ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz
augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. /Jņ 15:5/

Šajā pasaulē arī bez ticības
Kristum ir iespējams sasniegt
daudz. Ir pietiekami daudz
ietekmīgu, bagātu cilvēku,
kuri ne tuvu nav kristieši. Bet
vienmēr paliek jautājums: kāds
būs gala rezultāts? „Ko gan
iegūst cilvēks, ja tas iemanto
visu pasauli, bet savai dvēselei
nodara ļaunumu?” (Mt 16:26)
Bez Kristus var sasniegt
diezgan daudz, bet tikai to, kas
kā smiltis beidzot izbirst starp
pirkstiem un pazūd. Gribi vai
negribi, dzīves lielais jautājums
vienmēr būs: kas ir tavas dzīves
centrālais akcents – laicīgā labklājība vai dvēseles mūžīgā
labklājība?
Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka
zīmīgus vārdus: „..bez manis jūs neko nespējat darīt”
(Jņ 15:5). Lai iegūtu mūžīgo
dzīvību, lai celtu Dieva Valstību,
ir vajadzīgi pārdabiski resursi.

Arī pasaulē kā kristietim esot,
lai īstenotu Dieva gribu, ir
vajadzīgs pārdabisks spēks,
dievišķa palīdzība. Jēzus,
lietojot metaforu, saka: „ES
ESMU vīnakoks, jūs esat zari”
(Jņ 15:5). Mēs saprotam –
dievišķā, pārdabiskā spēka
avots ir pats Kristus. Viņa spēku mēs baudām paši un tajā
kalpojam arī citiem vien tad, ja
esam savienoti ar Viņu.
Vīnakoka augļi nobriest
pie zariem, stīgām. Visiem
kristietības augļiem ir jākļūst
redzamiem pie mums,
kristiešiem. Mūsu dzīvē. Visā,
kas esam.
Kādu uzticību Dievs mums
ir izrādījis! Kāda milzīga
privilēģija, bet arī atbildība!
Tāpēc mēs nekad neteiksim:
„Lūk, mēs paši sagādājām šos
labos augļus.” Mēs sacīsim:
„Mēs vienkārši esam tur, kur

mums jābūt – vienotībā ar
Jēzu.” Dzīvība ir no Viņa. Un
augļi rodas tikai tāpēc, ka ir
dzīvība no Viņa.
Bībelē rakstīts: „Neapslāpējiet Garu!” (1Tes 5:19) un „..neapbēdiniet Dieva Svēto Garu..”
(Ef 4:30). Šie ir ļoti vērā ņemami vārdi. Kas notiek, ja
Svētais Gars nevar brīvi darboties pie mums un caur mums?
Kā kristieši mēs garīgi kalstam.
Kādus augļus var sagaidīt no
zara, kas nīkuļo un kalst?
Bībelē lasām: „..Gara auglis
ir: mīlestība, miers, prieks,
izturība, krietnums, labestība,
uzticamība, lēnprātība,
savaldība” (Gal 5:22–23a).
Šie augļi un vēl citi tiem līdzīgi
rodas caur mums, bet tikai tad,
ja Svētais Gars var darīt savu
pārdabisko, svētījošo darbu.
Atslēga visam – vienotība
ar Jēzu. Viņš paliek mūsos ar
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visu, ko sacījis un mācījis. Mēs
paliekam Viņā ar savu ticību un
uzticēšanos, kad Viņa sacīto un
mācīto īstenojam dzīvē.
Uz to ļoti skaidri norāda divi
Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas
panti. Jēzus saka: „Ja jūs manī
paliekat un mani vārdi paliek
jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien
gribēsiet, un tas jums notiks”
(Jņ 15:7) un „ Ja jūs turēsiet
manus baušļus, jūs paliksiet
manā mīlestībā, tāpat kā es
esmu turējis sava Tēva baušļus
un palieku viņa mīlestībā”
(Jņ 15:10).
Es ceru, ka mēs visi esam
gatavi sacīt: „Jēzu, ne pasauli
iegūt ir manas dzīves mērķis,
bet tas, lai mana dvēsele būtu
izglābta Tavā Valstībā un lai es
varētu iedrošināt arī citus iet
Tavas mūžīgās dzīvības ceļā.”
Svētību vēlot,
mācītājs Erberts Bikše

