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Sirsnībā
mācītājs Erberts Bikše

Darbs, skola, augstskola, 
gādāšana par ģimeni, mājas 
dzīvi. Pienākumi, pienākumi, 
pienākumi...

Iesaistīšanās kādā no 
kalpošanas jomām draudzē. 
Atbildības uzņemšanās, pie-
nākumi, rūpes. Pēc laika pa-
manām, ka daudz kas kļuvis 
par rutīnu, kurā sākam justies 
noguruši, prieku pazaudējuši. 
Saprotam, ka kaut kas nav  
īsti labi, bet kas? Varbūt 
atteikties no kādiem pienāku-
miem, kuru, šķiet, kļuvis par  
daudz? Dažkārt tiešām ir jāiz-
vērtē prioritātes un no kaut 
kā jāatsakās. Un tomēr ne 
vienmēr. 

Itin bieži vaina ir tā, ka 
visos daudzajos pienākumos 
un uzdevumos ilgu laiku 
neviens par mūsu darbu un 
pūlēm nav pateicis sirsnīgu 
paldies, pateicis, ka tas, 
ko darām, ir nozīmīgs un 
vērtīgs. Justies novērtētam, 
vajadzīgam – tā taču ir viena 
no mūsu pamatvajadzībām! 
Ja nu neviens par mūsu darbu 
nepasaka paldies, pēc laika 
savos pienākumos sajūtamies 
vieni, lai arī fiziski esam kopā 
ar citiem.  

Protams, mūsu dzīves un  
kristīgās kalpošanas uzdevu- 
mu veikšanā mūsu īstā moti-
vācija ir Kristus aicinājums, 
tomēr vienlaikus visi zinām, 
cik liela loma ir tam, ka mūs 
novērtē arī cilvēki, ka laiku 
pa laikam saņemam atzinību. 

Ir arī tādi brīži, kad mums  
ir vajadzīga ne tikai atzinība, 
bet arī ļoti praktisks atbalsts  
vai iedrošinājums. Kad kāds  
pūlas, nesot smagu priekšme- 
tu, šķiet tik pašsaprotami 
piedāvāt palīdzību, sakot:  
„Vai atļausi, es tev palīdzēšu?”  
Ir taču tik patīkami un ieprie-
cinoši, ja kāds pienāk tev klāt 
un saka: „Vai es nevarētu tev 
palīdzēt? Es labprāt gribu to  
darīt.” Nevis gaidīt uzaicināju- 
mu, bet ieraudzīt iespēju 
kādam viņa darbā, pienākumu  
veikšanā palīdzēt, saprotot, 
ka mūsu atbalsts šim cilvē-
kam varētu atjaunot labo 
sajūtu – es te neesmu viens, 
ir ļaudis, kuri redz manas 
pūles, tās novērtē un ir gata- 
vi iesaistīties, atbalstīt, palī-
dzēt.

Un uzmundrinājums. Ne 
vienmēr viss, ko darām, veicas  
un izdodas tā, kā mēs to būtu 

vēlējušies. Vai tādēļ viss tūlīt 
jāmet pie malas? Kad bijām 
bērni, vai mums viss tūlīt 
izdevās? Nu kaut vai kurpju  
šņoru sasiešana. Bet mūsu  
gudrie vecāki sacīja: „Priecājos,  
ka tev jau izdodas tīri labi. 
Pamēģināsim vēlreiz, un tu 
redzēsi, ka tev izdosies to 
izdarīt.” Un tagad taču mums 
izdodas sasiet kurpju šņores, 
ja vien neesam jau kļuvuši tik 
stīvi, ka nespējam pieliekties. 
Bet tā jau ir cita problēma.

Nevis vīpsnāšana par neiz- 
došanos, bet priecīgs uzmun-
drinājums mums visiem ir tik  
svarīgs. Mēs visi to arī gaidām.  
Apustulis Pāvils, rakstīdams 
draudzēm, zināja, cik svarīgi  
ir novērtēt citu veikumu, sacīt 
iedrošinošus, uzmundrinošus  
vārdus. Piemēram, draudzei 
Efezā viņš raksta, ka priecā-
jas par to, ka draudzei ir ļoti  
īpaša, sirsnīga mīlestība  
(Ef 1:15). Un vēstulē Timo- 
tejam Pāvils uzteic Timoteju 
par viņa neviltoto ticību 
(2Tim 1:5). Pāvils ne tikai  
pats izsaka atzinību un 
uzmundrina, bet arī aicina 
mūs to darīt, sakot: „Uzmun-
driniet cits citu!”

