Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs.

Sirdī skaidrie Dievu redzēs.
Jēzus reiz runāja par cilvēka
sirdi. Tas, ko Viņš sacīja, nebija
nekas iepriecinošs. Jēzus teica:
„No sirds iziet ļauni nodomi,
slepkavība, laulības pārkāpšana,
izvirtība, zagšana, apmelošana,
zaimi; tas sagāna cilvēku.”
(Mt 15:19) Netīra sirds. Ar šādu
sirdi esot, nav apsolījuma, ka
varētu Dievu redzēt. Un tādas
netīras reiz bija visu mūsu sirdis. Daudziem tās arvien vēl ir
tādas.
Kad esam putekļu vai dubļu
notraipīti, mēs meklējam ūdeni – mazgājamies un atkal esam
tīri. Arī sirdīm vajadzīga mazgāšana. Kā lai sirds kļūst tīra?
Kādi sacīs: kristību ūdenī. Jā,
bet kristīti tiekam tikai vienreiz.
Sirdij, lai tā saglabātos tīra,
mazgāšana vajadzīga atkal un
atkal. Tas ūdens, kurā sirds
kļūst tīra, ir Bībelē sacītie Dieva

/Mt 5:8/

vārdi. Tos lasot, klausoties un
sirdī uzņemot, sirds tiek skaidrota, tā kļūst tīra.
Jo vairāk iepazīsti Bībeli –
ko Dievs saka un māca –, jo
skaidrāk un tuvāk iepazīsti arī
Viņu pašu. Tu saproti, kāds
Viņš ir un ko Viņš vēlas. Ticībā
tu Dievu ieraugi arvien labāk
un pilnīgāk. Viņš vairs nav tālais,
nepazīstamais Dievs; Viņš ir
kļuvis pat ļoti tuvs. Jēzus reiz
mācekļiem sacīja: „Jūs esat
jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es
jums esmu runājis.” (Jņ 15:3)
Uzklausītie un sirdī uzņemtie
Jēzus vārdi mazgā sirdi no grēkiem un netīrības. Ticībā Dievu
kļūst arvien vieglāk piedzīvot
un saskatīt.
Nāk Ziemassvētku laiks ar
Jēzus piedzimšanas stāstiem,
kuros sastapsim arī tādus cilvēkus kā Simeons un Anna. Viņi
mums ir paraugs, kā ticībā
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Dievu skatīt. Par Simeonu sacīts, ka viņš „bija krietns un
dievbijīgs.. Svētais Gars bija
pār viņu”. Kas viņu izveidoja
par dievbijīgu vīru, kurš ir Svētā Gara apgaismots? Viņš pavadīja laiku kopā ar Svētajiem
Rakstiem, meklējot norādes
pravietojumos. Tur viņa sirds
kļuva dzidrināta, lai ticībā varētu Dievu redzēt. Un templī esot,
kad daudzi Jāzepa un Marijas
rokās redzēja vien parastu,
mīlīgu puisēnu, Simeons pravietiskā ticībā redzēja ilgi gaidīto
Mesiju Pestītāju. Tie, kuru sirdis ir Svēto Rakstu skaidrotas,
Dievu redz.
Un praviete Anna – gluži līdzīgi. Sieviete jau labi gados.
Viņa mīl Dieva namu, Dieva
vārdu un lūgšanas. Viņas sirds
ir tik gaiša un apskaidrota. Arī
viņa, ārēji raugoties, tik parastā bērnā redz Dievu, cilvēces

Pestītāju.
Ja tiešām gribi Dievu redzēt,
iemīli Bībelē rakstīto arvien
vairāk un vairāk. Iemīli dzīvi
lūgšanās, un tu spēsi Dievu,
Viņa gribu redzēt arvien skaidrāk un skaidrāk.
Sirdsšķīstie Dievu redz.
Tagad vēl tikai ticībā, bet tuvojas diena – un tā nemaz vairs
nav tālu –, kad tavas acis Viņu
skatīs tieši. Apustulis Pāvils
par šo skatīšanu raksta: „Mēs
tagad redzam neskaidri, kā
raudzīdamies atspulgā, bet tad –
vaigu vaigā” (1Kor 13:12).
Tikai paturi prāta vienu – rūpes
par savas sirds skaidrību. Ne
visi redzēs Dievu. Dievu redzēs
sirdsšķīstie.
Gaišu, Kristus mīlestībā bagātu
Adventes un Ziemassvēku
laiku vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Iesvētes mācības notiek pirmdienās plkst. 18.30 Jēzus baznīcā, Elijas
ielā 18.
Personisko un ģimenes finanšu pārvaldības kurss notiek trešdienās
plkst. 18.30 šādos datumos: 3. decembris un 17. decembris. Pieteikšanās
pa e-pastu (info@jezusdraudze.lv) vai
draudzes kancelejā. Vairāk informācijas
blogā arnaudu.lv.

Ir klāt īpašais Ziemassvētku laiks, un mēs meklējam iespēju atnākt uz baznīcu.
Mēs sarūpējam mīļajiem dāvaniņas un cenšamies sakopt māju. Bet var gadīties, ka,
uz brīdi apsēdušies, mēs nemaz nespējam norimt, jo iekšā tikšķ visas mūsu ieceres
un nepadarītie darbi. Gadās, ka pirmssvētku rūpes ar gadiem kļūst arvien grūtāk
panesamas: jo mūsu izaugušie jaunieši nemaz negrib nākt uz baznīcu; jo pēdējā
gada zaudējumi un slimības runā mūsos tik skaļi, ka gribas vien ierauties kaktiņā un
aizspiest ausis. Varbūt pie sevis nopūšamies – cik ilgi var runāt par bērniņu Jēzu? Viņš
jau sen ir izaudzis, izcietis mokas pie krusta, augšāmcēlies un ir debesīs pie Tēva labās
rokas. Jā, un kaut kad Viņš atkal nāks, bet ne vairs kā zīdainis...
Toreiz Marijai un Jāzepam, uzticoties Dieva apsolījumiem, nācās paļāvībā un
pazemībā pieņemt Bētlemes ceļa grūtības. Tinot jaundzimušo autiņos un liekot silītē,
Marija un Jāzeps ielika tur arī visu savu mīlestību un gādību, prieku un aizlūgšanas.
Ganu atnesto liecību Marija paturēja prātā, vēl un vēlreiz eņģeļu vēsti pārdomājot savā
sirdī. Par ko viņa domāja? Varbūt vienkārši pateicās, nojaušot, ka liels prieks debesīs
ir patiesa liecība Visaugstākā Dēla ienākšanai mūsu pasaulē? Vai pārdomāja to, kā
viņas tikko dzimušais dēliņš pagodināja un pagodinās Dievu? Bet varbūt, lūkojoties
apkārt, viņa pūlējās saskatīt mieru un labo prātu cilvēku sirdīs? To, kuru tik grūti bija
pamanīt vēlāk, kad steigšus, paklausot vīram, naktī bija jābēg uz Ēģipti, jo Hērods
gribēja bērnu nokaut.