FEBRUĀRIS

Svētdienas skola 2014. Gadā
116 bērni, 14 skolotāji, 4 skolotāju palīgi, 1 mācītājs, daudz radu, draugu, paziņu,
kas kopā ar bērniem nāk uz Svētdienas skolu. 2 bērnu korīša skolotājas, 2 mūziķi,
1 tehniķis, 1 māksliniece, 1 maketētāja. Tādi ir sausie statistikas dati par Svētdienas
3
4
5
6
7
skolu 2014. gada sākumā.
10
11
12
13
14
Bet Svētdienas skola nav sausa. Tā ir dzīva un aizvien attīstās un mainās.
Šo mācību gadu sākām ar bažām, jo bija skaidrs, ka ir nepieciešami jauni skolotāji.
17
18
19
20
21
Dievs atbildēja uz mūsu lūgšanām, un mācību gads varēja sākties. Tagad esam
24
25
26
27
28
nonākuši līdz tā vidum un atkal ir bažīgs noskaņojums, jo ir gaidāmas pārmaiņas
mūziķu sastāvā. Kāds būs šo pārmaiņu rezultāts? Šobrīd tas ir zināms vien Dievam.
Svētdien, 9. februārī, dievkalpoViss, ko mēs varam darīt, ir dedzīgi un neatlaidīgi lūgt un paļauties, ka Dievs
jumā Svētdienas skolas kalpošanas
pieskarsies un uzrunās cilvēku, kam Viņš ir devis talantu dziedāt, un cilvēku, kam
nozares prezentācija.
Viņš ir devis talantu spēlēt kādu instrumentu.
Svētdien, 23. februārī, dievkalpoSvētdienas skola ir dzīva un aizvien attīstās un mainās. Mācību gada
jumā Ģimeņu kalpošanas nozares
sākumā jau pieredzējušo skolotāju pulkam pievienojās četras jaunas skolotājas. Trīs
prezentācija.
no viņām izmanto LELB dāvāto iespēju apmeklēt Svētdienas skolas skolotāju kursus,
lai iegūtu apliecību un kļūtu par pilntiesīgām skolotājām.
Svētdienas skola ir dzīva un aizvien attīstās un mainās. Bērnu skaits pēdējos trīs gados ir bijis līdzīgs – pēc saraksta
ap 120, bet nodarbības apmeklē ap 100 bērnu. Šo gadu laikā ir mainījies grupiņu lielums. Iepriekšējos gados vislielākās bija trīs
jaunāko bērnu grupiņas un katrā no tām bija ne mazāk kā 20 bērnu. Pārējās grupiņās bija 10 līdz 15 bērnu. Šajā mācību gadā
bērnu skaits grupiņās ir izlīdzinājies. Vismazāk dalībnieku ir vecākajā grupiņā, kur skolotājas darbojas ar pusaudžiem no 14 gadu
vecuma. Pirms vairākiem gadiem Svētdienas skolā bija septiņas grupiņas, bet pašlaik ir sešas, jo mazā bērnu skaita dēļ divas vecākās grupiņas ir apvienotas.
Svētdienas skola ir dzīva un aizvien attīstās un mainās. Svētdienas skolā ir iespēja mācīties ne tikai bērniem, bet arī
viņu vecākiem: ir divas vecāku grupiņas. Pie skolotāja Ulda vecāki rūpīgi, dziļi un nesteidzīgi pārrunā lūgšanu „Mūsu Tēvs”.
Vispirms bija plašs ievads par to, kas vispār ir lūgšana, bet tagad vecāki Ulda vadībā pārrunā katru atsevišķo lūgšanu, kas
ietverta lūgšanā „Mūsu Tēvs”. Savukārt pie skolotājas Helēnas notiek pārrunas par mūsdienās aktuāliem jautājumiem, aplūkojot
cilvēkus no Bībeles. Piemēram, meklējot atbildi uz jautājumu, vai tiem, kas pazīst Dievu, nav kārdinājuma pašiem noteikt savu
dzīvi, vecāki lūkojās uz Ādamu un Ievu, bet, runājot par to, vai Dievs var aicināt mūs atteikties no tā, ko mīlam, – uz Ābrahāmu
un Īzāku. Katrā reizē tiek iztirzāts viens jautājums, kas nav saistīts ar iepriekš runāto, tāpēc vecāki var nākt arī uz atsevišķām
nodarbībām. Vecāki aizvien ir aicināti pievienoties vienai vai otrai grupiņai, lai padziļināti apgūtu Dieva vārdu.
Svētdienas skola ir dzīva un aizvien attīstās un mainās. Nākamajā pavasarī Jēzus draudzes Svētdienas skolai apritēs
30 gadi! 30! GADI! Tāpēc, jau gatavojoties šo svētku svinēšanai, pagājušā gada nogalē bērni un vecāki tika aicināti uzzīmēt
Jēzus baznīcu. Kopā saņēmām 33 pabeigtus darbiņus, un no 9. februāra tos būs iespējams aplūkot baznīcā.
Svētdienas skola ir dzīva un aizvien attīstās un mainās!
Paldies katram no jums, kas kalpo Svētdienas skolā!!!
Vita Rudzīte
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Jaunieši, balle & rokenrols

Saldumu galds

Dejas soļu pavēlniece Elīna
māca rokenrola pamatus

Dejas, dejas, dejas… Rūdolfa
meistarklase rokenrolā
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...un tikmēr meitenes
našķojas

Jēzus Kristus – mūžīgi atsvaidzinošs.
„Kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu,
tam nemūžam vairs neslāps” (Jņ 4:14)

JD, rokenrols un jaunieši

Fotostūrīša šefi Augusts un Jānis

Brīvība
Svētdien, 5. janvārī, Jēzus draudze pulcējās uz gadskārtējo
eglīti, lai svinētu un atskatītos uz aizvadīto gadu. Šoreiz eglītes
tēma bija „Brīvība”. Vakaru vadīja Ronalds un Agita Akmentiņi,
uzstājās dziesminieks Goran Gora un savu dzeju lasīja draudzes
brālis Edgars Gertners. Piedāvājam avīzes lasītājiem ielūkoties
viņa daiļradē.
Dievs

Es tikai pierakstu, ko man Kāds diktē,
Kāds, kuram ir zināms, kā un ko teikt.
Tā nav mūza, kas flirtē un kniksē,
Tas ir Kāds, kurš prot iesākt un beigt.
Es tikai pierakstu, ko man Kāds diktē,
Un cenšos to precīzi atstāt uz lapas.
Lai tai brīdī, kad cits kāds lasa vai citē,
Ir sajūta – Kāds man ir blakus.
Es tikai pierakstu, ko man Kāds diktē,
Un pats par tinti un papīru kļūstu.
Un, tā rakstot, esmu sācis ticēt,
ka nav ne mans, ne tavs, bet Mūsu.