Tas ir ielūgums būt vērī- 
giem citam pret citu. Mums  
apkārt ir ļoti daudz talantīgu 
cilvēku, kuri ļoti pašaizliedzīgi 
strādā, arī kalpo draudzē. 
Novērtēsim to kā lielu dāva-
nu, ka šādi cilvēki ir! Bez 
viņiem daudz kas nevarētu 
notikt. Pateiksim viņiem 
biežāk paldies par to, ko viņi 
dara, atbalstīsim ar savu  
gatavību palīdzēt, iesaistīties,  
uzmundrināsim viņus, aplie-
cinot, ka viņu ieguldījums ir 
ļoti svarīgs. Atcerēsimies, ka 
pateicība un uzmundrinājums 
dod spārnus priecīgai turp- 
mākajai dzīvei un darbam.  
Mums visiem šo spārnu atjau-
nošanās jaunam lidojumam ir 
ļoti nepieciešama.

Milzīgs un sirsnīgs paldies 
jums, visi mīļie, kuri esat de- 
vuši savu laiku un spēku, lai  
Evaņģēlija vēsts par Kristu  
varētu izpausties visdažādāka- 
jos veidos! Zinu, ka dažkārt  
jūtaties noguruši. Raudzīsi-
mies kopā uz mērķi. Un mērķis  
ir tā vērts, lai būtu un paliktu  
kalpošanā, cits citu uzmun-
drinot un iepriecinot.
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Jau otro gadu visā Latvijā norisinājās 
„Baznīcu nakts” – pasākums, kura laikā 
baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras 
un garīgās vērtības. Katrs dievnams vei-
doja programmu pēc saviem ieskatiem, 
kopā radot krāšņu un aizraujošu noti-
kumu. 

Jēzus baznīcā vakara gaitā varēja 
dzirdēt mūsu bērnu korīša uzstāšanos, 
kā arī lielā kora priekšnesumu: dzies-
mas piecās valodās ar Ingus Macata un 
Sabīnes Brantas varenajiem vokāliem solo 
partijās. Bija iespēja redzēt, cik sarežģīti 
un precīzi jādarbojas ērģelniekam: Vitas 
Kalnciemas priekšnesums tika filmēts 
un zālē sēdošajiem rādīts tiešraidē uz 
lielā ekrāna. Programmā bija paredzēta 
arī mūziķa Goran Goras uzstāšanās, 
tomēr veselības sarežģījumu dēļ viņa 
priekšnesums nenotika. Tā vietā uzstājās 
un atzinību guva mūsu slavēšanas trio – 
Alise Blūma, Anna Pīlāce un Katrīna 
Daņiļeviča. Klavieres un akustiskās 
ģitāras papildināja vijole, radot īpašu 
atmosfēru, kurā slavēt Dievu.

Mazie bērni varēja veidot smilšu 
aplikācijas un zīmēt, bet mazliet lielākie 
uz „vācu gala” trepēm bija iekārtojuši 
atpūtas stūrīti ar dažādām spēlēm un 
māršmelovu cepšanu. Par pieaugušajiem 
bija parūpējusies Līga Dolace, kas 
saklāja uzkodu galdu un vadīja vakaru 
draudzīgās sarunās. Savukārt baznīcas 
zālē bija aplūkojama mākslinieces Eli-
tas Ābeles kristīgo kartīšu izstāde; tajās 
fiksētas skaistas dabas parādības, kas 
paskaidrotas ar Bībeles pantiem. Vakara 
nobeigumā bija iespēja dzirdēt Somijas 
kamerorķestra Collegium Musicum Lohja 
priekšnesumu – kompozīcijas no Žana 
Sibēliusa repertuāra. 

Mūsu draudzi pasākuma laikā – no 
plkst. 18.00 līdz 24.00 – apmeklēja 
vairāk nekā 250 dalībnieku, un aptuveni 
10 līdz 20 no viņiem mūsu baznīcā bija 
pirmo reizi. 

Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kuri 
atsaucās un palīdzēja šajā kalpošanā – 
gatavoja priekšnesumus, dekorēja, 
klausījās, skatījās un pēc tam palīdzēja 

„BAZNĪCU NAKTĪ”

„Baznīcu nakts” otrajā gadā pulcēja 
30,5 tūkstošus cilvēku visā Latvijā. 
Pasākumu Rīgā apmeklēja 18 000 cilvēku, 
kas lielāku interesi nekā pērn izrādīja 
par baznīcām Rīgas priekšpilsētās – 
Čiekurkalnā, Vecmīlgrāvī un Āgenskalnā. 
Plaši apmeklētas bija arī Vecrīgas un cen-
tra baznīcas. Reģionos, kur šis pasākums 
norisinājās pirmo reizi, atsaucība bija 
īpaši iepriecinoša – kopējais apmeklētāju 

skaits Latvijas reģionos sasniedza 12 500.
Pasākumā iesaistījās 145 baznīcas. 

Bija pārstāvētas kristīgo konfesiju – 
luterāņu, katoļu, baptistu, adventistu, 
metodistu, pareizticīgo un vecticībnieku – 
baznīcas un klosteri ar savu garīgo un 
kultūras mantojumu.

