
 

Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums 
ir piedevis. /Ef 4:32/

Lai visiem priecīgs un  
mierpilns Pestītāja Kristus 

Augšāmcelšanās svētku laiks! 
Sirsnībā, 

mācītājs Erberts Bikše

Bībelē atrodam daudziem 
labi pazīstamu teicienu: „..lai  
saule nenoriet, jums dusmo- 
joties” (Ef 4:26). Tas nozīmē –  
neļauj savām dusmām pār-
celties uz rītdienu. Dusmas, 
kurām ļauts pārcelties uz rīt- 
dienu, parasti pieprasa tiesī- 
bas turpināt ceļojumu uz parītu  
un aizparītu. Dusmas, aizvai-
nojums, nepiedošana, atstāti 
uz rītdienu, laiž saknes, turklāt  
ļoti ātri. Visi zinām, ka ir augi,  
kuri iesakņojušies ieķeras 
zemē tik stipri, ka tos izravēt  
ir ļoti grūti, tādēļ, ja negribi  
piedzīvot bēdas ar tālejošām 
sekām, uzvaru pār nepiedošanu  
un dusmām iegūsti jau šodien.

Dažkārt ļaudis domā: „Es 
tomēr nespēju piedot, es 
esmu pamatīgi sadusmots. 
Galu galā, man taču arī ir  
pašcieņa, pašapziņa un pašlep- 
nums. Lai tas cilvēks vai cil- 
vēki mazliet izbauda to, ka 
esmu dusmīgs un tik ātri 

nepiedodu!” Tiem, kas tā 
domā, šķiet, ka dusmas un 
nepiedošana tāda cilvēku 
savstarpējo attiecību spēlīte 
vien ir. Nu, kas tur liels!

Bībele gan māca kaut ko 
citu. Māca to, ka ar dusmu 
un nepiedošanas atstāšanu 
uz rītdienu mēs atstājam durvīs 
spraugu uz mūsu sirdi un 
dzīvi. Kā jums šķiet, kas šo  
spraugu tūlīt pamana un 
izmanto? Nu, skaidrs, ka tas  
ir velns. Ne velti pēc pamudi-
nājuma „lai saule nenoriet, 
jums dusmojoties,” tūlīt seko 
vārdi „un nedodiet vietu vel- 
nam” (Ef 4:27). Lūk, kādēļ 
nav pareizi domāt – dusmas, 
nepiedošana ir mana privātā  
lieta, nav liela bēda, vai tur-
pinu vai neturpinu dusmoties.

Paliekot dusmās, nepiedo-
šanā, bēda īstenībā ir ļoti 
liela, jo velns tās durvis uz 
mūsu sirdi parasti pagrūž vēl 
plašāk vaļā. Viņš nepazīst 

kauna un iejūtības. Viņš rada 
arvien lielāku sajukumu un 
nekārtību, tā ka sakārtot visu 
atpakaļ dievišķajā kārtībā 
kļūst arvien grūtāk. Protams, 
atgriežoties pie Kristus, lūdzot 
Viņa palīdzību, ir iespējams 
dievišķo kārtību, mieru un  
prieku atkal atgūt, bet diezgan 
daudz dārgā laika, ko mēs 
būtu varējuši dzīvot gaismā, 
būsim noziedojuši tumsai.

Ticu, ka daudziem no mums  
ir jālūdz piedošana Dievam, 
ka esam dzīvojuši dusmās un 
nepiedošanā. Ja vien tas ir  
iespējams, mums arī jāiet 
pie cilvēkiem, uz kuriem 
dusmojāmies, kuriem nepiede- 
vām, un jālūdz piedošana, 
meklējot izlīgumu.

Dievs katrā ziņā vēlas, lai  
mums pēc iespējas retāk būtu  
jāiekrīt dusmu un nepiedoša-
nas grēkā. Viņš nav mūs ie- 
plānojis grēkošanai, bet 
svētībai un tās izplatīšanai. 

Dieva plāns, kurā mēs un 
cilvēki ap mums varam būt 
patiesi laimīgi, ir izteikts šī 
Bībeles teksta fragmenta 
sākumā: „Esiet cits pret citu 
laipni un žēlsirdīgi.” Tā vietā, 
lai dusmotos, nepiedotu, da-
riet citiem labu – esiet laipni 
un žēlsirdīgi!