Es varu tikai pazemīgi pielūgt
Un pateikties nepārtraukti.
Jo lielākais, ko varu dzīvē iegūt,
Tavu balsi, kas uz mājām sauktu.

***
„Jaunkundz, cik mana dzīve sver?”
Es jautāju sievietei tirgū pie svariem.
Gribu pārbaudīt, kas manā dzīvē der,
Un, ja jāaiziet, cik koferos tas salien.

***
Krāsa nožuva ar pirmajiem stariem,
Uz globusa cilvēki sāka iekārtot dzīvi,
Tīrot pagalmu no gružiem un zariem,
Ar spēku un prātu. Lai paliktu dzīvi.

Bet viņa klusē, viņai nav vaļas
Ņemties ar maniem niekiem.
Dodos pie miesnieka, ne pēc gaļas –
Lai atdala rūgto no priekiem.

Krāsa nožuva, jau mirklīti vēlāk
Bija pabeigts eposs par Troju.
Lai nācijas elpotu cēlāk,
Dievs radīja Puškinu, Ziedoni, Coju.

„Kungs, jūs kaut ko jaucat,”
Man atbild vīrs ar nazi delnās.
Jums šķiet, ka pēc patiesības saucat,
Gribot tikai baltās dienas, ne melnās.

Tāpat cilvēks ir krāsots un lakots,
Un špaktelēts, piegriezts un vīlēts.
Un, kad šīs kārtas kā sniegu atroc,
Tur rakstīts: „Gribu mīlēt un būt mīlēts.”

Jūs gribat dzīvi pamest kā viesības,
Trauku kalnus atstājot aiz sevis.
Lai sadeg bijušais kā skolas liecības,
Kad izniekots viss, ko Dievs devis.

***
Kad šķiet, ka nu ir visgrūtāk
Un nekad nebūs gala mokām,
Un nav iespējams raudāt rūgtāk,
Tieši tad Dievs nes mūs uz rokām.
Tomēr…
Mēs pukstam par lietainu laiku
Un par visādiem citiem niekiem.
Bet nejūtam roku tēvišķi maigu,
Kas neļauj mums kļūt liekiem.
Bet…
Labprāt turpinām pārmest visu,
Kas nav sanācis mūsu dzīvē.
Kaut retais spēj uzņemties risku –
Nevis pamest, bet ticībā mīlēt.
Tad…
Kāpēc kavēties pasaulē ilgāk,
Kur esi pērts un citus pēris?
Vai vērts palikt kā sausām smilgām,
Ja Dieva plānā esam kā pērles?

Kungs, jūs bēgat no atspulga stiklā,
Cenšoties par visu piestādīt rēķinu.
Nav labā un ļaunā, vājā un stiprā…
Mīliet – tas dzīvi krāso un spēcina.
***
Manas acis nav pelēkas skumjās,
Un skatiens nav pieklusis bēdīgs.
Lūdzu baltās un nebaltās stundās:
„Kungs, esi man, grēciniekam, žēlīgs.”
Esmu pelnījis galvā ērkšķu kroni
Un Tavu krustu uz pleciem nest
Par katru grēcīgo domu
Un vārdiem, un darbiem es…

***
Man kabatā ir paslēpts akmens,
Ko vienā brīdī es pirmais sviestu.
Grēki kā nodilis asmens,
Mums neredzot, plosa Kristus miesu.
Sāp. Kāds izmisis tiltā kāpj.
Mums sāp vienam par otru vairāk.
Ļaudis turpina melot, iekāro un krāpj,
Un neredz, Kuram sāp visvairāk.
Ir tā – patiesi esmu pelnījis tiesu,
Un to, brāļi, ik dienas spriežat.
Ir viens, Kurš ņēmis grēciniekus par
Savu miesu,
Ne mani, bet Viņu jūs plosāt un griežat.
***
Cilvēks nedzimst tur, kur skan aplausi,
Bet ceļos baznīcas solā,
Kad ar sirdi, acīm, ausīm, pat pakausi
Jūti – tas ir vienīgais kuģis, kas neaizies
bojā.
Cilvēks nedzimst tur, kur skan glaimi,
Tur čivina sātans malduguns maskā.
Un čivina saldi par baudām un laimi
Un aicina purvā, bet šķiet, ka krastā.
Cilvēks nedzimst tur, kur nekas nevar
piedzimt,
Un tā nav tumsa, nāve, tās nav arī
sāpes,
Kas liek mūsu dzīves priekam pierimt –
Tas ir grēks, uz kuru sātans būvējis
kāpnes.
Cilvēks rodas tur, kur nav skaņas,
Kas dvēseli ārēji celtu vai sistu.
Cilvēks rodas, kad atpūšas maņas
Un sirds patiesi lūdz Jēzu Kristu.
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Darīt, ko liek sirds, jeb divas frizieres

Šajā „Jēzus Draudzes
Dzīves” numurā turpinām
aplūkot interesantās
profesijas, ko pārstāv mūsu
draudzes brāļi un māsas.
Šoreiz – frizieres.
Savā pieredzē piekrita
dalīties Laura Pauliņa un
Helēne Godiņa.
Intervējusi Alise Pīrāga

