Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.

Kas mūs šķirs no Kristus
mīlestības?
Esot jauna gada sākumā,
ļaudis jautā: kāds būs šis
gads – viegls vai varbūt grūts
un smags? Kristum ticīgam
cilvēkam nav tā jājautā, jo viņš
jau zina atbildi un tā viņa sirdi
ir darījusi mierīgu un drošu. Šī
atbilde ir ietverta vārdos:
„.. tiem, kas Dievu mīl .., viss
nāk par labu.” (Rm 8:28) Ja
Dievs ir sacījis, ka tam, kas
Jēzum uzticas, viss izvēršas par
labu, tad nav tik svarīgi, vai
dienas būs vieglas, vai grūtas.
Mums jau tagad ir dots mums
atvēlētā dzīves laika rezultāts –
viss būs labi.
Apustulis Pāvils ir vīrs, kurš
māk iedrošināt un uzmundrināt
visus, kuru sirdī iezogas nedro-

šība un bailes. Viņa iedrošinājums nav kaut kāds zelta laikmeta apsolījums. Viņa iedrošinājums ir Dievs – nemainīgais
un vienmēr uzticamais. Ja ir
Dievs un tu esi ar Viņu, ne tikai
rezultāts būs labs, bet arī katra
tavas dzīves diena ir laba un
svētīta. Šī labuma un svētības
stāvoklis ir tik stabils un noturīgs, ka to nevar ievainot notikumi, lai kādi tie arī nebūtu.
Tā ir liela žēlastība – spēja
ticībā pieķerties Dieva dotajiem apsolījumiem un pie tiem
droši turēties. Viens no Dieva
dotajiem apsolījumiem skan:
„Ja Dievs ir par mums, kas būs
pret mums?” (Rm 8:31) Dzīvē
gan notiek arī tā, ka ir diezgan
daudz to, kuri ir pret mums, –
garīgi spēki un arī cilvēki. Mūsu

/Rm 15:7/

atbilde? Mēs esam nevis pret
cilvēkiem, bet par Jēzu. Būt
par Jēzu nozīmē sevi pilnīgi uzticēt Viņam, zinot: vai dzīvojam, vai mirstam, esam Viņa
dzīvībā – dzīvībā, kas nav iznīcināma.
Tādēļ, ka uzticamies Jēzum,
Dievs tagad ir par mums. Un,
ja pat notikumos, ar kuriem
jāsastopas, visa elle ietu vaļā,
mūsu liktenis ir drošs – esam
ietverti neuzvaramajā Dievā.
Pāvils, kā man šķiet, burtiski dzied šo Kristus sekotāju
uzvaras himnu: „Bet visā tajā
[Pāvils iepriekš minējis lielas
ciešanas, bēdas, vajāšanas]
mēs pārpārēm esam [ne tikai
būsim] uzvarētāji, pateicoties
Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un
es esmu pārliecināts, ka nedz
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nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi,
nedz varas, nedz tagadne, nedz
nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda
cita radīta lieta mūs nespēs
šķirt no Dieva mīlestības, kas ir
Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”
(Rm 8:37–39)
Patiesi, šī ir katra kristīga
cilvēka pieredze: Dievs mīl
mūs tik ļoti, un mēs mīlam
Viņu. Kristus mīlestībā vienotie paliek vienoti uz mūžību.
Gadi, mēneši, nedēļas, dienas,
stundas, minūtes, sekundes –
Dieva dāvinātais laiks. Laiks,
kurā ejam ar gaišu, mierpilnu
un drošu sirdi.
Ticības drosmi jaunajā Tā Kunga
žēlastības gadā novēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Svētdien, 18. janvārī, plkst. 12.00 –
mācītāja Linarda Rozentāla lekcija
„Modernā medicīna un garīgums”.
Svētdien, 25. janvārī, uzreiz pēc
dievkalpojuma – sadraudzība. Visi laipni
aicināti! Lūdzu, paņemiet līdzi kādu kārumu kopējam galdam!

