Tādēļ neatmetiet savu paļāvību, tai ir liela alga!

Mīļie draugi, ieejot jaunajā
gadā, vārdi „Tādēļ neatmetiet
savu paļāvību, tai ir liela alga!”
(Ebr 10:35) ir īsti vietā. Neviens
nezinām, ar kādiem izaicinājumiem šajā gadā mums būs
jāsastopas. Tikai par vienu
varam būt pārliecināti – Dievs
ir uzticams un Viņa dotie apsolījumi paliek nemainīgi. Reiz
sendienās, Israēla tautas vadītājam Jozuam esot jaunu
izaicinājumu un uzdevumu
priekšā, Dievs sacīja: „Es tevi
neatstāšu un nepametīšu!”
Šis Dieva dotais apsolījums
iedrošināja Jozuu iet pa jauniem, vēl neiepazītiem ceļiem.
Bībelē atrodamie apsolījumi ir doti arī tev un man. Var
būt, ka tavā sirdī tomēr ir
šaubas un tu vaicā: „Vai varu
būt drošs, ka arī mani Dievs
nekad neatstās un nepametīs?”
Ja piezogas šaubas, atceries,
ka tev ir dots vēl spēcīgāks
apsolījums nekā reiz Jozuam.
Tu dzīvo Kristus, Pestītāja,
laikmetā. Kad Kristus fiziski
atstāja šo pasauli, Viņš saviem
mācekļiem sacīja: „Es esmu

/Ebr 10:35/

ar jums ik dienas līdz laiku
beigām.” (Mt 28:20) Daudzu
pulkā tu esi viens no Viņa mācekļiem, viena no Viņa māceklēm, tādēļ pieķeries droši
ticībā šiem Kristus sacītajiem
vārdiem un saki ar pārliecību:
„Jā, es zinu droši – arī šajā
jaunajā gadā Kristus būs ar
mani ik stundu, ik minūti, ik
sekundi.” Un atceries, ka Dievs
savus solījumus tur vienmēr.
Ja ir kāds, kas ir pilnīgi uzticams, tad tas ir Dievs, savukārt mēs esam tie, kam arvien
jāpaliek lūgšanā, lūdzot, lai
Dievs dāvina mums tādu sirdi,
kurā ir ilgas pēc Dieva, vēlēšanās palikt Viņa klātbūtnē un
patvērumā. Mēs esam tie,
kuri bieži kļūstam mazticīgi.
Sastopoties ar grūtībām, visi
tiekam kārdināti sākt domāt –
vai ir vērts paļauties uz Dievu?
Nenotika tieši tā, kā bijām
iecerējuši. Vai ir vērts? Šis
kārdinājums ir patiesi uzbāzīgs.
Kā varēšu pastāvēt, nepazaudējot sirsnības, mīlestības
pilnas attiecības ar Dievu?
Un zinu taču, ka tikai tādas –
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mīlestības pilnas – attiecības
ir vienīgās auglīgās. Kad
attiecībās kaut kas vairs nav
īsti labi, mēs parasti sakām,
ka ir vajadzīga saruna. Tieši
tā – kad kaut kas sāk klibot
arī attiecībās ar Dievu, ir vajadzīga saruna ar Viņu lūgšanā.
Es atceros lūgšanu, kuru
reiz sacīja ķēniņš Dāvids, un
man šķiet, ka tā ir ļoti laba
lūgšana. Īpaši brīžos, kad
pārņem nedrošība un šaubas.
Dāvids lūdza ar šādiem vārdiem: „Radi manī, ak, Dievs,
šķīstu sirdi un atjauno manī
pastāvīgu garu! .. Atdod man
atkal atpakaļ Savas pestīšanas
prieku un stiprini mani ar paklausības garu!” (Ps 51:12, 14)
Atceries to vienmēr – Dievs
ilgojas dzirdēt tavu lūgšanu,
tavu saucienu pēc palīdzības.
Viņš stiprinās tevi, atjaunojot
tavā sirdī paļāvības un cerības
drosmi, gluži tāpat, kā Viņš
stiprināja un atjaunoja Dāvidu.
Tā tu varēsi atkal celties un
iet, lai sastaptos ar jauniem
izaicinājumiem un piepildītu
tev dotos dzīves uzdevumus.

Dievs, kurš pats nekad
nepagurst, atjauno tos, kuri
pagurst. Arī pravieša Jesajas
grāmatā atrodam iedvesmojošus apsolījuma vārdus:
„Viņš [Dievs] nepiekūst un
nenogurst. Viņa gudrība ir
neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo
stiprumu nespēcīgajiem.
.. kas paļaujas uz To Kungu,
tie dabū jaunu spēku, tā ka
viņiem aug jaunas spārnu
vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien
un nepiekūst, ka viņi iet un
nenogurst.” (Jes 40:28, 29, 31)
Jā, mūsu fiziskais ķermenis,
laikam ritot, nolietojas, bet
mūsu gars, vienmēr no jauna
Dieva stiprināts un atjaunots,
dodas pretī mūžībai. „Tādēļ
neatmetiet savu paļāvību, tai
ir liela alga!”
Lai Dieva dotā cerības un
paļaušanās drosme mūs visus
pavada jaunā gada ceļos!