Pēc septiņiem gadiem, kuru laikā
Laura Pauliņa mācījās telekomunikācijas,
uzņēmējdarbību,
pedagoģiju,
projektu vadību un strādāja dažnedažādus darbus, viņa tomēr ir atgriezusies pie
sava bērnības sapņa – frizieres profesijas.
Laurai pieder skaistumkopšanas salons
„Košuma darbnīca”, un par darbošanos
šajā jomā viņa var aizrautīgi runāt
stundām ilgi!
Kā tu izvēlējies savu profesiju? Vai
vienmēr esi gribējusi būt friziere?
Jā, jau no bērnības. Es visu dzīvi
par to domāju, taču uzskatīju, ka kādu
pievilšu, ja pēc vidusskolas iešu mācīties
par frizieri, un ka būšu izniekojusi
laiku. Domāju, ka citi mani uzskatīs par
muļķīti, ja tā darīšu. Es gribēju sākumā
izmācīties visās augstskolās un tad par
frizieri, lai man būtu miers – lai es zinātu,
kā cilvēkiem griezt matus. Mājās jau
daudz eksperimentu uz savas galvas biju
izmēģinājusi. Par frizieri aizgāju mācīties
tikai 2010. gadā.
Tā kā agrāk biju strādājusi lielos
projektos, sapratu, ka nevaru strādāt tikai
par frizieri. Reiz man piezvanīja mana
pasniedzēja no frizieru skolas un lūdza
satikties. Es uzzināju, ka viņa pārvācas
dzīvot uz Šveici un viņai ir vajadzīgs kāds,
kas palīdzētu vadīt viņas uzņēmumu –
„Košuma darbnīcu”. Pēc viņas aizbraukšanas es pārsvarā nodarbojos ar
uzņēmuma vadīšanu un jauno frizieru
apmācīšanu. Laika gaitā sapratu, ka, lai
varētu mācīt, man ir nepieciešama arī

4

pedagoģiskā izglītība. Ieguvu arī to, un
tad jau man bija padsmit mācekļu gadā.
Beigu beigās es uzņēmumu pārņēmu un
kļuvu par tā vienīgo īpašnieci.
Šajā darbā man ļoti noder iepriekš
iegūtā izglītība projektu vadīšanā un
uzņēmējdarbībā. Liekas, ka frizierim
būtu jābūt ļoti radošam – tādam, kam,
piemēram, patīk dzeja. Man dzeja nepatīk,
bet patīk matemātika. Tā man ir tāda
sirdslieta, kas padodas ļoti brīvi. Esmu
pasniegusi arī privātstundas augstākajā
matemātikā. Tomēr izpratni par mākslu
esmu mantojusi no vecāsmātes, kas bija
māksliniece, tāpēc šīs lietas man, šķiet,
ir jau dabas dotas. Ir jāpiepilda abas
personības puses – gan tehniskā, gan
radošā –, citādi tu izdedz.
Kas tev frizieres darbā patīk
visvairāk?
Es ļoti iedziļinos katrā cilvēkā – kāda
ir viņa personība, nodarbošanās, vēlmes,
miesasbūve, mati, to stāvoklis, galvas
formas īpatnības, sejas ovāls –, lai
rezultāts būtu harmoniski saistīts ar visu
cilvēka ķermeni. Matus griezt var arī kāds
cits, man vairāk patīk stilista, modelētāja
darbs. Man patīk iedziļināties katrā cilvēkā
un atrast to, kas viņam vajadzīgs. Tā kā
es mācu, man ir ļoti daudz jāzina, tāpēc
es daudz lasu un braucu uz izstādēm.
Man ļoti patīk mācīt – vairāk nekā pašai
darīt friziera darbu.
Vai šis darbs ir saistīts arī ar
grūtībām un izaicinājumiem?
Ir grūti saviem mācekļiem izstāstīt
atsevišķas tēmas, bet izaicinājums ir

izturēt ar katru tās 70 dienas, kas viņiem
ir dotas. Izveidojas emocionāla saikne,
un tad, kad kādam pazūd motivācija
vai ir grūti kaut ko saprast, es esmu
kā psihologs, kas motivē, mudina
nepadoties, domāt, darboties. Frizierim
smadzenes ir rokās, tāpēc rokām pašām
ir jādomā.
Izaicinājums noteikti ir arī personālvadība – tev ir jābūt gan draugam, gan
vadītājam. Es mēģinu darbiniekiem
nodrošināt tādus apstākļus, lai viņiem
būtu patīkami un ērti strādāt, ļauju
viņiem izpausties.
Kāds bija tavs ceļš uz Jēzus
draudzi?
Mana māsa ar vīru ir šajā draudzē.
Mana ģimene nav bijusi saistīta ar
baznīcu. Māsa iesvētījās pirmā un kādā
brīdī ļoti daudz stāstīja par šo tēmu,
taču es biju noraidoša. Viņa uzaicināja
mani uz Alfa kursu, un es sajutu vēlmi
iepazīties ar Dievu, jo man nebija nekāda
priekšstata – ne laba, ne slikta – par
to, kas ir Dievs un kristietība. Es izgāju
Alfa kursu un pēc tam sāku kalpot Alfa
kursa komandā: mēs ar māsu kalpojām
pie ēdināšanas. Tad mani uzaicināja kļūt
par Alfas grupiņas vadītāju, kaut arī man
pašai bija vēl tik daudz jautājumu! Galu
galā es piekritu. Pēc tam es arī iesvētījos
draudzē. Jau bērnībā, kad dzīvoju Dobelē,
skatījos uz tādu lielu, baltu luterāņu
baznīcu ar zaļu jumtu. Esmu tur bijusi
varbūt divreiz mūžā, jo mana ģimene uz
baznīcu negāja, taču es skatījos uz to un
zināju – ja kādudien būšu kristiete, būšu
luterāne!
Es jūtos tuva Dievam, lūdzu un
sarunājos ar Viņu, taču man vēl joprojām