SARUNA
AR
DIEVU

Dievs, šeit es esmu. Ņem manu gribu,
ņem manu prātu, ņem manas vēlēšanās.
Atdodu Tev visu, ko esmu gribējusi paturēt. Saņem manu sirdi tādu, kāda tā
ir – atvērta un padevīga Tev. Ņem to,
ieliec tajā savu nodomu. Liec, lai tā grib
to, ko Tu gribi; lai tā ilgojas pēc tā, kas
Tev ir tīkams; lai tā paglabā sevī tikai
Tevi un visu citu viegli un ātri aizmirst.
Dievs, esi Tu manas sirds vienīgais
iemītnieks. Izpleties Tu tajā tik liels un
plašs, ka tur neatliek vietas nekam citam,
kas nebūtu Tevis vērts. Dari to gaišu no
iekšienes, tad tā mirdzēs arī uz ārieni.
Sildi to ar savu dzīvo dvašu, lai tā savukārt varētu sildīt citus nosalušos.
Dievs, ja šādu sirdi Tu man piešķirtu,
tad mantotu es pasaules lielāko vērtību.
Jo sirds, kurā mīt un elpo pats Dievs,
spēj ienest gaismu tumsībā, mieru ķildās
un laimi nedienās.
Draudzes māsa Maiga Krivošapkina

2

ES

RĀS PUS

P
DZES STI
U
A
R
D
U
ŪS

ATKLĀ J M
S
M
U
J
Ē
IZVĒRT

2014. gadā Jēzus draudze spēra drosmīgu soli – palūkojās uz sevi no malas
un izvērtēja savas darbības efektivitāti. Mūsu draudzei šajā procesā palīdzēja
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs (SĀC). Tā ir Baltijas Pastorālā institūta
iniciatīva, kuras mērķis – palīdzēt draudzēm kļūt kristocentriskām, pavairoties
spējīgām un misionālām. SĀC kalpo draudzēm un organizācijām, kas vēlas
mērķtiecīgāk izmantot savu potenciālu izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Izvērtēšanas gaitā augustā Jēzus draudzē notika aptauja, kuras rezultātus
analizēja SĀC komanda kopā ar pieredzējušo draudžu izvērtēšanas programmas
autoru Dr. Viljamu Hoitu no ASV. Septembrī draudzes padomei un nozaru
vadītājiem tika sniegts detalizēts draudzes darbības izvērtējums. Sniedzam ieskatu
galvenajos Jēzus draudzes izvērtēšanas rezultātos arī šeit, draudzes izdevumā.
Izvērtēšanas rezultātā kā draudzes galvenās stiprās puses tika izcelti draudzes
mācītājs, kalpošanas nozaru vadītāji un darbinieki, draudzes kalpošanas nozares,
citu draudžu atbalstīšana, kā arī mūsu draudzes misija „3x tuvāk”.
Mūsu draudzes mācītāju draudzē redzam kā nobriedušu garīgo vadītāju, kura
vārdi saskan ar darbiem un kura sludināšana un mācīšana draudzē tiek augstu
vērtēta. Stiprā puse ir arī kalpošanas nozaru vadītāji un darbinieki draudzē,
viņu nodošanās kalpošanai un tās kvalitāte, kā arī komandas darbs. Īpaša mūsu
draudzes iezīme ir arī tā, ka no mūsu draudzes brāļiem un māsām izauguši jau
vairāk nekā 20 mācītāji.
Pilnīgi noteikti mūsu draudzes stiprā puse ir arī daudzās kalpošanas nozares –
gan Svētdienas skola un vasaras nometne, gan jauniešu kalpošana un Alfa kurss,
gan mūzikas kalpošana un diakonija, tāpat arī māmiņu grupa, ģimeņu kalpošana,
palīdzības projekts, komunikācijas un informācijas nozare, Rāmavas muiža un citas
draudzes aktivitātes, kas draudzes cilvēkiem ir svarīgas.
Mūsu draudzes stiprums ir arī mūsu sniegtais atbalsts citām draudzēm – mēs
atbalstām gan divas draudzes un to mācītājus, gan misionārus, kas izauguši mūsu
draudzē un tagad atrodas dažādās pasaules malās.
Visbeidzot, SĀC komanda augstu novērtēja mūsu draudzes formulēto misiju –
būt 3x tuvāk: tuvāk Dievam, tuvāk cits citam un tuvāk tiem, kas ārpusē vai vēl
nav draudzē. Viens no galvenajiem ekspertu ieteikumiem mūsu draudzes padomei
ir nostiprināt šo misiju un rūpēties par visu draudzes kalpošanas nozaru saskaņotu
darbību draudzes misijas un mērķu īstenošanā.
„Mēs gribam, lai draudze ierauga to unikālo, ko Dievs tai ir devis – talantus,
spējas, prasmes –, un to, ka Viņš vēlas arī turpmāk dot iespēju mācīties, attīstīt
esošās dāvanas un dot vēl jaunas, ja vien pavairosim to, kas mums uzticēts,
piepildot Kristus doto pavēli savai draudzei,” saka izvērtēšanas autori. „Mēs ticam,
ka draudzes attīstības plāns ir jābūvē uz tās stiprajām, nevis vājajām pusēm.”

