
kuģa nāk kādas atklāsmes vai slēdzieni, 
bet mājās ikdienas ritms ļoti traucē. 
Tur viss aizmirstas, un, esot atpakaļ uz 
kuģa, atceros – es taču gribēju izdarīt 
vēl to un to vai aiziet uz dievkalpojumu. 
Tad ir sirdsapziņas pārmetumi.

Vai jūs izjūtat Jēzu kā Labo Ganu?
JE: Jēzus ir teicis: „Es esmu pie jums 

ik dienas līdz pasaules galam.” Tātad 

viņš ir ar mums arī darbā. Es strādāju 
Viņam par godu.

MK: Man ir šis dvēseliskais kontakts 
ar Dievu. Man ir sajūta, ka mani vēro  
un uzrauga. Strādājot kādreiz tīri neapzi- 
nāti nolieku kaut ko vietā, pirms tas ir  
apgāzies vai nokritis kādā neaizsniedza-
mā vietā – šādas lietas kuģa mašīntelpā 
notiek diezgan bieži. Pati vide ir bīstama, 
ir visādi kustīgi mehānismi, bet Dievs 
mani darbā vada.

DG: Kopš esmu kristīts un nāku 
baznīcā, man pašam liekas, ka esmu 
kļuvis labāks. Pirms iepazinu Jēzu, 
pirmās dienas uz kuģa bija nomācošas. 
Tagad uz darbu eju ar prieku, esmu 
pateicīgs Dievam, ka man ir darbs, ka 
esmu vesels, ka maniem tuviniekiem 
klājas labi. Ir lielāks prieks par dzīvi, viss 
liekas skaistāks. Protams, problēmas ir 
tāpat, bet ir sajūta, ka tās mani vairs tik 
tieši neskar, ir vieglāk tikt tām pāri. Es 
esmu drošs, ka esmu izdarījis pareizo 
izvēli, saistot dzīvi ar Dievu un ļaujot 
Viņam tajā ienākt. Tagad ir sajūta, ka 
es tik vienkārši no ceļa nenoiešu, jo ir 
Kāds, kas stāv aiz muguras un saka – 
pagaidi, varbūt tā nevajag? (Smejas) Ir 
tāda drošības sajūta. Lūdzu Dievu, lai 
Viņš mani māca, pat soda, lai es varētu 
mainīties. Ja tu paļausies uz to, ka Dievs 
sakārtos tavu dzīvi, tad Viņš varbūt to 
arī izdarīs.

Kādas ir jūsu attiecības ar 
kolēģiem?

MK: Iedomājies, ka tev dienu dienā 
ir jāredz vienas un tās pašas sejas. 
Pirmajā, otrajā nedēļā visi ir smaidīgi, 
priecīgi, draudzīgi, bet pēc tam jau sāk 
cits no cita nogurt. Uz kuģa tu ar kādu 
vari sastrīdēties, bet pēc piecpadsmit 
minūtēm jūs abi varat sēdēt pie viena 
galda un dzert tēju, it kā nekas nebūtu 
noticis. Kādreiz cilvēki izrunājas, izlamā-
jas, bet tas tad arī viss.

JE: Es piekrītu. Uz kuģa ir vajadzīga šī 
sadraudzība, lai panāktu kopīgo mērķi.

Vai esat stāstījuši kolēģiem par 
Dievu?

MK: Tā ir multinacionāla, ļoti dažāda 
vide, un ar šādām lietām cilvēki citiem 
virsū nebāžas. Ja teiksi, ka krastā vē-
lies aiziet uz baznīcu, neviens par to 
nebrīnīsies. Visi respektē šīs privātās 
lietas. Tā arī nav tāda vide, kur sarunas 
aizvirzītos šādā virzienā.

JE: Man ir citādi. Dievs ir teicis, ka 
mums ir jāpasludina Evaņģēlijs visām 
tautām, tātad arī jūrniekiem. Ja esmu 
piedzīvojis to, ko Dievs ir darījis manā 
dzīvē, tad es gribu ar to dalīties. Nē, 
tas nav viegli. Daži to uzņem negatīvi, 
bet citi uzklausa. Es pastāstīju šo vēsti 

vienam brālim, kurš bija ticīgs, bet ticībā 
remdens. Mēs kopā runājām un lūdzām.

MK: Manuprāt, cilvēki ir tā uzbūvēti, 
ka viņu pirmā reakcija ir aizsargāties. 
Tāpēc man šķiet, ka labāk ir nevis uz-
bāzties, bet, ja redzu kādu, kam ir 
vajadzīga palīdzība, pieiet klāt, vienkārši 
parunāties un tad arī ieminēties par 
ticības lietām.

