Neaprunājiet, brāļi, cits citu; kas savu brāli aprunā vai brāli tiesā, aprunā likumu un
tiesā likumu; bet, ja tu likumu tiesā, tad tu neesi likuma darītājs, bet soģis. /Jk 4:11/

„Neaprunājiet, brāļi, cits
citu” (Jk 4:11).
Ikviens būsim pieredzējuši
brīžus, kad dzirdam valodas,
kurās aizmuguriski tiekam
aprunāti. Un tas, kas tiek
sacīts, nav nekas labs. Ir ļoti
sāpīgi, vai ne? Vai spēsim
panākt, ka cilvēki beidz runāt
sliktu par mums? Šī atbildība
laikam paliks vien uz katra
runātāja sirdsapziņas.
Tas, ko mēs varam darīt:
pieņemt lēmumu nerunāt
sliktu par citiem, ne par vienu
cilvēku. Vēl vairāk – mēs
varam pieņemt lēmumu par
citiem runāt labu, to kas
vairo viņu godu. Ja nespējam
runāt par citiem labu, tad
labāk neteikt neko. Mēs esam
aicināti ne tikai nedarīt sliktu.
Mūsu aicinājums ir darīt labu.
Mārtiņš Luters to ļoti labi
formulē astotā baušļa “tev
nebūs nepatiesu liecību
dot pret savu tuvāko”
īsajā skaidrojumā: „Mums
būs Dievu bīties un mīlēt,
ka savu tuvāko nepatiesi

neapmelojam, nenododam,
neaprunājam, nedz tam
ļaunu slavu ceļam, bet
mums būs to aizbildināt, visu
labu par to runāt un visas
lietas par labu griezt.” Tieši
tā mums jārīkojas. Mums
otrā cilvēkā jāatrod labais
un jāizceļ tas. Mums par
jebkuru cilvēku jārunā tā, lai
viņa gods un cieņa netiktu
mazināti vai laupīti. Jāsaka
tas, kas cieņu un godu ceļ un
sargā.
Jūs teiksiet: bet vai tad
mums nav jānostājas pret
ļauno un slikto? Pret ļauno un
slikto – jā. Bet mums neviens
cilvēks nav jātiesā, runājot
par viņu sliktu, turklāt
viņam aiz muguras. Mateja
evaņģēlijā lasām Jēzus
sacītus vārdus: „Netiesājiet,
lai jūs netopat tiesāti.” (Mt
7:1) Tiesāt kādu nav mūsu
uzdevums. Mūsu aicinājums
ir izcelt, daudzināt labo.
Atmiņā nāk kāds stāstiņš.
Iespējams, esat to kādreiz
jau dzirdējuši. Kādu mācītāju

nekādi nevarēja izprovocēt
pateikt kaut ko sliktu par
jebkuru cilvēku. Ja kāds
sarunā ar viņu sāka pieminēt
kāda cilvēka trūkumus,
kļūdas vai grēkus, viņš
arvien atrada kaut ko labu,
ko pateikt par šo cilvēku.
Reiz kāds mācītājam sacīja:
„Jūs vienmēr izceļat cilvēkos
labo. Vai arī par pašu velnu
jums ir kas labs, ko pateikt?”
Mācītājs brītiņu padomāja un
tad sacīja: „Jā, ir gan. Viņš ir
ļoti čakls!”
Tā tiešām ir – mūsu
uzdevums nav apsūdzēt pat
velnu; tas pieder Dievam.
Mums ir svarīgi atcerēties, ka
neviens cilvēks nav tik slikts,
lai neatrastos kaut kas labs,
ko pateikt par viņu.
Runāt par citiem sliktu
viņiem aiz muguras ir viens
no izplatītākajiem grēkiem.
No šī grēka mums jāizkļūst.
Mums jālūdz piedošana
Dievam par katru reizi, kad
par kādu esam runājuši
sliktu. Iespējams, mums pat
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jāaiziet pie tā cilvēka, kuru
esam aprunājuši, un jālūdz
piedošana arī viņam. Mums
jāizlīgst, kamēr vēl esam
ceļā. Ir gavēņa laiks, un šis
ir īpaši labvēlīgs laiks, lai to
darītu.
Kāds dievbijīgs vīrs
Antonijs reiz ir sacījis vērtīgu
pamācību: „Vairāk par
visu jāsargās runāt ļaunu,
nepatiesu un to, ko var
atstāt neteiktu. Jo mazāk
cilvēks runā, jo mazāk ceļas
ļaunums. Kas runā visu, ko
vien iedomā, noārda sētu
ap savu mieru, ļauj ienākt
ļaunajam un darīt, ko tas
grib. Labu sakiet skaļi, par
ļauno lūdziet klusībā.”
Lai Dievs mums visiem
dāvā žēlastību darīt to, kas
pagodina Dievu un atnes
svētību cilvēkiem – pēc
iespējas daudziem!
Lai mums izlīgumā un žēlastībā
svētīgs laiks pretī Kristus
augšāmcelšanās svētkiem!
Mācītājs Erberts Bikše
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Svētdien, 29. martā, pēc dievkalpojuma – sadraudzība. Visi laipni ielūgti!
Lūdzu, paņemiet līdzi kādu kārumu kopējam galdam!

Jēzus saka: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.” (Jņ 11:25)
Jau trešo reizi mūsu draudzē ir sagatavotas sveicinājuma kartītes Kristus
augšāmcelšanās svētkos. Tieši tagad,
kad sākas gavēnis, ir īstais laiks, lai mēs
varētu pārdomāt un lūgt par to, kā uzrunāt cilvēkus, kas Jēzu nepazīst.
Kartītes ļaus vieglāk atklāt Kristus
mīlestību tiem cilvēkiem, kam attiecības
ar Jēzu vēl ir svešas. Tās vienlaikus ir
gan informācijas, gan apsveikuma kartītes, kas palīdzēs uzrunāt līdzcilvēkus
un sveikt viņus patiesajos svētkos.
Mums ir lieliska iespēja dalīties mīlestībā,
ko esam saņēmuši no Jēzus, arī ar cilvēkiem, kurus nepazīstam. Kāds šīs kartītes saņēmējs, iespējams, tiks uzrunāts
caur Dieva Svēto Garu un iepazīs Jēzu
Kristu kā savas pestīšanas atslēgu.
Sniegsim Kristus mīlestību tālāk – gan
tiem, kuri Dievu pazīst, gan tiem, kuri
Viņu vēl nav iepazinuši! Lai Dievs pilda
mūs ar mīlestību un runā caur mums uz
cilvēkiem tā, ka viņi atgriežas!
8. martā pēc dievkalpojuma visi
ir aicināti piedalīties kartīšu izdalīšanā
baznīcas apkārtnē.