Ivars Kupcis

Kā esam dzirdējuši, draudzes vīzija
ir trīsreiz tuvāk – tuvāk Jēzum, tuvāk
otram, tuvāk tiem, kas nav draudzē. Par
draudzes vīziju jau runāts daudz.
2014. gada 6. aprīļa pilnsapulcē to skaidroja arī mācītājs, un viņa pārdomas
tika publicētas „Jēzus Draudzes Dzīves”
maija izdevumā (Nr. 124).
Draudzes padome ir nolēmusi, ka
vīzija trīsreiz tuvāk ir radoši jāiedzīvina,
lai tā aizsniegtu visus, kuri kalpo daudzajās draudzes nozarēs, un caur viņiem
tālāk katru draudzes locekli. Pēc padomes
domām, būtu ļoti svētīgi, ja katras nozares vadītājs savai komandai sarīkotu
īpašu tikšanās reizi, lai pārrunātu šādus
jautājumus.
– Ko es?
Kāda ir mana ikdienas tuvība ar
Kristu? Vai es veidoju personiskas attiecības ar Dievu? Vai es lasu Dieva vārdu?
Vai es lūdzu?

– Kā mēs?
Kā mēs veidojam savstarpēju sadraudzību? Vai mēs dalāmies tajā, kas ar
mums notiek, un lūdzam cits par citu?
Kā mēs veidojam savas aktivitātes? Kāda
ir mūsu nozares pārstāvju sadraudzība
ar citiem draudzē? Kāda ir mūsu vadītāja
loma tajā, lai mēs būtu tuvāk cits citam?
– Ko, kur un kā mēs?
Kā mēs varam aizsniegt tos, kas nav
draudzē, un būt viņiem tuvāk? Kāda ir
mūsu pārstāvētās nozares vīzija kalpošanai tiem, kuru šeit vēl nav?
Šo jautājumu mērķis ir nonākt pie
konkrēta rīcības plāna, kā praktiski īstenot trīsreiz tuvāk.
Šos jautājumus katrs no mums var
uzdot sev arī ikdienā. Būtiskākais, ko der
ielāgot, ir mērķis, lai katrs, šai draudzē
esot, pēcgalā iemantotu mūžīgo dzīvību,
un doma, ka mūsu darbam šeit ir mūžības vērtība.

Tādējādi, sākot jauno kalendāro gadu,
katra draudzes kalpošanas nozare ir
aicināta pārdomāt, kā tā stiprinās attiecības ar Dievu, kā uzlabos savstarpējo sadraudzību un kā ies tuvāk tiem, kas vēl
nav draudzē. Padome kalpošanas nozaru
vadītājus aicina nebaidīties izvirzīt lielus
un tālejošus mērķus.
Nobeigumā vēlos atgādināt mācītāja
Erberta Bikšes draudzes vīzijas salīdzinājumu ar pakāpieniem – šie trīs soļi
tuvāk ir pakāpieni, kas sākotnēji ved no
augšas uz leju, proti, no tuvības ar Jēzu
uz sadraudzību starp mācekļiem un došanos liecināt un kalpot cilvēkiem. Un tālāk
pa šiem pakāpieniem ir nemitīgi jāpārvietojas: tuvība ar Jēzu – sadraudzība ar
kristiešiem – liecināšana pasaulē. Turklāt
šī draudzes vīzija ietver sevī viesmīlību,
kas šajā gadā ir izvirzīta par vienu no
mūsu draudzes prioritātēm, – to neaizmirsīsim!

