Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Debesu valstība.

Aizejot uz debesīm, Jēzus
atstāja mums testamentu. Tajā
atrodami visiedrošinošākie apsolījumi, piemēram: „Es jums
atstāju mieru, savu mieru es
jums dodu. Es dodu jums ne
tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds
lai neiztrūkstas un neizbīstas.”
(Jņ 14:27) Bet Jēzus atstātajā
testamentā atrodam arī tādus
vārdus kā: „Ja tie vajājuši mani,
tie vajās arī jūs.” (Jņ 15:20)
Jēzus tika vajāts un beigās
pienaglots pie krusta. Lai cik
dīvaini tas arī neliktos, vajāts
tādēļ, ka bija patiess un taisnīgs.
Nekādu vainu, kuras dēļ būtu
pelnījis sodu, neviens Viņam tā
arī nevarēja uzrādīt.
Mums jābūt gataviem pieņemt arī to Jēzus testamenta
daļu, kas nav nemaz tik salda:
viņi vajās arī jūs. Kādēļ vajās?
Taisnības dēļ. Kas tā par taisnību, par kuru runā Jēzus? Pasau-

lē jau ir ļoti daudz to, kuri taisnības dēļ ir vajāti, mocīti un
nogalināti. Vai katra taisnība ir
tā, par kuru runā Jēzus? Pasaule straujiem soļiem dodas virzienā, kur ikviens var teikt:
man ir mana taisnība, tev ir
tava taisnība. Postmodernais
domāšanas modelis tik ļoti gribētu panākt to, lai visas šīs
daudzās patiesības, taisnības
draudzīgi sadzīvotu. Izrādās,
katrs tomēr grib aizstāvēt savu
taisnību un tieši vai netieši apkarot kāda cita taisnību. Tā nu
iznāk, ka šajā pasaulē ir diezgan daudz to, kuri cits citu apkaro un vajā, jo tomēr nespēj
pieņemt kāda cita taisnību. Personisko ambīciju un politisko
interešu taisnību pasaulē ir
gana daudz. Vajātāju un vajāto
netrūkst.
Taisnība, par kuru runā
Jēzus, ir kāda cita, īpaša, tais-
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nība. Taisnības kanons, mēraukla, par kuru runā Jēzus, ir
Svētais Dievs, Viņa sacītie vārdi,
Viņa dotā atklāsme, kuras virsotne un piepildījums ir Kristus.
Ticībā Jēzum, sekojot Viņam,
mēs nonākam Dieva patiesībā,
taisnībā. Tā nav no mums, bet
tā ir kļuvusi mūsu. Tādēļ notiek
tā – Kristus taisnība Viņa mācekļos tiek vajāta un mācekļiem ir
jācieš. Laimīgi, svētīgi nav
jebkuras „taisnības” dēļ vajātie,
un ne katram šajā pasaulē vajātajam pieder Debesu valstība.
Jēzus runā par Dieva svētās
taisnības – Kristus apliecināšanas – dēļ vajātajiem. Viņiem
pieder Debesu valstība. Kristieši nedeklarē kaut kādu savu
taisnību; viņi lēnprātībā, pazemībā nes sevī Kristus taisnību
un patiesību. Izrādās, ka tieši
šī dievišķā, Kristus paša, taisnība arvien vēl pasaulei ir kā
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dadzis acī. Tieši šī taisnība satracina daudzus. Mums jābūt
gataviem ciest, būt vajātiem
Kristus taisnības dēļ, kuru
tagad sevī nesam. Ciest Kristus
dēļ – tas nav pazemojums, tas
ir pagodinājums. Apustulis
Pāvils runā par gaišu labprātību, piedzīvojot vajāšanas:
„Tādēļ labprāt esmu nespēkā,
pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ.”
(2Kor 12:10)
Ja jācieš Kristus taisnības
dēļ, ja kādu dienu būs jāpiedzīvo pat fiziskas vajāšanas, neskumsim. Ir vērts. Mums ir
drošs mērķis – esam ceļā uz
Debesu valstību.
Lūk, tādēļ mēs mierināti
pieņemam arī šo Jēzus atstātā
testamenta novēlējumu – paciest vajāšanas Viņa taisnības
un Viņa vārda dēļ.