No reģioniem vislabāk „Baznīcu nakts” 
bija apmeklēta Kurzemē, kur norises vie-
tas – 35 baznīcas – kopā apmeklēja gan-
drīz 5000 cilvēku. Viens no lielākajiem 
„Baznīcu nakts” norises centriem Kurze-
mē bija Liepāja, kas deviņos dievnamos 
pulcēja aptuveni 2500 cilvēku. 

Otrs vislabāk apmeklētais reģions bija 
Vidzeme, kur šajā pasākumā piedalījās 
vairāk nekā 4000 cilvēku. Īpaši labi ap-
meklēti bija „Baznīcu nakts” pasākumi 
luterāņu un katoļu baznīcās Smiltenē, 
Alūksnē un Drustu ev. lut. baznīcas kalnā, 
kur bija sagatavota krāšņa vakara prog-
ramma. Nelielajā Augstrozes ev. lut. baz-
nīcā bija gandrīz 300 apmeklētāju, kas ir 
gandrīz 10 reizes vairāk nekā ikdienā.

Sirsnīgākie pasākumi notika 15 Latga-
les baznīcās, uz kurām „Baznīcu nakts” 

vakarā devās aptuveni 2300 cilvēku. 
Iepriecina tas, ka labi tika apmeklētas 
mazās baznīcas, piemēram, Balvu un 
Šķilbēnu katoļu baznīcas un attālā 
Jasmuižas Svētā Krusta pagodināšanas 
katoļu baznīca Preiļu novadā.

Zemgalē „Baznīcu nakts” visaktīvāk 
norisinājās Jēkabpilī (3 baznīcas un 
klosteris), Jelgavā (3 baznīcas) un Dobelē 
(1 baznīca). Šajā reģionā „Baznīcu nakti” 
kopā apmeklēja 1300 interesentu.

Šim pasākumam bija nodrošināta liela 
publicitāte, un tas plaši izskanēja gan 
nacionālajos, gan reģionālajos plaš sazi-
ņas līdzekļos. Aktīvi iesaistījās arī pašas 
draudzes, jo draudžu dzīve ir mūs die-
nī ga un aktīva – 70 % draudžu nodro-
ši na komunikāciju sociālajos tīklos 
(Facebook, Twitter un draugiem.lv).  
Pasākuma laikā informācijas apmaiņa 
tiešsaistē notika Twitter kontā  
(@BaznicuNakts), savukārt pēc šī 
pasākuma plašs apskats ir izveidojies 
„Baznīcu nakts” Facebook kontā.

Inese Knipše

PAR GARĪGĀS  
KULTŪRAS NOTIKUMU
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baznīcu sakārtot. Varbūt cilvēku acīs 
mūsu nebija daudz, taču Dieva acīs – 
pie tiekami! „Kristus miers lai valda jūsu 
sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena 
miesa; esiet pateicīgi!” (Kol 3:15)

Edgars Gertners
Foto: Agnese Tukāne

Tas „viens” ir ļoti svarīgs! Atklāt, ieraudzīt, pamanīt, saskatīt mazās lietas, 
tās novērtēt un par tām pateikties. Īstenojot mazās lietas dzīvē, mēs ieraugām, 
kā tās pieaug un kā svētība vairojas. Par to kopīgi domāsim nometnes nedēļā!

VASARAS NOMETNĒ UZ PIECĀM SKAISTĀM DIENĀM PULCĒSIMIES KOPĀ 
VISA DRAUDZE – NO VISMAZĀKĀ LĪDZ VISLIELĀKAJAM!

LAIKS: 2015. gada 19.–24. jūlijs (svētdienas vakars – piektdienas diena).

VIETA: atpūtas komplekss „Kurzemes pērle”, Kalvenes pagasts, Aizputes 
novads (www.kurzemesperle.lv) – 180 km no Rīgas (50 km no Liepājas).

REĢISTRĒŠANĀS UN MAKSĀŠANA: līdz 7. jūlijam draudzes kancelejā.

7. jūlijā plkst. 18.30 – nometnes SAPULCE.

TUVĀKA INFORMĀCIJA, JAUTĀJUMI, PALĪDZĪBA:  
nometnes vadītāja Rute Bikše, mob. t. 25959533,  
e-pasts: info@jezusdraudze.lv.
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Uz interviju par uzmundrinājuma 
nozīmīgumu un par to, kāda ir dzīve ar 
Dievu, esam aicinājuši Elīnu un Jāzepu 
Bikšes.

Intervējusi Alise Pīrāga

Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā?
Jāzeps: Es strādāju par mājaslapas 

administratoru un filmēju un montēju 
video raidījumus Latvijas Kristīgajā radio.

Elīna: Es pašlaik esmu simtprocentīga 

mamma un sieva. Pirms tam es strādāju 
finanšu jomā.