Iveta Radiņa-Liepkaula
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„Vai šāds ir gavēnis, ko es pieņemtu, diena, kad cilvēkam vārdzināt sevi, kad galvu liec
kā niedri, tērpj maisu un pīšļiem kaisās? – Vai to jūs saucat par gavēni, Kungam tīkamu
dienu! Vai ne šāds ir gavēnis, ko es pieņemtu, – kad tiek atraisītas apspiestības važas,
kad noņem spaidu jūgu, kad apspiesto atlaiž brīvībā un sarauj visas saites! Un tāds, kad
ar izsalkušo tu dali savu maizi, kad nabagu un bezpajumtnieku tu ieved namā, kad ieraugi
kailo un apģērb viņu, kad nenovērsies no otra, kas tāds kā tu pats, – tad tava gaisma
izlauzīsies ausmā, tava dziedināšana steigs plaukt, taisnība ies tev pa priekšu, un Kunga
godība būs tavs aizsegs.” (Jes 58:5–8)
Kristieši jau gadu simtiem ir piedzīvojuši to, kā garīgās disciplīnas un prakses palīdz
būt garīgi modriem, vairāk pievērsties Dievam, būt atvērtiem un saklausīt Dieva balsi.
Garīgās disciplīnas palīdz mums sevi nolikt malā un pievērsties Dievam, lai var notikt
mūsu pilnveidošanas darbs.
Ja cilvēks garīgās disciplīnas praktizē regulāri, tad regulāri arī iespējama atgriešanās
pie Dieva un iespējams saklausīt Dieva teikto. Centrā vienmēr paliek Jēzus Kristus, un tā
var virzīties mācekļa ceļā.
Četrdesmit dienas pirms Lieldienām ir Lielā Gavēņa laiks, kad ticīgie gatavojas pieminēt Jēzus ciešanas. Šajā laikā katrs kārtīgi izmeklē savu dzīvi un cenšas to saskaņot ar
Dieva gribu. Gavēšana dod iespēju labāk piedzīvot Dieva tuvumu. Gavējot vienmēr ir
būtiski atcerēties, ka svarīga ir sirds attieksme un pārliecība, ka gavējam saskaņā ar
Dieva gribu. Gavēņa laikā svarīgi ir arī daudz lūgt, vairāk nekā ierasts, kā arī studēt un
pārdomāt Dieva vārdu. Gavēnis nesīs svētību tikai tad, ja būs savienots ar lūgšanām un
Dieva vārda studijām. Gavēnis nav pašmērķis, bet līdzeklis, kā pieaugt ticībā un tuvoties
Dievam aizvien no jauna.
Ir iespējami arī periodiskie gavēņi, regulārie gavēņi un gavēņi kādas vajadzības vai
lūgšanas dēļ. Daudzi kristieši jau no senbaznīcas laikiem izmanto regulāro gavēni, kad
gavē konkrētā katras nedēļas dienā. Periodiskie gavēņi parasti ir divas reizes gadā –
pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām. Jau no apustuļu laikiem kristieši ir praktizējuši
gavēni arī kādas konkrētas vajadzības vai lūgšanas laikā.
Gavēnis iespējams, atsakoties no maltītēm vispār vai no kādas maltītes ik dienu.
Gavēnī noteikti būtu jāatsakās no izsmalcinātām maltītēm – būtu jāpārtiek no vienkāršiem produktiem, lai pārtika būtu tikai kā uzturlīdzeklis, nevis baudījums, pie kā esam
pieraduši ikdienā.
Gavēnim ir nepieciešams sagatavoties. Noteikti jāsagatavojas garīgi – izsūdzot un
nožēlojot grēkus. Sagatavošanās nepieciešama arī fiziski; tas jādara, ja gavēt paredzēts
vairāk par vienu dienu, jo organisms jāsagatavo pakāpeniski, lai tam nebūtu šoks par
notiekošo. Būtu labi sākt gavēt ar atsevišķām ēdienreizēm vai vienu dienu; kad tas
izdodas un ir par svētību, var turpināt ar garākiem gavēņiem. Sākumā varbūt var atteikties no vakariņām. Gavēņa dienā jāatceras, ka jālieto daudz šķidruma. Arī pēc gavēņa
vēlama pakāpeniska iziešana no šī procesa.
Mūsdienās var atteikties ne tikai no barības, kurai esam daudz nodevušies, bet arī
no dažādiem šī gadsimta kārdinājumiem, piemēram, televizora skatīšanās, sociālo tīklu
lietošanas, „sērfošanas” internetā, filmām.
Ir tik daudz lietu, kuras šķiet pašsaprotamas un no kurām ir grūti atteikties, bet ar
lūgšanu un Dieva vārda studijām nāk liela svētība un atjaunošanās.
Caur gavēšanu un lūgšanu Svētais Gars var pārveidot dzīvi.
Kārlis Liepkauls

Mīļā Jēzus
draudze!
Sirsnīgi
sveicieni jums
jaunajā gadā! Lai
Dieva svētība pavada
katru no jums šajā gadā, kā arī stiprina
Viņa draudzes kopībā.
Ir pagājuši tieši divi gadi, kopš kopā
ar vīru Kevinu atgriezos Tanzānijā, lai
sekotu tam, uz ko Dievs mūs ir aicinājis.
Pašlaik mēs viesojamies Kevina draudzē
Ņujorkā, un tas ir labs brīdis, lai atskatītos, kā Dievs mūs šajā laikā ir vadījis.
Man ir liels prieks, ka piedzīvotajā varu
dalīties arī ar jums.
Jau iepriekš esmu
stāstījusi, ka Kevina
misijas vīzija ir
sekmēt to, lai
Evaņģēlija vēsts
aizsniegtu ciltis,
kuras to vēl nav
saņēmušas.
Tādu Tanzānijā ir ap 30 no
tur kopumā mītošajām vairāk nekā 120
dažādajām ciltīm. Kevins ir tikai viens no
instrumentiem šajā plašajā kalpošanas
laukā. Viņa uzmanības centrā ir vasagedžu cilts, kuru savā veidā „adoptējusi”
viņa draudze Ņujorkā. Līdztekus Kevins
kopā ar citu amerikāņu misionāru, kurš
Tanzānijā kalpo jau vairāk nekā 30 gadus,
vada seminārus par misiju mācītājiem
un baznīcu vadītājiem. Semināros viņi
palīdz saskatīt, kā Dieva misijas ideja un
vīzija vijas cauri visai Bībelei – no pasaules radīšanas līdz pēdējiem laikiem –, kā
arī mudina vietējos garīdzniekus misijas
kalpošanai pašu zemē.
Būtiskākais, ko esam iemācījušies, ir
tas, ka šī kalpošana nav vērsta uz „ātriem
augļiem”: tas ir ilgtermiņa ieguldījums
un neatlaidīgs darbs, sagatavojot augsni
sēklai. Vispirms tas nozīmē iepazīt vietējo
kultūru, izprast viņu uzskatus par pasauli
un Dievu un veidot attiecības. Piemēram,
reiz ciemā, kur dzīvo iepriekš minētā
vasagedžu cilts, raka aku – tas bija Kevina
draudzes atbalstīts projekts. Akas rakšanas vietā vairākas dienas pēc kārtas ieradās vietējais burvis, kurš kopā ar citiem
vēroja notiekošo. Kādu dienu viņš paņēma
sauju dziļurbuma zemes un devās prom.
Vēlāk, kad aka uz brīdi nedarbojās, ļaudis
mēļoja, ka šis burvis aku ir nolādējis, lai
gan izrādījās, ka bija aizsprostojusies
viena no dziļurbuma caurulēm. No sarunām ar ciema iedzīvotājiem Kevins ir sapratis, ka šī cilts nelabprāt pieņem pārmaiņas. Turklāt kādi kristieši agrāk solījuši
praktiski palīdzēt ciema attīstībā, iegādājušies zemes gabalu, bet solītās klīnikas