14. decembrī plkst.- 10.00 iesvētes
dievkalpojums.
18. decembrī plkst.- 18.00 nedēļas
dievkalpojums.
20. decembrī plkst.- 18.00 kora
Vox animae koncerts.
21. decembrī plkst.- 10.00 4. Adventes dievkalpojums.
23. decembrī plkst.- 18.30 Svētdienas skolas Ziemassvētki „Ceļš uz
Betlēmi”.
24. decembrī plkst.- 18.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst.- 10.00 Ziemassvētku dienas dievkalpojums.
28. decembrī plkst.- 10.00 dievkalpojums, plkst.- 17.00 draudzes eglīte,
tēma - "Pateicība".
31. decembrī plkst.- 18.00 Vecgada
vakara dievkalpojums.
1. janvārī plkst.- 18.00 Jaungada
dienas dievkalpojums.
4. janvārī plkst.- 10.00 dievkalpojums.
6. janvārī plkst.- 18.00 Zvaigznes
dienas dievkalpojums.

Domāju par mūsu izpestīšanas ķēdi, kas iesākās jau paradīzes dārzā pēc Dieva
mūžīgā nodoma, īstenojās ar Kristus piedzimšanu, izdzīvoto liecību, nāvi pie krusta un
augšāmcelšanos un kas ir dāvāta katram kopā ar ticību. Pateicoties daudzu, bet varbūt
tikai kāda viena neatlaidīgām lūgšanām, cilvēks neatkarīgi no vecuma caur kristību un
Svēto Garu kā zīdainis piedzimst Kristū. Nav cita ceļa uz atdzimšanu un mūžīgo dzīvi!
Un, tāpat kā Jēzus dzimšanas brīdī, par to gavilē debesīs (Lk 15:7).
Cik daudz ir to, kas pūlas mūsos (manī) apklusināt, nokaut Kristu! Kas pūlas
nogalināt Kristu tavā brālī un māsā, tavā bērnā. Kā atpazīt draudus? Uz kurieni bēgt?
Dievs Tēvs ir nemitīgi nomodā par mums, bet kristīgajai draudzei – kā mātei –
Jēzus uztic mīlestību un aprūpi. Mīlestību, kura liecina, jo „mīlestība ir no Dieva, un
katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis” (1Jņ 4:7–9). Mīlestību, kura pacietīgi veicina Svētā
Gara izaugsmi cilvēkā.
Tomēr bieži mūsu iekšējais (fiziski, pasaulīgi) pieaugušais cilvēks nemaz nevēlas
uzņemties rūpes par „garīgu zīdaini”. Ne par to, kas mīt manā sirdī, ne arī par tevī
piedzimušo. Kurš nozog mūsu Dāvanu – iespēju sadzirdēt Dieva vārdu, baudīt
sakramentus, ieaugt draudzē? Kurš nozog ilgošanos saklausīt: „Mans bērns, tavi grēki
tev piedoti” (Mk 2:5)?
Varbūt mūs vilina iespēja doties uz austrumiem kopā ar gudrajiem? Kristus
dzimšanas brīdī viņi atnāca ar savām dāvanām un tad pazuda, aizgājuši uz savu zemi.
Tikai – kāpēc evaņģēlijs viņus vairs nepiemin?
Kristus piedzimšanas laiks atkal no jauna klauvē pie manas sirds un uzdod
jautājumus, lai es, spītējot ikdienas rūpēm, sāpēm un nemieram, norimtu, ieklausītos,
sadzirdētu un... gavilētu par mums (man) piedzimušo Pestītāju.
Helēna Dekante
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Pārdomām
par luterisko
identitāti

Ir labi, ka cilvēks apzinās, kas ir viņa
ģimene, kurai viņš jūtas piederīgs. Ja
kāds, piemēram, apgalvo, ka ir Krūmiņš,
tad uzzinām ne tikai šā cilvēka uzvārdu,
bet arī to, ka šis cilvēks kā dēls, tēvs,
vīrs vai brālis ir piederīgs pie Krūmiņu
ģimenes un dzimtas. Un tas ir svarīgi, jo
bēdīgi un pat traģiski būtu, ja kāds šodien
teiktu, ka ir Krūmiņš, rīt – Zariņš, bet parīt – Lapiņš. Tas liecinātu, ka cilvēks neapzinās savu piederību vai to apzināti slēpj.
Tāpat cilvēks, kurš saka, ka ir Krūmiņš,
savā ziņā apliecina piederību arī pie savas tautas un zemes un norāda, ka viņam
nav sveša savas tautas kultūra un tradīcijas.
Pieņemsim, ka mēs Krūmiņam pavaicātu: „Bet kā ir ar tavu ticību? Kādai
reliģijai, kādai konfesijai, kādai baznīcai
tu esi (jūties un apzinies) piederīgs?”
Krūmiņš varētu atbildēt, ka ir, piemēram,
luterānis, katolis vai baptists vai ka nav
nevienas baznīcas vai reliģiskās organizācijas loceklis. Varbūt viņš teiktu, ka
vispār netic Dievam vai, ņemot vērā
šodienas kontekstu, sacītu, ka Austrumu
reliģijas (piem., budisms) viņam simpatizē vairāk nekā kristietība.
Šajā rakstā aplūkosim gadījumu, kad
Krūmiņš atbild: „Es esmu luterānis.” Tad
mēs varētu turpināt ar jautājumu – kādēļ?
Iespējamās atbildes varētu būt šādas: jo
mana vecmāmiņa vai vecāki ir (bija) luterāņi; jo manas dzīvesvietas tuvumā ir
tikai luterāņu baznīca; man patīk luterāņu korāļi un dievkalpojuma kārtība;
luterāņu baznīcā es jūtos labi; es neesmu
par to domājis, un mani tas īpaši nesatrauc – es vienkārši piederu pie luterāņu
baznīcas tādēļ, ka savulaik esmu kristīts
luterāņu baznīcā, pēc tam iesvētīts un,
iespējams, arī laulāts. Protams, šis bija
tikai tāds iespējamo atbilžu uzskaitījums,
jo ikviens varētu iedomāties arī vēl citas
atbildes uz jautājumu „Kādēļ tu esi
luterānis?”.
Tālāk aicinu jūs šo jautājumu noformulēt personiskāk: „Kādēļ es esmu luterānis?” Vai mana piederība pie luteriskās