Svētību un Kristus mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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Svētdien, 10. janvārī, plkst. 13.00 –
Svētdienas skolas skolotāju tikšanās
Rāmavas muižā.
Pirmdien, 11. janvārī, plkst. 18.30
sākas iesvētes mācības. Nodarbības notiks pirmdienās plkst. 18.30. Tās vadīs
mācītāji Jānis Cepurītis un Erberts Bikše.
Pirms iesvētes mācību sākšanas būtu
vēlams atnākt pie kāda no mācītājiem uz
sarunu.
Svētdien, 17. janvārī, plkst. 10.00 –
TV dievkalpojums.
Svētdien, 31. janvārī, pēc dievkalpojuma svinēsim Sadraudzības svētdienu.
Lūdzam paņemt līdzi kādu kārumu kopējam galdam.

Bībelē Zvaigznes dienas notikumi lasāmi Mateja evaņģēlija 2. nodaļā no
1. līdz 12. pantam.
Trīs vīri, kurus Hērods sūtīja meklēt
jūdu ķēniņu, devās līdzi zvaigznei.
Interesanti, ka zvaigzne gudros vīrus
nevadīja pretim vēl lielākam spožumam,
bet gluži pretēji – prom no tā. Ceļš veda
uz mazu, neievērojamu ciemu.
Matejs notikumus apraksta ļoti precīzi,
lai nebūtu vietas šaubām par to patiesumu un vēsturiskumu. Mateja aprakstīto
ir iespējams pārbaudīt, tam bija daudz
liecinieku. Matejs piemin to, ka Jēzus
dzimšanas laikā valdīja ķēniņš Hērods.
Jūdu skolotāji uzskatīja, ka Mesijam
ir jānāk tad, kad Dieva izredzētajai tautai vairs nebūs ķēniņa no Jūdas cilts.
Pirmais svešais, kurš valdīja pār jūdiem,
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Jēzus draudzes 2016. gada
kalendārs
Ir ieradies mūsu uzticamais palīgs
visa gada garumā – Jēzus draudzes
kalendārs 2016. gadam!
Nākamā gada kalendāra tēma –
pieturas. Esam izvēlējušies 12 pieturas
savā dzīvē un ticības ceļā: paļaušanās,
pazemība, pilnība, palīdzība, pieticība,
patiesība, prieks, pieskāriens, priekšzīme,
pateicība, piederība un Pestītājs. Katru
tēmu papildina atbilstošs Bībeles pants.
Mācītājs Erberts Bikše jaunā kalendāra ievadā raksta: „Jaunā gada gaitās
mums visiem noteikti būs vajadzīgs

dievišķs iedrošinājums un mierinājums,
un 2016. gada lozungs ir tik atbilstošs:
„Dievs saka: kā māte mierina, tā es jūs
mierināšu” (Jes 66:13). Dievs nedzied
mums šūpuļdziesmas, bet svētī un mierina mūs ar Bībelē atrodamajiem vārdiem,
kas ir patiesības, žēlastības un mīlestības
piepildīti. Šos vārdus mēs varēsim lasīt
un pārdomāt visa gada garumā. Lai
visiem mierpilns un svētīgs 2016. Tā
Kunga žēlastības gads!”
Kalendārs pieejams Jēzus draudzes
kancelejā un grāmatu galdā. Tā cena –
2,00 EUR. Aicinām izmantot pašiem un
dāvināt saviem mīļajiem!

bija Hērods Lielais. Viņš bija nācis no edomiešu cilts, kas bija cēlusies no Jēkaba
brāļa Ēzava pēctečiem.
Gudrie vīri bija zinātnieki un ķēniņu
padomdevēji. Kā gudrie varēja zināt par
jūdu ķēniņu? Daniēla grāmatā lasām,
ka Daniēls izskaidro ķēniņa sapni, kuru
neviens gudrais nevarēja izskaidrot.
Daniēlam tas izdodas ar Dieva palīdzību,
un tā no nāves tiek izglābti arī gudrie
vīri. Daniēls tiek iecelts par pārvaldnieku,
un tādā veidā ir iespējams izplatīties
vēstij par Dieva dēlu. Dievs Daniēlam
bija atklājis, ka pasaulē nāks visas
pasaules pestītājs (Dan 7:13–14). No
šī pravietojuma arī gudrie uzzināja, ka
jūdu ticīgie gaida atnākam visu tautu
pestītāju. Gudrie bija uzticīgi šai vēstij
un patiesi gribēja Jēzu redzēt un pielūgt.
Viņiem nebija nekā cita kā Daniēlam
dotā atklāsme un zvaigzne, kas bija kā
pamudinājums atcerēties seno stāstu.
Gudrajiem bija jāiet no spožās Bābeles
uz nelielo Jeruzālemi un tālāk uz nabadzīgo Betlēmi. Viņu ceļš veda no ķēniņa,
kurš izveidojis varenu valsti, pie maza
bērniņa. No ārēja spožuma uz kaut ko ne
tik spožu un kārdinošu. Cilvēka prātam
neaptverami, bet Dieva dāvātā ticība ļauj
ieraudzīt īstās, svarīgās lietas, kaut tās