Mūsu lūgšana lai ir: „Kristu,  
tā vietā, lai es dusmotos,  
sniedz man spēku un prieku 
būt laipnam. Tā vietā, lai ne-
piedotu, dāvini man spēku 
būt žēlsirdīgam pret visiem!”

Mēs gribam būt Jēzus mā- 
cekļi. Pie krusta esot, Viņš 
sacīja: „Tēvs, piedod tiem!” 
(Lk 23:34). Mēs vēlamies 
dzīvot saskaņā ar Viņa lūgša-
nu – savstarpējā piedošanā 
un izlīgumā.
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Ceturtdien, 2. aprīlī, plkst. 18.00 – 
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.

Piektdien, 3. aprīlī, plkst. 18.00 –  
Lielās Piektdienas dievkalpojums (bez 
dievgalda).

Sestdien, 4. aprīlī, plkst. 21.00 –  
Lieldienu sagaidīšanas nakts jauniešiem.

Svētdien, 5. aprīlī, plkst. 6.30 –  
Agrais Lieldienu dievkalpojums (bez 
dievgalda). Un plkst. 10.00 – Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

Svētdien, 12. aprīlī, plkst. 10.00 – 
jauno draudzes locekļu iesvētes dievkal-
pojums.

Svētdien, 19. aprīlī, pēc dievkal-
pojuma – draudzes gada kopsapulce. 
Darba kārtībā: mācītāja Erberta Bikšes 
uzruna, draudzes priekšnieka Māra 
Pētersona uzruna un revīzijas komisijas 
vadītāja Jāņa Miķelsona ziņojums par 
2014. gadu. Sirsnīgi gaidīti visi draudzes 
locekļi!
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P O T C P S Sv

2014. gada lozungs: 
„Man paliek mans aplaimotājs 
Dieva tuvums.” (Ps 73:28)

• Veikts torņa siju remonts 6 metru garumā.

• Veikta bēniņu lūkas izbūve, apdare un siltināšana.

• Telpā aiz ērģeļu plēšām veikts četru griestu siju remonts – protezēšana, vienas  
daļas izgriešana un savilkšana ar divām papildu sijām, apmetuma un griestu daļas 
noņemšana un atjaunošana 20 kvadrātmetru platībā.

• Telpā aiz ērģelēm noņemta vecā krāsa un aizdrīvētas šķirbas ar pakulām un   
koka šķēpelēm.

• Izgatavotas zaļās altārsegas. Paldies māksliniecei un šuvējai Ausmai Apšai!

• Iegādāta jauna lustra kancelejai. Paldies dāvinātājam Robertam Ligeram!

• Dievnama zālē un kancelejā veikta parketa grīdas slīpēšana, piesūcināšana ar   
eļļu, lakošana.

• Nojaukts vecais panduss (invalīdu uzbrauktuve).

• Uzstādītas metāla margas pie baznīcas galvenajām kāpnēm. Paldies SIA „Abora”  
par ziedojumu!

• Atvesta melnzeme, ap baznīcu iesēta zāle.

Jau pirms daudziem gadiem, aizsākot mūsu draudzes nometņu rīkošanu, vēlējā-
mies pieturēties pie Kārļa Ulmaņa aicinājuma „Apceļo dzimto zemi!”. 

Vairāk nekā 19 gadus to esam varējuši īstenot arī dzīvē, katru gadu veidojot no-
metni citā Latvijas vietā. Līdz ar to esam iepazinuši tik daudz skaistu Latvijas vietu, 
pilsētu un novadu! 

Otrs mūsu uzstādījums ir nometnes laikā iepazīt tuvāko luterāņu draudzi: uzai-
cinām vietējās draudzes pārstāvjus vai Svētdienas skolas bērnus pie mums un kādu 
vakaru noteikti dodamies uz viņu dievnamu. Tas ir liels ieguvums mums visiem – 
redzēt, dzirdēt un piedzīvot Dieva darbu pie cilvēkiem tur.