baznīcas ir pašsaprotama, apzināta un
pamatota, vai arī tas ir tikai ārēju apstākļu
nejaušas sakritības rezultāts?
Šā raksta nodoms ir nevis uzsvērt to,
ka luterāņi būtu labāki kristieši nekā citu
konfesiju pārstāvji, bet gan atgādināt
dažas svarīgas ticības atziņas, kuras jau
kopš Reformācijas pirmsākumiem ir bijušas raksturīgas tai baznīcai, kas 16. gadsimtā sevis apzīmēšanai pieņēma dižā
reformatora Mārtiņa Lutera vārdu.
Manuprāt, pati fundamentālākā luteriskās ticības atziņa skan šādi: mēs topam
pestīti (glābti) vienīgi ticībā (tikai caur
ticību) Dievam, vienīgi pateicoties Dieva
žēlastībai (t. i., pateicoties Jēzus Kristus
nāvei un Viņa izlietajām asinīm pie krusta), bez jebkāda mūsu pašu nopelna
(t. i., bez mūsu labās gribas, mūsu labajiem nodomiem vai labajiem darbiem).
Citiem vārdiem sakot, luteriskā baznīca
māca, ka Dievs ir tas, kurš mūs mīl, kurš
mūs žēlo un kurš mūs glābj, un mēs paši
ar saviem darbiem nevaram nopelnīt
sev pestīšanu un mūžīgo dzīvī-bu (Rm
1:16–17; Rm 3:19–30;
Rm 5:6–11; Gal 3:21–29 u. c.). Šī atziņa
ir raksturīga visai protestantu baznīcai,
kas 16. gadsimtā atdalījās no Romas katoļu baznīcas, tomēr Mārtiņš Luters un
viņa sekotāji to uzsvēra jo īpaši.
Tajā pašā laikā, runājot par Dieva
žēlastību un mīlestību, t. i., runājot par
Evaņģēliju, luterāņiem tiek atgādināts,
ka Dieva vārds ir gan bauslība, gan Evaņģēlijs. Bauslība mums ir dota tādēļ, lai
mēs nāktu pie grēku atziņas. Un tikai
tas, kas apzinās sevi par grēcinieku un
meklē pie Dieva grēku piedošanu, ticībā
saņem Evaņģēliju, t. i., labo un priecīgo
vēsti: tev tavi grēki ir piedoti.
Vadoties no iepriekš sacītā,
tradicionāli par luteriskās ticības stūrakmeņiem tiek uzskatīti četrkārtēji sola
izteikumi, proti, sola fide (vienīgi ticība),
sola Scriptura (vienīgi Svētie Raksti),
solus Christus (vienīgi Kristus) un sola
gratia (vienīgi žēlastība). Šajos četros
apgalvojumos ir izteikts pamats, uz kā
balstās luteriskā ticība. Dažkārt kā sava
veida apstiprinājums šiem četriem apgalvojumiem tiek pievienots vēl arī piektais –
soli Deo gloria (vienīgi Dievam pieder
gods).
Mums kā luterāņiem ir dota liela žēlastība, ka mums nav jāmokās nemitīgos
sirdsapziņas pārmetumos par to, vai
esam pietiekami labi, vai darām pietiekami daudz labu darbu, lai patiktu Dievam
un iemantotu Viņa labvēlību. Uzticoties
Dievam, mēs zinām un ticam, ka Dievs
savā žēlastībā mūs ir pieņēmis tādus,
kādi esam, un pēc savas iedzimtās un
grēcīgās dabas mēs visi esam Dievam

nepaklausīgi, esam iedomīgi un paštaisni.
Dievs negaida, ka mēs paši sevi vispirms
iztaisnosim, paši sevi izlabosim un savedīsim kārtībā, bet aicina mūs šo darbu
uzticēt Viņam. Tas, visticamāk, nebūs
ātri padarīts darbiņš, tas būs Dieva darbs
pie mums visa mūsu mūža garumā, taču ir
vērts paciesties, jo šā darba rezultātam
ir liels garants, proti, mūsu Kunga Jēzus
Kristus dārgās asinis (1Pēt 1:18–21), un
neizsakāmi liela balva, proti, mūžīgā dzīvība (Rm 6:23).
Vēl gribu pieminēt arī luteriskās baznīcas izpratni par Svēto Vakarēdienu.
Mēs ticam, ka Svētajā Vakarēdienā mēs
saņemam mūsu Kunga Jēzus Kristus
miesu un asinis (Mt 26:26–28). Ja ņemam
vērā to, ka Svēto Vakarēdienu Jēzus kopā ar mācekļiem svinēja īsi pirms savas
krusta nāves, tad šos Svētā Vakarēdiena
vārdus mēs varam pieņemt arī kā sava
veida Jēzus testamentu, ko Viņš mums,
t. i., saviem ļaudīm (savai baznīcai),
prom ejot, ir atstājis (1Kor 11:25;
Gal 3:15; sk. arī Ebr 9:15–22). Svētajā
Vakarēdienā baudot Kristus miesu un
asinis, mēs savienojamies ar Kristu
(1Kor 10:16).
Raksta nobeigumā atgriezīsimies pie
jautājuma „Kādēļ es esmu luterānis?”.
Šis nav eksāmena jautājums, bet gan
jautājums pārdomām. Vai es novērtēju
to garīgo mantojumu, kas man ir atstāts
luteriskajā baznīcā? Vai es pateicos
Dievam par to, ka mūsu baznīcā skan
skaidra Dieva vārda mācība? Vai es pateicos Dievam par to, ka man ik dievkalpojumu ir pieejams Dieva žēlastības
līdzeklis, ko sauc par Svēto Vakarēdienu,
caur kuru mēs saņemam grēku piedošanu? Un saistībā ar šā raksta tēlu Krūmiņu
pajautāsim sev: vai man ir svarīgi, ka
esmu luterānis? Vai man ir svarīgi apzināties savu garīgo piederību, savas garīgās
mājas? Varbūt kāds no mums vēl ir ceļā
uz to, lai savu draudzi sauktu par savām
garīgajām mājām. Tad ir vērts apsvērt,
cik svarīgas ir tās lietas, kuras mums
reiz nevis deva, bet no jauna atklāja
Reformācija un kuras tālāk turpina nest
tā baznīca, kurai piederam.
Nepārpratīsim! Izšķirošais jautājums
nav: vai es esmu vai neesmu luterānis?
Izšķirošais jautājums ir: vai es esmu
Dieva bērns, vai esmu apžēlots grēcinieks, vai esmu drošs par savu pestīšanu,
vai apzinos savu īsto piederību, kas ir
debesīs (Flp 3:20–21)? Un tad tālāk
jautāsim: vai tā baznīca, kurai es piederu, man palīdz iet šajā ceļā – pretī
Debesu valstībai, pretī mūžīgajai dzīvībai,
pretī mūsu Kungam Jēzum Kristum?
Patlaban luteriskā baznīca pasaulē
nebūt nav mācībā un atziņās vienota,
Turpinājums uz pēdējā vāka
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Izdevuma decembra numura lielajai intervijai uz sarunu aicinājām trīs dažādu paaudžu
sportistus – pensionāru Aivaru Lukovski (nūjošana), māmiņu Ivetu Radiņu-Liepkaulu
(nūjošana) un jaunieti Kristapu Jirgensenu
(basketbols). Un izrādījās, ka sportošanai ir
daudz kopīga ar garīgo disciplīnu. Kā sacīja
Kristaps: „Gan ticības dzīvē, gan sportā vajag
izraudzīt sev mērķus. Ir bezjēdzīgi iet uz
treniņiem un kaut ko darīt bez atdeves un
prieka. Tas nedos rezultātu. Var jau aiziet uz
diviem treniņiem nedēļā, pārējo laiku sēdēt
mājās un domāt – re, kāds es esmu sportists.
Tas ir tāpat, kā vienreiz nedēļā atnākt uz baznīcu, atsēdēt dievkalpojumu un domāt – es
esmu tāds foršs kristietis.”
Intervēja Augusts Kolms
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Kā tu nonāci Jēzus draudzē?
Iveta Radiņa-Liepkaula: Tas bija tik sen –
1996. gadā, kad mēs ar Kārli precējāmies. Kārļa
kursabiedrene mums ieteica Jēzus baznīcu, sakot,
ka te ir jauki. Mēs atnācām, paskatījāmies, novērtējām, un ar to viss arī sākās.
Aivars Lukovskis: Es daudz lasīju kristīgo literatūru un skatījos televīzijas dievkalpojumus. Noskatījos arī vienu Jēzus draudzes dievkalpojumu, kuru
vadīja mācītājs Erberts, un man tas patika.
2008. gada 20. jūlijā tiku iesvētīts.
Kristaps Jirgensens: Man ir tāds klasiskais
stāsts – mamma mani no pašas bērnības veda uz
draudzi. Gāju uz Svētdienas skolu, uz dievkalpojumiem. Vēlāk sāku iet uz jauniešu vakariem. Draudzē tu iegūsti tik daudz draugu, kā saka – brāļus
un māsas. Tas ir kaut kas brīnišķīgs.
Ar kādu sporta veidu tu nodarbojies?
Kristaps: Es nodarbojos ar basketbolu.
Iveta: Man pat grūti to nosaukt par sporta veidu,
bet tas tomēr ir sporta veids – tā ir nūjošana. Es to
drīzāk sauktu par aktīvu atpūtu.
Aivars: Brīvajā laikā arī es nodarbojos ar nūjošanu.
Kāpēc tu nodarbojies ar šo sporta veidu?
Kristaps: Tas sākās diezgan spontāni. Pirmajās
klasēs trenējos futbolā. Kad nomainījās treneris,
sapratu, ka vairs negribu to darīt. Man pie mājām
bija iespēja trenēties basketbolā. Aizgāju pamēģināt.
Man iepatikās, un es sāku iet uz treniņiem.
Iveta: Man nepatīk skriet, bet ar kaut ko jānodarbojas ir. Vienmēr esmu bijusi aktīva. Enerģija ir
kaut kur jāizlieto un kaut kur jāsaņem, un nūjošana ir labs veids, kā to izdarīt.
Aivars: Mans nodoms bija uzlabot veselību. Pēc
vienas operācijas divus mēnešus biju rehabilitācijā.
Vēlējos uzlabot savu fizisko stāvokli. Nūjot sāku šā
gada maija beigās. Gribēju pamēģināt, kā būs, un
tā es visu vasaru līdz pat Nike Riga Run sacensībām
divreiz nedēļā gāju uz treniņiem.
Kas tev vislabāk patīk šajā sporta veidā?
Kristaps: Basketbolā katrs sīkums šķiet ļoti interesants. Mājās kādreiz skatos video par to – ko
labāk attīstīt vai kādus citus aspektus. Tas viss
mani ļoti saista.
Iveta: Esmu nūjošanas instruktore. Kad
piedalos sacensībās, ejot esmu viena ar savām
domām. Man patīk domāt par to, ko esmu iemācī-