Kā jūs nonācāt līdz Jēzus draudzei?
Jāzeps: Es jau no bērnības esmu Jēzus 

draudzē. Var teikt, ka esmu piedzimis 
un uzaudzis baznīcā. Ap 11. klasi galvā 
kaut kas saslēdzās un es sāku vairāk 
apzināties Dievu un ticības lietas. Man nav 
bijis viens konkrēts brīdis, kad es būtu 
apzināti pieņēmis Jēzu. Dieva klātbūtne 
dažos brīžos ir bijusi vairāk jūtama, taču 

es ar to esmu uzaudzis un visu laiku bijis 
kristīgā vidē, tāpēc viena konkrēta brīža, 
kad būtu noticis „klikšķis”, nav bijis. 

Elīna: Mani uz Jēzus draudzi atveda 
Jāzeps, un tā sākās mana ticības dzīve. 
Es esmu gājusi Svētdienas skolā, taču 
pa īstam ticības dzīvei pievērsos, kad 
Jāzeps mani atveda uz šo draudzi. Es visu 
laiku biju meklējusi mieru un atbildes, 
un kristietība sniedz gan atbildes uz 
jautājumiem, gan arī mieru, kuru citur 
atrast nevar.

Šī numura tēma ir „Uzmundriniet 
cits citu”. Vai jūs atceraties kādu 
situāciju, kad tieši uzmundrinājums 
un iedrošinājums ir bijis izšķirošais?

Elīna: Man jebkurā lielākā lēmumā 
ir nepieciešams iedrošinājums. Mani 
vienmēr uzmundrina un iedrošina vīrs. 
Ja man ir kādas šaubas, piemēram, 
jautājumos par darba maiņu, tad viņš ir 
tas, kurš stiprina. 

Jāzeps: Mēs jau vairāk vai mazāk 
zinām, kas ir pareizi un kas būtu jādara. 
Man, iespējams, tādas situācijas, kad 
izšķirošais ir iedrošinājums, vēl tikai 
būs. Es laikam tik daudz nepaļaujos uz 
cilvēku vārdiem kā uz Dieva vārdiem un 
Viņa patiesību. Tu jau redzi Dieva vārdā, 
vai tas, ko dari, ir pareizi, turklāt Bībelē 
dažām lietām jau redzi arī iznākumu. Tas 
iedrošina uz Dieva vārdu paļauties un 
stipri pie tā turēties arī nākamajās reizēs, 
kad ir līdzīgas situācijas. 

Kāda loma ticīga cilvēka dzīvē ir 
uzmundrinājumam?

Elīna: Es domāju, ka tam ir liela loma, 
it īpaši, ja cilvēks par kaut ko šaubās. Ir 
ļoti svarīgi, ka blakus ir kāds, kurš to redz 
un ar vārdiem spēj pacelt, stiprināt un 
uzmundrināt.

Jāzeps: Es savā ticības dzīvē esmu 

Brali, 
uzmundriniet

_
, cits 

citu!
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diezgan patstāvīgi gājis uz priekšu, īpaši 
neskatīdamies uz to, ko saka citi. Esmu 
pats mēģinājis caur Bībeli izprast Dieva 
gribu, taču iedrošinājums, ko esmu 
saņēmis, ir nācis no tuviniekiem – no 
cilvēkiem, uz kuriem tu vari paļauties un 
par kuriem zini, ka viņi patiesi un no sirds 
priecājas par tevi un taviem panākumiem, 
jūt tev līdzi. Tāpēc iedrošinājumu vairāk 
esmu izjutis nevis kā padomu došanu, 
bet kā tuvinieku un draudzes emocionālu 
klātbūtni. 

Vai mēs, kristieši, cits citu 
pietiekami uzmundrinām un sakām 
labus vārdus?

Elīna: Starp kristiešiem attiecības un 
atmosfēra pilnīgi noteikti ir daudz jaukāka 
un siltāka nekā ārpusē. Tur izpaužas un 
valda Dieva mīlestība.

Jāzeps: Protams, mēs varam teikt, 
ka uzmundrinājuma nepietiek, jo 
vai tad kādreiz varēsim apgalvot, ka 
mīlestības un labu vārdu ir par daudz? 
Taču, ja runājam par kristīgo vidi, tad 
mums ir jāpaskatās pašiem uz sevi. Kad 
skatāmies uz sevi, bieži vien ieraugām, 
ka paši varētu teikt vairāk iedrošinošu un 
iepriecinošu vārdu draudzei un cits citam. 
Katram būtu jāstrādā pašam ar sevi. Dievs 
radīja cilvēku Ēdenes dārzā, kur apkārt 
viss bija labs, un tas bija pats par sevi 
saprotams, tāpēc vēl joprojām mēs bieži 
vien labo uzskatām par pašsaprotamu 
un pamanām tieši slikto un nepareizo. Ja 
kaut kas ir bijis labi, es cenšos pieiet pie 
cilvēkiem un to pateikt, nenoklusēt, ka 
man tas ir paticis vai mani ļoti uzrunājis. 
Ir tomēr svarīgi par savu padarīto darbu 
dzirdēt ko labu no cilvēkiem. 

Man liekas, ka Dievs strādā ar 
mums arī caur citiem cilvēkiem, 
uzmundrina mūs caur citiem, tāpēc, 
ja ir sajūta, ka jāpasaka kas labs, tad 
tas ir jādara!