Šogad visus draudzes locekļus ar prieku ielūdzam uz draudzes vasaras nometni 
brīnišķīgā Latvijas vietā – kempingā „Kurzemes pērle” – no 19. līdz 24. jūlijam.

Kurzemes biezo mežu ieskauta, „Kurzemes pērle” atrodas aptuveni 50 km pirms 
Liepājas, Sepenes ezera krastā. Prieks par to, ka šo vietu ir izveidojusi un par to 
rūpējas kārtīga latviešu ģimene nu jau trīs paaudzēs.

Aicinām arī Tevi – atbrauc šogad uz nometni!
Sīkāku informāciju sniegsim vēlāk. 
Pieteikšanās sāksies jūnijā. Rute Bikše

ATSKAITE PAR REMONTA UN ATJAUNOŠANAS DARBIEM 
RĪGAS JĒZUS EV. LUT. BAZNĪCĀ 2014. GADĀ

Šomēnes sadraudzības 
svētdienu svinēsim  

19. aprīlī pirms kopsapulces. 
Lūdzu, paņemiet kādu kārumu 

kopējam galdam!
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Ko no Kristus augšāmcelšanās mēs varētu sagaidīt, un vai mēs to iegūsim?
Mums vajadzētu raudzīties pasaulē, kura ir grēcīga, ar cerību, ka tajā ir iespējamas pārmaiņas, kas ved uz atjaunošanos, jo  

ir Kristus augšāmcelšanās notikums. Kristus augšāmcelšanās notikumam mūs jāved uz jaunu dzīves perspektīvu, jo Kristus 
augšāmcelšanās mūsu dzīvē ienes cerību un domas par uzvaru.

Kristus ir augšāmcēlies un maina dzīvi katram, kurš Viņu ir pieņēmis savā sirdī. Nekas nemainīsies to dzīvē, kuri Kristu ne-
piedzīvo un noraugās uz augšāmcelšanās notikumu it kā no malas. „Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju: ja kāds sadzirdēs 
manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani.” (Atkl 3:20)

Tikai Kristus, ja ar Viņu esam kopībā, padara mūsu dzīvi iespējami cerību pilnu un atjaunotu. Augšāmceltais Kristus ar mums 
ir nepārtraukti. Īpašā veidā Viņš pie mums nāk Vakarēdienā.

Kristus klātbūtne sniedz mieru, ko mēs ikdienas burzmā bieži vien pazaudējam. Mums ir jāapzinās, ka mūsu dzīve ir Dieva 
rokās caur augšāmcelto Kristu un Svēto Garu. Ja mēs to apzināmies, tad mums būs miers gan par dzīvi šeit, uz zemes, gan 
mūžībā. Bieži vien, šo mieru pazaudējuši, mēs to meklējam nepareizajā virzienā, mēs apjūkam un maldāmies. Lai iegūtu patieso 
mieru, mums skats būtu jākoncentrē uz augšāmcelto Kristu. 

Lieldienu notikums mums ļauj piedzīvot to, ka Dievs patiesi ir nācis šajā pasaulē, lai būtu kopā ar mums. Dievs vienmēr ir 
uzticams un ir līdzās jebkurā situācijā, kad mēs, iespējams, klūpam.

Augšāmcelšanās gaismā mēs redzam savu dzīvi cerību pilnu. Kristus uzvara pār grēku un nāvi piešķir mūsu dzīvei mērķi. 
Kristus augšāmcelšanās notikums parāda Dieva vēlmi dāvāt cilvēkiem dzīvību, kura sniedzas aiz šīs pasaules robežām.

Kārlis Liepkauls

U Z D E V U M S  BĒRNIEM
UZTAISI  PATS  SAVU  JĒZUS  AUGŠĀMCELŠANĀS  STĀSTU!

Avots: http://thefrugalhomemaker.com
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Šomēnes avīzes lielajā intervijā atzi- 
ņās par dzīvi ticībā, piedošanu un labes-
tību esam aicinājuši dalīties draudzes 
brāli Arnoldu Prāni.

Alise Pīrāga

Pastāstiet par to, kā pievērsāties 
ticībai!