vietā uzcēluši baznīcu. Tajā nav neviena
kurā ģimenes locekļi veica dažādas
no šīs cilts pārstāvjiem. Šāds ir fons, uz
aktivitātes mājās. Tekstā lasījām, ka
kura iezīmēt vēsti par Kristus uzvaru un
viens no brāļiem garāžā mazgā tēva
mīlestību, un tas nav viegli. Kevins samašīnu. Es, rosinot studentus izteikties,
stop daudz izaicinājumu, taču Dievs ir
jautāju: „Kā jūs domājat, kāpēc viņš
liels un Viņa domas ir augstākas par
mazgā tēva mašīnu?” Studentes sievietes
mūsu saprašanu. Mēs ticam, ka mūsu
atbildēja: „Tāpēc, ka mašīna ir netīra.”
uzdevums ir turpināt iet soli pa solim un
Studenti vīrieši: „Tāpēc, ka viņš ir jaunāmeklēt gudrību, augļus atstājot Viņa
kais ģimenē!”
ziņā.
Pie mums valodas skolā mācās arī
Savukārt es bez tā, ka cenšos būt
daži musulmaņu studenti. Reiz skolas
laba sieva vīram un atbalstīt viņu kalpokompleksa galvenais direktors gan it kā
šanā, vēlējos atrast kalpošanas jomu,
izteicies, ka to nevajadzētu ļaut, jo tā ir
kur likt lietā savas dāvanas, izglītību un
baznīcas institūcija, taču es arvien vairāk
pieredzi. Atzīšos, ka sākumā jutos kā
saskatu to, kā mācību telpa vieno pāri
tārpiņš simtkājis no kāda stāstiņa, kurā
reliģiskajām robežām. Starp studentiem
viņš sūdzas mātei, ka staigāt ar tik dauveidojas draudzīgas attiecības, viņi iepadzām kājām ir neiespējami, jo nevar sazīst cits citu un jūtas brīvi sacīt, ka apmekprast, kuru kāju spert pirmo. Tanzānijā
lē baznīcu vai mošeju.
ir daudz vietu, kur iesaistīties, – atbalsts
Es nesen intervēju
un palīdzība nepieciešama daudzviet.
Tanzānijas
Taču es lūdzu un vēl arvien turpinu lūgt
luteriskās
Dievu, lai Viņš atklāj, kāds ir Viņa nodoms
Baznīcas prezidētieši man.
jošo bīskapu
Brīnumainā veidā Dievs ir pavēris
Aleksu Malasusu
vairākas iespējas, ko iepriekš es nekad
(interviju ar viņu
nebūtu varējusi izplānot. Esmu iesaisvarat izlasīt LELB
tījusies darbā ar bērniem, kam ir inteleklaikraksta „Svētdienas Rīts” š. g. janvāra
tuālās attīstības traucēnumurā), kurš neslēpj, ka Tanzānija nav
jumi, kādas vietēpasargāta ne no islāma, ne kristiešu funjās pamatskolas
damentālistiem, taču arī viņš aicina saspeciālajā nodaļā.
vas Baznīcas ļaudis drīzāk mācīties iepaKopā ar šīs nodazīt un mīlēt citam citu.
ļas skolotāju
Tas, kad un vai turpināšu mācīt valoizstrādājām prodas skolā, pašreiz nav skaidrs, jo valodas
jektiņu sienu apglezskolai vispirms ir jāsakārto dokumenti,
nošanai ar dažādiem
kas ļautu man tur oficiāli kalpot. Taču ir
izglītojošiem materiāliem, kas citādi skoarī ļoti personisks iemesls, un es aicinu
lēniem praktiski nav pieejami. Bez tam,
jūs to īpaši paturēt aizlūgšanās: aprīļa
tā kā dzīvojam līdzās Tanzānijas luterissākumā gaidām mūsu dēliņa nākšanu
kās Baznīcas valodas skolai, palīdzēju
pasaulē. Dievs mūs ir brīnišķīgi svētījis,
viņiem izstrādāt angļu valodas kursu
un esam Viņam par to ļoti pateicīgi.
programmu pieaugušajiem, kā arī pati
Tā nu esam jauna posma sākumā.
nu jau pusotru gadu mācu tur angļu vaŠovakar izlidojam atpakaļ uz Tanzāniju
lodu. Tā ir brīnišķīga pieredze, un, pateiticībā, ka Dievs vadīs mūsu gaitas arī
coties kursiem, esmu iepazinusi daudz
turpmāk – līdzīgi, kā Mozus teica Dievam:
interesantu cilvēku no tuvējās apkārtnes
„Ja Tu pats nenāc, tad neved mūs vispār
un mācījusies izprast viņu kultūru. Ar vieprom no šejienes!” (2Moz 33:15)
nas grupas studentiem man ir izveidojusies
īpaša draudzība.
Ar mīļiem sveicieniem,
Esam daudz diskuSanta un Kevins
2015. gada 11. februāris, Ņujorka, ASV
tējuši par dažādām
tēmām, dažkārt
Foto no personiskā arhīva
arī par kādiem
1. Gatavojamies apgleznot sienas sākumar kristietību
skolas nodaļā, kur mācās bērni ar intelektuālās
attīstības traucējumiem
saistītiem jautā2. Kevins sprediķo vienā no vietējām baznīcām
jumiem. Kā kursu
3. Pamēģini izskaitīt!
nobeigumā teica viens
4. Santa un Kevins (otrais no labās) kopā ar
no maniem studentiem – viņam visvai- angļu valodas kursu studentiem kursu nobeigumā
rāk paticis, ka šajā grupā ikviens varēja
5. Pēc intervijas ar Tanzānijas ev. lut. Baznīcas
prezidējošo bīskapu Aleksu Malasusu
brīvi izteikt savu viedokli, pat ja tas bija
atšķirīgs. To spilgti raksturo kāda situācija. Reiz nodarbībā aplūkojām attēlu,
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Kas tu esi?
Es esmu mamma, sieva, medmāsa, draudzes locekle un, galu galā, arī Dieva bērns.
Pastāsti par savu ģimeni!
Manas ģimenes aizsākums ir meklējams
draudzē. Jauniešu ansamblī, kurā es dziedāju,
iepazinos ar savu nākamo vīru Vili. Viņš pēc
profesijas ir baznīcas mūziķis. Mans vīrs ir
Jaunās Sv. Ģertrūdes ev. lut. draudzes loceklis;
tur viņš vada kori un reizēm arī spēlē ērģeles.
Viņš draudzē ir ļoti aktīvs dažādās jomās.
Vilis ir arī pasniedzējs Lutera Akadēmijā un
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē.
Vēl man ir divi bērni: Augusts – viņam ir
22 gadi, viņš jau ir pieaudzis – un Matilde –
viņai ir 14 gadu. Mani vecāki bija ārsti, un,
tā kā mana profesija arī saistās ar medicīnu,
mēs ar tēti septiņus gadus kopā nostrādājām
draudzes ambulancē. No viņa esmu mācījusies, cik svarīgi ir uzklausīt, neko neuzlūkot
virspusīgi, iedziļināties problēmā un meklēt
risinājumus. Mana mamma bija diētas ārste.
Dievs viņu aizsauca mūžībā, kad man bija
tikai 18 gadu. Vēl man ir māsa Māra, kas
kopā ar visu ģimeni ir šīs draudzes locekle.
Skatoties atpakaļ, vēlos teikt lielu paldies
saviem vecākiem, kas mani un māsu veda
uz baznīcu, uz draudzi, un arī mājās dzīvoja
tiešām kristīga cilvēka dzīvi – vārdos, darbos,
itin visā –, tā pastāstīdami par Dievu un par
to, kādam būtu jābūt Dieva bērnam. Arī mani
bērni ir draudzē. Augusts ir aktīvs jauniešu
kalpošanā, bet Matilde apmeklē Svētdienas
skolu un kopā ar draudzeni Elizabeti ir sākusi
kalpot diakonijā, par ko es ļoti priecājos. Vēl
es piedalos māmiņu grupas kalpošanā un palīdzu šajā jomā mūsu māmiņu grupas vadītājai
Edītei. Piemēram, pavisam nesen ar dēla
palīdzību izveidoju māmiņu grupas Facebook
lapu, lai varētu labāk informēt grupas dalībnieces, kā arī uzrunāt un aizsniegt citas māmiņas, kurām šī kalpošana varētu būt noderīga.
Pastāsti par savu ceļu uz Jēzus draudzi!
Jēzus draudzē esmu kopš dzimšanas. Mani
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vecāki bija Jēzus draudzē, un arī savus
bērnus viņi šeit kristīja un veda uz šo
draudzi. Esmu gājusi Svētdienas skolā.
Tolaik Svētdienas skola nemaz nedrīkstēja
notikt, bet bija pulcēšanās mājās, kur
bērniem tika mācīts un stāstīts kā Svētdienas skolā. Vēlāk es dziedāju draudzes
jauniešu ansamblī, kas bija tā laika jauniešu darbs. Mēs veidojām muzikālas
programmas ar dziesmām un liecībām
par savu ticības dzīvi. Braucām uz lauku
draudzēm un rīkojām vasaras nometnes,
kas arī bija aizliegts, bet ar Dieva palīdzību tas viss tika darīts. Tālāk Dievs vadīja
tā, ka ar Jēzus draudzi saistās arī mans
darbs. Tieši šogad paliek 20 gadi, kopš
es strādāju draudzes ambulancē.
Pastāsti par savu darbu draudzes
ambulancē!
Deviņdesmito gadu sākumā draudzē
jau bija kalpojošu mediķu grupa. Viņi palīdzēja cilvēkiem, gan konsultējot, gan
izdalot medikamentus un pārsienamos
materiālus, kas bija atsūtīti no māsu draudzēm Vācijā. Trūka vienīgi telpu, un, kad
draudzei tika atdots draudzes nams
Dzirnavu ielā 118, ēkas piebūvē, kas tika
atbrīvota pirmā, tika izveidota ambulance.
Toreizējais draudzes priekšnieks Ģirts
Skrābāns mani uzaicināja kļūt par ambulances vadītāju un koordinēt šo darbu.
Pēc pirmā uzaicinājuma es jutos nedroši.
Tolaik biju bērna kopšanas atvaļinājumā
un izlēmu pilnīgi pievērsties šim uzdevumam, tāpēc atteicu. Pagāja daži mēneši,
un es sāku domāt par to, kā turpmāk
būs ar manu darbu. Ļoti gribēju to saistīt
ar draudzi vai kā citādi ar baznīcu. Nevarēju sevi iedomāties vienkārši strādājam
par medmāsu slimnīcā. Tieši pēc lūgšanas
Dievam par turpmāko darbu mani uzaicināja vēlreiz. Es to uztvēru kā atbildi no
Dieva un kopš tā laika strādāju mūsu
draudzes ambulancē – koordinēju kalpo-