Kristus mierinošo un iedrošinošo
klātbūtni novēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Iesvētes mācības notiek pirmdienās
plkst. 18.30.
Personisko un ģimenes finanšu pārvaldības kurss notiks trešdienās plkst. 18.30
šādos datumos: 5. novembris, 19. novembris, 3. decembris un 17. decembris. Informācija un pieteikšanās pa
e-pastu (info@jezusdraudze.lv) vai
draudzes kancelejā. Vairāk informācijas
blogā arnaudu.lv.
Svētdien, 2. novembrī, dievkalpojuma ziņojumu daļā – Alfa kursa prezentācija.
7.–8. novembrī – The Global Leadership Summit konference. No draudzes pieteikušies 18 dalībnieki. Vēl var paspēt
pieteikties! Tuvāka informācija –
www.glslatvija.lv.
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Vai tu zini, ko svin 11. novembrī
un ko – 18. novembrī? Kā tu svini
Latvijas dzimšanas dienu?
Atbild sešgadīgie un septiņgadīgie
Svētdienas skolas bērni.
Rafaēla: Šauj salūtu.
Katrīna: 11. novembrī svinam
Lāčplēša dienu.
Anna: Cepam kūkas.
Emīls: 18. novembrī braucam
uz salūtu, skatāmies filmu par karu
(filma „Rīgas sargi” – mammas Agitas
piebilde).
Kristiāna: Uzkopjam māju, zīmējam
zīmējumus un liekam pie logiem,
spēlējam spēles, cepam cepumus.
Bērnus aptaujājusi Vita Rudzīte
Foto no Jirgensenu ģimenes
personiskā arhīva

Baibulis (@Bribleful) Sāpinot citus,
sāpes sagrauž arī sevi pašu.
Zane P-P (@zanepp) Esmu atradusi
superīgu vingrošanu, kur jūtos labi un
varu visu izdarīt. Kur ir āķis? Pārējie visi
bija vismaz 15–20 g. vecāki par mani.
laura alpe (@laura_alpe) Rimini
Protokoll „Situāciju telpas” IR jāpiedzīvo!
Unikāla pieredze prātam, ķermenim, maņām, būšana par/ar cilvēkiem. Vērtīgi, nepalaidiet garām!
Einārs Cilinskis (@EinarsCilinskis)
Ne jau dēļ algas cilvēki iet par ministriem,
bet gan dēļ negoda.
Inese Knipše (@Inese_Knipse)
Pozitīvas tirpiņas skrien, cik daudz plānu
krājas „brīviem brīžiem”! Mēs dzīvojam
iespēju laikmetā – jāprotas paņemt.
#kulturasdzive
Jurģis Klotiņš (@jurgisklotins)
Paldies visiem lieliskajiem Latvijas pilsoņiem, kas piedalījās vēlēšanās un lietoja
Satversmes doto suverēno varu!
#velesanas2014
Andris Laucins (@laucins) Ja
Bērziņa kungs izsludinās likumu ar normu par „noliktām atslēgām”, tad SMS
kredītiem vajadzēs ieviest līdzīgu normu
par „noliktu mobilo”.

Svētdien, 16. novembrī, dievkalpojuma ziņojumu daļā – kursa "Brīvība
Kristū" prezentācija.
Sestdien, 22. novembrī, plkst. 18.00
Svecīšu vakara dievkalpojums.
Svētdien, 23. novembrī, Mūžības
svētdienas dievkalpojums.
Svētdien, 30. novembrī, plkst. 10.00
pirmās Adventes TV dievkalpojums. Pēc
tā no plkst. 11.00 – sadraudzība.