jusies – kā pareizāk un ātrāk tikt uz priekšu. Varu
arī runāt ar Dievu.
Aivars: Man patīk daba un svaigais gaiss, ātrums
un iespēja izkustēties. Agrāk domāju, ka nūjošana
ir tikai pastaiga, bet esmu sapratis, ka piecu kilometru distance būtībā ir sprints – vissvarīgākais ir
ātrums, un šādā distancē tas ir jānotur visā tās
garumā.
Kādiem cilvēkiem šis sporta veids ir domāts?
Aivars: Nūjošana ir piemērota tiem, kas grib
izkustēties, grib izbaudīt dabu, priecāties par labiem
draugiem, domubiedriem. Man ļoti iepatikās.
Kristaps: Basketbolu var spēlēt jebkurš. NBA –
pasaules labākajā līgā – ir ļoti dažādi spēlētāji. Daži
ir īsāki par mani, bet viņiem ir tik ātras rokas, tik
labs dribls, ka citi, kas varbūt vairāk izskatās pēc basketbolistiem, to nemaz tik labi nemāk. Protams,
basketbolā vienmēr ir labi būt garam, bet, ja būsi
tizls un lempīgs, tas nepalīdzēs. (Smejas.) Bet to
visu jau var attīstīt.
Iveta: Nūjošana ir domāta jebkuram vecumam.
Arī senioru vecumā ir labi nūjot, jo šis sporta veids
nodarbina 90 % muskuļu grupu.
Pastāsti par saviem sasniegumiem!
Iveta: Es nūjoju jau sešus gadus, un šogad rezultāti ir labi. Nike Riga Run ieguvu piekto vietu.
Piedalījos Ecotrail 30 km maratonā. Ceļš bija pa
kalniem, lejām, ūdeņiem – diezgan izaicinošs. Piedalījos arī 22 km maratonā „Patriots”.
Aivars: Nike Riga Run treniņos gāja labi, un es
klusībā cerēju, ka arī sacensībās kaut kas labs varētu sanākt. Tur piedalījās arī profesionāli sportisti,
tāpēc nebija ticības, ka es kā iesācējs varētu iegūt
augstu vietu, tomēr man izdevās finišēt pirmajam,
un bija liels gandarījums. Nike Riga Run vispār ir
ļoti labs pasākums, jo tur tiek savākti līdzekļi projektam „Mazajām sirsniņām”. Tas ir labs mērķis.
Kristaps: Ar Rīgas Kristīgās vidusskolas komandu ieguvām sesto vietu starp visām Rīgas skolām.
Tas bija labs sasniegums, jo citas komandas bija
spēcīgas – bija skolas, kurās visi ir basketbolisti. Ar
draudzes komandu „Zvaigžņu basketbolā” izcīnījām
otro vietu. Nebijām domājuši, ka nonāksim finālā.
Esmu piedalījies dažādos turnīros arī ar savu komandu.
Kristap, kā ir spēlēt komandā ar savas
draudzes locekļiem?
Kristaps: Tas satuvina. Basketbols ir komandas
spēle. Ja neizveidojas komanda, tad laba spēle
nesanāk. Turnīrs, kurā piedalījāmies, labi parādīja,
ka esam saliedēta draudze. Mēs atbalstām cits
citu. Atceros, ka es biju tiešām uzvilcies un Aldis
Krieviņš mani nomierināja. Ne tikai dievkalpojumi
mani satuvina ar draudzi, bet arī brīži uz laukuma.
Iveta, visa tava ģimene ir sportisti. Pastāsti
mums par to vairāk!
Iveta: Tas ļoti atvieglo manu dzīvi – ir vieglāk
sportot, ja to dara arī citi. Mēs cits citu atbalstām,
bieži piedalāmies sacensībās kopā. Kārlis un Klāvs
skrien, bet es nūjoju. Pēc tam mēs dalāmies iespaidos. Tas viss ģimenei dod kopības sajūtu.
Pāvilam patīk salīdzināt ticības dzīvi ar sportu (1Kor 9:24–27). Vai arī tu saskati šādas
paralēles?
Kristaps: Gan ticības dzīvē, gan sportā vajag