Jāzeps: Jā, man šķiet, ka Dievs mūs 
ir iekārtojis tā, ka mūsu ceļš pie Viņa iet 
caur līdzcilvēkiem. Ja mēs gribam kalpot 
Dievam, mums ir jākalpo cilvēkiem! Ne 
velti Jēzus par to vairākkārt ir runājis, 
piemēram, kad Viņš sacīja, ka to, ko mēs 
esam darījuši vismazākajiem, mēs esam 
darījuši Viņam. Tas parāda, ka pats Dievs 
mājo savā draudzē un arī ikvienā no 
vismazākajiem brāļiem. Iedrošinot citam 
citu draudzē, jāatceras, ka to darām 
nevis mēs, cilvēki, bet to dara pats Dievs! 
Tāpēc, kad Dieva Gars mūsos saka, ka 
kaut kas otram cilvēkam ir jāpasaka, 
viņš jāiedrošina, tad tas ir jādara, jo 
īstenībā tas ir pats Dieva Gars, kas caur 
mums runā uz citiem cilvēkiem un viņus 
iedrošina, nevis mēs.

Kāda loma uzmundrinājumam ir 

ģimenes dzīvē un audzinot jauno 
paaudzi?

Elīna: Bērns jau pats ir kā 
uzmundrinājums. Bērns ienes tik lielu 
prieku, ka tev nemitīgi gribas smaidīt un 
priecāties par vismazākajiem sīkumiem. 
Kad bērns uzsmaida vai samīļo, tas ir ļoti 
liels uzmundrinājums. 

Jāzeps: Es piekrītu, jo pieaugušie 
reti kad ir tik atklāti un patiesi kā mazi 
bērni. Tas rada īpaši labu sajūtu. Droši 
vien tieši tāpēc mazi bērni visiem patīk 
un tāpēc arī Kristus mūs aicina būt kā 
bērniem. Bieži vien augot mēs bērniem 
raksturīgās īpašības pazaudējam, un pie 
tām ir jāmācās atkal atgriezties. 

Elīna: Pie dēliņa mēs redzam arī to, ka 
viņam nekas cits nav vajadzīgs, lai tikai 
blakus būtu mamma un tētis. Viņam nav 
svarīgas materiālās lietas – galvenais, lai 
visi būtu kopā, un tad viņš ir laimīgs. Arī 
to mēs varam mācīties – neraizēties par 
materiālo pusi, jo ir citas lietas, kas tevi 
dara laimīgu un priecīgu. 

Kad Pāvils rakstīja Korintas 
draudzei par uzmundrinājumu, 
viņš līdztekus minēja arī prieku, 
pilnveidošanos, vienprātību, mieru... 
Kas no tā jums kristīgajā vidē pašlaik 
šķiet aktuālākais?

Jāzeps: Es domāju, ka visvairāk no 
tā mēs izdzīvojam prieku, reizēm man 
pat šķiet, ka to izdzīvojam par daudz – 
ka dažkārt kristīgajā vidē šis prieks ir 
nevietā, tas ir virspusējs. Manuprāt, 
tā ir liela necieņa pret Dievu, ja mēs 
sava Radītāja priekšā kaut ko tēlojam. 
Mums kā Baznīcai kopumā būtu nemitīgi 
jāpilnveidojas, un tad arī radīsies patiess 

prieks no patiesiem augļiem, kā arī miers 
un vienprātība. Mums jānožēlo grēki, 
jāpilnveidojas un jātuvojas Dievam. Tad 
arī mūsu dzīve būs sakārtota. 

Kā mums iet ar vienprātību?
Jāzeps: Ja visi centīsies dzīvot 

saskaņā ar Rakstiem un izprast Dieva 
gribu, tad būs arī vienprātība. Šķelšanās 
bieži vien sākas tad, kad paši izdomājam, 
ko gribētu darīt: atnākam uz baznīcu un 
darām to, ko gribam mēs, nevis ko grib 
Dievs. Vienprātība nāk caur pazemību 
pret citiem un caur tuvošanos Dievam. 

Kas no Pāvila minētā jums pašlaik 
ir aktuāls savā dzīvē?

Elīna: Grūti pateikt, kas man pašai 
tagad ir svarīgs. Man pašlaik svarīgākais 
ir domāt par bērnu, par viņa vajadzībām 
un to, lai viņš izaugtu par Dieva bērnu. 

Jāzeps: Nevaru īpaši izcelt kaut 
ko vienu, bet noteikti svarīga ir 
pilnveidošanās – tas, ka mēs Dieva 
priekšā nākam pazemībā un lūgšanā 
un sakām, lai notiek Viņa prāts, nevis 
mūsu; lai Viņš vada un audzina mūs, lai 
cik sāpīgi tas reizēm arī nebūtu; lai Viņš 
ir tas, kurš valda mūsu dzīvē, jo beigās 
mēs gribam nokļūt Viņa valstībā. Es 
nedomāju, ka mēs varam cerēt uz laicīgu 
mieru pasaulē un mūsu ikdienas dzīvē, jo 
mēs tomēr dzīvojam grēcīgā pasaulē, kur 
valda grēks. 