Līga Pugoviča

Tad Jēzus ļaudīm sacīja: „Es esmu pasaules gaisma. [..] Vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir
gaisma, lai tumsība jūs neapņem. Jo, kas tumsā staigā, nezina, kurp viņš iet. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka
jūs topat par gaismas bērniem! [..] Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.”
(Jņ 9:5b, Jņ 12:35–36a, 46)
Jēzus saka: „Ticiet gaismai!” Ticiet! Viņš neaicina skatīties uz visu, kas parādās acu priekšā. Pasaules patiesā gaisma
ir vienīgi Viņš – Jēzus.
Jēzus brīdina par tumsību, kas uzglūn tumsā, lai apņemtu cilvēkus. Tumsība spēj arī spīdēt, apmānot acis un neļaujot
pareizi redzēt. Prožektoru un reklāmu ugunīgais spožums pat nakts tumsā cenšas pārspēt sauli. Gaismas imitācija ir
piesārņojusi pasauli. Tā spēj apstulbot prātu līdz tauriņa līmenim, kas ielido ugunskura liesmās un iznīkst.
Tumsa ir tumsības rosības zona. Tumsas aizsegā pazūd orientācija. Tas var ievest maldos, tiecoties uz kādu
apšaubāmu gaismas avotu, kas izrādās tumsības malduguns.
Patiesības gaismu uztver ticīga sirds, nevis acis. Tās avots ir Jēzus Kristus. Viņa priekšā tumsa atkāpjas un izbalo,
turpretī tumsības būtība parādās savā atbaidošajā realitātē. Tumsība aug uz ļaunuma saknes. Tā ir sātana rēgs. Imitējot
gaismu, tā uzkurina lepnību, kaislības un naidu ar vienu vienīgu mērķi – pievilt un iznīcināt ar gaismas efektu.
Tumsībai cauri patiesības gaisma nespīd, bet patiesības priekšā kļūst redzama tumsības ēna, kas krēslā nebija
pamanāma. Jēzus ir pasaules patiesā gaisma, no kā tumsība bīstas, jo gaisma atklāj tās ēnu.
Ticībā Jēzum dzimst gaismas bērni. Viņi ēnu nemet, jo Kristus gaisma spīd tiem cauri, tīrot un dzidrinot dvēseles.
Ticības uguns, kad tā iedegusies, klīdina tumsu arī melnā naktī, izgaismojot šauro patiesības ceļu, ko ieminis Jēzus
Kristus.

Skaidrīte Mežecka
2014. gada decembrī
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Šajā avīzes numurā nolēmām uz interviju aicināt Ilzi Vītoliņu –
mūsu draudzes bērnudārza Jēriņš jauno vadītāju. Ilze tikai nesen ir pārcēlusies no
savas dzimtās Daugavpils uz Rīgu un stāsta par sapņu piepildīšanos, jauno darbu un
to, kā mēs varam mācīties cits citu pieņemt.
Intervējusi Alise Pīrāga
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Kāds ir bijis tavs ceļš uz Jēzus
draudzi?
Es pārcēlos uz Rīgu no dzimtās Daugavpils pirms gandrīz trijiem gadiem un
sāku meklēt, kurā draudzē varētu iesaistīties. Caur savu Mārtiņa Lutera draudzi Daugavpilī sazinājos ar Jēzus draudzes
diakoniju, un beigās sanāca, ka šajā
draudzē ienācu caur jauniešu kori.
Baznīcā kopumā es ienācu tad, kad uz
Daugavpils draudzi atnāca jauns mācītājs – Linards Rozentāls –, kas ierosināja
draudzes cilvēkiem iet apciemot tos draudzes locekļus, kas draudzē bija kristīti,
taču uz draudzi nenāca. Kad viņi atnāca
ciemos pie mūsu ģimenes, mans vectēvs
teica, ka man vajag kristīties un iesvētīties. Tā es nokļuvu un paliku Mārtiņa
Lutera draudzē, kas ir vienīgā luterāņu
draudze Daugavpilī.
Kāpēc tu pārcēlies uz Rīgu?
Es gribēju dzīvē kaut ko mainīt. Rīgā
vienmēr esmu jutusies komfortabli, kā
mājās. Par savām mājām saucu tieši
Rīgu, nevis Daugavpili. Es mīlu Rīgu, un
nu jau tā man ir tuvāka nekā mana
dzimtā pilsēta. Runājot par Jēzus baznīcu, tā man iepatikās arī arhitektonikas
dēļ – piesaistīja tas, ka baznīca ir apaļa.
Zem apaļā kupola tu jūties vienotāk ar
cilvēkiem – visi no sākuma līdz beigām ir
kā viens veselums.
Pastāsti, kā tu nonāci līdz Jēriņam!
Man vienmēr ir interesējis un paticis
darbs ar bērniem. Daugavpilī ieguvu
pieredzi, strādājot bērnudārzā kā latviešu valodas skolotāja. Rīgā es strādāju
Izglītības kvalitātes valsts dienestā, kas
nodarbojas ar izglītības iestāžu uzraudzību.
Manai kolēģei tika uzdots izskatīt kādus
papīrus saistībā ar mūsu draudzes bērnudārzu. Tad arī uzzināju, ka bērnudārzam
tajā laikā trūka vadītājas, un pēc lielākas
iedziļināšanās Jēriņa darbībā kopā ar
draudzes cilvēkiem un mācītāju man
galu galā pašai piedāvāja vadītājas amatu!
Vai lēmums aiziet no iepriekšējā
darba bija viegls?
Man šajā vasarā tieši radās doma,
sapnis, ka es gribētu izveidot un vadīt
savu pirmsskolas izglītības iestādi. Varbūt
šis ir solis, kas rāda, ko nozīmē vadīt
tādu iestādi, kaut arī ne sevis izveidotu.
Tad jau var teikt, ka tavs
sapnis ir piepildījies!
Jā, tā var teikt!