ir ļoti daudz jautājumu. Uzskatu, ka, ja
bērnībā šīs lietas nav iedotas, pieaugušam
cilvēkam ir grūti tās iegūt un pieņemt.
Pieaudzis cilvēks domā ļoti daudz domu,
bet mazs bērns visu uztver daudz
vienkāršāk, tāpēc man būtu gribējies to
visu iegūt agrāk.
Tagad mēs ar māsu gribam arī mammu
iesaistīt draudzes dzīvē, varbūt viņa
pievienosies jaunajai iesvētes grupai.
Vai tavas attiecības ar Dievu
ietekmēja profesijas izvēli?
Kad
sāku
darboties
„Košuma
darbnīcā”, uzņēmumam bija grūti laiki.
Es strādāju no brīvas gribas, nesaņemot
par to nekādu atalgojumu, tomēr naudiņa
kaut kā vienmēr bija. Es visu laiku jutu,
ka uz Dievu ļoti paļaujos, lai kur arī Viņš
mani nestu. Domāju – kā Viņš liks, tā arī
darīšu. Mani izvēlējās šajā uzņēmumā,
un es jutu, ka nedrīkstu atteikt, jutu –
uz mani paļaujas, ka varēšu šo darbu
izdarīt, tāpēc arī man ir jāpaļaujas, ka
to varēšu un ka Dievs mani iegrozīs, kā
vajag. Strādāt par frizieri sāku vēl pirms
iepazīšanās ar Dievu, taču uzņēmuma un
mācekļu skološanas posms man saistās
ar lielu paļaušanos uz Viņu.

Mani kolēģi zina, ka esmu kristiete,
nekad to neesmu slēpusi. Ja jūtu, ka
cilvēkam ir vēlme ar to iepazīties, tad
pametu ideju, bet neuzstāju. Man liekas,
ka cilvēkiem vajag parādīt iespējas,
virzienu, bet nevajag uz to uzstāt.
Savu darbu daru tāpēc, ka man to liek
sirds. Ir sirds siltums no tā, ko daru. Vēl
joprojām mēdzu sev jautāt, kāpēc es to
daru, taču es ļoti paļaujos uz Dievu un
zinu, ka gan jau kādudien uzzināšu atbildi
uz šo jautājumu.

Vēstule no Denveras – stāsta LELBĀL
Denveras draudzes mācītāja Helēne
Godiņa.
Tā kā dzīvoju ar Dievu, zinu, ka viss,
kas manā dzīvē notiek, ir Viņa vadīts un
kārtots, tomēr nebija tā, ka Dievs mani
skaidri aicinātu – ej un kļūsti par frizieri.
Tomēr es ticu, ka arī šīs profesijas izvēlei
bija jēga un nolūks manā dzīvē. Kaut
gan pašlaik ar to vairs nenodarbojos,
es ticu, ka nekas mūsu dzīvē nenotiek
tāpat vien, bez mērķa. Es neesmu
vienmēr gribējusi būt par frizieri, nekad
par to nebiju domājusi. Pat tad, kad
mācījos, nedomāju, ka būšu friziere.
Domāju – safrizēšu tikai savu ģimeni,
taču Dievam bija citi plāni – kā visā manā
dzīvē. Liekas, ka Dievs mani visu laiku
ir vedis ārā no manas komforta zonas:
gan ar izaicinājumu frizēt, gan tagad,
kad strādāju kā mācītāja. Dzīve ar Dievu
nekad nav garlaicīga!
Viss sākās, kad Šveicē studēju
teoloģiju.
Šveicē
frizieri
ir
dārgi,
studentiem nav daudz naudas, tāpēc
mana studiju biedrene sāka griezt citiem
studentiem matus. Viņas draudzene,
friziere, parādīja, kā to darīt. Kad mana
studiju biedrene devās praksē, viņa to
parādīja un uzticēja man. Tā kā man tas
padevās, darīju to līdz studiju beigšanai.
Kad atgriezos Latvijā, izdomāju, ka
varētu izmācīties par frizieri – vairāk gan
sava prieka pēc, nevis lai par to vēlāk
strādātu.
Es nekad neesmu jutusies slikti par
to, ka esmu kristiete, taču atceros, ka
darbā man bija tāds kā „tests”. Aptuveni
trīs gadus es strādāju ļoti jaukā frizieru
salonā „Prior”. Tā vadītāja bija kristiete,
taču daudzas manas kolēģītes nebija.
Mums bija ļoti jaukas attiecības, taču
„testiņš” bija tad, kad pienāca pusdienu
laiks. Vienmēr pirms ēšanas esmu lūgusi,
bet, esot tur, sāku domāt: „Vai man