Diana Mezecka (@dinciite) Apēdot
ēdamkaroti medus, tu iztērē 12 bites.
#jdnometne
Zane Kampenusa (@Kampenusa)
Cik pasaule maza! Šodien bankā sakot,
ka esmu no Latvijas, onkulis sniedz man
roku un saka: „Wow! Mani sauc Jānis!”
Skaidrā LATVIEŠU valodā!
Alise (@celjmale) Bet reizēm es gribu dzīvot lauku mājā, pavisam vienkāršā,
un sēdēt pustumšā istabā, un lasīt daudz
grāmatu. Un viss.
Līga Ilsuma (@liigai) Gribēju kā
labāk, sanāca kā vēl nekad.
Apkopojusi Lelde Kupce
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JĒZUS DRAUDZES BIBLIOTĒKĀ IR 2000 IZDEVUMU. KATRS NO TIEM GAIDA SAVU LASĪTĀJU
Iespējams, ka teicienam „Tu esi tas, ko tu lasi” ir pamatojums. Ko tu lasi? Kādai lasāmvielai dod
priekšroku? Varbūt lasi grāmatas, varbūt labprātāk iepazīsti tekstus internetā, bet varbūt ar tehnoloģiju palīdzību skaties vai klausies citu lasītos tekstus? Daiļliteratūra, zinātniskā fantastika, filozofiski
raksti, domubiedru sarakste internetā, ziņas, jaunumi un notikumi… Izvēles klāsts patiesi ir milzīgs,
un visā šajā jūklī – kristīgā literatūra. Kas ir kristīgā literatūra? Literatūras teorijā šādu formulējumu
diemžēl neizdevās atrast, tomēr, velkot paralēles ar citiem literatūras veidiem (zinātniskā, mācību,
medicīnas u. c.), ar vārdu salikumu „kristīgā literatūra” būtu jāsaprot nozīmīgu rakstu kopumu par
kristietības jautājumiem.
Šādu nozīmīgu izdevumu krājums ir atrodams draudzes bibliotēkā. Te ir gan Bībele 11 valodās,
gan izcilās grāmatniecības pērles – 17.–19. gadsimta izdevumi –, gan mūsdienu izdevumi – grāmatas,
filmas un skaņu ieraksti –, gan arī materiāli, kas saistīti ar Jēzus draudzes vēsturi – dievkalpojumu
programmas, plakāti, kartītes, draudzes locekļu pierakstīto sprediķu rokraksti.
Kristīgās literatūras izdevumu skaits mūsdienās ir ievērojami palielinājies. Ir pārstāvēti visi
literatūras žanri – dzeja, stāsti, romāni, tēlojumi u. c. Ir liela tematiskā daudzveidība – kristietības
vēsture, māksla, mūzika, zinātniskie pētījumi un atklājumi, ceļojumu apraksti. Palielinājušās arī
iespējas šos izdevumus iepazīt – tos var iegādāties kristīgajās grāmatnīcās („Ihtis”, „Amnis” u. c.)
vai draudzes grāmatu galdā, bet bibliotēkā ikviens, kas to vēlas, bez maksas var paņemt grāmatas
lasīšanai mājās. Atliek tikai izvēlēties (kas dažkārt nemaz nav tik viegli) – kaut ko darīt vai nedarīt,
celties vai gulēt, lasīt vai nelasīt, zināt vai nezināt…
Ko bibliotēkā lasa visvairāk? Parasti tās ir jaunās grāmatas, par kurām ir bijušas labas
atsauksmes, un izdevumi, kuru fragmenti ir dzirdēti Kristīgajā Radio. Populārākie temati ir ticības
pamatjautājumu skaidrojums, kas uzrakstīts viegli saprotamā valodā, iedvesmojoši dzīvesstāsti,
attiecības un kristīgais dzīvesveids, zinātnieku pētījumi par Bībeles faktu patiesumu, misionāru
darbība, pārdomas un lasījumi katrai dienai. Kā lielāko atzinību kristīgajām grāmatām var minēt
kādas čaklas lasītājas sacīto: „Es nemaz nezināju, ka ir TĀDAS grāmatas.” Mēs, kas darbojamies
draudzes bibliotēkā – Ingūna, Laila, Lidija – aicinām iepazīt TĀDAS grāmatas. Kā? Vienkārši lasot.
Draudzes bibliotēkas izdevumu saraksts ir atrodams internetā: www.jezusdraudze.lv.

CETURTĀ

Ingūna Stranga

SADRAUDZĪBAS SVĒTDIENA,

KATRA MĒNEŠA
SVĒTDIENA JĒZUS DRAUDZĒ –
KAD PĒC DIEVKALPOJUMA VARĒSIM UZKAVĒTIES DIEVNAMĀ – SARUNĀTIES, IEDZERT TĒJU UN BŪT KOPĀ!
VISI IR LAIPNI IELŪGTI!
LŪDZAM LĪDZI ŅEMT GROZIŅU SADRAUDZĪBAS GALDAM!

NĀKAMĀ REIZE – 30. NOVEMBRIS.
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Tuvojoties nozīmīgām Latvijas svētku
dienām, tikāmies ar diviem draudzes
vīriem – Rolandu Kalniņu un Kārli
Pugoviču –, kuri stāsta par to, kas ir
patriotisms, kāda ir tā nozīme un kas
būtu jāzina katram Latvijas iedzīvotājam.
Alise Pīrāga