Kādi ir tavi prieki un izaicinājumi
šajā darbā?
Pašlaik mums bērnudārzā ir 19 bērnu.
Lielākais prieks ir skatīties uz šiem bērniem un redzēt to, kā viņi mainās, kā
katru dienu iemācās ko jaunu, kā viņiem
kas sanāk vai nesanāk. Tas arī rada lielāko prieku – skatīties uz bērnu izaugsmi!
Izaicinājumi, kas rodas, māca un trenē
paļāvību uz Dievu un Viņa žēlastību. Ir
lietas, ko viens nevari izdarīt, un visu
arī nevari kontrolēt. Reizēm vienkārši
ir jādara tas, ko varam izdarīt, un par
pārējo jāpaļaujas uz Dieva gribu un
žēlastību!
Vai savā tagadējā darbā esi ievērojusi ko tādu, ko mēs, pieaugušie,
varam mācīties no bērniem?
Bērni lietas kārto un dara patiesi, arī
savstarpēji. Ja viņiem kaut kas patīk vai
nepatīk, tad tu to redzi uzreiz. No viņiem
var mācīties patiesumu. Katrs rīts mums
dārziņā sākas ar svētbrīdi, kurā redzi, ka
bērni patiesi pieņem ticību. Viņi daudz
nedomā, nepieslēdz savus loģiskos meklējumus kā mēs, bet vienkārši tic, ka tā
ir! Viņi tic bez liekiem jautājumiem! Ja
viņiem kaut kas patīk, tad viņi to darīs
ar atdevi un no sirds! Bērnus dzīve vēl
nav ielikusi rāmjos, bet jo lielāki bērni,
jo vairāk tu redzi, ka sabiedrība viņus
aizvien vairāk ietekmē un maina, uzliek
prasības un rāmjus. Man liekas, ka arī
pieaugušajiem ir svarīgi saglabāt to patiesumu un neviltotību, ko redzam pie bērniem.
Šī numura tēma ir „Pieņemiet cits
citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis
Dievam par godu” (Rm 15:7). Vai
arī šajā ziņā varam ko mācīties no
bērniem?
Bērni ir elastīgāki pret citiem cilvēkiem nekā pieaugušie – vieglāk cits citu
pieņem, kaut arī katram, protams, ir
kādi cilvēki, kas pievelk vairāk nekā pārējie. Es domāju, ka jau no bērna kājas
ir jā-māca, ka esam dažādi un mums
citam citu ir jāpieņem. It īpaši jau tad,
kad zinām, cik lielā mīlestībā Kristus mūs
ir pieņēmis!
Kā lai pieņem cilvēkus, ar ko
mums „nav pa ceļam”?
Es cenšos domāt, ka katrs cilvēks ir
tāds, kāds viņš ir. Nekritizēt. Taču tas
ir jāmācās un par to ir jālūdz, lai Dievs
rāda, kā to īstenot. Es domāju, ka pir-