tiešam lūgt? Varbūt to izdarīt tā pavisam
ātri, lai neviens nemana? Ko manas
kolēģes padomās?” Taču tad es atcerējos
Bībeles pantus: „Tad nu ikvienu, kas
mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es
apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.
Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā,
to arī es noliegšu sava debesu Tēva
priekšā.” (Mt 10:32–33). Sapratu, ka, ja
es tagad kaunēšos kolēģu priekšā lūgt
pirms ēšanas, Jēzus kaunēsies par mani
debesīs!
Cits „tests” bija žurnālu lasīšana. Man
salonā bija jābūt daudzas stundas un
dažreiz sanāca arī pasēdēt bez darba,
un tad es lasīju visādus žurnālus. Reiz
sapratu, ka mani ļoti iespaido tas, ko
izlasu, piemēram, ja gribi būt skaista un
ievērota, tev jābūt šādai un tādai. Es sāku
sevi ļoti kritizēt, jo manīju, ka neatbilstu
šiem standartiem. Sapratu, ka man
jāpārstāj lasīt šos žurnālus, jo nevēlos
sevī ielaist melus. Tas nebija viegli, bet,
ja tiešām gribam kļūt tādi, kādus Jēzus
vēlas mūs redzēt, mums atkal un atkal
no kaut kā ir jāatsakās. Vēl aizvien to
mācos. Krītu un atkal ceļos, un mācos.
Darbā visi zināja, ka esmu kristiete,
nekad to neslēpu, taču ir grūti pieiet pie
kāda un vienkārši pastāstīt Evaņģēliju.
Bet Dievs deva reizes, kad arī darbā
izdevās runāt par Viņu. Reizēm arī tagad
satieku kādus cilvēkus, pavadu ar viņiem
laiku, bet neiznāk runāt par Dievu. Bieži
pārdzīvoju, liekas, ka vajadzēja kaut
ko pateikt, bet nesanāca. Vienu gan
es zinu – ja arī tas nesanāk, šie cilvēki
mūsu dzīvē tomēr nav doti bez mērķa.
Mēs varam lūgt par viņiem un par to, lai
Dievs dotu iespēju pastāstīt par Viņu, kad
satiksim šos cilvēkus nākamreiz.
Friziera darbā katra reize man bija
izaicinājums! Vienmēr – pirms katras
frizēšanas – man bija ļoti bail! Biju
uztraukusies – ja nu klientam nepatiks, ja
nu man neizdosies, ja nu nenokrāsosies
labi. Tajā pašā laikā man patika satikt
jaunus cilvēkus, patika dot viņiem iespēju
runāt par savu dzīvi. Frizieris var daudz
runāt ar cilvēkiem, jo viņi nekur nevar
aizbēgt! Man patīk uzklausīt cilvēkus, jo
katram ir kaut kas, ko pastāstīt, kaut kas,
kas sāp vai sagādā prieku un ar ko gribas
dalīties. Dažreiz arī lūdzu par to cilvēku,
kam tajā brīdī griezu matus. Man patika
cilvēkiem sagādāt prieku un patika,
ka varu izveidot kaut ko, kas izceļ viņu
skaistumu! Vai tas nav brīnišķīgi, ka ar
savu roku darbu kādam varam sagādāt
prieku? Ticu, ka Dievs priecājas, kad mēs
priecājamies!
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Zvaigznes dienas basketbols

Draudzes puišiem un vīriem basketbols nav svešs. Vairākumam tas varbūt
būs jaunums, bet mums pat ir izveidojusies draudzes komanda, kas 2014. gadu
jau ir iesākusi ar pirmo turnīru.
Komandas izveidošanas iniciators
bija Klāvs, kurš, uzzinājis, ka Liepājā
notiks starpdraudžu turnīrs, organizatoriem apjautājās, vai arī viņš ar savas
draudzes komandu varētu piedalīties.
Saņēmis apstiprinošu atbildi, Klāvs ķērās
pie pirmā svarīgā uzdevuma – sameklēt
spēlētājus. Izmantojot populāru sociālo
tīklu, viņš uzrunāja potenciālos kandidātus. Kad tuvojās turnīrs, tika aizsūtīts
pieteikums, kas ātri vien tika apstiprināts. Nākamais, ko vajadzēja, lai sagatavotos turnīram, bija treniņi, un viens
no komandas spēlētājiem, Atis, piedāvāja
izmantot sporta zāli Ķekavā. Treniņi notika svētdienās, kad ārā jau bija tumšs.
Ne vienmēr uz tiem tika visi – vidēji no
draudzes nāca četri cilvēki –, bet, lai
būtu vairāk spēlētāju, mums pievienojās
ķekavieši. Turnīra nolikums atļāva paņemt komandā divus spēlētājus, kuri
nav draudzē. Treniņu laikā tika ievērots
Eduards, kurš labi vadīja saspēli un
ievadīja uzbrukumu, tāpēc komanda
nolēma ņemt viņu līdzi uz Liepāju.
Liepājā Eduards komandai ļoti palīdzēja,
un bez viņa, iespējams, komanda tik tālu
netiktu. Ķekavas treniņi deva patiešām
daudz – Liepājā mūsu vīri bija gatavi
sīvai spēlei.
Neliels ieskats Zvaigznes dienas basketbola turnīrā, kas notika Liepājā šī
gada 4. janvārī.
Diena komandai un līdzbraucējiem
sākās ļoti agri – izbraukšana no Rīgas
bija norunāta jau plkst. 8.00, jo Liepājas
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Olimpiskajā centrā, kur norisinājās
turnīrs, bija jāierodas plkst. 12.00.
Turnīrs sākās ar atklāšanas ceremoniju,
kurā pastāstīja par turnīra gaitu un iepazīstināja ar visām 10 komandām. Kā
katrai kārtīgai komandai, arī mūsējai tika
ievēlēts kapteinis – Klāvs – un, protams,
neiztika bez komandas atbalstītājiem –
tādi bijām pieci. Pirmajā spēlē pret
Vaiņodes komandu tika gūta uzvara
(21:15). Arī otrajā spēlē pret Pāviliem
tika gūta uzvara (23:20), kaut šī bija
ļoti sīva un nervus kutinoša spēle. Pirms
trešās spēles komandā bija manāms
sagurums, bet tas puišiem netraucēja
cīnīties tālāk. Trešās spēles sākumā
diemžēl tika gūtas traumas: Klāvs un
Aldis satraumēja kāju. Klāvam trauma
nebija tik nopietna, un pēc medicīniskās
apskates viņš varēja spēli turpināt, bet
Aldim trauma bija smagāka – sastieptas potītes saites –, tāpēc viņš devās uz
slimnīcu. Trešā spēle bija pret Talsu komandu, un to uzvarējām ar lielu punktu
pārsvaru (33:2). Visbeidzot pienāca
izšķirošā ceturtā spēle ar Ventspils
komandu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
spēli tā bija kā diena pret nakti. Šoreiz
tika piedzīvots pirmais zaudējums –
ventspilieši sīvā cīņā mūs uzvarēja
(19:33).
Bijām patīkami pārsteigti un priecīgi,
uzzinot, ka, par spīti vienai zaudētai
spēlei, esam tikuši pusfinālā. Pusfinālā
mūsējiem vajadzēja cīnīties ar B grupas
spēcīgāko komandu „Dzīvības avots”. Lai
arī tā savā grupā bija uzvarējusi visas
četras komandas, mūsu draudzes komandai veicās ļoti labi – grūtā cīņā „Dzīvības
avots” tika uzveikts ar rezultātu 23:13.
Pateicoties šai uzvarai, Jēzus draudzes