izskatās necili.
Austrumu gudrie bija bauslības apsūdzēti un Evaņģēlija atdzīvināti. Bērniņš
Betlēmes silītē bija viņu pestīšanas apstiprinājums. Gudrajiem mērķis bija sasniedzams, tikai pateicoties praviešu
teiktajam un Rakstiem.
Zvaigzne ir Dieva ticības ārējā zīme.
Zvaigzne, kuru redzēja austrumu gudrie,
nav dabisks spīdeklis; tā ir īpaša parādība, un to nevar izskaidrot ar astronomijas
palīdzību. Kā rakstīts – zvaigzne gāja
pa priekšu –, bet kura zvaigzne var iet
pa priekšu? No zinātnes viedokļa tas ir
neizskaidrojami.
Kad gudrie nonāk līdz namam un
dodas tanī iekšā, viņos nav ne kripatiņas
mulsuma, ka jaundzimušais ķēniņš guļ
silītē. Pie jaundzimušā ķēniņa varēja
nākt ikviens – gan tāli viesi, gan gani,
kuri bija turpat netālu.
Gudrie pielūdza jaundzimušo ķēniņu
un nolika dāvanas. Dāvanas bija īpaša
zīme – ticības apliecība. Ar dāvanām
austrumu gudrie pie Jēzus kājām noliek
savu dzīvi.
Gudrie sapnī saņēma norādījumus
neatgriezties pie Hēroda un devās
prom uz savu zemi pa citu ceļu. Viņi ir
pavisam citi cilvēki, viņi ir Kristū.
Kārlis Liepkauls

DRAUDZES MĀCĪTĀJA ERBERTA BIKŠES UZRUNA LAULĀTO PĀRU VAKARĀ
„PIETURA DIVIEM ĶĪNĀ” 2015. GADA 27. NOVEMBRĪ

Mīļie draugi, izskatās, ka jūsu laulībā
viss ir labi, ja jau esat atnākuši uz šo
vakaru. Varbūt kāds atnācis ar lielu
pierunāšanu. Arī nav slikti! Tas tikai
rāda, ka vēl ir cerība. Tie, kuru laulībā
iet pavisam traki, uz šādiem vakariem
vairs neiet. Īstenībā jau ir tā, ka visi,
kuri vēlētos šādā laulāto vakarā nonākt,
to nemaz nevar izdarīt, jo vietu skaits
ir ierobežots. Un nekur jau arī nav
sacīts, ka visiem laulātajiem uz šādiem
vakariem būtu jāiet.
Bet tie, kuri šovakar esam šeit, – vai
nevarētu būt tā, ka jūsu prātā kādreiz
ir iezagusies doma: „Varbūt man
nevajadzēja precēties ar šo cilvēku, bet
gan ar kādu citu?” Nē, nu nevar būt, ka
šāda doma kādam jebkad būtu ienākusi
prātā! Pavisam neizklausītos kristīgi,
vai ne? Taču, ja nu kārdinātājs ļoti čakli
strādā, pieņemu, ka tāda doma prātā
var iešauties gan. Ceru, ka varat tam
piekrist. Un, ja nu tā notiek, tad ir labi
atcerēties, ka tevi neviens nepiespieda
apprecēt tavu laulāto draugu. Tā bija
tava izvēle. Turklāt diezgan droši, ka
izvēloties klāt bija arī tava mīlestība. Vai
varbūt kāds ir apprecējies kaila aprēķina
vadīts? Ja ir, lai piesakās un padalās
ar mums pieredzē! Tas noteikti būs
visai aizraujošs stāsts, tikai diez vai ar
laimīgām beigām.
No kurienes tad šī doma, ka ar kādu
citu, iespējams, būtu labāk nekā ar
šo, kuru esmu apprecējis? Man šķiet,
viena no atbildēm pavisam noteikti ir
sastapšanās ar grūtībām, kur klāt ir arī
liela deva paša egoisma. Bet kurš jums
ir sacījis, ka grūtību nebūs? Velkam
viņu priekšā un pieprasām, lai solīto
pilda, proti, to, ka būs tikai laime un
vieglums vien! Neviens, kas kristīgi
laulāts, nevar sacīt: „Uz grūtībām laulībā
es neparakstījos.” Parakstījāties gan, un
kā vēl parakstījāties! Kā uz prieku un
laimi, tā arī uz grūtībām un bēdām. Visi
Jēzus draudzē laulātie, ja gribat uz savu