Esmu uzaudzis ģimenē, kur mamma 
bija ļoti ticīga, bet tēvs – pilnīgs ateists. 
Mēs dzīvojām Olainē, un tolaik tuvumā 
esošā baznīca nedarbojās, jo bija iz-
demolēta. Uz baznīcu mēs negājām, 
taču mammas ietekmē es vienmēr esmu 
jutis, ka ir kāds varenāks spēks mūsu 
dzīvē. Viņa man stāstīja, ka ir Dievs, 
kas mūs glābj un pasargā no nelaimēm. 
Reiz tūliņ pēc kara mums mājās nebija 
itin nekā, ko ēst. Mamma lūdza Dievu 
un teica Viņam, ka nezina, ko šodien likt 
galdā. Pēc pusdienas pie mums atnāca 
kaimiņš un jautāja, vai negribam nopirkt 
gaļas gabalu, kas viņam palicis pāri. Tā 
mēs paēdām. Atceros vismaz desmit 
šādu situāciju, kad kāds augstāks spēks 
mūs ir paglābis.

1953. gadā es pārcēlos uz Rīgu, lai 
mācītos vidusskolā. Pēc tam es pabeidzu 
Rīgas Politehnisko institūtu un rūpnīcā 
VEF 30 gadus nostrādāju kā tehniķis un 
pēc tam kā vadošais inženieris kon- 
struktors. Tur strādājot, mums bija ļoti 
stingri ierobežojumi – mēs nedrīkstējām 
ne sarakstīties, ne satikties ar ārzem-

niekiem, nemaz nerunājot par baznīcas 
apmeklēšanu. Mūs izsekoja, tāpēc mēs 
nedrīkstējām iet uz baznīcu; tā dēļ turp 
nevedām arī mūsu bērnus – Guntaru 
un Antru. Pretējā gadījumā es būtu 
palicis bez darba un iztikas līdzekļiem. 
1989. gadā es pirmo reizi biju oficiālā 
dievkalpojumā Rīgas Domā. 

Tomēr visu dzīvi jūs esat zinājis, 
ka Dievs ir, un Viņam ticējis?

Vienmēr esmu jutis, ka ir kāds 
augstāks spēks, taču līdz vidusskolai tas 
pazuda no manas apziņas. Pamatskolas 
pirmajā klasē es iemācījos lūgšanu 
„Mūsu Tēvs”. Togad mums skolā bija 
ticības mācība, bet tas arī bija pēdējais 
gads, jo sākās padomju režīms. Es Dievu 
vairāk sāku apzināties vidusskolā. Vēlāk, 
kad mans dēls skolas gados koncertēja 
dažādās baznīcās, arī man bija iespēja 
pabūt dievnamos. 

Man dzīvē ir bijuši vairāki traģiski 
notikumi. Atceros vismaz četras reizes, 
kad kāds augstāks spēks mani ir paglā-
bis no drošas nāves. Bērnībā, kad pie 
mūsu mājām Olainē bija kara frontes 
līnija, pie manis atnāca draugs. Viņš 
bija atradis ložmetēja patronu. Es viņam 
prasīju, lai patronu iedod man, bet viņš 
atteicās. Abi nosēdāmies blakus, ar 
adatu sākām patronu urbināt, un pēkšņi 
tā sprāga. Mans draugs tajā pašā mirklī 
gāja bojā. Lai gan viņš no manis atradās 
tikai kādu 40 centimetru attālumā, man 

tikai neilgu laiku bija problēmas ar vienu 
aci un mazo pirkstiņu. Vēl atceros, ka 
tad, kad man bija kādi trīs gadi un sākās 
karš, es iekritu dīķī. Es varēju noslīkt, 
bet Dievs mani paglāba. Tādas situācijas 
man ir bijušas daudzas. 

Dievs jūs ir ļoti sargājis!

Patiešām ļoti sargājis! Bija arī tā, ka 
kara beigās es divus gadus nogulēju 
slimnīcā uz dēļa, jo no slēpšanās tranše-
jās un bunkuros man bija mugurkaula 
tuberkuloze. Lielākā daļa tādu slimnieku 
pēc tam uz mūžu palika ar kupri, bet arī 
no tā Dievs mani līdz pat šai dienai ir 
pasargājis! Jēzus Kristus mani visu mūžu 
ir sargājis!