komanda iekļuva finālā, kur par pirmo
vietu vajadzēja cīnīties ar daudzkārtējiem
čempioniem – komandu „Matejs”. Pirms
spēles bija patīkams satraukums un
liels prieks par to, ka mūsu komanda ir
tikusi tik tālu. Pēdējā, izšķirošajā, spēlē
mūsu vīriem neklājās viegli, bet viņi
nepadevās un ar pilnu atdevi spēlēja līdz
galam. Virsroku tomēr guva „Matejs”
(16:30), un mūsu komanda ierindojās
turnīra otrajā vietā. Pēc turnīra mūsu
komanda saņēma kausu, diplomu un
labas atsauksmes no organizatoriem,
kas bija patīkami pārsteigti par mūsu
sniegumu.
Mēs varam būt lepni par savas draudzes basketbola komandas panākumiem.
Šis pirmais turnīrs noteikti nebūs pēdējais, tāpēc ikviens, kam patīk spēlēt
basketbolu, ir aicināts papildināt šīs
komandas sastāvu.
Aicinu un iedrošinu arī citu sporta
veidu cienītājus veidot draudzes komandas, jo tā var aktīvi pavadīt brīvo laiku,
vairāk iepazīt cilvēkus, ar kuriem esat
vienā draudzē, un arī uzrunāt un iesaistīt
draugus vai ģimenes locekļus, kuri Dievu
vēl nepazīst.
Komandas sastāvs Zvaigznes dienas
basketbola turnīrā:
5. Aldis Krieviņš
6. Kristaps Jirgensens
7. Rolands Dirvēns
8. Andris Ceļmalis
9. Jānis Upītis
10. Atis Bambāns
11. Klāvs Liepkauls
12. Eduards Pāvuls
13. Ričards Čodars
Elīna Tauriņa

Pieturam divatā jeb ģimeņu kalpošana Jēzus draudzē
Ģimeņu kalpošana mūsu draudzē
sākās pirms astoņiem gadiem, kad reizi
mēnesī draudzes ģimenēm baznīcā tika
organizēta tikšanās ar interesantiem
lektoriem. Pirms nepilniem diviem gadiem
ģimeņu kalpošanas ietvaros sākās laulāto pāru vakariņas jeb „Pietura diviem”.
Pēc kādas statistikas datiem, laulātie
dienas gaitā kopā pavada vidēji četras
minūtes, jo parasti pa vidu ir bērni,
darbs, mājas solis, dators, televizors,
hobiji utt. Tas noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc šādas tikšanās reizes ir
būtiskas, – vismaz ik pa laikam laulātie
var būt kopā četras stundas no vietas!
Šajos vakaros notiek simboliska
viesošanās kādā valstī, iepazīstot šīs zemes kultūru, mūziku, ēdienus, cilvēkus.
Tā jau esam paviesojušies Somijā (Linda
Laukonena), Brazīlijā (mācītājs Hanss
Bērziņš ar sievu Elaniju), ASV (Billija
Grehema evaņģēliskās asociācijas
koordinatori Breds un Tesa Milleri),
Francijā (Ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe ar
kundzi), Zviedrijā (mācītājs Magnuss
Bengtsons ar kundzi) un Portugālē
(Bībeles centra dekāne Estere Petrenko).