Kāda ir dzīve ar Dievu?
Elīna: Dzīve ar Dievu ir mierpilna. 

Pirms es iepazinu Dievu, es ļoti uztraucos 
par nāvi. Kopš esmu iepazinusi Dievu un 
uz Viņu paļaujos, uztraukuma vairs nav – 
ne par nāvi, ne citām lietām dzīvē. Es 
zinu, ka bez Dieva ziņas nekas nenotiks. 
Galvenais ir visu likt Viņa rokās un zināt, 
ka būs tā, kā Viņš būs izlēmis, neatkarīgi 
no mūsu miera vai satraukuma un mūsu 
vēlmēm. 

Jāzeps: Es teiktu, ka dzīve ar Dievu 
ir tāda, kā rakstīts Dieva vārdā: „Jo 
Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta 
viegla” (Mt 11:30). Dzīve ar Dievu ir 
tāda, ka pilnīgi nesavienojamas lietas 
kļūst savienojamas: jūgs, kas nav nekas 
patīkams, ar Dievu tāds kļūst. Man liekas, 
ka tā ir kristieša dzīve – ka mēs dzīves 
grūtībās saredzam vieglumu un jēgu. 
To pasaule nekad nesapratīs. Viņiem 
liekas, ka mūsu Dievs pasaules priekšā ir 
pilnīgi izgāzies – Viņš ir piesists krustā, 
Viņa mācekļi ir izklīduši, visa Viņa dzīve 
ir beigusies ar pilnīgu krahu. Savukārt 
mums, kristiešiem, tieši tā ir kulminācija, 
caur ko tiekam glābti. Kristīga dzīve ir 
ar jēgpilnu redzējumu – sliktajā mēs 
saredzam labo. Arī Dieva vārdā rakstīts, 
ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk 
par labu. 
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Šī gada maijā mūsu draudzes Svēt-
dienas skola svinēja savu 30. jubileju. 
Savukārt 24. maijā Svētdienas skolas 
skolotāji un audzēkņi pulcējās uz izlaidu-
mu Rāmavas muižā. Paldies Dievam par 
brīnišķīgo Svētdienas skolas mācību gadu 
un saulaini skaisto izlaidumu! Izlaidumā 
bērni dāvanā saņēma grāmatiņu, kurā 
apkopota lielākā daļa ludziņu, ko ikviens 
Svētdienas skolas dalībnieks varēja vērot 
katru otrdienas vakaru. Īpaši mīļš paldies 
Evijai Godiņai par jauko grāmatiņas di-
zainu, Gunai Zanderei par skaistajiem zī-
mējumiem un Gunai Kokumai par milzīgo 
darbu, rakstot šos skečus! Liels paldies 
grāmatnīcai Amnis par grāmatiņas izdo-
šanu un realizēšanu!

Dažus stāstiņus vēlamies piedāvāt arī 
draudzes avīzes lasītājiem.

***

Vai vienmēr esi priecīgs, kad gribi 
tāds būt? Lasi tālāk un uzzini, kā 
Edītei un Gunai veicās ar prieka 
meklēšanu un radīšanu.

Guna ir atnākusi pie Edītes, lai kopīgi 
dotos uz Svētdienas skolu.

Guna: Čau, Edīte! Esi gatava? Varam iet 
uz Svētdienas skolu?

Edīte: Čau, Guna! Laikam jau ne. Man 
šodien nav noskaņojuma.

Guna: Kas noticis? Man tieši izskatās, 
ka tev vajadzētu nākt, lai uzlabotu 
garastāvokli.

Edīte: Es gribu būt priecīga, bet nekas, 
ko daru, man īsti nesagādā prieku. Bībelē 
taču ir teikts, ka prieks ir viens no Svētā 
Gara augļiem, bet es to nejūtu. Esmu to 
pazaudējusi un kopš vakardienas jo īpaši 
meklēju.

Guna: Nu labi, pastāsti vairāk, kur tu 
prieku esi meklējusi!

Edīte: Nuuuu… Piemēram, vakar es 
spēlēju datorspēles, bet pēc kāda laika 
man apnika un es nemaz nebiju kļuvusi 

priecīgāka. Vēlāk aizgāju uz veikalu, 
nopirku našķus, bet, kad biju tos apēdusi, 
man sāka sāpēt vēders un es nemaz 
nebiju priecīga. Tā nu tāda saskumusi arī 
gāju gulēt…

Guna: Zini, man šķiet, ka tu meklē prieku 
neīstajās vietās.

Edīte: Man jau arī tā sāk likties, bet kur 
tad lai es to meklēju?

Guna: Man arī ir sliktas dienas, kad neko 
negribas un nekas nepatīk!