Kā nonācāt līdz Jēzus draudzei?

Mūsu dēls Guntars deviņdesmito gadu 
sākumā iepazinās ar mācītāju Erbertu, 
sāka nākt uz šo draudzi, vadīja draudzes 
kori, un mēs ar sievu Māru sākām nākt 
līdzi. Dēls ik pa laikam teica, ka man 
vajadzētu nokristīties, jo atšķirībā no 
sievas bērnībā nebiju kristīts. 1997. gada 
26. decembrī mācītājs Erberts mani 
nokristīja un iesvētīja un es kļuvu par 
Jēzus draudzes locekli. Man bija 59 gadi, 
kad mani nokristīja. Es jutu, ka šajā 
dzīvē nekas nenotiek nejauši, viss ir iz- 
lemts jau iepriekš. Es tam ļāvos un jutu, 
ka mani vada. Iznāca, ka nevis es kā 
vecāks ievedu dēlu kristībā, bet dēls 
ieveda kristībā mani. 



5

Esmu cītīgs Jēzus draudzes loceklis –  
lasu un studēju Bībeli, lasu draudzes 
izdevumu, „Svētdienas Rītu”. Bieži vien  
man svētdienās sanāk būt divos dievkal- 
pojumos – pēc Jēzus draudzes dievkalpo- 
juma uzreiz eju uz Doma draudzes 
dievkalpojumu, uz kuru dodas mana 
sieva, jo tur tagad darbojas mūsu dēls. 

Vēstulē efeziešiem ir rakstīts: 
„Esiet cits pret citu laipni un žēlsir-
dīgi; piedodiet cits citam, kā arī 
Dievs Kristū jums ir piedevis.”  
(Ef 4:32) Vai jums ir kāds stāsts no  
dzīves, kur tieši piedošana ir izmai-
nījusi attiecības vai pagriezusi situā-
ciju pilnīgi citā virzienā?

Saistībā ar piedošanu īpaši atceros 
vidusskolas laiku. Man daudz tika darīts 
pāri. Ja kaut ko arī neesmu varējis aiz-
mirst un kaut kas smags vēl ir palicis 
atmiņā, tad tomēr varu teikt, ka piedevis 
esmu visiem. Arī tagad, piemēram, mums  
daudzdzīvokļu mājā kaimiņi bieži vien 
traucē ar trokšņošanu, taču arī viņiem 
es piedodu, jo zinu, ka no nepiedošanas 
nekas labāk nekļūs. 

Bieži vien mums kaut ko nemaz 
negribas piedot...

Tā ir, bet es zinu: ja es piedošu, tad  
arī man tiks piedots. Uzskatu, ka augstā- 
kie morāles principi ir mīlestība un labes- 
tība. Tās es cilvēkos vērtēju visaugstāk 
neatkarīgi no viņu tautības vai piede-
rības. Dots devējam atdodas – par to 
esmu daudzreiz pārliecinājies. Man, pie- 
mēram, šodien bija tā: pateicoties ār-
stam par visu, ko viņš manā labā darījis, 
es pēkšņi sajutu karstu labestības vilni – 
pēkšņi biju pilns labestības –, un ar to es 
tagad staigāju visu dienu. 

Kā jums liekas, kas ir tas vilnis?

Es pat īsti nevaru pateikt. Es jūtos 
pilnīgi piepildīts. Pat tad, ja šādā dienā 
notiek kādas ķibeles, tas viss ātri aiz-
mirstas. Satikšanās ar labestīgiem cilvē-
kiem ļoti uzlabo garastāvokli. Vakaros, 
gulēt ejot, es bieži Dievam pateicos par 
tiem labestīgajiem cilvēkiem, ko Debesu 
Tēvs ir sūtījis manā ceļā, kaut arī viņus 
nekad vairs nesatikšu. 

Kas notiek, ja mēs nepiedodam?