izraudzīt sev mērķus. Ir bezjēdzīgi iet uz
treniņiem un kaut ko darīt bez atdeves
un prieka. Tas nedos rezultātu. Tāpat
arī nav jēgas nākt uz baznīcu vienkārši
atnākšanas dēļ. Ir jāiegulda darbs arī individuāli, lasot mājās Bībeli, pārdomājot,
lūdzot. Tāpat arī sportā – tu pats sevi attīstīsi, ja iziesi skriet vai pamētāsi bumbu.
Var jau aiziet uz diviem treniņiem nedēļā,
pārējo laiku sēdēt mājās un domāt – re, kāds
es esmu sportists. Tas ir tāpat kā vienreiz
nedēļā atnākt uz baznīcu, atsēdēt dievkalpojumu un domāt – es esmu tāds foršs
kristietis.
Iveta: Esmu iesaistījusi sporta aktivitātēs daudzus cilvēkus. Šogad Nike Riga
Run bijām 57 draudzes locekļi. Slava
Dievam, ka Viņš tik ļoti uzrunā cilvēkus!
Mums ir liela komanda, kas Nike Riga Run
piedalās skriešanā un nūjošanā. Mūsu
moto ir tieši šie Pāvila vārdi – skrējēju
daudz, bet uzvarētājs ir tikai viens. Tātad
mums ir, uz ko tiekties.
Aivars: Jā, šī mūsu draudzes devīze
arī man ļoti patīk. Ja mēs darīsim visu,
ko varēsim, tad jau arī kaut kas iznāks.
Ir prieks un lepnums, ka Nike Riga Run
bijām draudzes komanda. Sports ļoti
palīdz sevi disciplinēt, izjust komandas
garu.
Vai tava ticība ietekmē to, kā tu
nododies sportam?
Iveta: Noteikti! Kad mēs paļaujamies
uz Dievu, Viņš rūpējas par mums, lai mēs
būtu veseli un mums būtu spēks un izturība. Tā ir ticība.
Kristaps: Pirms treniņiem un spēlēm
lūdzu Dievam, lai Viņš mani vada, svētī
un pasargā. Visu, ko darām, ir labāk vispirms nolikt Dieva rokās nekā darīt uz
savu galvu. Arī uz nometnēm ņemu līdzi
Bībeli, lai vakaros varu palasīt. Tas dod
gan fizisku, gan garīgu mieru. Kad uz
laukuma ir lielāki „asumi”, es parasti cenšos konfliktu atrisināt, bet spēles karstumā kādreiz sanāk kaut ko pateikt vai izdarīt… Pēc spēles saprotu – bāc, es taču
esmu kristietis un man tā nevajadzētu
darīt. Tad es cenšos saņemties un lūgt
piedošanu. Draudžu turnīrā pagājušogad
vienā spēlē sakliedzu uz tiesnešiem, biju
dusmīgs, bet pēc tam sapratu, ka, lai gan
viņi tiešām bija kļūdījušies, man nevajadzēja uz viņiem tā dusmoties, jo visi taču
kļūdās, arī es kļūdos. Nebija viegli lūgt piedošanu, bet pēc tam pašam tā forši bija.
Iveta: Piedaloties visās sacensībās,
pārstāvu Rīgas Jēzus ev. lut. draudzi,
par ko man ir ļoti liels prieks. Tas man
ir palīdzējis un devis iespēju ar citiem
vairāk runāt par Dievu.
Aivars: No rīta pirms sacensībām es
vienmēr lūdzu Dievu, lai mums trasē viss
labi izdotos un mēs negūtu traumas. Ne
jau bez Dieva palīga mums viss tā izdevās,

un par to mēs esam Viņam pateicīgi.
Kas tev sportā šķiet bīstamākais –
gan kā kristietim, gan kā sportistam?
Kristaps: Basketbolā var gūt traumas,
bet esmu iemācījies ar to sadzīvot. Tas nekad nav patīkami, bet tā ir dzīves sastāvdaļa. Mūsu sporta ārste, pie kuras ejam ar
traumām, kādreiz saka: „Ārprāts! Labi, ka
es savu bērnu nepalaidu basketbolā.” Man
neliekas saprātīgi mēģināt šādi saudzēt
savu bērnu. Traumas var gūt arī skolā, kur
bērni trako. Ja bērnam ir milzīga enerģija,
tad labāk tieši laist uz treniņiem nekā ļaut
trakot mājās. Nevajag censties bērnus
turēt krātiņā. Es ar saviem bērniem tā
nedarīšu. (Smejas.)
Daudzi lieto alkoholu un smēķē. Tas ir
izaicinājums, kaut arī man ar to nav bijušas problēmas. Gribas teikt – tu esi sportists, kāpēc tu to dari? Turklāt es esmu
kristietis un man to vēl mazāk vajadzētu
darīt, būtu jārāda piemērs. Tāpat arī ar
konfliktiem, ko iepriekš pieminēju, – man
kā kristietim jācenšas piekāpties, būt
gudrākam, lai atrisinātu situāciju.
Iveta: Bīstamākais ir lieli savainojumi,
kas man vairs neļautu sportot, tāpēc
labāk sportot paļāvībā uz Dievu. Tad arī
ir rezultāti. Protams, tas ir gribēšanas
jautājums – vai tu lūdz vai nelūdz, vai tu
ieliec Dieva rokās vai „es aizmirsu”.
Kāda būtu tava dzīve bez tava
sporta veida?
Iveta: Garlaicīga! Nūjošanā iepazīstos
ar jauniem cilvēkiem, kurus varu uzaicināt uz draudzi un iepazīstināt ar Dievu.
Ar katru brīdi iepazīstu arvien vairāk cilvēku. Mans paziņu loks ir vērtīgākais, ko
esmu ieguvusi no nūjošanas. Mēs varam
sazvanīties un vienoties, kad gribam satikties un nūjot, un tas ir ļoti jauki pavadīts laiks.
Kristaps: Regulāri treniņi dod disciplīnu, kuras citādi nav. Ar savu režīmu es
zinu, kad man ir laiks mācīties, kad varu
paēst un kad jāiet uz treniņu. Bez basketbola es nebūtu iemācījies plānot laiku.
Aivars: Pēc operācijas biju tāds sagrauzts, sanīcis. Kopš sāku nūjot, esmu
izjutis lielas pārmaiņas – ir možums, ir
enerģija. Viss ir pilnīgi citādi, to nevar
salīdzināt.
Kas tevi motivē dienās, kad nav
noskaņojuma sportot?
Kristaps: Kādreiz ir grūti saņemties
aiziet uz treniņu. Mamma nebūs priecīga,
to lasot (smejas), bet dažas reizes esmu
viņai pateicis, ka treniņš ir atcelts vai ir
daudz jāmācās, bet patiesībā tikai ir gribējies aiziet mājās un neko nedarīt. Parasti tomēr cenšos sevi piespiest un motivēt, jo tas ir tas, ko es gribu darīt. Brīžiem
šķiet, ka uz vienu treniņu taču var neaiziet,
bet tā var neaiziet uz vēl vienu, tad neaiziet nedēļu, mēnesi, un viss pazudīs. Ir