JE: Jā, nevajag nākt klāt un uzreiz 
šaut ārā. Vajag iedraudzēties, un vēlāk 
var runāt arī par Dievu. Tā pamazītiņām.

DG: Ar kolēģiem gandrīz neesmu 
runājis par šīm lietām. Varbūt kādreiz  
esmu pieskāries atsevišķiem jautāju-
miem. Ir bail tikt izsmietam vai nemācēt 
kaut ko izskaidrot. Kolēģi noliks tevi 
„uz pauzes”, un vienīgais, ko varēsi 
pateikt, būs – es tik labi nezinu, pajautā 
mācītājam. Neesmu pārliecināts, ka 
esmu tādā līmenī, lai varētu ar viņiem 
diskutēt. Man būtu vairāk jālasa Bībele.  
Starp kolēģiem valda noraidoša attiek-
sme un stereotipi – sektas, krusta kari, 
pedofīlijā pieķerti mācītāji un tamlīdzīgi. 
Varbūt es ar savu piemēru varu viņiem 
parādīt, ka var dzīvot citādi, var kļūt 
labāks.

Kas ir labākais jūrnieka darbā?
JE: Ir jumts virs galvas, ir ēdiens, ir 

nauda.
MK: Jā, tev maksā, tev mazgā veļu. 

Būtībā jādara tikai divas lietas – jāstrādā 
un jālasa Bībele. (Abi smejas) Kad at-
braucu mājās, esmu brīvs cilvēks, varu 
darīt, ko gribu. Varu būt kopā ar ģimeni, 
varu, piemēram, iztaisīt mājās remontu. 
Šādam režīmam ir gan plusi, gan mīnusi, 
bet, ja plusu nebūtu vairāk, es jūrā 
neietu. (Smejas)

DG: Arī man liels pluss šķiet darba 
grafiks – nostrādā kādu laiku un pēc tam 
tikpat ilgi esi brīvs. Darbs kaulus nelauž, 
un jūrā var nopelnīt vairāk nekā krastā. 
Turklāt jūrnieka darbs dod iespēju bez 
maksas apbraukāt tālas zemes.
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Mācītājs Indulis Paičs 24. novembra 
priekšlasījumu sāka ar jēdziena „depre-
sija” skaidrojumu, jo depresija nav tikai 
nomāktība. Ir svarīgi zināt, ka depresijai 
ir vairākas formas.

Viena no tām ir izteikti medicīniska: 
organismā trūkst noteiktas vielas, tāpēc 
cilvēks zaudē enerģiju un kļūst nomākts. 
Tad tiešām ir nepieciešama ārsta palīdzī- 
ba. Depresija ir kā skriešana: mēs sākam  
skriet, bet pie lielas fiziskās slodzes 
organisms slēdzas ārā – nervu sistēma 
cenšas pasargāt atlikušo enerģiju. Vairu- 
mā gadījumu kristieši nomāktajam cil- 
vēkam iesaka lasīt Bībeli, bet teikt „Lasi  
Bībeli!” medicīniskās depresijas pārņem-
tam cilvēkam ir tas pats, kas teikt 
„Skrien!” cilvēkam, kurš jau ir noskrējis 
lielu gabalu un ir uz spēku izsīkuma 
robežas. Atsevišķos gadījumos depresi-
ja parāda, ka mums būtu jāapstājas un  
jānomierinās, tāpēc savā ziņā tā ir pozi-
tīva lieta, jo laikus mūs aptur un ļauj 
savākties.

Kristīgā dzīve ir ceļojums, kura laikā  
ejam caur dažādām vietām – gan saulai- 
nām ganībām, gan arī tumšām ielejām. 
Tādos brīžos cilvēki apjūk, jo viņiem 
šķiet, ka kristietis vienmēr būs laimīgs 
un nepiedzīvos grūtības. Depresijas pār-
varēšanā ir ļoti svarīgi pieņemt konkrēto 
situāciju, izturēt un ļauties. Un turpināt 
iet – nebaidīties no notiekošā. Bieži vien 
cilvēki pieļauj kļūdu, par katru cenu 
cenzdamies rast risinājumu. Nevis ļaujas 
notiekošajam, bet grib piespiest sevi 
justies labi un nomoka sevi vēl vairāk.