Pastāstiet, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties!
Kārlis: Es strādāju Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūtā un studēju Kokapstrādes katedrā
Jelgavā.
Rolands: Man ir ģimene – sieva un
divi bērni. Es strādāju medicīnas jomā
un, cik laiks atļauj, esmu arī instruktors –
mācu braukt pa bezceļiem. Paralēli
tam esmu evaņģelizācijas grupas LEAF
vadītājs un kalpoju draudzes padomē.
Kāpēc būt par savas zemes un
valsts patriotu? Kāda no tā jēga?
Kārlis: Man tas liekas diezgan pašsaprotami – tā ir tava zeme un valsts, par
ko tavi senči ir cīnījušies un krituši. Tādas
lietas ir jāgodā! Tas ir svēts mantojums,
par kuru ir jāpastāv un jācīnās.
Rolands: Es domāju, ka kristietis nemaz nevar nebūt patriots. Dievs mūs
uz to aicina un daudzās Bībeles vietās
uzsver un norāda, cik tas ir nozīmīgi, ka
katrai tautai dota sava vieta un savs
laiks. Mēs nevaram pret to attiekties
vieglprātīgi, mums ir jāciena un jāgodā
tas, ko Dievs mums ir devis. Ne velti es
esmu piedzimis latvietis, tāpēc mans uzdevums ir šo vietu kopt un sargāt.
Ko tas nozīmē – būt par patriotu?
Vai tas ietekmē kādus lēmumus jūsu
ikdienā?
Rolands: Būt par patriotu nozīmē, ka
tu mīli un cieni savu zemi. Daudzi cilvēki
ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm, un
arī man šī doma ir ienākusi prātā. Ja
Latvija un tās cilvēki man nebūtu tuvi,
iespējams, arī es būtu devies prom. Šajā
ziņā varu teikt, ka patriotisms ir ietek-
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mējis manus ikdienas lēmumus.
Kārlis: Man liekas, ka patriotisms iespaido to, kā tu skaties uz notikumiem
valstī, kā lasi ziņas vai ej uz vēlēšanām,
kā izturies pret valstij svarīgiem svētkiem
un vai tos svini, kā turi piemiņā kādus
valstij izšķirošus pagātnes notikumus.
Būt par patriotu nozīmē arī pašam būt
gatavam darboties savas valsts labā – tā,
lai tava darbība dotu labumu arī lielākā
mērogā nekā tu pats un tava ģimene.
Strādā godīgi, pēc labākās sirdsapziņas,
esi uzticīgs valstij un valdībai un lūdz
par to, neļaujies iespaidoties no valstij
naidīgiem spēkiem, dzīvo valsti pagodinošu dzīvi!
Mēs zinām, ka daudzi cilvēki
nekad nelaiž garām izdevību kādu
nozākāt, sūdzēties vai vienkārši
būt neapmierinātiem ar pastāvošo
iekārtu. Kādai tad būtu jābūt mūsu
attieksmei pret valsti, kura nebūt
nav ideāla?
Kārlis: Kā jau ir rakstīts – dodiet
ķeizaram to, kas ķeizaram pienākas, un
Dievam to, kas Dievam pienākas. Mums
būtu jāatceras, ka nav citas valdības kā
tā, kas dota no Dieva. Ir jābūt cieņpilnai
attieksmei. Es uzskatu, ka valdība ir
valsts un visu cilvēku kopējais atspulgs.
Ir viegli kritizēt, bet mums pašiem sev
ir jāuzdod jautājums: „Kāds esmu es?
Kā es izturos pret savu darbu?” Vai es
neesmu, piemēram, tāds pats zaglis, par
kādu apsaukāju citus? Ir jābūt uzticamiem
mazās lietās. Tie, kas nav pie stūres,
vienmēr runās par to, kas būtu jādara
pie stūres. Manuprāt, tikai ievērojama
garīgā atmoda, nevis sociālās vai eko-

nomiskās pārmaiņas var izmainīt cilvēku
negatīvo noskaņojumu un neapmierinātību,
jo šīs problēmas nav naudas trūkuma
dēļ. To pamatā ir garīgi iemesli.
Rolands: Valsts esam mēs visi kopā.
Ja mēs esam dusmīgi vai negatīvi noskaņoti, tad sanāk, ka esam dusmīgi un
negatīvi paši pret sevi. Mums ir jādara
viss, ko varam, lai šeit būtu pēc iespējas labāk. Mīliet Latviju! Nemetiet atkritumus zemē, palīdziet sakopt, uzsmaidiet
cits citam uz ielas, sveicinieties! Kādreiz
gribas „pagaudot”, taču tas nedrīkst
pārvērsties par normu, kad mēs vairs
nenovērtējam un nepriecājamies par to,
kas mums ir dots.
Kādu jūs redzat Latvijas nākotni?
Kārlis: Man liekas, ka pēc gadiem
piecdesmit mēs būsim ļoti rietumnieciski
noskaņoti. Droši vien, ka daudzas problēmas, kas vēl joprojām ir padomju mantojuma dēļ, būs izgaisušas, bet vietā
nākušas jaunas. Domāju, ka materiālā
situācija būs uzlabojusies.
Rolands: Es gribētu Latviju redzēt
kā brīvu, spēcīgu un stabilu valsti, kur
cilvēki var droši un patīkami dzīvot, kur
var strādāt un iztikai pietiekami nopelnīt
ar to vienu darbu, ko dara. Manuprāt,
vairāk būtu jāpievēršas Latvijas laukiem,
jo man šķiet, ka laukos ir nākotne. Vairāk
jāaudzē un jāražo pašiem. Mums ir
brīnišķīga, auglīga zeme, meži, jūra, ezeri,
tāpēc varam daudz ko ražot nesalīdzināmi
labāk par daudzām citām valstīm.
Kārlis: Es gribētu redzēt garīgo atmodu, cilvēkus, kas ir pievērsušies Dievam,
atgriezušies pie Viņa un ir dedzīgi ticībā.
Gribētu redzēt pilnas baznīcas svētdienu