parakstu vēlreiz paskatīties, palūdziet
lietvedei Leldei, lai viņa atšķir jums īsto
vietu laulāto grāmatā un to parāda.
Ikviens, kuri esam baznīcā laulāti,
sakot „jā” vārdu, esam apliecinājuši,
ka laulību solījuma tekstam piekrītam.
Daži gan ir gribējuši teikt alternatīvus
solījuma tekstus, paredzot, ka
atkāpšanās ceļš kādā brīdī varētu
kļūt noderīgs, bet tā jau ir cita tēma.
Vai atceraties, kā šis solījuma teksts
skanēja? Varbūt kāds to var pateikt
no galvas? Nē? Cerēju, ka šis teksts
skaistā ierāmējumā ir piestiprināts
jūsu guļamistabā pie sienas un ka jūs
tajā arvien ieskatāties. Kā svarīgu, bet
arī skaistu atgādinājumu gribu jums
šo solījuma tekstu nolasīt. „Vai tu no
laba prāta un no sirds šo savu līgavu/
līgavaini gribi pieņemt par savu sievu/
vīru, viņu uzticīgi mīlēt un cienīt? Vai
gribi līdz ar viņu saņemt un panest
laimi un nelaimi, priekus un bēdas, kā
jums to Dievs piešķirs pēc sava svētā
prāta? Vai arī apsolies viņu nekad
neatstāt, nedz no viņa/viņas novērsties,
ne šķirties, līdz kamēr pats Dievs jūs
šķirs laicīgā nāvē? Ja to no visas sirds
esi nodomājis un apņēmies, tad to
apstiprini, visiem dzirdot, sacīdams
„jā”.” Vai laulību svētbrīdī visi klātesošie
sadzirdēja šo „jā”? Daži sacījuši to
diezgan klusi. Bet es kā mācītājs, esot
ar seju pret laulājamajiem, nekad vēl
neesmu pieredzējis, ka kāds pateiktu
„nē”. Varbūt savas kalpošanas laikā vēl
to pieredzēšu. Tā tad būs ļoti interesanta
pieredze. Bet no tiem, kas laulāti
baznīcā, viņu „jā” vārds – solījums –,
ceru, tika teikts mīlestībā. Neviens
to nespieda darīt. No laba prāta, no
sirds uzticīgi mīlēt un cienīt, kā rakstīts
solījumā. Medusmēneša laikā? Un pēc
tam – kā būs, tā būs? Nē, gan tad,
kad būs laime un prieks, gan tad, kad
būs nelaime un bēdas. Protams, kad
nāk bēdas un nelaime, tik ļoti gribas
vainot otru. Bet vai ir pamats? Solījuma
tekstā tik labi pateikts: „..priekus un
bēdas, kā jums to Dievs piešķirs pēc
sava svētā prāta.” Paturiet to prātā –
tas otrs ne vienmēr ir vainīgs. Dievs ir
tas, kurš piešķir prieku, bet pieļauj arī
bēdu brīžus. Varbūt Viņu vainosim? Daži
to arī mēģina darīt. Tu sacīji solījumu
un parakstījies, ka nekad neatstāsi,
nenovērsīsies, nešķirsies. Turklāt uz
laiku, kas aizsniedzas līdz nāves stundai.
Dažiem pat no šiem vārdiem izdodas
izdabūt ko „noderīgu”. Viņi dzīvesdrauga

laulības dzīvi padara tik „skaistu”, lai šī
stundiņa viņam pienāktu ātrāk. Tas nu
tā, vairāk kā joks, kurā tomēr ir arī daļa
patiesības.
Laulības solījuma teksts beidzas
ar vārdiem: „Ja to no visas sirds
esi nodomājis un apņēmies, tad to
apstiprini, visiem dzirdot, sacīdams „jā”.”
Ceru, ka jūs visi šo solījumu tā arī esat
devuši – no visas sirds, ar apņēmību,
patiesā mīlestībā un sirsnībā. Zinu
labi: dzīvojam pasaulē, kurā tik viegli
aizmirst solījumus. Bet solījumu turēt
taču vienmēr ir bijusi goda lieta, vai
ne? Ja kāds netur solījumu, ko parasti
par to saka? Tur ir kāda saistība ar
nodošanu, nodevību. Un tā ir patiesība.
Varbūt, ka ir īstais laiks – ne visiem
dzirdot, to jau jūs vienreiz esat darījuši,
bet sirdī – pateikt vēlreiz „jā” savam
dzīvesdraugam, apstiprinot solījumu,
ko reiz devāt. Un atcerieties, ka mīlēt
laulībā nenozīmē tikai brīnišķīgus mīlas
brīžus, bet arī brīvprātīgi kopā ar viņu
novecot. Vai esat savu izvēli izdarījuši?
Īsta mīlestība laulībā vienmēr
izpaužas rīcībā – kā laulības gultā,
tā arī veicot visparastākos ikdienas
pienākumus – mazgājot traukus,
slaukot grīdu vai darot ko citu. Uz
kāda kapakmens reiz bija rakstīti vārdi
„Mūžīgā mīlestībā mūsu piemiņā”, bet
uz kapa kopiņas auga dadži un nezāles.
Vārdi bez seguma. Mīlestības vārdi jūsu
laulībā lai izpaužas rīcībā. Dadžu un
ērkšķu vietā, kas noteikti vienu otru reizi
ir bijuši, lai no jauna atplaukst smaržīgi
ziedi. Lai dārzs paliktu skaists, tas ir
jāmīl un jākopj. Dažreiz patiesi ir ļoti
svarīgi solījumu atjaunot. Varbūt šis jūsu
dzīvē ir īstais brīdis to darīt?
Sirsnībā
mācītājs Erberts Bikše
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Šomēnes lielajā intervijā dalīties pārdomās par paļāvības nozīmi ticīga cilvēka
dzīvē esam aicinājuši trīs jauniešus no
kuplās Baronu ģimenes – Ievu, Mārtiņu
un Dāvi.
Alise Pīrāga