jošo mediķu darbu. Pašlaik mans darbs ir
ievirzījies tā, ka strādāju arī plašākajā draudzes diakonijā kopā ar tās vadītāju Jolantu.
Mums arvien ir vajadzīgi cilvēki, kas kalpotu
dažādajās diakonijas jomās – medpunktā,
drēbju istabā, sociālajā dzīvoklī jeb pansionātā vai apmeklējot cilvēkus mājās. Diakonijā
katrs var atrast veidu, kā piedalīties un kalpot.
Ļoti liels prieks ir par to, kādu dāvanu Dievs
mums ambulancē ir devis. Ārstu istaba ir izremontēta un kļuvusi gaišāka, priecīgāka, un
kāds mūsu draudzes brālis uzdāvināja jaunu
sienā iebūvētu skapi. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka Dievs mūs tiešām nepamet
un ka Viņš svētī savu darbu.
Pastāsti par cilvēkiem, kurus tu darbā
satiec!
Šo divdesmit gadu laikā pie mums ir kalpojuši dažādi ārsti un māsiņas. Pašlaik esam
pieci – trīs ārsti un divas māsiņas. Draudzes
ambulancē var vērsties jebkurš, ne tikai
Jēzus draudzes locekļi. Pie mums uz pieņemšanu nāk cilvēki no dažādām draudzēm, dažādām konfesijām, arī no tuvējās apkārtnes
un patversmēm. Mēs cenšamies palīdzēt ar
tiem līdzekļiem un iespējām, kas ir mūsu
rīcībā. Bieži vien ir tā, ka svarīga ir ne tikai
praktiskā palīdzība, bet arī laiks, ko varam
veltīt šim cilvēkam. Mēs uzklausām, izturamies pret cilvēka problēmu nopietni. Dažkārt
redzam, ka cilvēkam ir vajadzīga ne tikai
medicīniskā palīdzība – varbūt šis cilvēks ir
jāpaēdina, jāiedod viņam līdzi maize vai
kāds apģērba gabals. Tāpēc viss darbs draudzes namā ir cieši saistīts. Ambulance nav
nodalāma no pārējās diakonijas; drēbju
istabā dalām arī maizi, ja tā ir ziedota; māsu
draudzes sūta zupas konservus, ko varam
dalīt trūkumcietējiem un citiem, kam tas ir
vajadzīgs. Strādājot lielā komandā ar visiem
diakonijas darbiniekiem, mēs varam labāk
palīdzēt cilvēkiem. Dievs mums ir devis visus
šos līdzekļus, lai mēs varētu cilvēkiem kalpot
gan viņu miesīgajās, gan garīgajās vajadzī-