rītos un cilvēkus, kas darbu dara kā
Dievam par godu. Tas ir utopisks mērķis,
taču tieši tas mums visvairāk ir nepieciešams!
Vai jums dzīvē ir bijis kāds gadījums, kad esat īpaši sapratuši, cik
nozīmīgs ir patriotisms?
Rolands: Vecāki man un māsām patriotismu ieaudzināja; visu laiku augām ar
Latviju sirdī. Mūsu ģimenē nacionālo un
kristīgo apvienot nebija problēmas. Kad
es augu, tad nedrīkstēja runāt par brīvu
Latviju. Kaut arī sarkanbaltsarkanais karogs bija aizliegts, es to vienalga nēsāju
zem skolas formastērpa atloka. Mums,
puikām, papildu motivācija droši vien
bija arī tas, ka šī bija aizliegtā tēma, kas
saistījās ar spiegiem un štābiem. Agrāk
„savējos” bija viegli atpazīt; mūsdienās
gan vairs nevar saprast, kas ir kas.
Kārlis: Man liekas, ka es patriotisma
svarīgumu īpaši izjutu, kad vidusskolā
rakstīju zinātniski pētniecisko darbu par
to, kas notika ar latviešu leģionāriem
pēc kara; īpaši, kad lasīju par Nacionālo
partizānu organizāciju, kas vēl 12 gadus
pēc kara beigām mežos turpināja cīnīties
pret padomju varu. Man bija iespēja satikt dažus cilvēkus, kas bija starp viņiem.
Toreiz es visspilgtāk sapratu, ka tie vīri
brīvas valsts idejas vārdā atdeva visu –
savu dzīvi un dzīvību. Es uzskatu – ja
viņi to darīja, tad mums nav tiesību to
nedarīt. Mēs nedrīkstam necienīt vai
ignorēt to upuri, ko nesa mūsu senči, –
ar savām asinīm izpirka brīvību,
cīnījās un mira par to. Tagad,
kad mums ir šī dāvana, mēs
to palaižam vējā, un tas nav
pareizi!
Kāpēc tā notiek? Tikai
pirms mazliet vairāk nekā
20 gadiem tauta dega patiesā patriotismā un ilgās
par savu valsti. Kas ir
mainījies? Kāpēc mūsdienās tik daudzi ir remdeni?
Rolands: Es domāju, ka
cilvēki gaidīja, ka viss ļoti mainīsies, bet vīlās. Viņi gaidīja,
ka atkal būs ulmaņlaiki, bet tā
nenotika. Mākslīgi uzkurināt šo
degsmi nevar. Toreiz tās bija reālas
briesmas. Taču man neliekas, ka ar
mums šajā laikā ir tik slikti. Tikai jāturas
visiem kopā! Mums ir tāds laiks, ka visu
laiku jācīnās par Latviju. Arī vēsturē redzam, ka katrai paaudzei ir bijis par kaut
ko jācīnās.
Kārlis: Ir pagājis kāds laiks, cilvēkiem
ir citas rūpes, daļa toreiz varbūt arī vīlās.
Vienmēr, kad valstī ir kāda aktīvāka atmoda, cilvēki cer, ka pēc tās viss būs ideāli,
taču uzturēt valsti ir ļoti smags darbs.
Cilvēki ir iegrimuši savā ikdienā, prioritātes ir mainījušās, jo situācija valstī ir
citāda. Ja Barikāžu laikā galvenā cerība
bija brīva valsts, tad tagad galvenā

cerība un cīņa ir par labklājību. Cilvēki,
iespējams, domā, ka valsts uzdevums
ir padarīt tevi labklājīgu, bet tas ir katra
paša uzdevums.
Ja jūs varētu uzkāpt uz pjedestāla,
runāt un visi tautieši klausītos, kas
būtu svarīgākais, ko jūs viņiem gribētu pateikt?
Kārlis: Pirmais, kas ir jādzird, ir Labā
vēsts. Man šķiet, ka cilvēki ir ļoti izslāpuši
pēc mīlestības, tāpēc cilvēkiem jāstāsta
par Dieva mīlestību uz viņiem. Pēc tam
es teiktu, ka nav pareizi sagaidīt, ka viss
radīsies ne no kā. Nevar nedot neko un
sagaidīt, ka tev dos visu. Ja tu nedosi,
tad tev nav tiesību pieprasīt. Es no pjedestāla censtos cilvēkus iedvesmot strādāt un darboties – Dieva valstības un
valsts labā.
Rolands: Es teiktu, ka mums ir vajadzīgs vadītājs, kas iet roku rokā ar Dievu,
kas mīl Latviju un ir gatavs kalpot tai
līdz galam. Mīliet Latviju un dzīvojiet saskaņā ar Dieva likumiem! Ne velti Dievs
ir apsolījis, ka tie, kas savu tēvu un māti
godās, ilgi dzīvos tajā zemē, ko Dievs
viņiem ir devis! Es gribētu pateikt
paldies visiem tiem, kas iestājas par
Latviju, nes tās vārdu tagad un toreiz,
kad tas
bija