Edīte: Guna, tiešām? Tev arī ir tādas 
dienas? Lūdzu, pastāsti, mani tas ļoti 
interesē! Man likās, ka es esmu vienīgā, 
kurai ir šādas „sliktās dienas”!

Guna: Es mēģinu aizmirst par savu slikto 
noskaņojumu un iepriecināt kādu citu – 
mammu, brāli, draudzeni. Un, kad esmu 
kādu citu iepriecinājusi, tad arī pati jūtos 
krietni priecīgāka.

Edīte: Tas man nebija ienācis prātā – būs 
jāpamēģina!

Guna: Brīžos, kad nejūties priecīga, 
mēģini atcerēties visas tās labās un 
brīnišķīgās lietas, ko Dievs tev ir dāvājis, 
un es ticu, ka tava sirds no prieka sāks 
līksmot! Un vēl tev noteikti jānāk man 
līdzi uz Svētdienas skolu, jo prieks nāk no 
Dieva. Kā jau tu pati teici, tas ir Svētā 
Gara auglis. Jo tuvāk iepazīsim Dievu, jo 
priecīgāki mēs kļūsim!

Edīte: Es jau tagad jūtos priecīgāka, 
kad aprunājos ar tevi! Guna, dosimies 
uz Svētdienas skolu, lai varam piedzīvot 
Dieva dāvāto prieku!

***

Vai esi kādreiz mēģinājis izpirkt 
savus grēkus ar labajiem darbiņiem? 
Lasi tālāk un uzzini, kā ar to veicās 
Gunai.

Edīte, Guna un Mārtiņš dodas mājās un 
sāk plānot riteņbraucienu, kurā paredzēts 
arī pikniks. Visi to tik ļoti un ilgi ir gaidījuši.

Mārtiņš: Meitenes, varbūt dodamies 
riteņbraucienā jau šovakar?

Guna: Ak nē, šovakar diemžēl nevaru.

Edīte: Tas nekas! Varam rīt. Cerams, būs 
saulaina dieniņa.

Guna paņem plānotāju.

Guna: Nē, diemžēl arī rīt nevaru.

Mārtiņš: Parīt?

Guna: Nē, arī parīt nevaru.

Edīte: Kas tev tas par blociņu, kas noraida 
visas riteņbraucienam piedāvātās dienas?

Guna: Tas ir mans nedēļas plānotājs. Es 
to iegādājos pagājušajā nedēļā, lai man 
nesajuktu visi ieplānotie darbiņi.

Mārtiņš: Ko tu tik daudz esi saplānojusi?

Guna: Šodien apsolīju palīdzēt mammai 
diakonijā. Rīt man ir koris baznīcā.

Edīte: O! Tu dziedi baznīcas korī? Nekad 
nebiji pieminējusi!

Guna: Jā, kopš pagājušās nedēļas. Parīt 
es krustmātei palīdzēšu tīrīt baznīcu. 
Aizparīt palīdzēšu māsīcai saklāt ēdiena 
galdus Alfa kursam, un brīvdienās mēs 
dosimies uz Rāmavas muižu palīdzēt 
pavasara darbos.

Mārtiņš: Kāpēc tev, Guna, tik daudz 
kalpošanu?

Guna: Kā? Nav daudz – katru dienu viena.

Edīte: Tas ir par daudz – nogursi ātrāk, 
nekā pienāks brīvdienas! Vai kaut kas 
noticis, Guna?

Mārtiņš: Jā, man arī tā šķiet! Kopš 
pagājušās nedēļas, kad iegādājies 
plānotāju un iestājies korī. Nu, nu, Guna, 
stāsti, kas noticis...

Guna: Ak! Pagājusī nedēļa... Negribu par 
to runāt...

Edīte: Stāsti, mēs esam tavi draugi!

Guna: Abas ar māsīcu pagājušajā nedēļā 
pagalmā spēlējām bumbu. Es netīšām 
izsitu kaimiņa logam stiklu. Mēs abas 
nobijāmies un aizbēgām.

SvEtdienas skolas stAsti
- -
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PALĪDZI MĀRTIŅAM NOKĻŪT PIE EDĪTES UN GUNAS, LAI DRAUGI VAR SPĒLĒTIES KOPĀ!

Mārtiņš: Ak, sportistes! Jums vajadzēja aiziet pie kaimiņa un 
atvainoties, tad viņš ļoti nedusmotos.

Guna: Zinu, zinu... Mēs nākamajā dienā aizgājām atvainoties 
un pateicām, ka atlīdzināsim zaudējumus. Kaimiņš, protams, 
nebija priecīgs, bet teica, ka viņam apdrošināšana jau 
nosedza zaudējumus. Es tik slikti jutos par to, ka aizbēgu un 
uzreiz nepateicu, tāpēc domāju, ka savu vainu varētu izpirkt, 
iesaistoties dažādās Baznīcas aktivitātēs. Lai Dievs redz, ka 
esmu laba meitene.