Lūdzu, pastāstiet mazliet par sevi!
Kas jūs esat un ar ko nodarbojaties?
Dāvis: Es mācos 12. klasē un kalpoju
jauniešu darbā kā viens no jauniešu
vadītājiem. Nākotnē gribētu nodarboties
ar psiholoģiju vai veidot pats savu uzņēmumu.
Mārtiņš: Es esmu servisa inženieris
un uzņēmējs. Draudzē kalpoju ar apskaņošanas lietām.
Ieva: Pašlaik studēju Latvijas Universitātē 2. kursā par vidējās izglītības
matemātikas skolotāju. Esmu iesaistījusies
Latvijas Kristīgajā studentu brālībā
(LKSB) kā Rīgas komandas dalībniece,
un esmu arī viena no Jēzus draudzes
jauniešu vadītājiem.
Kā jūs nonācāt Jēzus draudzē?
Ieva: Mēs nenonācām Jēzus draudzē,
mēs te jau piedzimām un uzaugām!
(Smejas)
Mārtiņš: Vecāki parūpējās par to,
ka mēs jau no bērnības tikām audzināti
Baznīcas vidē un tikām vesti uz šo draudzi. Gājām arī Svētdienas skolā. Es Svētdienas skolā gāju līdz 17 gadu vecumam
un paralēli tur kalpoju arī ar aparatūras
lietām. Kopumā tie bija 14 ļoti noderīgi
gadi. Viss, kas mācīts, ir ļoti iespiedies
zemapziņā un neapzināti atklājas ikdienā.
Kāds ir bijis jūsu ceļš pie Dieva?
Dāvis: Es nevaru nosaukt kādu
„klikšķi”, kad visu pēkšņi būtu sapratis.
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Tas notiek vienmērīgi – visu laiku atklājas
kaut kas jauns, visu laiku kaut ko jaunu
saproti. Man liekas, ka fiziskā augšana
bieži notiek paralēli pieaugšanai Kristū.
Mārtiņš: Es piekrītu, ka ticības ceļš
notiek vienmērīgi. Bieži vien tas, ko esam
uzņēmuši un mācījušies Svētdienas skolā,
ir tas, ar ko, mums pašiem nemaz nemanot, ir piepildīta mūsu ikdiena. Piemēram,
ir bijis tā, ka, ilgāku laiku lasot Jaunās
Derības grāmatas, mana runa kļūst
līdzīga konkrētam Jaunās Derības autoram.
Var daudz diskutēt par to, kas ir tas
atgriešanās brīdis, taču reizēm pienāk
mirkļi, kuros tu sajūti, ka Dievs tev ir
īpaši pieskāries un aizkustinājis, piemēram, slavēšanas vakaros. Katram tas
notiek individuāli un katram citādi.
Ieva: Arī mans ticības ceļš ir bijis
diezgan vienmērīgs, tomēr varu atklāt,
ka īpaši vidusskolas posmā piedzīvoju,
kā Dievs uz mani runā, un to, kā Viņš
man palīdz un izved cauri visām grūtībām.
Protams, ticības ceļš turpinās vēl joprojām, un vienmēr ir aizraujoši piedzīvot
to, kā Dievs darbojas un palīdz, it īpaši,
kad ir kāds grūtāks brīdis.
Bībelē teikts: „Neatmetiet savu
paļāvību, tai ir liela alga!” (Ebr 10:35)
Kā jums liekas, kas ir paļāvība?
Dāvis: Es uzskatu, ka cilvēkiem var
būt savi mērķi un tiem ir jābūt, bet
pirms tiem visiem ir jānoliek mērķis darīt
Dieva prātu un uzticēties, ka Dievs vadīs,
sakārtos visu, kā tam jānotiek, dos visu,
kas vajadzīgs. Es domāju, ka paļāvība ir
zināt, ka Dievs dos visu, kas nepieciešams, iemācīs visu, kas jāsaprot.
Mārtiņš: Varu teikt, ka agrāk es paļāvību biju sapratis nepareizi. Tagad