dzībām būtu labi vadītāji – cilvēki, kas
rīkotos kā patrioti un pazītu Dievu, jo
tikai tad var nākt svētība, ko Dievs šādā
veidā ir apsolījis.
Kārlis: Mums ir nepieciešama garīgā
atmoda, patiesa atgriešanās pie Dieva.
Ne tikai vārdos vai svētdienās, bet arī
darbos un ikdienas dzīvē. Morāla revolūcija. Tad katrs cilvēks pieņemtu lēmumus un darbotos pēc Dieva principiem
un Viņa parauga. Tikai Svētā Gara vadībā tu esi spējīgs pieņemt pareizus
lēmumus – Saeimā, savā darbavietā,
mājās. Materiāla nodrošinātība vai
vadoņa kults to nesniegs. Es ļoti skeptiski skatos uz vadoņa kultu un absolūtu
varu. Manuprāt, cilvēks savā grēcīgajā
miesā, pat esot attiecībās ar Dievu, nav
spējīgs kontrolēt un īstenot sev piešķirtu
lielu varu.
Domājot par mūsu valsti, es bieži
atceros vārdus, ka neviena valsts,
kas savā iekšienē ir sašķelta, nevar
pastāvēt. Un tomēr mēs esam!
Kārlis: Man liekas, ka tas nav bez
Latvijas kristiešu nopelna. Gluži tāpat kā
ar Sodomu un Gomoru – ja vien atradīsies
desmit taisni cilvēki, šī vieta netiks iznīcināta. Iemesli tam, kāpēc mēs esam,
mums nav zināmi, bet tā ir Dieva žēlastība! Runājot par sašķeltību, mums
vairāk ir jāuzmanās no iekšējiem, nevis
ārējiem ienaidniekiem. Iekšējais ienaidnieks ir jebkas vai jebkurš, kas traucē
valsts attīstību, jauc un šķeļ tautu.
Rolands: Katru dienu mums
jānovērtē, ka varam dzīvot brīvā
Latvijā! Tā ir liela svētība! Ir
daudz vietu, kur iet daudz
grūtāk nekā pie mums.
Ja būtu tāda situācija,
vai jūs ņemtu plinti un
nemestu krūmos, bet ietu
cīnīties par savu zemi?
Kārlis: Gribas teikt – jā.
Varu cerēt, ka tā rīkotos,
bet mēs nekad nezinām,
kā būtu, ja tiešām pienāktu
tāda situācija.
Rolands: No sākuma būtu
jānogādā drošībā ģimene, jo
mūsu tuvākie cilvēki ir mūsu
atbildībā – esam atbildīgi par viņu
aizsardzību. Pēc tam ietu un cīnītos.
Neviens cits bez mums pašiem par
mūsu zemi necīnīsies! Katra kristieša
pienākums ir stāvēt par savu zemi un
saviem līdzcilvēkiem.

aizliegts.
Es aicinātu
nekautrēties, bet visiem kopā pulcēties
un parādīt, ka esam spēcīga tauta, piemēram, visiem kopā iet 18. novembra lāpu
gājienā.
Kas, jūsuprāt, ir visdegošākā
vajadzība, par ko mums būtu jāiestājas gan praktiski, gan lūgšanās
par Latviju?
Rolands: Viena no galvenajām vaja-
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Ar Adventes laiku sākas Baznīcas gads. Par Baznīcas gadu sauc svētdienu un svētku dienu ritējumu, kurā ar Bībeles palīdzību
izejam cauri Jēzus zemes dzīves laikam, sākot ar Viņa gaidīšanu līdz godībai debesīs.
Advente, latīniski – adventus, nozīmē ‘atnākšana’. Adventes laiku iezīmē četras Adventes svētdienas, kurās lasām un pārdomājam
Bībeles tekstus par Kristus, Pestītāja, gaidīšanu.
Katru Baznīcas gada periodu tradicionāli simbolizē kāda krāsa, kas redzama altāra un kanceles rotājumos un mācītāja tērpā.
Adventes laikā lieto violeto, dažkārt arī gaiši zilo krāsu. Violetā krāsa simbolizē ilgas pēc gaismas un dzīvības, kā arī aicina uz
ieskatīšanos sevī un grēku nožēlu. Violeto krāsu lieto arī Gavēņa laikā. Viduslaiku teologu izpratnē Adventes laiks saistās ar gavēni.
Tas tiešām ir īpašs savas sirds un dzīves izvērtēšanas laiks Dieva vārda gaismā, tomēr vienlaikus tas ir arī liela prieka laiks par
vislielāko dāvanu, ko Dievs jebkad pasaulei dāvājis – Viņa Dēla nākšanu pasaulē.
Mēs bieži dzirdam, ka tiek runāts par Ziemassvētku brīnumu. Kas tas ir? Kristīgā izpratnē tā patiesi ir liela mistērija: Dievs tik
ļoti mīl savu radību – cilvēci –, ka, par spīti tās samaitātībai un atkrišanai no sava Radītāja, Viņš grib to glābt. Viņš nenāk grēcīgo
pasauli tiesāt, tā liekot tai attapties. Bībelē lasām, ka cilvēks ir samaitāts un nes sevī iedzimto grēku, nespējot paša spēkiem
atjaunot attiecības ar Dievu. Ir vajadzīgs kas vairāk, tādēļ pēc sena nodoma, ko Dievs jau pirms daudziem gadsimtiem paudis ar
savu praviešu muti, Viņš pats nāk, lai kļūtu cilvēks.
Advente ir kluss un gaišs Pestītāja gaidīšanas laiks.
Mācītājs Erberts Bikše