jābūt disciplīnai. Ar baznīcu taču ir tāpat.
Var nogulēt vienu dievkalpojumu, tad vēl
vienu, tad sāksi nākt arvien retāk. Vai ar
darbu – neaiziesi vienu dienu, neaiziesi
nedēļu, bet pēc tam vairs nebūs, kur iet.
Iveta: Mani motivē apziņa par sajūtu,
kāda būs pēc tam. Tā atkal ir enerģija un
laba pašsajūta. Pirmajā brīdī var likties,
ka nav spēka, bet tad tu atkal ej, un viss
turpinās.
Aivars: Rudenī treniņos dažreiz bija
ļoti slikts laiks, visu laiku lija. Bet kaut
kā mēs visi to ar optimismu panesām.
Beigās izdarījām visus vingrinājumus un
izgājām visu trasi.
Kā tu motivētu draugu, kurš neuzdrošinās sākt sportot?
Aivars: Varētu pastāstīt par savu pieredzi – par operāciju, par to, kā man bija
pēc tam un kā es varēju kaut ko sasniegt.
Iveta: Vajag tikai gribēt! Ar nūjošanu
var nodarboties jebkurš, kas to vēlas. Ja
tev kustas rokas un kājas, tad problēmu
nav. Nūjot var jebkur. Parkos ir labi, pie
jūras arī, centrā varbūt mazāk.
Kristaps: Katram cilvēkam noteikti ir
kāds sporta veids, ko viņam patīk skatīties pa televizoru. Vajag nodarboties ar
tādu sporta veidu, kas pašu aizrauj.
Varbūt kādam tas būs, piemēram, kērlings – tas taču arī ir sporta veids. Aizej
uz treniņu! Ja nepatiks, neviens tev par
to nesitīs. Bet katram padodas kaut kas
cits – visiem nav tas sports iekšā. Taču
arī tad, ja esi dziedātājs vai varbūt fizikas guru, vajag uzturēt sevi formā. Jebkurš cilvēks var, piemēram, skriet.
Internetā var atrast daudz padomu, kā
uzturēt veselīgu dzīvesveidu.
Kādi ir tavi mērķi saistībā ar
sportu?
Iveta: Ļoti vēlos pavasarī aizbraukt
uz Franciju, lai piedalītos 30 km nūjošanas maratonā.
Kristaps: Es gribētu strādāt saistībā
ar sportu – kļūt par sporta žurnālistu vai
sporta komentētāju. Gribas darīt to, kas
pašam sagādā prieku.
Aivars: Cik vien ļaus veselība, turpināt trenēties un gatavoties nākamgada
sacensībām.
Jēzus draudze lepojas arī ar citiem
aktīva dzīvesveida cienītājiem.
Mūsu draudzi futbolā pārstāv 10 futbolisti, un 2013. gadā starpdraudžu futbola
turnīrā tika iegūts sudraba kauss jeb
2. vieta.
Basketbolā – 10 basketbolisti, un
2014. gada janvārī starpdraudžu turnīrā
iegūta 2. vieta. Gatavojas piedalīties arī
nākamgad.
Regulāri tiek organizēti riteņbraucieni
un ziemā – slēpošanas izbraucieni. Par
to īpašs paldies Maijai un Kārlim Škenderskiem!
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DRAUDZES NOZARES
GADA RITĒJUMĀ

Sākot jauno kalendāro – 2014. – gadu,
„Jēzus Draudzes Dzīves” redkolēģija apņēmās ik mēnesi iepazīstināt lasītājus
ar kādu no kalpošanas nozarēm, kuru
draudzē ir daudz.
Janvārī vairāk uzzinājām par Alfa
kursu un kursu „Brīvība Kristū”. Alfa
kurss ir 16 nodarbību kurss par kristietības pamatjautājumiem, un tajā tiek
lasītas lekcijas par svarīgākajām ar kristīgo ticību saistītajām tēmām. Šis kurss
galvenokārt ir domāts tiem, kuri vēlas
kaut ko uzzināt par kristietību vai iepazīt
kristietību tuvāk, kā arī jaunajiem kristiešiem un jaunajiem draudzes locekļiem.
Nākamais Alfa kurss sāksies martā, un
vairāk informācijas par šo kursu var saņemt pie tā vadītāja Daniēla Godiņa.
Savukārt kurss „Brīvība Kristū” ir domāts
ikvienam, kurš vēlas pieaugt ticībā un
darīt par mācekļiem arī citus. Tas māca
dziļāk skatīties uz sevi un dzīvi caur
Bībeles prizmu. Lai pieteiktos šim kursam,
sazinies ar tā vadītāju Ronaldu Akmentiņu.
Februārī bija sniegts ieskats par Svētdienas skolā notiekošo. Svētdienas
skola ir dzīva, tā aizvien attīstās un mainās.
Dievs nemitīgi gādā, un Svētdienas skolā
ir skolotāji, kas Kristus mīlestībā māca
bērniem Dieva vārdu, ir bērni, kam ir
iespēja pievienoties atbilstošai vecuma
grupiņai, un ir vecāki, kas ved savus un
citu bērnus uz Svētdienas skolu un kas
arī paši var padziļināt zināšanas par
Bībeli vecāku grupiņās. Priecājamies
par Svētdienas skolas vadītājām Edīti
Vērdiņu un Gunu Kokumu, skolotājiem,
mūziķiem, bērnu korīti un visiem pārējiem šajā nozarē kalpojošajiem. Jo īpaši
pateicamies Dievam par to, ka Jēzus
draudzes Svētdienas skolai pavisam drīz
apritēs 30 gadi.
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Vēl februārī ieskatījāmies ģimeņu
kalpošanā „Pietura diviem”. Ik pēc
laika laulātajiem pāriem ir iespēja doties
vakariņās, simboliski viesojoties kādā
valstī, piemēram, Somijā, Brazīlijā, ASV,
Francijā, Zviedrijā, Portugālē, Tanzānijā
u. c. Šos vakarus organizē vesela komanda: Andris un Alise Dekanti, Ivars un
Lelde Kupči, Kārlis un Maija Škenderski,
Estere un Markus Rožkalni, Erberts un
Rute Bikšes. Šajos vakaros laulātie var
nolikt malā pasaulīgās rūpes un būt kopā
četras stundas no vietas, tāpēc pāru atsaucība šiem vakariem ir ļoti liela.
Martā vairāk uzzinājām par misijas
kalpošanu. Vispirms noskaidrojām, ko
nozīmē LEAF. Pirms 16 gadiem kopā sanāca domubiedri, kas vēlējās nest Dieva
vārdu bērniem tajās Latvijas draudzēs,
kur nav Svētdienas skolas. Ik gadu LEAF
komanda kalpo citā Latvijas vietā.
2013./14. mācību gadā LEAF kalpoja
Garkalnē un Lestenē, bet jaunajā mācību
gadā – Kolkā un Balgalē. Ja vēlies pievienoties LEAF komandai, sazinies ar tās
vadītāju Rolandu Kalniņu.
Jēzus draudze ar lūgšanām un arīdzan
finansiāli atbalsta vairāku draudzes māsu
misijas darbu ārvalstīs. Santa Cileviča
kopā ar vīru kalpo Tanzānijā, Zane Leja
darbojas latviešu draudzē Īrijā, Kristīna
Ēce ir aktīvi iesaistīta organizācijā „Jaunatne ar Misiju”. Draudze sniedz finansiālu
atbalstu arī divām māsu draudzēm
Latvijā – Blīdenes un Lubānas draudzei.
2014. gada jūnijā Rīgā pirmoreiz notika „Baznīcu nakts”, kurā piedalījās arī
Jēzus draudze. Katras draudzes pārstāvji
savā dievnamā veidoja vienkāršus un
sirsnīgus pasākumus, kas ļāva cilvēkiem
piedzīvot tuvākā mīlestību un liecību par
Trīsvienīgo Dievu sarunās, klusumā un