saprotu, ka paļāvība noteikti ir saistīta
ar aktīvu rīcību. Ikdienā ir ļoti svarīgi
saprast, kur mēs gribam nokļūt, kas ir
mūsu mērķis. Līdzīgi ir, kad, braucot pa
pilsētu, mēs paļaujamies uz navigāciju.
Navigācijai vajadzīgas divas lietas: tās
vietas koordinātas, kur mēs atrodamies
tagad, un tās, kur gribam nokļūt. Ja rīt
mums ir kādi plāni vai mērķi, tad tas
sakārto arī mūsu šodienu. Mums katram
jāsaprot, kas dzīvē ir patiesi svarīgs,
jāspēj sakārtot savas prioritātes. Līdzībā
par talentiem mēs redzam, ka tie, kuri
savus talentus bija labi izmantojuši, beigās dabūja klāt vēl vairāk talentu. Tā notiek arī mūsu dzīvē – ja mēs darbojamies
un Dieva dotos talantus un dāvanas lietojam, tad Viņš noteikti tos vairos.
Ieva: Paļāvība, manuprāt, ir stipra
ticība tam, ka, ejot kopā ar Dievu un
lūdzot palīdzību Viņam, viss notiks tā,
kā Dievs to ir iecerējis. Ir taču tik labi
paļauties uz Dievu, it sevišķi, ja zinām,
ka ticīgam cilvēkam pilnīgi visas lietas
nāk par labu. Tātad, paļaujoties uz Dievu,
mēs nekad neriskējam, jo rezultāts vienmēr būs pozitīvs.
Vai paļāvību varam uztrenēt vai
vairot?
Ieva: Bez šaubām, ka paļāvību varam
uztrenēt. Manuprāt, jo vairāk mēs paļaujamies uz Dievu, jo spēcīgāka kļūst mūsu
paļaušanās. Paļaujoties uz Dievu, mēs
nevaram piedzīvot neveiksmi, jo Dievs
vienmēr gādā par saviem bērniem. Piemēram, man tagad ir ļoti saspringts laiks
augstskolā, jāpilda daudz mājasdarbu un
es saprotu, ka es viena ar visu netikšu
galā, bet man tas arī nav jādara, jo es
to darīšu komandā – kopā ar Dievu. Es

lūdzu palīdzību Dievam un paļaujos, ka
Viņš izvedīs cauri šīm grūtībām un viss
nokārtosies. Ir aizraujoši piedzīvot brīnumus; paskatos atpakaļ dzīvē un redzu,
kādu pārdabisku prieku un mieru esmu
saņēmusi savos grūtajos dzīves brīžos.
Dāvis: Paļāvība iet roku rokā ar
uzticību. Mēs pārsvarā paļaujamies un
uzticamies tam, ko pazīstam, tāpēc mēs
varam uztrenēt savu paļāvību, lasot Bībeli,
apmeklējot Bībeles stundas un garīgus
seminārus, kuros iepazīstam Dievu.
Mārtiņš: Manuprāt, paļāvība visvairāk
izpaužas tajos brīžos, kad apzināmies, ka
kaut ko nevaram paveikt. Nav jāmēģina
darīt to, ko var izdarīt tikai Dievs. Piemēram, mēs nevaram nevienam neticīgam
cilvēkam iedot ticību. Ticība ir Dieva dāvana, un katram cilvēkam šis ceļš ir
citāds. Man liekas, ka Svētdienas skolas
skolotāji ļoti labi redz, ka viņi nevienam
nevar iedot ticību. Mums ir jāiet un jādara tas, kas jādara, bet ticību dod Dievs.
Mēs ar to, kādi esam, nesam vēsti. Jautājums: kādu vēsti mēs nesam? Dievs
var mūs lietot, ja mēs uz Viņu paļaujamies
un dzīvojam tā, kā Viņš mums ir atklājis
dzīvot. Svarīgi arī, kā mēs reaģējam uz
to, kas notiek apkārt. Tas viss izriet no
paļaušanās un atgriežas pie pamatjautājuma – kāds ir mūsu dzīves mērķis?
Mums kā kristiešiem mērķis ir nonākt
Debesu valstībā. Jēzus mums arī ir teicis,
lai ejam un mācām visas pasaules tautas,
bet vai mēs to arī kārtīgi darām? Paši
sevi mīlot, mēs varam mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu. Kā var sevi mīlēt?
Apzinoties, ko Dievs man ir devis. Mums
ir dots ļoti liels potenciāls, bet vai mēs
to izmantojam? Mīlēt sevi mums palīdz
arī tas, ka saprotam, kas mēs esam.
Runājot par paļāvības uztrenēšanu, mēs
to varam uztrenēt kā jebkurā sporta
veidā – tikai un vienīgi darot.
Dāvis: Ja mēs paļaujamies, tad pie
mums parādās Svētā Gara augļi – miers
un prieks. Ir bijušas situācijas, kurās
saproti, ka esi bezspēcīgs, un tad, sakot
Dievam, lai Viņš vada, var piedzīvot
pilnīgu mieru. Grūti to izskaidrot, ka tu
ļoti sarežģītā situācijā spēj izjust tādu
mieru un zināt, ka viss nokārtosies tieši
tā, kā Dievs to būs gribējis. Paļaujoties
uz Dievu, es zinu, ka viss, kas notiks,
būs man tas labākais, ka visu Dievs jau
ir paredzējis, visu, kam man būs jāiziet
cauri. Pat tad, ja notiks kas nepatīkams,
ilgtermiņā man tas nāks par labu. Vai
nu tu piedzīvo kādu svētību, vai arī kaut
ko ļoti labu iemācies. Viens gadījums ir
sāpīgāks, otrs priecīgāks, taču ilgtermiņā