Aicinām Latvijas draudzes īpaši pievērst uzmanību bāreņiem – bērniem,
kuri neaug ģimenēs, novembra pirmo
svētdienu baznīcās atzīmējot kā Bāreņu svētdienu un pievienojoties Bāreņu svētdienas aktivitātēm visā Latvijā.
Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt
mums ir atklājies kā tāds, kuram rūp
bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir
adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: „Mūsu Tēvs Debesīs”. Jēzus izvēlējās
identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un neaizsargātākajiem, sakot:
„Ko jūs esat darījuši vienam no šiem
Maniem vismazākajiem.., to jūs esat
Man darījuši.” (Mt 25:40) Pašlaik Latvijā
bērnunamos atrodas gandrīz 2000 bērnu,
kuriem ir nepieciešama ģimenes mīlestība.
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Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva, kas apvieno kristiešus 52 pasaules
valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību
praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu
svētdienas iniciatīva aicina uzņemties
rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem,
kuri to dara.
Ko mēs varam darīt?
- Lūgt Dievu par bāreņiem.
- Lūgt Dievu par cilvēkiem, kuri vēlas
uzņemt bāreņus savā ģimenē.
- Organizēt seminārus vai Bībeles
studijas, sludināt un mācīt par bāreņu
tēmu Svētajos Rakstos.
- Apkopot un darīt pieejamu informāciju
par bāreņu atbalsta iespējām Latvijā.
- Veidot atbalsta grupas ģimenēm, kuras
ir adoptējušas vai gatavojas adoptēt

bērnus.
- Organizēt nometnes bērnunamu
bērniem.
- Ziedot bāreņu atbalsta iniciatīvām.
Ne visi kļūs par adoptētājiem, bet
mēs katrs varam atbalstīt, aizlūgt, ziedot, mīlēt, saprast un vairāk apzināties.
Cerot uz Jūsu sapratni un atsaucību,
Jānis Vanags

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps

Zbigņevs Stankevičs

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts

Aleksandrs

Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un
visas Latvijas metropolīts

Pēteris Sproģis

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps

Jānis Ozolinkevičs

Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps

Vilnis Latgalis

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu
savienības bīskaps

Gita Medne

Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas superintendente

Kristīne Beilija

Latvijas Pestīšanas Armijas reģionālā vadītāja, majore

Vilnis Gleške

Draudzes „Prieka Vēsts” mācītājs

Šī gada 4. novembrī pirmizrādi piedzīvo jauna latviešu filma „Segvārds Vientulis”, kuras uzņemšana
prasījusi trīs intensīva darba gadus. Tā ir inscenēta dokumentālā filma (doku-art žanrs), kas balstīta uz
vēsturiskiem faktiem.
Filma ir emocionāls stāsts par pēckara nacionālo partizānu darbību Latgalē un tās vadītāju – katoļu
priesteri Antonu Juhņeviču. Darbība risinās Līvānu apkārtnē 1945. gadā, pēc padomju okupācijas atgriešanās, kad Vanagu draudzes katoļu priesteris baznīcas telpās slēpj vietējos vīriešus, lai viņi netiktu mobilizēti vācu un padomju armijā. Filmas vēstījuma struktūru veido arī vēsturiski dokumenti un fotogrāfijas.
Filmas režisors ir Normunds Pučs, mūzikas autors – Rihards Dubra. Lomas atveido gandrīz visu Latvijas
profesionālo teātru aktieri un arī cilvēki, kam šī ir pirmā kino pieredze.
Līga Pugoviča

Pasaulē ir gana daudz nemiera cēlāju,
tādēļ jau arī tik daudz nemiera. Dieva
griba ir, lai esam miera nesēji.
Nest var tikai tad, ja ir, ko nest. Mieru
var nest, ja tas vispirms ir paša sirdī. Kur
atrast mieru, lai būtu, ko nest?
Dievs zināja, ka mums tā nav.
Savas žēlastības un mīlestības vārdā
Viņš deva mums mieru kā dāvanu.
Vecās Derības laika pravietis Miha
reiz sacīja pravietojumu: “Un viņš kļūs
varens līdz zemes malām! Un tad būs
miers.” (Mih 5:3, 4)
Kad beidzot miers būs iegūstams?
Kad pravietojums piepildīsies? Tas jau ir
piepildījies: “Tie slavēja Dievu un sacīja:
“Gods Dievam augstībā, un miers virs
zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs
prāts.”” (Lk 2:13, 14)
Ziemassvētku laika vēsts. Pasaulē ir
ienācis Kristus, Pestītājs. Kas atrod Viņu,
tas atrod mieru.