kristīgās mākslas mantojumā.
Aprīlī guvām labāku priekšstatu par
ikdienas kalpošanu. Kas ir ikdienas
kalpošana? Tā ir dievnama uzturēšana,
ko dažkārt varbūt nepamanām, piemēram, dievnama zvana zvanīšana, tehniskais nodrošinājums, uzpošana, ziedi,
saimniecības darbi, remonts, sagaidīšana,
atvērts dievnams, kā arī kancelejas darbība un ārlietas.
Vēl aprīlī varējām priecāties par to,
cik bagātīga ir mūzikas dzīve Jēzus
draudzē. Mūzikas dzīves vadītāja ir brīnišķīgā ērģelniece Vita Kalnciema, ar
kuru tiek saskaņotas visas mūziķu uzstāšanās reizes dievkalpojumos. Vēl esam
bagāti ar draudzes kori, kuru mīlestībā
vada Austra Ošleja. Koris vasarā piedalījās
Pasaules Koru olimpiādē un, slavējot
Dievu, guva lieliskus panākumus garīgās
mūzikas kategorijā. Jau vairāk nekā
20 gadus bērni ir gaidīti bērnu korītī.
Pašlaik korītim ir divas grupas, ko vada
Anda Miķelsone un Alise Blūma. Vēl
Jēzus draudzē ir trīs slavēšanas grupas jauniešu vakara grupa, Alfa kursa grupa
un grupa Arma Dei.
Maijā uz jautājumiem par kalpošanu
Rāmavas muižas misijas centrā atbildēja tā vadītāja Ilze Berga. Uzzinājām,
ka šī misijas centra galvenais uzdevums
ir kopt, saudzēt un uzturēt uzticēto kultūras mantojumu – Rāmavas Depkina
muižu un tās seno, plašo parku. Kalpošanā
ir iesaistīta komanda, ko veido dažādu
profesiju pārstāvji, piemēram, telpu uzkopēji, lietvede, grāmatvede, pavāri,
restaurators u. c. Ļoti svarīga ir arī brīvprātīgo palīdzība. Nesen Rāmavas muiža
piedzīvoja vizuālas pārmaiņas – kopīgiem
spēkiem tika atjaunota tās fasāde.

Vēl maijā par savu kalpošanu vairāk
pastāstīja mācītājs. Mācītāja kalpošanas
praktiskā daļa ir sprediķu un dievkalpojumu sagatavošana, dvēseļkopšanas sarunas, grēksūdzes pieņemšana, iesvētes
mācības vadīšana, kristības, iesvētības,
laulības u. c., un šī kalpošana nebeidzas
līdz ar albas iekāršanu baznīcas skapī.
Mācītāja kalpošana ir apzināšanās, ka ir
jāatrodas garīgā cīņā, nemitīgā modrībā
gan attiecībā uz draudzi, gan arī uz sevi.
Ir īpaši svarīgi aizlūgt par mūsu mācītāju
un arī par citiem mācītājiem, jo viņiem ir
vajadzīgs garīgs un fizisks spēks, žēlastība, padoms un gudrība, lai spētu kalpot
tā, kā to vēlas Dievs.
Jūnijā saņēmām vairāk informācijas
par mazo grupu kalpošanu. Mazās grupas jeb Bībeles studiju grupas ir iespēja
būt sadraudzībā un studēt Dieva vārdu.
Izsakoties Lauras Ceļmales vārdiem: „Tā
ir vieta, kur apstāties, kur paberzēt nost
smuko fasādi un reizēm vispār noņemt
to un atstutēt pret sienu. Un runāt, kā ir.
Par lietu. Par Dievu un par mums pašiem
savā dzīvē. Un lūgt.” Jēzus draudzē jau ir
izveidojušās vairākas mazās grupas, līdz
ar to ir iespēja pievienoties jau esošajām
grupām vai izveidot jaunas. Ja tev ir jautājumi vai esi ieinteresēts pievienoties
mazajai grupai, droši dodies pie draudzes
lietvedes Leldes. Viņa uzdos vairākus
jautājumus, lai saprastu, kāda grupa varētu būt tev piemērota, un palīdzēs sazināties ar attiecīgās mazās grupas vadītāju.
Ja vēlies izveidot pats savu grupu, bet
nezini, kā to darīt, arī dodies pie Leldes.
Viņa tevi iepazīstinās ar cilvēkiem, kam
ir pieredze un kas zina, kā to izdarīt.
Jūlijā māmiņu grupu vadītājas Anda
Miķelsone un Edīte Lūse pastāstīja, ka
māmiņu grupas kalpošanas pirmsākumi

Jēzus draudzē ir meklējami jau 20 gadus
senā pagātnē, kad dažas māmiņas atklāja, ka viņām ne tikai ir kopīgi prieki un
problēmas, bet ka viņas cita citai var arī
palīdzēt. Jau pašos pirmsākumos Dievs
bija licis māmiņu sirdīs to, ka ir nepieciešami trīs likumi, lai grupiņu darbs būtu
svētīgs, proti, lojalitāte, konfidencialitāte
un atklātība. Pirmā māmiņu grupa joprojām tiekas reizi mēnesī brīvdienas pēcpusdienā, savukārt 2004. gada maijā
pirmās māmiņu grupas paspārnē izveidojās otra māmiņu grupa, kas pulcē mazāku bērnu māmiņas.
Vēl jūlijā vairāk varējām uzzināt par
finanšu nozari. Nozares vadītājs Jānis
Miķelsons pastāstīja, ka draudze cītīgi
ievēro laicīgajos likumos un noteikumos,
kā arī LELB dokumentos noteiktās finanšu uzskaites prasības. Noteikti cilvēki
rūpējas par ikdienas darbu draudzes
finanšu jomā, aprēķina algas un nodokļus,
noformē grāmatvedības dokumentus,
pārrunā saimnieciskos jautājumus, izskata draudzes finanšu pierakstus un atskaites, pārvalda īpašumus.
Augusta un septembra dubultizdevumā lasījām par draudzes padomes un
valdes kalpošanu. Bijušais draudzes
priekšnieks atgādināja, ka ir ļoti svarīgi
saprast: padomes un valdes kalpošana ir
pilnībā brīvprātīgs un sabiedrisks darbs.
Neviens par to nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, tikai garīgu piepildījumu
par iespēju kalpot draudzes labā. Patlaban Jēzus draudzes priekšnieks ir Māris
Pētersons, draudzes padomē ir ievēlēti
20 locekļi un 5 rezerves kandidāti. Padomes pilnvaru laiks ir četri gadi, un pašreizējā sastāvā tā darbosies līdz 2016. gada
29. aprīlim.