Esmu dzirdējis daudz sprediķu par 
piedošanu, studējis Bībeli – tas manī ir 
iekšā. Es saprotu, ka Dievs mani uz to 
aicina. Manī nav naida vai dusmu. Man ir 
grūti panest pazemojumus, bet pat tad, 
ja kādu laiciņu negribas kādam piedot, 
es tomēr tam tieku pāri un beigās pie-
dodu. Reizēm iznāk pateikt asāku vārdu 
kādam cilvēkam, un tad viņš apvainojas, 
kaut arī es esmu gribējis un vēlējis tikai 
labu. Tad mani tirda vainas apziņa un ir 
smagi ap sirdi. 

Ko mēs paši iegūstam, esot labes-
tīgi un piedodot?

Tas mūs paceļ! Citādi taču mēs grim-
stam zemē! Ja es kādam nepiedodu, tas 
mani saēd, grauž kā ķirmis, es to ilgi 
nevaru izturēt un man nav miera. 

Ko jūs teiktu, kāda ir dzīve ar 
Dievu?

Daudz vieglāka! Kad mans dēls 
Guntars mācījās Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolā, es gāju klausīties visus 
koncertus. Garīgā mūzika mani tik ļoti 
aizskar, izraisa katarsi un paceļ mani līdz 
pašai augšai! Svētdienu dievkalpojumos 
es dziedu līdzi visām dziesmām. Agrāk 
zināju visas dziesmas, tagad mazāk, jo  
ir nākušas klāt jaunas. Pirms eju uz baz- 
nīcu, es mēģinu savest kārtībā balss 
saites – izskaloju kaklu, nosūkāju tableti, 
lai mana balss skanētu un es visam va-
rētu dziedāt līdzi. Kad bērni bija mazi, 
mēs draugu pulkā daudz dziedājām. 
Tagad ar sievu esam divatā, taču mūsu 
bērni un mazbērni visi nodarbojas ar 
mūziku un es visam sekoju līdzi. Mans 
tēvs bija ļoti muzikāls, es pats tāds 
esmu, un tā tas ir turpinājies mūsu bēr-
nos. Pēc vidusskolas es sāku dziedāt vīru 
korī „Tēvzeme”, bet mācību un darba dēļ 
drīz vien no tā aizgāju. Taču mūzika ir ar 
mani visu dzīvi. Man vēl joprojām galvā 
vienmēr skan kāda mūzika. Es jūtu, ka 
esmu cēlies no mūzikas, un man mūzika 
ir augstākā no mākslām. Caur to es arī 
tuvinos Dievam!

Paldies par interviju!
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kristaapsj 

kristaapsj #VSCOcam
83

dolace

dolace #saulesaptumsums
26

pugovicaliga

pugovicaliga Saule tīk ne 
tikai cilvēkiem. :) #Rastijs

12

mezecka

mezecka Un šī ir pēdējā 
bilde no ceļojuma.

11

vinetakr

vinetakr Vienādbikses 
satikās! :) 

8

Kāds vīrs naktī gulēja savā būdiņā, 
kad pēkšņi viņa istabu piepildīja spoža 
gaisma un parādījās Pestītājs. Tas Kungs 
teica, ka vīram ir jāpaveic kāds darbs, 
un parādīja milzīgu akmeni viņa būdiņas 
priekšā. Tas Kungs paskaidroja, ka vīram 
šis akmens no visa spēka ir jāstumj. 

No rīta, kad vīrs pamodās un izgāja 
laukā, tur patiešām atradās milzīgais 
akmens, ko viņš naktī bija redzējis. Un 
vīrs darīja to, ko Kungs viņam bija teicis, –  
dienu no dienas. Daudzus gadus viņš 
nopūlējās no saullēkta līdz saulrietam. 
No visa spēka stumjot milzīgo akmeni, 

kas neizkustēja ne no vietas, viņa pleci 
kļuva spēcīgi un viņš norūdījās pret 
aukstumu. Katru vakaru vīrs atgriezās 
būdā nomocījies un pārguris, bet visa 
diena bija pavadīta veltīgi.

Redzot, ka vīrs sāk zaudēt drosmi, 
Sātans nolēma viņa prātā iesēt šaubas: 
„Tu esi stūmis šo akmeni tik ilgi, bet tas 
nav pat pakustējies. Kāpēc sevi nobeigt, 
no visa spēka to stumjot? Tu nekad to 
neizkustināsi!”