mais solis uz cilvēku pieņemšanu ir pārstāt kritizēt un mēģināt saprast, kāpēc
man šis cilvēks nepatīk. Mums katram
pašam ir kādas īpašības, kas citus var
kaitināt, katram ir savas vājās un stiprās
puses. Visi esam tikai cilvēki. Ja man ir
grūti sadzīvot ar kāda cilvēka īpašībām,
tas nenozīmē, ka arī viņam vai citiem
ir tāpat. Manas prasības ir tikai manas
prasības, un tas nenozīmē, ka citiem
būtu tām jāatbilst.
Tas ir labs vingrinājums ticībā.
Jā, tas ir tāpat kā ar izaicinājumiem –
ja es kaut ko ļoti gribu, tas nenozīmē,
ka tas šajā laikā man tiešām ir nepieciešams. Jāpatur prātā, ka tās ir tikai manas vēlmes vai prasības, bet citiem tās ir
citādas.
Mums ir ļoti liela priekšrocība šos
pārbaudījumus izturēt un dažādos
cilvēkus pieņemt caur to spēku un
mīlestību, ko esam saņēmuši mēs!
Jā, pēdējā laikā liels ticības ceļa papildinājums man ir bijis Alfa kurss un
kurss Brīvība Kristū. Caur tiem arī man
ir bijusi iespēja ieraudzīt, cik ļoti esmu
lutināta tieši pieņemšanas ziņā – mani
ir pieņēmis Kristus –, un tas savukārt
dod spēku domāt par citu cilvēku pieņemšanu. Esmu pateicīga, jo jūtu, ka
esmu pasargāta un droša, it kā būtu
kādā „bruņu apvalciņā”. Kad jūti un piedzīvo, ka tu esi pieņemts, tad vari šajā
priekā dalīties arī ar citiem!
Kāda ir tava vīzija par Jēriņu?
Varbūt tas būs skaļi teikts, bet mana
vīzija ir veidot Jēriņu kā elitāru dārziņu
tādā ziņā, ka uz to gribētu tiekties, ka
par to runātu kā par dārziņu, kurā ir kvalitatīva bērnu apmācība un fiziski un emocionāli droša vide, kurā bērnam tiek iedota laba „bagāža” un kurā bērns jūtas kā
ģimenē.
Vai esi domājusi par kādu jaunā
gada apņemšanos?
Neesmu domājusi. Viss, kas būs jaunajā gadā, lai notiek Dieva mīlestībā un
žēlastībā! Visiem draudzē novēlētu piepildīti un pozitīvi izdzīvot mūsu draudzes
šī gada lozungu „Cits citam”. Kaut katrs
piedzīvotu, kā tas ir un ko tas nozīmē –
būt cits citam. To arī varam padarīt par
jaunā gada apņemšanos!
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Zanda Zablovska (27)
Nodarbošanās: žurnāliste
Vaļasprieks: kino

Raitis Bogdanovs (61)
Nodarbošanās: kalpotājs
Vaļasprieks: medības

Sanita Danenberga (20)
Nodarbošanās: veikala
vadītāja
Vaļasprieks: muzicēšana,
sports

Ingrīda Rukavišņikova
Nodarbošanās: mārketinga vadītāja
Vaļasprieks: ceļošana,
snovbords, lasīšana,
organizēšana

Dace Bondare (51)
Nodarbošanās: māksliniece
Vaļasprieks: rokdarbi

(35)

Diāna Miezīte (58)
Nodarbošanās: grāmatvede
Vaļasprieks: atpūta pie
dabas

Liene Beriņa (22)
Nodarbošanās: dispečere
Vaļasprieks: volejbols

Lauma Baumane (26)
Nodarbošanās: zobu higiēniste
Vaļasprieks: riteņbraukšana

Gita Bergholca (29)
Nodarbošanās: dispečere
Vaļasprieks: teātris,
riteņbraukšana

Kristīne Tentere (42)
Nodarbošanās: pedagoģe
Vaļasprieks: grāmatu
lasīšana

Kārlis Mangulsons (21)
Nodarbošanās: džeza
mūziķis
Vaļasprieks: mūzika,
volejbols