Esam sapratuši, ka tieši šāds
pasākums laulātajiem bija vajadzīgs:
tas ļauj aizmirst ikdienas rūpes, uz brīdi
atstāt bērnus vecvecāku vai auklīšu
rokās un iziet ārpus mājas, lai baudītu
gardas „vakariņas ar saturu”. Pēc viena
no pirmajiem vakariem kāds pāris, kas
laulībā ir apmēram 30 gadus, atzinās,
ka sen nekur divatā nebija bijuši un ka
šis vakars viņus tā iedvesmojis, ka pēc
tā vēl nav gribējies doties mājās un
viņi aizbraukuši pastaigāties gar jūru
(jāpiemin, ka parasti šie vakari beidzas
ļoti vēlu – pēc plkst. 23.00)!

attiecīgās valsts dziesmas, un dažreiz
ir jāielauzās arī kādā svešā mēlē. Vēlāk
klausāmies viesu stāstījumu par savu
zemi, kas parasti ir tik kārdinošs, ka
pāri saskatās ar domu „uz turieni mums
kādreiz noteikti jāaizbrauc”. Tad notiek
kādas sportiskas aktivitātes vai dejas,
spēles un dāvanas no konkrētās zemes.
Par neiztrūkstošu vakara daļu jau kļuvusi fotosesija pie attiecīgās valsts karoga,
sakot: „Būs, ko mazbērniem parādīt!”
Parasti pāri ļoti nopietni ievēro arī ģērbšanās stilu, un ir tik interesanti vērot atšķirīgo radošo izpildījumu.

Laulāto stāžs ir no „tikko precējušies”
līdz „40 gadi laulībā”, tātad esam priecīgi
par visdažādākā vecuma pāru piedalīšanos. Pāru atsaucība ir liela, un arvien
piepulcējas jaunas ģimenes, arī tādas,
kas nav no mūsu draudzes. Kāds pāris
pat regulāri ierodas no Talsiem! Un
jāsaka – kļūst arvien grūtāk atrast
restorānu, kas spētu vienlaicīgi uzņemt
ap 90 cilvēku.

Nākamā „Pietura diviem” notiks
februāra beigās, un, ja Dievs tā gribēs,
tad viesosimies Tanzānijā. Sekojiet līdzi
informācijai!

Parasti vakara gaitā ir draudzes
mācītāja E. Bikšes uzruna, kurā īpaši
akcentēta kāda laulības šķautne; tā ir šo
vakaru garīgā maize. Pēc tam dziedam

Fotoattēli:
1. Bambānu ģimene ASV vakariņās
2. Organizatoru komanda: no kreisās –
Andris un Alise Dekanti, Ivars un Lelde Kupči,
Estere un Markus Rožkalni,
Erberts un Rute Bikšes.
Fotogrāfijā trūkst Škendersku ģimenes
Lelde Kupce
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Kā izskatītos TAVA draudze un Baznīca vispār,
ja visi būtu tik uzticīgi kā TU : ja visi ziedotu,
kalpotu un lūgtu tieši tā kā TU ?
VAI DRAUDZE BŪTU VESELĪGA UN SPĒCĪGA
VAI ARĪ VĀJA UN APĀTISKA?
2013. GADA DECEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Mērķziedojumi (apkurei, Svētdienskolai, ambulancei u.c.) 3779
3293
Kolektes
2234
Ziedojumi
1150
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
418
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
60
Ziedojumi par kristībām, laulībām
10934
Kopā
Izdevumi, Ls:
1767
Algas (9 darbinieki)
1167
Nodokļi
737
"Rīgas siltums"
425
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
360
Remonta materiāli Ziemassvētku uzvedumam
337
"Alfa" kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
290
Palīdzības pabalsti
157
Avīzes "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
156
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju" un misijas kalpošanai Indijā 130
112
Elektrība
194
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
80
Degviela
35
Atkritumu izvešana
34
Sakaru pakalpojumi
33
Maināmie paklāji
23
Kopēšana, pasta izdevumi
18
Bankas komisija
17
"Rīgas ūdens"
14
"Venden" ūdens
7
Apsardzes firmas pakalpojumi
5993
Kopā

SIRSNĪGI SVEICAM!
Skaidrīte Strumpe
Lilija Stūre
Anna Pļavniece
Gatis Bikše
Ausma Marija Olande
Guntis Ranka
Valda Ranka
Aina Timermane
Anna Jaunslaviete
Andrejs Krogzems
Ruta Kārklīte
Imants Sviķis
Inta Sviķe
Elmārs Cielavs
Aivars Bagons
Iveta Ilsuma
Sanita Ceipe
Valdis Balcers

96
88
86
84
84
83
81
80
75
75
75
65
55
55
55
50
45
45

(18.02.)
(04.02.)
(24.02.)
(02.02.)
(20.02.)
(06.02.)
(07.02.)
(02.02.)
(08.02.)
(17.02.)
(19.02.)
(16.02.)
(03.02.)
(14.02.)
(18.02.)
(05.02.)
(16.02.)
(25.02.)

KRISTĪTI
Luīze Zvirbule
Kristofers Bondarevs
Ilze Svilāne
Agnete Gailuma
Rodrigo Kalvāns
Inta Baškova
Annija Štāle
Santa Križanovska
Sandis Kurilovičs
Ieva Vanadziņa
Arnita Ūdre
Elvis Ūdris
Dana Ūdre
Edgars Grieznis
Una Bernāte-Bernharde

MŪŽĪBĀ
Laura Rublovska
(04.01.1928.–12.12.2013.)
Valentīna Valeskalne
(11.03.1925.–15.01.2014.)
Redaktore: Līga Amata

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Alise Pīrāga, Kārlis Liepkauls, Elīna Tauriņa,
Līga Dolace, Edgars Gertners
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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)
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)

Konts ziedojumiem:

DNB banka, konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. Nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
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