bās, tādēļ mēs arī šādā veidā nesam vēsti
par Dievu un Viņa mīlestību – ne kā vienkārša sociālā palīdzība, kas tikai izdala paciņas,
bet kā cilvēki, kas to dara, lai pastāstītu
citiem par Dievu.
Cik liela nozīme, tavuprāt, ir tam, ko
mēs stāstām citiem?
Es domāju, ka vārdam ir diezgan liels
spēks. Ar vārdu cilvēku var iedvesmot uz
kaut ko labu, iepriecināt, bet ar vārdu var
izdarīt arī pretējo – cilvēku sāpināt, sagraut
viņa cerības, nodarīt daudz ļauna –, tādēļ
tas, ko runājam, ir svarīgi. Kādreiz tikai pēc
tam, kad kaut kas ir pateikts, mēs saprotam,
ka tā nevajadzēja teikt. Ne velti ir sakāmvārds, ka izlietu ūdeni vairs nesasmelt un
izteiktu vārdu atpakaļ nepaņemt. Es domāju,
ka tādās reizēs, kad mums šķiet, ka esam
pateikuši ko tādu, ko nevajadzēja, Dievs
mūs caur Svēto Garu uzrunā un mēs varam
par to lūgt piedošanu Dievam un arī cilvēkam,
ja esam viņu sāpinājuši.
Ko mēs, tavuprāt, esam aicināti citiem stāstīt?
Mēs esam aicināti sludināt Evaņģēliju,
teikt cilvēkiem, ka Jēzus ir mūsu katra Pestītājs. Ambulancē it bieži iegriežas cilvēki, kuru
dzīve ir nonākusi strupceļā, kuri ir izdarījuši
kādu nepareizu izvēli vai apstākļu sakritības
dēļ netiek ārā no grūtiem dzīves apstākļiem,
bieži vien ir palikuši bez pajumtes vai naudas,
jūtas nelaimīgi un radinieku atstāti. Viņiem
jo īpaši ir svarīgi pateikt to, ka Dievs viņus
mīl un ka kopā ar Jēzu nekad nav strupceļš,
bet ir ceļš uz priekšu kopā ar Viņu. Ne vienmēr tas ir viegli, jo kādreiz ir tā, ka atnāk
kādi cilvēki – varbūt no patversmes, varbūt
kādu laiku nemazgājušies – un ir vēlēšanās
ātrāk padarīt savu darbu – pārsiet ievainojumu vai palīdzēt kā citādi –, bet es jūtu, ka
Dievs no manis sagaida, lai es viņiem pateiktu kaut ko par Viņu. Kādreiz arī tā paliek
tikai sludināšana darbos, neizsakot nekādu
vēsti vārdos. Bez evaņģelizācijas ir arī citas

lietas, ko kādreiz vajag pateikt. Jau pirms
vairākiem gadiem sapratu, ka mans uzdevums ir cilvēkiem noteikti pateikt, ka
par zālēm var teikt paldies, ka nav māņticībā jāsit pie galda vai jāizdara kādi
citi rituāli. Bieži vien šie cilvēki uzskata
sevi par kristiešiem un pat nezina, kāpēc
viņi to dara, – tas notiek tik automātiski.
Dažreiz ir diezgan grūti aizrādīt, bet es
cenšos palikt pie apņemšanās to darīt,
jo, tāpat kā visas labās lietas nāk no
Dieva, kā mēs to varam lasīt Dieva vārdā,
arī par to, ko saņemam diakonijā, mēs
vienmēr varam teikt paldies. Dieva vārds
skaidri pasaka – jebkāda māņticība Dieva
bērniem ir pilnīgi nepieņemama. Ja es
to teiktu citiem – „Lūk, kā cilvēki nāk un
dara!” –, bet neteiktu viņiem pašiem, tad
nekas nemainītos.
Kas ir tas, ko vecākiem vajadzētu
pastāstīt saviem bērniem?
Pats galvenais noteikti ir pateikt, ka
Jēzus vienmēr ir blakus – visās rūpēs,
uztraukumos, bailēs, nemierā un visā
pārējā, ar ko dzīvē saskaramies un ar ko
parasti vēršamies pie vecākiem – mammas
un tēta –, jo pie viņiem parasti meklē
mieru, stabilitāti, problēmu risinājumu.
Jēzus vienmēr ir blakus, arī tad, ja vecāku blakus nav, un Viņš vēlas, lai mēs
visas rūpes un visu savu sirdi nodotu
Viņam. Labākais, kas dzīvē var notikt, ir
tas, ka cilvēks patiešām nodod savu
dzīvi Jēzum. Tas būtu svarīgākais, kas
vecākiem jāpasaka. Bet es domāju, ka
ļoti svarīgi ir arī lūgt Dievu par saviem
bērniem. Arī es to daru. Bērniem dzīves
gājums ir jāiet pašiem, un labākais, kas
viņus var pavadīt, ir vecāku lūgšanas
par viņiem. Ņemot paraugu no saviem
vecākiem, es cenšos dzīvot tā, lai arī tad,
kad es ar vārdiem nestāstu par Dievu,
bērni šo vēsti varētu saskatīt manos
darbos.