abi mums nāks par labu.
Mārtiņš: Es piekrītu Dāvja teiktajam,
ka nekas slikts ar mums nevar notikt.
Ja notiek kas nepatīkams, tad tā tam ir
jābūt un Dievs mums vēlas ko iemācīt.
Es gribētu arī citiem novēlēt vairāk skatīties uz pozitīvo, nevis negatīvo. Arī apkārtējiem mums vairāk vajadzētu teikt
labo, jo slikto cilvēki bieži vien paši zina.
Mēs visi esam eksperti, kad jāatrod negatīvais. Reizēm, ja nevaram neko pozitīvu pateikt, labāk neteikt neko.
Ja paļāvību var uztrenēt, kas varētu būt kristieša „sporta zāle”, kurā
to darīt?
Mārtiņš: Man liekas, ka visa dzīve ir
viena liela sporta zāle. Katrā sporta veidā
ir treneris un komanda. Cilvēks viens
daudz nevar, tāpēc mums ir draudze,
dievkalpojumi, kopīgas aktivitātes. Tā ir
treniņu vieta, kur sastopamies ar citiem
cilvēkiem, kas arī piedzīvo līdzīgus izaicinājumus. Parasti mēs sakām, ka ar
mums viss ir kārtībā, un ārēji izskatāmies
perfekti. Taču ir svarīgi celt gaismā to,
ar ko cīnāmies, un kopīgiem spēkiem
domāt, kā to varam atrisināt. Redzot, ka
Dievs ir palīdzējis citiem cilvēkiem tādās
pašās situācijās, mēs paļaujamies, ka
arī mēs neesam izņēmums un arī mums
Dievs var palīdzēt.
Ieva: Ar sporta zāli mēs saprotam kādu
ierobežotu telpu. Tomēr es domāju, ka
paļāvības trenēšanai nav nepieciešama
kāda konkrēta telpa vai vieta – šī treniņa
vieta ir neierobežota, tā ir visur, ik dienas ap mums. Manuprāt, paļāvību mēs
varam trenēt paļaujoties, jo būtu grūti
iemācīties kaut ko darīt labāk, to nemaz
nedarot un nepraktizējoties! Bieži treniņu
laikā mēs varam piedzīvot neveiksmes,
tomēr ar paļāvību brīnumainais ir tas, ka
mēs nekad nepiedzīvosim neveiksmi. Vai
nav lieliski?
Kā jūs domājat, kas ir paļāvības
alga?
Dāvis: Manuprāt, viena no lielākajām
algām, ko varam saņemt šajā dzīvē, ir
miers. Mūsdienās cilvēki skrien pēc dažādām lietām, kas, viņuprāt, nesīs viņiem
mieru. Viņi dzenas pēc miera, taču tie,
kuri paļaujas uz Dievu, to iegūst tāpat.
Otrais bauslis, kurā noteikts, ka mums
nebūs turēt citus dievus Viņa priekšā,
sasaucas ar to, ka, piesienot sirdi mantai
un neīstajiem dieviem, mēs nevaram
iegūt mieru. Ir jākoncentrējas uz To,
kurš visu ir devis un radījis, nevis uz
pašām mantām un radīto.
Ieva: Paļāvības rezultātā mēs stiprinām savu ticību un izveidojam spēcīgāku