Edīte: Ak, Guna, kā tev kaut kas tāds ienāca prātā? Savu vainu 
tā nevar izpirkt – ar labiem darbiņiem.

Guna: Vainas apziņa tik ļoti nospieda sirdi, ka šķita – ja darīšu 
Dievam tīkamus darbus, Viņš uz mani vairs nedusmosies.

Mārtiņš: Guna, vai piedošanu lūdzi?

Guna: Jā, bet kaimiņš nebija priecīgs.

Mārtiņš: Ne jau kaimiņam, bet Dievam.

Guna: Ak, Dievam... Nē, nelūdzu gan, biju aizņemta, domājot, 
kādā kalpošanā varu iesaistīties.

Edīte: Guniņ, ar to vajadzēja sākt – ar piedošanu! Mēs par to 
nevaram samaksāt vai to nopirkt. Piedošana ir dāvana, ko Dievs 
mums dāvina savā žēlastībā.

Mārtiņš: Tev vienkārši no sirds bija jānožēlo un jālūdz piedošana. 
Tad tavi grēki tiek piedoti, Jēzus par tiem jau ir samaksājis.

Edīte: Tieši tā – Apustuļu darbos 13:38 ir rakstīts: „Tāpēc zinait, 
brāļi, ka caur Viņu jums tiek sludināta grēku piedošana.”

Guna: Tik vienkārši, un man taps piedots... Paldies, draugi, ka 
man to pastāstījāt!
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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 jūnijā, jūlijā un  
augustā atvērta
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

Redaktore: Līga Pugoviča       Korektore: Inguna Puķīte
Izdevuma sagatavošanā piedalījās:  Erberts Bikše, Lelde Kupce, Alise Pīrāga, Vita Rudzīte,  

Edgars Gertners, Inese Knipše, Anda Miķelsone
Dizains, maketēšana: Filips Tālbergs (Evijas Godiņas prombūtnes laikā)

         SIRSNĪGI SVEICAM!

Jubilāri jūlijā 
Jānis Blusiņš
Anna Jansone
Margarita Lazdiņa
Valentīna Krastiņa
Laimdota Sprince
Gaida Dambe 
Harijs Martinsons
Gunārs Ploriņš
Liene Vilsone
Silva Mamaja
Velga Zēberga
Ina Frīdberga
Jeļena Ceple

Jubilāri augustā  
Teofils Tālivaldis Spriņģis
Benita Riekstiņa
Velta Anna Polmane
Dzidra Rožkalne
Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Rudīte Seska
Jadviga Balandiņa 
Gunta Zemitāne
Ilze Apine
Lidija Strokoļeva

91 (02.07.)
91 (18.07.)
86 (19.07.)
85 (08.07.)
84 (14.07.)
81 (05.07.)
81 (16.07.)
81 (31.07.)
70 (28.07.)
65 (02.07.)
55 (22.07.)
50 (03.07.)
40 (19.07.)

84 (28.08.)
83 (03.08.)
83 (20.08.)
81 (04.08.)
81 (16.08.)
81 (24.08.)
75 (22.08.)
75 (31.08.)
65 (07.08.)
50 (21.08.)
50 (22.08.)

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 (remontam, jauniešu darbam, nometnei u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Nodokļi
Apkure aprīlī
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Palīdzības pabalsti
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remonta materiāli
Degviela
Kancelejas izdevumi
Elektrība
Grāmatas
Ugunsdzēšamo aparātu apkope
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
„Rīgas ūdens” 
Tīmekļa vietnes uzturēšana
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

3278
2771
1877

460
115

8501

4225
1036

990
699
500
350
300
224
212
200
150
125
125

99
95
48
47
25
25
23
14
14
10

9536

2015. GADA MAIJA 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

Marija Gerucka 
(17.06.1915.–26.05.2015.)
Emīlija Bambāne 
(08.07.1929.–03.06.2015.)

DIEVA DĀVANA

LAULĀTI

Sirsnīgi sveicam Martu un Edgaru Kabatiņus 
ar meitiņas Elizabetes piedzimšanu un 
Esteri un Marku Rožkalnus ar dēliņa Mateja 
piedzimšanu!

Pēteris Melnbārdis un Sandra Vilne
Andrejs Reinfelds un Ausma Leščinska
Sandis Sīpols un Juta Strautiņa
Mārtiņš Laizāns un Regīna Grivko
Gatis Šults un Iveta Šurma

KRISTĪTI

Pēteris Circens
Harijs Mucenieks
Marta Jurjāne

Ernests Jurjāns
Šarlote Račko
Rūta Upeniece

Draudzes senioriem katra 
mēneša pirmajā un trešajā 
pirmdienā ir iespēja bez mak-
sas frizēties salonā „Košuma 
Darbnīca”. Iepriekš jāpiesakās 
draudzes diakonijā pie  
Jolantas (tel. 28377608) vai 
Ilzes (tel. 29372676).

DIAKONIJA INFORMĒ