Kas tev šķiet svarīgāks – vārdi vai
darbi?
Es domāju, ka svarīgi ir abi. Mūsu vārdi
droši vien būtu bez seguma, ja nebūtu
darbu, tomēr ir vajadzīga arī mutes liecība,
par ko ir teikts Dieva vārdā. Man brīžiem
tieši tas ir grūti, īpaši ar cilvēkiem, kuri ir
neticīgi, kuri izrāda to, ka ne pārāk man
piekrīt, vai kuri nostājas pret kristietību.
Tā ir arī mana lūgšana Dievam, lai es par
Viņu varētu liecināt labāk nekā līdz šim.
Nāk prātā situācija, kad māsu sertifikācijas
kursos kāda pasniedzēja sāka stāstīt, ka
baznīca daudz ko stāstot, bet neko nedarot.
Tad gan es uzskatīju, ka ir īstais brīdis
vārdiem. Es piecēlos kājās un pateicu, ka tā
ir absolūta nepatiesība, ko viņa runā: es
pārstāvu tieši to baznīcu, par ko viņa runā,
un tas ir mans ikdienas darbs tieši kā baznīcas pārstāvei palīdzēt un kalpot praktiski.
Tad viņa atvainojās un teica, ka neesot to
zinājusi. Es ticu, ka arī tādiem cilvēkiem,
kas nav tik veikli sludināšanā, īstajā brīdī
Dievs tomēr dod īstos vārdus.
Par ko tu esi pateicīga?
Es esmu pateicīga par savu dzīvi, par to,
kā Dievs mani līdz šim ir vadījis. Mana pateicība ir par 25 laulībā pavadītiem gadiem. Es
ļoti pateicos Dievam par saviem bērniem,
arī par savu darbu un profesiju, par vietu,
kur Dievs ir licis strādāt, par visiem kolēģiem,
kas ikdienā ir ap mani, par to, ka mēs darbā
varam tiešām būt vienoti ticībā, draudzībā
un mīlestībā. Es domāju, ka tā ir ļoti liela
Dieva dāvana. Un gribu pateikties… par
pilnīgi visu. Domāju, ka arī bez grūtībām,
ko esmu piedzīvojusi, es droši vien nevarētu
būt tāda, kādu Dievs mani grib redzēt.
Foto no personiskā arhīva

Jēzus draudzes diakonijā, Dzirnavu
ielā 118, ir mīļi gaidīti gan tie, kuri
meklē palīdzību, gan tie, kuri ir gatavi
citiem to sniegt.
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Elīša – stāsts par absurdu ticību
Šā gada februārī un arī martā ikvienam, kas ir iesaistījies brīvprātīgā kalpošanā Jēzus draudzē vai vēl tikai grasās
to darīt, bija iespēja apmeklēt apmācības. Tas bija četrdaļīgs videoseminārs ar
subtitriem latviešu valodā.
Kādas bija svētrunu tēmas?
1. nedēļa – „ABSURDA apņemšanās” (1Ķēn 19:19–21)
Reiz dzīvoja kāds puisis vārdā Elīša.
Viņš bija parasts jaunietis, kas dzīvoja
kopā ar vecākiem un strādāja saimniecībā, bet tad kādu dienu Dievs aicināja
viņu paveikt neticamas lietas.
Tajā zīmīgajā dienā, kas pilnībā mainīja Elīšas dzīvi, viņš darīja kārtējo vienmuļo darbu – vadīja vēršu jūgu. Kā jums
šķiet, vai tas ir patīkams darbs? Padomājiet! Kādu smaku jūs jūtat? Kāds
skats jums paveras dienu no dienas?
Vēršu dibeni. Iespējams, jūs jūtaties
līdzīgi kā Elīša. Jums varbūt nav jāskatās
uz vērša dibenu, bet jūs dienu no dienas
darāt vienu un to pašu. Jūsu ikdiena
kļūst monotona. Jūs dodaties uz to pašu
darbavietu, strādājat kopā ar tiem pašiem cilvēkiem. Jūs to vien redzat kā
netīru trauku un pamperu kalnus. Jums
rodas sajūta, ka skatāties uz vērša dibenu.
Tieši tāda bija Elīšas situācija, bet viņš
uzticīgi darīja to, kas viņam jādara. Un
tieši tad, kad Elīša uzticami pildīja ikdienas uzdevumu, Dievs atsūtīja ko jaunu,
lai vestu viņu no pašreizējās vietas uz
absurdu, pārmaiņas nesošu vietu. Elīšam
garām gāja pravietis Elija un izraudzīja
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viņu par savu mācekli. Ko darīja Elīša?
Viņš sadedzināja savu galveno darbarīku –
jūgu – un sekoja Elijam. Elīša ne mirkli
nešaubījās par to, kas viņam jādara.
Šis stāsts mums atklāj divus svarīgus
principus. Pirmais princips: mums nav
viss pilnībā jāsaprot, lai nekavējoties paklausītu. Kad Dievs aicina mūs kaut ko
darīt, mums nav nepieciešama detalizēta
informācija, lai nekavējoties paklausītu.
Dievs bieži vien vada tikai ar vienu vārdu.
Kā redzams Vecajā Derībā, ikreiz, kad
Dievs dod Mozum norādījumus, tos var
pārfrāzēt vienā vārdā: „Ej!” Otrais princips: Dievs visvairāk izmanto tos cilvēkus,
kuri ir vismazāk piesaistīti. Iespējams,
jau esat piedzīvojuši vai vēl piedzīvosiet
gadījumu, kad jutīsiet – jūsos kaut kas ir
noticis un jūs vairs nekad nebūsiet tādi
kā iepriekš. Jūs nevarēsiet doties atpakaļ,
jo Dievs jūs aicinās uz priekšu. Dievs dos
jums ticību sadedzināt jūgu, un jūs jutīsiet dziļu vēlmi sekot Dievam uz nākamo
vietu.
2. nedēļa – „ABSURDA ticība”
(2Ķēn 3:9–18)
Trīs ķēniņi devās cīņā pret moābiešiem, būdami pilnīgi pārliecināti, ka uzvarēs. Bet tad viņi attapās tuksnesī bez
ūdens. Viņi vērsās pie pravieša Elīšas pēc
palīdzības, jo bija dzirdējuši par Elīšas
paveiktajiem brīnumdarbiem, kad viņš
tik tikko bija kļuvis par pravieti. Ko Elīša
lika darīt? Viņš lika tiem rakt grāvjus.
Tuksnesī. Slāpju mocītiem. Viņiem bija
ļoti vajadzīgs ūdens, un viņi atklāja to,
ko arī mums ir svarīgi paturēt prātā:
mūsu lielākā vajadzība pārvēršas svētībā, ja tā mudina mūs paļauties uz Dievu.
Pirmkārt, vien Dievs var sūtīt ūdeni, bet
reizēm Viņš vēlas, lai mēs izraktu grāvi.
Šis grāvis var būt jebkas. Ja vēlamies, lai
mūsu bērni augtu ticībā, ir svarīgi vest
viņus uz Svētdienas skolu un lūgt kopā
ar viņiem. Ja vēlamies atrast dzīvesbiedru, ir jābeidz sēdēt četrās sienās.
Jēkaba vēstulē 2:26 ir rakstīts: „Jo, kā
miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir
mirusi bez darbiem.” Vien Dievs var sūtīt
ūdeni, bet reizēm Viņš vēlas redzēt mūsu
ticību. Viņš vēlas, lai mēs izraktu grāvi.
Otrkārt, īsta ticība tic lielām lietām, bet
ir gatava sākt ar mazumu. Ir pārāk
daudz cilvēku, kuri sauc sevi par kristiešiem, bet nedomā pietiekami lielā mērogā.
Mēs kalpojam Dievam, kas spēj darīt
neizmērojami vairāk, nekā spējam lūgt,
iedomāties vai iztēloties. Ir pienācis laiks
domāt lielā mērogā, jo mēs kalpojam
lielam Dievam. Dievam patīk, ka piedalāmies Viņa brīnumos, kad Viņš redz mūsu