Otra depresijas forma ir psiholoģiskā:  
mūsu pasaules uztvere kļūst nepilnvērtī-
ga. Depresija ir ilgstoši nomākts gara- 

Dita Prēdele, Vita Rudzīte
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VĀRDS KĀ 
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stāvoklis, kad cilvēka redzējums sašau-
rinās, viņš pasaulē selektīvi redz tikai 
slikto. Tādos gadījumos ir aktīvi jādomā 
par emocionālās pasaules bagātināšanu, 
jaunu emociju gūšanu. Tāpēc ir dažādi 
pasākumi (teātris, mūzika), kas tumšajā 
periodā ļauj ieraudzīt jaunas krāsas, 
darīt dzīvi daudzkrāsainu. Viens no vei- 
diem, kā dziedināt emocijas, ir nevis rak-
ties tajās dziļāk (pastiprināti par tām  
domāt), bet tās paplašināt. Cilvēka 
emocionālās dzīves bagātināšana depre-
sijas pārvarēšanā ir īpaši svarīga, jo, kā 
zināms, nav tikai viens vai divi atskaites 
punkti, no kuriem var raudzīties uz pa-
sauli un to interpretēt, – šo atskaites 
punktu ir ļoti daudz.

Mācītājs I. Paičs atgādināja arī to, ka  
ir svarīgi mācīties domāt par savu emo-
cionālo pasauli un pievērst tai pietiekami 
lielu uzmanību, citādi tai ir tendence 
sašaurināties. Ir būtiski mācīt cilvēkam 
atpazīt savas emocijas un aprakstīt savu 
emocionālo pieredzi. Mūsdienu cilvēkiem 
trūkst prasmes atpazīt un iepazīt pašiem 
savas emocijas.

Ir jālieto tie instrumenti, kas mums ir 
doti. Medicīniskās depresijas gadījumā 
Dieva vārda lasīšana var palīdzēt, tomēr 
depresīvs cilvēks arī Bībelē ieraudzīs 
tikai slikto, jo depresijas laikā uztvere ir 
selektīva. Depresijas gadījumā vislabāk 
būtu lasīt Jauno Derību, īpaši Jēzus tie-
šās runas evaņģēlijos, Viņa paša izteiku-
mus. Evaņģēlijs ir pasludinājums par 
Kristu. Dieva vārdu var dēvēt par medi-
kamentu, kas iedarbojas lēni. Jāatceras 
arī, ka mūsu dzīves vajadzības ir ļoti 
dažādas un bieži vien notiekošo traucē 
uztvert tieši psiholoģiski iemesli.

Vēl Bībelē var meklēt un pasvītrot  
Dieva apsolījumus, bet ar to ir jāuzma-
nās, jo tā ir teksta izraušana no kontek- 
sta un tā neļauj uztvert visu Dieva žēlas-
tības apsolījumu. Ir svarīgi arī nevis lasīt 
lielus teksta blāķus, bet, atrodot kādu 
pērli, pakavēties pie tās. Ir ieteicams 
lasīt šo Dieva vārdu atkal un atkal, līdz 
sajūti vēsti, pozitīvismu. Ir jāpretojas 
vēlmei skriet uz priekšu, ir jāpakavējas.

Esam aicināti arī lasīt Bībeli ar kādu 
kopā. Tas ir draudzes uzdevums – būt 
filtram, izcelt to, kas jāizceļ, nevis tikai 
iedot Bībeli. Draudzes uzdevums ir aici-
nāt uz kopīgu lasīšanu, pārrunāšanu. 
Aizņemtības dēļ mums nav tik daudz 
laika, lai lasītu Bībeli padziļināti, tāpēc 
ir svarīgi pavadīt laiku lietderīgi un lasīt 
dziedinošas Rakstu vietas.

Mēs visi redzam šo pasauli un sevi 
caur citu acīm. No tām mēs dažkārt 
izdarām secinājumus par to, kas mēs 
esam. Dažreiz šīs acis ir naidīgas, tum-
šas, vienaldzīgas. Bet Kristus acis ir 
skaidras. Kristus acīs mēs redzam to, kā 
uz mums raugās Dievs – ar mīlestību. 
To mēs gūstam, lasot iedvesmojošus 
tekstus, jo tad noticam, ka Dievs mūs 
redz tieši tā. Ir svarīgi redzēt acis, kas 
skatās uz mums ar mīlestību, un tādas 
acis ir redzamas Svētajos Rakstos. Tās 
atgādina: „Ej uz priekšu!” Ir svarīgi apzi- 
nāties, ka tumsas ieleja ir daļa no ceļa, 
kas jānoiet. To ejot, ir jālūkojas Tā acīs,  
kurš mūs mīl, lai mēs šo mīlestību pie-
ņemtu un tai noticētu.