Antra Zeltiņa (43)
Nodarbošanās: fizioterapeite
Vaļasprieks: ceļošana

Kārlis Kalniņš (26)
Nodarbošanās: strādnieks
Vaļasprieks: riteņbraukšana

Vilma Gabrānova (21)
Nodarbošanās: audzina
bērniņu
Vaļasprieks: boulings

Ilze Lūse (42)
Nodarbošanās: grāmatvede
Vaļasprieks: dārzkopība

Uldis Ķezberis (29)
Nodarbošanās: žurnālists
Vaļasprieks: skriešana

Andra Priekule (37)
Nodarbošanās: būvinženiere
Vaļasprieks: distanču
slēpošana

Reiz kādā svētdienā baznīcā ienāca Kāds lielā kartona Kastē.
No kastes ārā rēgojās divas kājas, kas bija ieautas sabristos
zābakos. Aptuveni acu augstumā Kastē bija šķirbiņa. Līdzīga
tām, kādas ir pastkastītēm – tieši tik plata, lai tajā varētu ielikt
pāris žurnālu vai vienu grāmatu, ne vairāk.
Pie ziņojumu dēļa Kādu Kastē uzrunāja pērminderis, kas
katru svētdienu dežurēja pie baznīcas durvīm, un piedāvāja
novilkt āra drēbes (viņš neteica „novilkt kasti”, jo bija ļoti pieklājīgs). Kāds Kastē neko neatbildēja, un pērminderis pavirzījās, lai Kāds Kastē var ieiet.
Uzreiz aiz durvīm viņu sveicināja sieviete, kas dala dziesmu
grāmatas, un piedāvāja Kādam Kastē vienu paņemt. Viņa arī
pieklājīgi apvaicājās, vai Kāds Kastē pirmo reizi iegriezies baznīcā. Kāds Kastē neko neatbildēja un kautrīgi mīņājās uz
vietas. Tikai tobrīd sieviete ievēroja, ka Kādam Kastē nemaz
nav roku, ar ko grāmatu paņemt. Kāds Kastē brīdi vēl pamīņājās un tad devās meklēt sēdvietu.
Nonācis pie solu rindām, Kāds Kastē mēģināja iespiesties
starp rindām, bet tās bija pārāk šauras un tas nekādi neizdevās. Cilvēki mēģināja palīdzēt, bet tas vienalga neizdevās.
Beigās Kāds Kastē tika nosēdināts pirmajā rindā. Daži nedaudz
pukojās, jo Kāds Kastē bija liels un viņam bija grūti redzēt
pāri. Vēl cilvēki bija sašutuši, jo Kāds Kastē nemaz necēlās,
kad to darīja citi, un arī nenometās ceļos, kad to darīja pārējie.
Viņš arī nedziedāja, kad visi dziedāja, bet sprediķa laikā kartona kaste dīvaini krakšķēja un apgrūtināja klausīšanos.
Visdīvaināk bija miera sveiciena laikā, jo Kādam Kastē taču
nebija roku, ko pasniegt sveicienam. Kādi, pie viņa pienākuši,
mēģināja viņam uzsist pa plecu, kādi apskaut, bet tas sanāca
tik neveikli, ka visi atmeta ar roku.
Laiks gāja, un Kāds Kastē sāka nākt uz baznīcu regulāri.
Sākumā kādi viņu aicināja uz Alfa kursu, bet, tā kā neizdevās
Kādu Kastē uzdabūt pa šaurajām vītņu kāpnēm uz sapulču
telpu, no šīs domas atteicās. Tad viņu mēģināja iesaistīt korī,
bet jocīgais klusums, kas vienmēr skanēja no kartona kastes,
ļoti mulsināja pārējos koristus, un beigās tika nolemts, ka
Kādam Kastē uz kori labāk nenākt. Vēl kādi aicināja Kādu Kastē nākt uz Svētdienas skolu, bet, tā kā bērnu vecāki izteica
bažas par Kāda Kastē dīvaino izskatu, viņu tomēr palūdza
Svētdienas skolu neapmeklēt. Ar laiku visi pierada pie Kāda

Kastē un pieņēma viņu par pašsaprotamu — kā kaut ko
līdzīgu kolonnām, kas tur baznīcas griestus un par kurām neviens nedomā. Un Kādam Kastē neviens nepievērsa nekādu
uzmanību.
Laiks gāja. Reiz kādā sprediķī mācītājs runāja par viesmīlību.
Par to, ka tikai mēs paši esam tie, kas varam izrādīt pasaulei
Dieva mīlestību. Par to, cik mēs esam atšķirīgi un ka tikai Dieva
žēlastībā mēs varam cits citu pieņemt. Pēkšņi mācītāja runu
pārtrauca skaļi šņuksti, kas drīz pārtapa skaļās raudās. Visu
acis pavērās tajā virzienā, no kurienes nāca skaņa, un tad
visi ieraudzīja, ka raudātājs ir Kāds Kastē. No mazās šķirbiņas
aptuveni acu augstumā tecēja asaras. Sākumā nedaudz, tad
vairāk, bet beigās jau vesela straume. Visi sēdēja apmulsuši.
Mācītājs apklusa, un neviens nesaprata, ko darīt.
Te pavisam negaidīti pie Kāda Kastē pienāca maza meitenīte. Sākumā viņa uzlika savu mazo rociņu aptuveni tajā vietā,
kur varētu būt Kāda Kastē plauksta, ja viņam tāda būtu, bet
pēc tam ar abām rociņām apskāva Kādu Kastē. Tā viņi abi
kādu laiciņu sēdēja, līdz Kāda Kastē raudas sāka pierimt. Tad
meitenīte izvilka no mētelīša kabatas mazliet saburzītu kabatlakatiņu un ielika to iekšā pa mazo šķirbiņu. Iekšā kādu brīdi
vēl bija dzirdami šņuksti, bet tad atskanēja gara jo gara nopūta.
Pēc tam meitenīte uz Kāda Kastē sāna uzzīmēja mazu rozā
balonu un vēlreiz viņu apskāva.
„Vai Tu neiebilsti, ja mēs tevi sauksim par Kastīti?” viņa
jautāja. Kāds Kastē vēlreiz gari nopūtās, un visiem šķita, ka
viņš arī pamāja.
„Nu tad tā mēs arī darīsim!” meitenīte teica un Kastīti noskūpstīja.
Klusums bija ilgs, varbūt tik ilgs, ka visiem pēc tam šķita,
ka bija apklusuši cilvēki ne tikai baznīcā, bet visā pilsētā. Bet
pēc tam, kā jau tas mēdz notikt, viss atkal izkustējās un aizgāja savu gaitu. Tikai kaut kas ļoti būtisks visos bija mainījies.
Nu, piemēram, pērminderis – viņš ar laiku pie durvīm vairs
nepiedāvāja Kastītim novilkt virsdrēbes, bet apvaicājās, kā
viņam klājas. Bet sieviete, kas izdala dziesmu grāmatas, iemanījās tās Kastītim ieslidināt pa mazo spraudziņu aptuveni
acu augstumā. Bet pārējie? Mēs pārējie toreiz ļoti daudz ko
iemācījāmies par viesmīlību.
Laura C.
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Sirsnīgs paldies draudzes cilvēkiem par
jaukajām, ar mīlestību sarūpētajām Ziemassvētku dāvanām!