ticību, jo ticība bez darbiem ir nedzīva.
3. nedēļa – „ABSURDA gādāšana”
(2Ķēn 4:1–7)
Kāda sieviete bija zaudējusi vīru,
kļuvusi par atraitni, un viņa zināja, ka
pie viņas drīz atnāks parādu piedzinējs,
lai paņemtu viņas divus dēlus, jo saskaņā
ar tālaika likumu dēlus varēja paņemt
par vergiem, ja netika nomaksāts parāds.
Atraitne izmisīgi lūdza pravieša Elīšas
palīdzību. Viņai piederēja vairs tikai
trauks ar olīveļļu.
Interesanti, ka tad, kad mums sāp vai
kaut kā pietrūkst, mēs spējam ieraudzīt
tikai to, kā mums nav; mēs neredzam
tās daudzās svētības, kuras mums ir.
Caur šo stāstu mēs atklājam, ka mūsu
labais Dievs ir tas, kas mums patiešām
ir vajadzīgs. Tā notika arī ar šo sievieti.
Viņa bija zaudējusi pilnīgi visu, un viss,
ko viņa redzēja, bija viņas trūkums. Ko
darīt, kad esam trūkumā? Mums ir jābeidz gaidīt uz to, ko gribam, un jāsāk
strādāt ar to, kas mums ir. Mēs kalpojam
Dievam, kas neapšaubāmi spēj darīt
daudz ar mazumiņu. Jaunajā Derībā lasām: pēc tam, kad Jēzus bija sludinājis
tūkstošiem cilvēku, mācību stundas beigās
visi bija izsalkuši un mācekļi jautāja, kā
lai pabaro šos cilvēku tūkstošus, jo viņiem
nekā nebija. Tad kāds zēns paņēma to,
kas viņam bija, un teica: „Man ir piecas
maizes un divas zivis.” Un Dieva Dēla
rokās nedaudz pārvērtās par daudz, un
viņi pabaroja cilvēku tūkstošus, un vēl
palika pāri divpadsmit pilni grozi.
Otra doma, ko varam mācīties no šī
lieliskā stāsta: mēs piedāvāsim Dievam
to, kas mums ir, un uzticēsimies, ka Viņš
mums dos to, kas mums nepieciešams.
Elīša aicināja atraitni aizņemties traukus.
Viņai bija vien mazliet eļļas, bet, ja viņa
uzticēsies Dievam un izlies to, kas viņai
ir, un tad noliks trauku malā, Dievs no
jauna krūku piepildīs un dos viņai to, kas
viņai nepieciešams, un viņa varēs liet un
liet. Tieši tā arī notika. Dievs nebilda ne
vārda par to, kādā krāsā, lielumā vai
formā šiem traukiem jābūt. Ko Viņš teica?
Dieva vienīgā prasība bija tā, ka traukiem
ir jābūt tukšiem. Dievs var izmantot jebkuru formu, izmēru vai krāsu. Dievam
vajag vien to, lai trauks būtu tukšs. Kad mēs
iztukšojam no sevis sevi pašu, kad
mēs iztukšojam no sevis lepnību, alkatību, savas ieceres un nākam pie Dieva
pilnīgi tukši, tad Viņš piepilda mūs ar
eļļu, kas vienmēr ir simbolizējusi Svēto
Garu. Tad pēkšņi mēs saprotam, ka ar
Viņu pilnīgi pietiek. Viņš piepilda mūs
visos iespējamos veidos.

Kad esam vāji, Viņš ir mūsu spēks.
Kad mums sāp, Viņš mūs mierina. Kad
esam nomaldījušies, Viņš ir mūsu karte.
Kad esam izsalkuši, Viņš ir dzīvības maize,
kas mūs pabaro. Kad esam izslāpuši, Viņš
ir dzīvais ūdens. Kad mūsu dzīve ir sašūpojusies, Viņš ir klints, kas nav sakustējusies. Kad saprotam, ka mums nav
tā, ko gribējām, pēkšņi mēs atklājam, ka
Viņš ir tieši tas, kas mums nepieciešams.
4. nedēļa – „ABSURDA atgūšanās”
(2Ķēn 6:1–7)
Daudzi no mums, Kristus sekotājiem,
reizēm attopas, ka ir pazaudējuši kaut
ko garīgu, piemēram, dedzīgu ticību
Dievam, prieku, cerību uz labo Dievu.
Ceturtajā stāstā no pravieša Elīšas
dzīves uzzinājām, ka māceklis no garīgā
semināra bija aizņēmies cirvi un cirtis
koku. Dzelzs cirvis nolidoja no kāta un
iekrita ūdenī. Tolaik dzelzs bija ļoti vērtīga un grūti iegūstama. Jaunais topošais
pravietis, kas pazaudēja cirvi, visticamāk,
bija ļoti trūcīgs. Viņš cirvi bija aizņēmies
un nevarēja atlīdzināt zaudējumus. Tālāk
mēs lasām, ka Dieva vīrs pazaudēto
cirvi atgūst. Tas skaidri parāda, ka mūsu
lielajam Dievam ļoti rūp sīkumi mūsu
dzīvē. Turklāt Dievs zina, kā palīdzēt
atrast to, ko nebijām domājuši pazaudēt.
Tiem no mums, kas esam pazaudējuši
kaut ko garīgu, ir jāatceras – mēs kalpojam Dievam, kurš atjauno.
Lai atgūtu garīgo asumu, vispirms ir
jānoskaidro un jāatzīst sev pašiem, kā
mēs to esam pazaudējuši. Patiesībā tas
var notikt ar ikvienu no mums, jo mums
ir garīgais ienaidnieks, kura mērķis ir zagt,
nogalināt un iznīcināt visu, kas ir svarīgs
Dieva sirdij. Daudzi no mums ir kļuvuši
par pilna laika vecākiem, pilna laika uzņēmējiem, pilna laika studentiem un
nepilna laika Kristus sekotājiem.
Kā atgūt asumu? Pirmkārt, mums ir
godīgi jāatzīst, kur esam to pazaudējuši.
Otrkārt, pazaudētais ar Dieva palīdzību
jāatgūst, jo mūsu Dievs ir īpaši specializējies palīdzēt mums atrast to, ko nebijām plānojuši pazaudēt. Tikai Dievs var
likt dzelzs cirvim uzpeldēt, bet Viņš grib,
lai mēs to izvilktu. Viņš grib, lai mēs
paņemtu atpakaļ to, ko esam pazaudējuši, kad Viņš atkal ir nolicis to rokas stiepiena attālumā. Mums jādara tas, kas ir
mūsu spēkos, un jāuzticas Dievam, ka
Viņš izdarīs to, ko mēs nevaram izdarīt.
Mūsu Dievs ir atjaunošanas Dievs.
Ja neesat redzējuši kādu no videolekcijām un jūs nebiedē valodas barjera,
aicinām tās noskatīties vietnē
http://www.lifechurch.tv/watch/elisha/.