Depresija spiež vērsties no ārējām 
lietām uz iekšējām, tā spiež iedziļināties, 
un dažkārt, balstoties uz Dieva vārdu, tā 
var pavērt jaunu redzējumu.
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Anda Miķelsone

Agnese Tukāne (21)

Nodarbošanās: auklīte 
bērnudārzā
Vaļasprieks: gleznošana, 
fotografēšana

Arnita Ūdre (42)

Nodarbošanās: grāmatvede
Vaļasprieks: ceļošana, 
distanču slēpošana

Dana Ūdre (15)

Nodarbošanās: skolniece
Vaļasprieks: sports

Elvis Ūdris (17)

Nodarbošanās: skolnieks
Vaļasprieks: ģitārspēle

Edgars Grieznis (33)

Nodarbošanās: produktu 
grupas vadītājs
Vaļasprieks: basketbols

Ieva Vanadziņa (24)

Nodarbošanās: nekustamo 
īpašumu apsaimniekošana
Vaļasprieks: sports

Ilona Ceple (17)

Nodarbošanās: mācās 
tehnikumā
Vaļasprieks: karatē

Jolanta Krauze (28)

Nodarbošanās: biroja 
administratore
Vaļasprieks: distanču 
slēpošana

Krišs Prūsis (26)

Nodarbošanās: topošais 
uzņēmējs, strādā viesnīcā
Vaļasprieks: golfs, 
distanču slēpošana

Raivis Ūdris (40)

Nodarbošanās: transporta 
nodaļas vadītājs
Vaļasprieks: moto ceļošana

Sandis Kurilovičs (31)

Nodarbošanās: nekus-
tamā īpašuma vērtēšana
Vaļasprieks: sports

Una Bernāte-Bernharde (34)

Nodarbošanās: mājsaimniece
Vaļasprieks: dekupēšana, 
ģitārspēle
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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        Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Alise Pīrāga, Lelde Kupce, Augusts Kolms, Dita Prēdele,  

Vita Rudzīte, Anda Miķelsone

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ženija Dambure
Elvīra Kregžde
Ausma Farnaste
Laura Rublovska
Biruta Sproģe
Ženija Dzalbe
Imants Piro
Antonija Indersone
Biruta Janovska
Arnis Upītis
Daina Neibolte
Inese Jonova
Sandra Zaumane
Arnis Zacmanis

93 (06.01.)
89 (09.01.)
88 (14.01.)
86 (04.01.)
84 (21.01.)
83 (09.01.)
82 (11.01.)
82 (14.01.)
75 (17.01.)
60 (01.01.)
55 (05.01.)
50 (13.01.)
50 (21.01.)
45 (18.01.)

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: 
Mērķziedojumi (Alfa kursam, Svētdienskolai, remontam u. c.)
Kolektes 
Ziedojumi
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Ambulancei (no mērķziedojumiem)
"Rīgas siltums"
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un ielūguma kartītes
Pasta pakalpojumi
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Avīzes "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
Remonta materiāli
Palīdzības pabalsti
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojums Rīgas prāvesta iecirkņa kancelejas vajadzībām
Elektrība
Audums altārsegām (no mērķziedojumiem)
Degviela
Maināmie paklāji
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
"Venden" ūdens
Tīmekļa vietnes uzturēšana
Ģimeņu kalpošanai (no mērķziedojumiem)
Reprezentācijas izdevumi
"Rīgas ūdens"
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

2677
1777
1519

234
156

80
6443

1763
1634

500
428
425
341
290
166
157
150
110
101
100

89
86
80
41
30
28
28
23
20
19
17
14

9
7

6656

2013. GADA NOVEMBRA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
DNB bank a, 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

Silvija Balodīte  
(10.08.1941.–24.11.2013.)

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Eviju un Daniēlu Godiņus ar meitiņas 
Jetes piedzimšanu!

Kristians Tirzītis
Sandra Straume
Rūdolfs Dreija

KRISTĪTI

Agnese Tukāne
Arnita Ūdre
Dana Ūdre
Edgars Grieznis
Elvis Ūdris
Ieva Vanadziņa
Ilona Ceple
Ilze Svilāne
Inta Baškova
Jolanta Krauze
Krišs Prūsis
Raivis Ūdris
Sandis Kurilovičs
Una Bernāte-Bernharde

IESVĒTĪTI

MAN PALIEK MANS 
APLAIMOTĀJS DIEVA TUVUMS. 
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