Tas vīram lika domāt, ka šis 
uzdevums nav izpildāms un ka viņš ir 
cietis neveiksmi. Viņš aizvien biežāk sev 
teica: „Kāpēc gan sevi nobeigt, mēģinot 
pastumt šo akmeni? Es turpināšu to 
darīt, tikai tik ļoti nepūlēšos – būs labi 
arī ar mazāku spēku.”

Un viņš darīja, kā bija nolēmis, līdz 
kādu dienu viņš izteica šaubas lūgšanā: 
„Kungs, es esmu ilgi un smagi kalpojis, 
veicot Tevis doto uzdevumu ar visu 
savu spēku. Un pa visu šo laiku es 
neesmu varējis izkustināt akmeni pat par 
milimetru. Ko es daru nepareizi? Kāpēc 
man tas neizdodas?” 

Kungs mīloši atbildēja: „Mans draugs, 
kad Es lūdzu tevi Man kalpot un tu 

piekriti, Es teicu, ka tev šis akmens ir 
jāstumj no visa spēka, un tu visu laiku 
to esi darījis. Es nekad tev neesmu 
teicis, ka gaidu, lai tu to izkustinātu. 
Tavs uzdevums bija tikai stumt. Tagad 
tu nāc pie Manis, domādams, ka manu 
uzdevumu neesi izpildījis, bet vai tā 
tiešām ir? Paskaties uz sevi! Tavas rokas 
ir spēcīgas un muskuļotas, arī mugura 
ir muskuļota un iedegusi brūna, tavas 
rokas ir tulznainas no pieliktā spēka un 
kājas ir kļuvušas masīvas un spēcīgas. 
Caur pretestību tu esi ļoti audzis, un 
tavas spējas ir lielākas nekā agrāk. 
Tas tiesa, ka neesi izkustinājis akmeni 
no vietas, bet tavs aicinājums bija būt 
paklausīgam, stumt un vingrināt savu 
ticību, paļaujoties uz Manu gudrību. To 
tu esi izdarījis. Tagad Es, mans draugs, 
izkustināšu šo akmeni.”

Kad dzirdam vārdu no Dieva, mēs 
cenšamies izmantot savu intelektu, 
lai izskaidrotu, ko Viņš vēlas, bet tas, 
ko Dievs patiesībā grib, ir vienkārša 
paklausība un ticība Viņam... Katrā ziņā 
vingriniet ticību, kas pārvieto kalnus, 
bet tik un tā darbu darīs un kalnus savā 
laikā pārvietos Dievs.

Autors nezināms
Iesūtījusi Līga Dolace
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Vita Rudzīte

Silto un maigo saules staru apmīļota, 
mostas daba, un cilvēki atplaukst smaidā 
un ir tuvāki cits citam.  

20. marta pēcpusdienā draudzes 
nama pagalmā bija manāmi lielāka rosī-
ba nekā parasti. Draudzes bērnudārzs 
„Jēriņš” bija aicinājis pie sevis lielus un  
mazus ciemiņus, kā arī visus, kas vēlējās 
iepazīties ar „Jēriņu” un uzzināt, kā ma- 
zie „jēriņi” iepazīst pasauli, mācās un 
rotaļājas, kā viņi apgūst zināšanas, 
kuras būs nepieciešamas, sākot skolas 
gaitas, kā iepazīst Jēzu, mācās Viņu 
mīlēt, lūgt un Viņam pateikties par katru  
dienu un draugu, par savu ģimeni, tēti 
un māmiņu. Bija prieks starp viesiem 
redzēt ne tikai bērnu vecākus, bet arī 
tuvākos kaimiņus – diakonijas darbinie-
kus un draudzes pansionāta iemītnieces. 

Bērni ciemos pie sevis bija uzaicināju-
ši apmaldījušos un nejauši pagalmā 
nokļuvušo jēriņu Tomiņu. Tomiņš bija 

ATSKATS 
UZ SVĒTKIEM 
DRAUDZES 
DĀRZIŅĀ

neziņā, kur pazudis sniedziņš, kāpēc pie 
debesīm arvien biežāk redzama lielā, 
apaļā un siltā bumba, kas ir dīvainie za-
ļumi un radībiņas, kuras tik jautri čivina 
un lēkā. Bērni, skaitot dzejoļus, dziedot 
dziesmas un ejot rotaļās, iepazīstināja 
Tomiņu ar mīlīgo pavasara saulīti, puķu 
stādīšanu un augšanu, putnu jautro 
dziedāšanu. 