Atnākot uz baznīcu, mūs pārņem dažādas izjūtas: māju sajūta un atkalredzēšanās
prieks, gandarījums par to, ka mūsu ir tik daudz. Māju sajūta ir brīnišķīga.
Mājās mēs jūtamies ērti, mums nav jāizliekas, mājās mums katram ir sava mīļā
vieta, kur jūtamies iederīgi. Ir jauki, ja arī baznīcā mums ir sava vieta, kur sēžam
jau gadiem vai pat gadu desmitiem. Bet vai tad, ja kāds, to nezinot, ir apsēdies šajā
vietā, būtu jāsāk dusmoties un jāraida šis cilvēks sēdēt citur?
Centīsimies apspiest sevī šo vēlmi un apsēdīsimies blakus vai citur! Ne jau vieta,
kur sēžam, nosaka mūsu attiecības ar Dievu. Priecāsimies par katru jaunpienācēju
draudzē vai ilgāku laiku baznīcā nebijušu ticības brāli vai māsu!
2015. gadā mums ir dāvāts brīnišķīgs lozungs: „Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus
mūs ir pieņēmis Dievam par godu.” (Rm 15:7) Sekosim šim lozungam!
Zane Pugoviča

Daudzi grib iegūt lietas,
Apkampt un turēt klāt.
Laimīgs ir tas, kam liekas,
Ka labāk ir atdāvināt.
Ja saņemtais tālāk neplūst,
Tas pazaudē vērtību.
Laimīgs ir tas, kurš atdod,
Sev paturot svētību.

DIAKONIJA AICINA: PIEDALIES!
no 1. marta līdz 29. martam

M. Zviedre

Diakonijas nozare aicina sarūpēt
Lieldienu pārtikas paciņas,
ar ko iepriecināsim visus,
kam nepieciešams mūsu mīlestībā
sniegtais atbalsts.
Sīkāka informācija:
Diakonija
Dzirnavu iela 118
Tālr. 67220084, 28377608

Aicinām draudzes seniorus uz pasākumu

„Sadraudzība Gavēņa laikā”
Pasākums notiks 7. martā plkst. 15.00 draudzes bērnudārza „Jēriņš” telpās.
Lūgums pieteikties līdz 5. martam pie
Jolantas (tel. 28377608) vai Ilzes (tel. 29372676).

Vita Rudzīte
	
  

7

SIRSNĪGI SVEICAM!

Slava, gods un pateicība mīļajam Debestēvam
par lielo žēlastību, ko Viņš ik dienu sniedz mums,
saviem mīļajiem bērniem!
Mēs, paši mazākie „jēriņi”, vēlamies visiem
parādīt, cik lieli esam izauguši, ko darām ikdienā,
kā apgūstam zināšanas, kā iepazīstam Jēzu, kā
mācāmies Viņam pateikties.
Aicinām ikvienu draudzes locekli un interesentu
pie sevis ciemos! Kopā varēsim sastapt mazo Jēriņu,
palīdzēt viņam iepazīt apkārtējo pasauli, atrast Jēzu
un ar Viņu sadraudzēties.
Tiekamies 2015. gada 20. martā plkst. 17.00
Jēzus draudzes kristīgi konsultatīvajā

„Jēriņš”

un rotaļu centrā
Dzirnavu ielā 118, 2. stāvā.

2015. GADA JANVĀRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (Svētdienas skolai, Alfa kursam, diakonijai u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Dzīvokļu izīrēšana un zemes iznomāšana
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure decembrī
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Remonta materiāli
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Kartītes
Palīdzības pabalsti
Degviela
Grāmatas
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā
Redaktore: Līga Pugoviča

3408
2388
2194
1369
730
60
10149

3376
2088
1496
500
350
300
224
195
188
172
170
150
117
48
47
39
37
31
25
25
11
10
9599

Dzidra Ceriņa
Milda Šteina
Ilga Skrindževska
Mirjama Andrejsone
Aivars Krieviņš
Ludviga Alpe
Antonija Apiņa
Ināra Jirgena
Ilga Zeļča
Zenta Gangnuse
Aija Antonija
Ingrīda Antmane
Dzintra Ernstsone
Juris Bušēvics
Silvija Vētra
Diāna Apine
Sandra Nāgele
Andris Mālers

93
92
87
85
84
84
83
81
80
80
80
75
75
70
65
45
40
40

(23.03.)
(12.03.)
(01.03.)
(25.03.)
(22.03.)
(28.03.)
(28.03.)
(08.03.)
(04.03.)
(15.03.)
(29.03.)
(14.03.)
(18.03.)
(27.03.)
(29.03.)
(06.03.)
(01.03.)
(27.03.)

KRISTĪTI
Dārta Krieviņa
Estere Knopkena
Patrīcija Knopkena

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Ronaldu un
Agitu Akmentiņus ar meitiņas
Līvas piedzimšanu un Oskaru un
Martu Mežeckus ar dēliņa Pētera
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

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Iveta un Kārlis Radiņi - Liepkauli, Santa Cileviča, Augusts Kolms,
Vita Rudzīte, Zane Pugoviča, Lede Kupce

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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"