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ženija Dambure
Elvīra Kregžde
Savā un citu draudzes senioru vārdā, Ausma Farnaste
Antonija Indersone, Ināra Jirgena, Biruta Sproģe
Ināra Meldere, Līga Liepiņa Imants Piro
Antonija Indersone
Vineta Muižniece
Imants Parādnieks
Ilga Grabe-Grapēna
Gintis Avotiņš
Ņina Potjagailo
Ināra Knospe
Maija Baltača
Aiga Smoča

94
90
89
85
83
83
70
70
70
65
60
60
60
45

(06.01.)
(09.01.)
(14.01.)
(21.01.)
(11.01.)
(14.01.)
(04.01.)
(04.01.)
(21.01.)
(10.01.)
(03.01.)
(08.01.)
(13.01.)
(13.01.)

KRISTĪTI
Ralfs Freibergs
Tomass Edvards Tomsons
Markuss Zuševics
Raitis Bogdanovs
Liene Beriņa
Lauma Baumane
Uldis Ķezberis

2014. GADA NOVEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (remontam, korim, diakonijai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
SIA „Ceļš” iemaksa no uzkrātā rezerves fonda
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām
Dzīvokļu izīrēšana un zemes iznomāšana
Kopā

3285
3165
2117
1000
195
110
56
9928

Izdevumi, EUR:
3279
Algas (8 darbinieki)
2051
Nodokļi
712
Ziemassvētku un dzimšanas dienu apsveikumi
620
„Rīgas siltums”
506
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
378
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
352
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
333
Diakonijas darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
281
Kursa „Brīvība Kristū” izdevumi (no mērķziedojumiem)
270
Palīdzības pabalsti
224
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
223
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
180
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
159
Ģimeņu kalpošanas izdevumi (no mērķziedojumiem)
150
Degviela
150
Remonta materiāli
146
Elektrība
78
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
54
Kancelejas preces
40
Atkritumu izvešana
33
„Venden” ūdens
33
Maināmie paklāji
30
Izglītības izdevumi (no mērķziedojumiem)
27
Datoru izdevumi
26
„Rīgas ūdens”
24
Sakaru pakalpojumi
14
Bankas komisija
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
10383
Kopā
Redaktore: Līga Pugoviča

IESVĒTĪTI
Andra Priekule
Antra Zeltiņa
Dace Bondare
Diāna Miezīte
Gita Bergholca
Ilze Lūse
Ingrīda Rukavišņikova
Kārlis Kalniņš
Kārlis Mangulsons
Kristīne Tentere
Lauma Baumane
Liene Beriņa
Raitis Bogdanovs
Sanita Danenberga
Uldis Ķezberis
Zanda Zablovska
Vilma Gabrānova

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam
Niku un Jāni Pumpuriņus ar
dēliņa Henrija piedzimšanu,
Līgu un Lauri Lejniekus ar dēliņa
Lukasa piedzimšanu un
Ediju un Dāgu Demandtus ar
dēliņa Roberta piedzimšanu!

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

Korektore: Inguna Puķīte

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)
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:

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Ivars un Lelde Kupči, Skaidrīte Mežecka, Vita Rudzīte, Alise Pīrāga,
Laura Ceļmale

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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"