Mazie „jēriņi” aicināja Tomiņu palikt 
pie sevis, lai varētu kopā mācīties un 
rotaļāties. Tomiņš uzzināja, ka mazajiem 
draugiem ir kāds īpašs – vislabākais un  
uzticamākais – draugs Jēzus, kas bēr-
niem ir kā lielākais brālis un gudrākais 
padomdevējs, ka Viņš mīl ikvienu savu 
bērnu, ka varam sarunāties ar Jēzu 
jebkurā laikā un vietā, jo mums visiem 
ir pieejams īpašs telefons – mūsu  lūg-
šanas. 

Man telefons ir pieejams –
Tā mana lūgšana –,
Kur vienmēr laipni atbild Dievs
Un mani uzklausa.

Šo telefonu izmanto
Un neaizmirsti to,
Tas tevi rītos, vakaros
Ar Dievu savieno.

Kad eju gulēt vakarā
Un sāku lūgšanu,
Dievs atbild: „Guli mierīgi,
Es tevi sargāšu.”

Svētku nobeigumā bērni un viesi vie-
nojās kopīgā dziesmā par to, ka pasauli 
vieno Dieva mīlestība. Tā kā Kristus mūs  
ikvienu ir pieņēmis savā mīlestībā 
Dievam par godu un Dieva mīlestība mūs 
vieno, neaizmirsīsim un paturēsim savās 
sirdīs to, ka mums ikvienam jācenšas 
citus pieņemt un jābūt tuvākiem cits 
citam. To šajos svētkos vēlējās parādīt 
arī mazie „jēriņi”. 

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums 
šajā svētku pasākumā!

Lielie un mazie „jēriņi”



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)

Redaktore: Līga Pugoviča       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās:  Erberts un Rute Bikšes, Kārlis Liepkauls, Augusts Kolms, Alise Pīrāga,  

Līga Dolace, Ilze Vītoliņa, Lelde Kupce

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Biruta Kalnciema
Milda Bikše
Māra Mazure
Laimdota Kalna
Austra Spriņģe
Roberts Skuja
Jānis Eglītis
Anita Blumberga
Anita Eglīte
Inese Tomaševska
Valdis Silinieks
Edmunds Krasovskis
Kārlis Liepkauls

86 (06.04.)
85 (29.04.)
83 (22.04.)
83 (23.04.)
81 (27.04.)
80 (80.04.)
75 (17.04.)
70 (26.04.)
70 (28.04.)
55 (16.04.)
45 (15.04.)
40 (12.04.)
40 (19.04.)

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)

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (nometnei, ambulancei, remontam u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un zemes iznomāšana
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure janvārī
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Dators bibliotēkā
Kopēšanas un pasta pakalpojumi
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Lieldienu evaņģelizācijas kartītes
Palīdzības pabalsti
Remonta materiāli
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
Degviela
Elektrība
Kopētāja, datora, printera izdevumi
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
Maināmie paklāji
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Sakaru pakalpojumi
Grāmatas
„Venden” ūdens
Izglītības un apmācības izdevumi (no mērķziedojumiem)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

7602
2055
1970

188
100

56
11971

3376
2089
1427

500
350
263
256
224
194
191
170
150
150
150
135

85
47
41
40
38
31
21
20
18
16
15
11
10

10020

2015. GADA FEBRUĀRA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
DNB bank a, 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"

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

MŪŽĪBĀ

Jānis Darkevičs 
(24.11.1927.–15.02.2015.)
Ausma Farnaste 
(14.01.1926.–20.02.2015.)
Eduards Brodovs 
(12.05.1938.–20.02.2015.)
Elvīra Kregžde 
(09.01.1925.–03.03.2015.)
Ausma Olande 
(20.02.1930.–05.03.2015.)

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Sarmīti un 
Agri Circeņus ar dēliņa Pētera 
piedzimšanu!