Vai grūti Kristu atrast? Nē, jo Viņš
pats nāk pie mums Evaņģēlija vēstī.
Evaņģēliju par Jēzu dzirdot un ticībā
pieņemot, sirds kļūst piepildīta ar mieru.
Nemiera plosītajā, tik strauji mainīgajā
un aizejošajā pasaulē beidzot esmu atradis drošu vietu, kur nostāties, - Kristu,
Mūžīgo un Nemainīgo.
Jēzus zina, ka mums miers ir jāiedod
kā dāvana. Viņš to arī dara. Vieni no
pirmajiem vārdiem, kurus Viņš saka
mācekļiem pēc augšāmcelšanās no
mirušajiem, ir: “Miers ar jums!”
Ticībā pieņemt dāvanu un pateikt paldies. Tas arī viss. Paliekot kopā ar Jēzu
ticībā, tu paliec arī Viņa dāvātajā miera
svētībā. Tagad tev ir miers, kura dzimtene ir Svētā un Mūžīgā Dieva sirds.
Jēzus ir pie Tēva godībā, bet dārgo
dāvanu Viņš atstājis mums, lai mēs to
lietotu. Aizejot Jēzus sacīja: “Es jums
atstāju mieru, savu mieru es jums dodu.

Es jums dodu ne tā, kā pasaule dod.
Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”
Tagad mums ir miers, ko nest
pasaulē- Jēzus dāvinātais. Tagad varu
nest ne ilūziju par mieru, bet tiešām
īstu, patiesu mieru.
Jēzus sūtīja savus mācekļus būt par
miera vēstnešiem. Un nebija vairs neziņas un nebija vairs grūti, jo bija, ko nest.
Jēzus aicinājums skanēja: “Lai kurā
namā jūs
ieietu, vispirms sakiet: miers šim namam! Un, ja tur būs kāds miera dēls,
tad pār viņu dusēs jūsu miers; bet, ja ne,
tas atgriezīsies pie jums.” (Lk 10:5, 6)
Tagad ir mūsu laiks un atbildība.
Šiem vārdiem ir jāierakstās mūsu sirdīs:
“Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti
par Dieva bērniem.”
Bagātīgu Kristus miera klātbūtni šajā
krēslainajā rudens laikā vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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PIETURA "2 IGAUNIJĀ"
JEB LAULĀTO PĀRU VAKARIŅAS

SIRSNĪGI SVEICAM!
Natālija Caune
Aina Poga
Maiga Krivošapkina
Jānis Darkevičs
Ženija Pūga
Lidija Bunce
Arlīna Dž. Pavasars
Juris Prāmnieks
Igors Lūsis
Inita Viļumsone

14. NOVEMBRĪ NO PLKST. 19.00 LĪDZ 23.00
RĀMAVAS MUIŽĀ

90
89
88
87
85
80
80
60
50
45

(01.11.)
(27.11.)
(11.11.)
(18.11.)
(29.11.)
(01.11.)
(28.11.)
(05.11.)
(02.11.)
(11.11.)

MŪŽĪBĀ
Valija Biteniece
(13.08.1931.–19.09.2014.)
Lilija Graudiņa
(02.07.1929.–24.09.2014.)
Agnis Eglītis
(20.05.1969.–12.10.2014.)

Tuvāka informācija –
www.jezusdraudze.lv;
pieteikšanās – draudzes kancelejā.

DIEVA DĀVANA

2014. GADA SEPTEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Kolektes
Mērķziedojumi (remontam, korim, diakonijai u. c.)
Ziedojumi
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā

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

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Alise Pīrāga, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Ingūna Stranga,
Agita Jirgensena
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
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)

2538
2070
1712
584
90
50
7044

Izdevumi, EUR:
3286
Algas (8 darbinieki)
2168
Nodokļi
690
Palīdzības pabalsti
506
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 345
301
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
214
Dators Alfa kursam (no mērķziedojumiem)
190
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
150
Degviela
150
Remonta materiāli
111
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
88
Elektrība
60
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
50
Atkritumu izvešana
39
Izglītības izdevumi (no mērķziedojumiem)
33
„Venden” ūdens
24
Sakaru pakalpojumi
23
„Rīgas ūdens”
16
Maināmie paklāji
15
Reprezentācijas izdevumi
14
Bankas komisija
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
4
Kancelejas preces
8487
Kopā

Redaktore: Līga Pugoviča

Sirsnīgi sveicam
Jāzepu un Elīnu Bikšes ar dēliņa
Stefana piedzimšanu un
Aldi un Vinetu Krieviņus ar
meitiņas Dārtas piedzimšanu!

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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