Oktobrī diakonijas nozares vadītāja Jolanta Cukure dalījās priekā par to,
ka Jēzus draudzes diakonijas nozarei
decembrī būs 20. gadadiena. Diakonijas
telpas vienmēr ir atradušās draudzes
ēkā Dzirnavu ielā 118, un tur ir iekārtota
arī ambulance, kuru vada Ilze Kolma,
drēbju istaba, kur ir iespējams saņemt
un ziedot apģērbu, kā arī pansionāts. Vēl
diakonijas darbinieki sagatavo pārtikas
pakas, dodas mājapmeklējumos, kā arī
nodrošina transportu.
Novembrī uzzinājām, ka Jēzus draudzes bibliotēkā ir 2000 izdevumu.
Bibliotēkas vadītāja Ingūna Stranga
pastāstīja, ka draudzes bibliotēkā ir liela
tematiskā daudzveidība – kristietības
vēsture, māksla, mūzika, zinātniskie pētījumi un atklājumi, ceļojumu apraksti. Izdevumus var iegādāties kristīgajās grāmatnīcās un draudzes grāmatu galdā,
bet bibliotēkā ikviens, kas to vēlas, bez
maksas var paņemt grāmatas lasīšanai
mājās.
Esam pateicīgi Dievam arī par kristīgo
bērnudārzu „Jēriņš”, par informācijas
grupas, palīdzības projekta, lūgšanu grupas, jauniešu un pērminderu kalpošanu,
par visiem redzamajiem un neredzamajiem kalpošanas veidiem. It visi uzrunātie
nozaru pārstāvji bija vienoti lūgumā aizlūgt par viņu kalpošanas nozari – par to,
lai Dievs vada un svētī šo kalpošanu, par
to, lai vadītāji var vadīt viņiem uzticēto
nozari Dieva žēlastībā, par to, lai Dievs
aizvien uzrunā un pieved cilvēkus, kas
vēlas kalpot tieši šajā nozarē. Paldies
Dievam par katru kalpošanas nozari
Jēzus draudzē! Lai Dievs vada un svētī
ikvienu, kurš pašlaik kalpo, un sagatavo
aizvien jaunus cilvēkus Dieva valstības
celšanas darbam!

Vita Rudzīte
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un, ja kāds, piemēram, šis Krūmiņš, apgalvo, ka ir luterānis, tad cilvēkiem var būt
atšķirīgs priekšstats par to, ko šis cilvēks ir gribējis pateikt. Šajā kontekstā būtu labi
pārvaicāt: „Vai tu, kas saki, ka esi luterānis, šodien domā un tici tāpat kā mūsu ticības
tēvi? Vai savas pestīšanas jautājumā tu paļaujies vienīgi uz Kristu? Vai tu nepārproti
Dieva laipnību un žēlastību, kas ik dienas tevi skubina uz atgriešanos no grēkiem? Vai
tu pateicies Dievam par to, ka Viņš tevi, grēcīgu un necienīgu, ir izglābis un atpestījis
no mūžīgās pazušanas? Vai tu esi gatavs pateicībā par to, ko Dievs tavā labā ir darījis,
savu dzīvi nodot un uzticēt Viņam? Vai esi gatavs kalpot Dievam tur, kur Viņš tevi
aicina?”
Kā redzat, pārdomas par mūsu ticības identitāti ir saistītas ar daudziem jautājumiem. To nolūks ir aicināt mūs ik pa laikam un arvien no jauna pārdomāt, kas ir mūsu
ticības galvenais saturs un pamats. Atbildot uz šiem jautājumiem, mēs iegūsim arī
lielāku skaidrību par savu garīgo identitāti un savām garīgajām mājām. Ceru, ka ikviens, kurš atradīs kaut nedaudz laika šīm pārdomām, varēs pateikties Dievam par to
draudzi, kurai viņš ir piederīgs.
Būt luterānim nozīmē sekot nevis Luteram, bet Kristum, tādēļ būt luterānim vienlaikus nozīmē būt kristietim.
Kristus mīlestībā, Uldis Alpe

2014. GADA OKTOBRA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Kolektes
Mērķziedojumi (remontam, korim, diakonijai u. c.)
Ziedojumi
Dzīvokļu īre un zemes noma
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā

2744
2375
1593
1369
134
8215

Izdevumi, EUR:
3484
Algas (8 darbinieki)
2184
Nodokļi
771
Draudzes kalendāra iespiešana
506
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
384
Draudzes izvērtēšanas pakalpojums
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 345
224
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
170
Palīdzības pabalsti
150
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
150
Degviela
150
Remonta materiāli
90
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
74
Elektrība
64
Kopēšana, pasta pakalpojumi
54
Kancelejas preces
40
Atkritumu izvešana
38
Reprezentācijas izdevumi
35
Sakaru pakalpojumi
20
„Venden” ūdens
19
Maināmie paklāji
15
Grāmatas
13
Bankas komisija
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
8
„Rīgas ūdens”
8998
Kopā

SIRSNĪGI SVEICAM!
Ērika Krieviņa
Rute Bērziņa
Livarts Starks
Vera Brencāne
Dzidra Vija Lāce
Gunārs Vaniņš
Dagmāra Krogzeme
Dzintra Amata
Baiba Celma
Solvita Martinsone

88
87
86
85
83
75
70
70
60
45

(15.12.)
(20.12.)
(02.12.)
(30.12.)
(02.12.)
(21.12.)
(22.12.)
(22.12.)
(15.12.)
(12.12.)

MŪŽĪBĀ
Emīlija Priedāja (02.06.1925.–
22.08.2014.)
Aldonija Berga
(10.12.1921.–05.11.2014.)

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam
Viesturu un Ilzi Knopkenus ar
meitiņu Esteres un Patrīcijas
piedzimšanu!
Sirsnīgi sveicam Raivi un Zani
Kampenusus ar dēliņa Toma
piedzimšanu!

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
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)
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.

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

Redaktore: Līga Pugoviča

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Vita Rudzīte, Alise Pīrāga, Augusts Kolms, Kārlis Liepkauls,
Uldis Alpe, Helēna Dekante
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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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