saikni ar Dievu. Tā kā paļāvības rezultāts
vienmēr ir mums labvēlīgs, tad no tā
loģiski izriet, ka saņemam tādus Gara
augļus kā miers, prieks un pateicība. Šos
augļus piedzīvojam ne vien mēs paši, bet
arī cilvēki ap mums, kuri redz mūsu pārsteidzošās emocijas. Tā paļaujoties iegūstam ne vien mēs paši, bet arī cilvēki
mums līdzās.
Mārtiņš: Bez paļāvības mums nebūtu
mūžīgās dzīvības, jo paši to nopelnīt nevaram. Varam tikai paļauties, ka Bībelē
rakstītais ir patiesība. Par to ir jābūt tik
pārliecinātam, ka neviens tevi nevar
izšaubīt. Šo pārliecību var iedot Dievs,
taču mēs to varam vairot arī tad, ja vairojam savas zināšanas – pārzinām
Bībeli. Ja gribam apšaubīt kaut ko, kas
rakstīts Bībelē, tad acīmredzot kaut ko
zinām par maz. Taču ne jau vienmēr ir
izšķiroši svarīgi visu zināt. Mazsvarīgiem
jautājumiem, kas palikuši neatbildēti,
nevajadzētu traucēt mums saprast, kas
mēs esam un uz kurieni ejam.
Tad iznāk, ka ticība bez paļāvības
nekur tālu netiek.
Mārtiņš: Ticība bez paļāvības nevar
pastāvēt. Bībelē rakstīts, ka „ticība ir
stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām”
(Ebr 11:1). Visa paļaušanās ir jāliek uz
Dievu, taču ir ļoti svarīgi arī pašiem kaut
ko darīt, strādāt, izmantot to, ko Dievs
jau tagad ir devis, un tad varam gaidīt,
ka Dievs iedos vēl ko klāt.
Dāvis: Jā, ticība bez paļaušanās jau
pēc definīcijas nav iespējama, jo ticība ir
stipra paļaušanās.
Ieva: Kā gan varētu izpausties mūsu
ticība, ja nebūtu paļāvības? Tad jau uzreiz būtu saprotams, ka mūsu ticība nav
pietiekami spēcīga.
Ko jūs novēlētu jaunajā gadā?
Dāvis: Es novēlētu, lai izdodas atrast
vairāk laika norimt un pavadīt laiku ar
Dieva vārdu. Mums vajadzētu apņemties
lasīt Bībeli katru dienu un tā Dievu iepazīt aizvien labāk!
Mārtiņš: Es novēlētu cilvēkiem visur
vairāk saskatīt pozitīvo un vairāk smaidīt!
Ieva: Novēlu katru dienu saskatīt
kādu Dieva brīnumu un Viņa vadību!
Dieva brīnumi notiek ik dienu, tikai bieži
mēs tos neievērojam. Skaitīsim katru
dienu Dieva svētības, un mēs patiesi
būsim pārsteigti par to, cik brīnišķi Dievs
mūs vada, cik brīnišķi Viņš rūpējas par
saviem mīļajiem bērniem!
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Mīļā Evija! Mani lūdza uzrakstīt par Tevi. Lūdzu, piedod, bet
kādu brīdi nevarēju saņemties. Šķita, tam ir jābūt ļoti īpaši,
gribējās, lai ir sirsnīgi un skaisti, bet tas, ko centos pateikt, izklausījās pēc pareiziem un tukšiem ziepju burbuļiem. Bet diez
vai Tu tā gribētu, lai ir skaisti un pareizi no virspuses. Manuprāt, Tev vienmēr ir bijis nozīmīgi, lai ir pa īstam.
Vienmēr apbrīnoju cilvēkus, kas katru jautājumu vai izvēli
ieliek Dieva rokās un prot arī sagaidīt atbildi. Man biežāk šķiet,
ka es neredzu, kas tieši man jādara. Patiesībā ļoti sen no debesīm nav nokritis neviens konkrēts „Jā, Laura, tagad dari tā un
tā!”. Tā vairāk ir taustīšanās, un tie soļi nepavisam nav pārliecināti, un ceļš gandrīz nemaz nav redzams – labi, ja tuvākais
ceļa stabiņš. Un šajos brīžos iedrošinājuma avots var būt tikai
ticība. Paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par to, kas nav
redzams. Tik vienkārši, bet tik grūti.
Tev uzrakstīt mani iedrošināja Tavā blogā rakstītais (http://
evijastefa.blogspot.com). Tu ļoti daudz runā par šaubām, tieši
par to, ka īsti nav redzams nākamais solis un bieži vien nav
izprotams tas, kas ar mums notiek, tomēr Tu raksti: „Kamēr
nesaprotu, ko nozīmē ar slimību liecināt Dieva godam, es palieku uzticīga Viņa aicinājumam rakstīt savas ļoti personīgās pārdomas un dalīties ar tām.” Tas mani iedrošina arī šajās rindkopās,
kurās jāpastāsta citiem par Tevi, dalīties ar ļoti personiskiem
notikumiem manā dzīvē. Liecināt, kā Dievs caur Tevi darbojies
pie manis.
Pirmais krustojums. Satikšanās
Kāds 2001. gads. Neatceros, kā tieši Tevi satieku pirmo
reizi. Andris Mareku pazīst jau no studiju laikiem, Mareks šad
un tad piestaigā uz mūsu Ķīpsalas ballītēm. Un tad kādā brīdī
jūs atnākat divatā. Mums visiem ir pēc divdesmit, un cits citu
netincinām, kas tā par meiteni kādam uzradusies un kāpēc. Tu
vienkārši esi Mareka meitene.
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Mēs tobrīd neviens nenojaušam, ka būsi arī sieva.
Otrais krustojums. Lūgšana
2001. gada nogale. Jūs ar Mareku uzaicināt mūs kopā sagaidīt Jaungadu Ērgļos pie Mareka vecākiem. Plānoti vēl kādi jūsu
draugi, kā vēlāk uzzināsim – kristieši. Nezinu, kā, bet mēs piekrītam. Atbraucam vēlu vakarā. Mūs sagaida bariņš jauniešu.
Visi sapulcējušies patukšā dzīvoklī un brīdī, kad ierodamies,
pilnā sparā norit piparkūku cepšana mikroviļņu krāsnī. Process
ir interesants, jo, izņemot piparkūkas no krāsns, tās ir vēl
mīkstākas nekā pirms tam, bet pēc kādas pusstundas jau
cietas kā akmens.
Pasniedz vakariņas. Krēslu nepietiek, sēžam tāpat uz grīdas.
Mēs ar Andri drosmīgi uzkraujam sev pilnus šķīvjus (izbadējušies kā vilki) un esam gatavi ēst. Bet tad kāds saka: „Sāksim
ar lūgšanu.” Tik ierasti vārdi šodien, bet toreiz mēs samulstam.
Šī ir pirmā kopīgā lūgšana manā mūžā.
Trešais krustojums. Pieņemšana
Vēlāk tajā pašā vakarā pārceļamies uz Mareka vecāku pirti.
Atceros, kādā brīdī pārējie kristiešu pāri boikotē kopīgo pirtī
iešanu. Iešana puišiem un meitenēm kopā ir pret viņu ticību.
Viņi aiziet, bet jūs ar Mareku paliekat. Ārā ir mīnus 25 grādi.
Ejam pirtī un pēc tam skrienam ar plikām kājām pa sniegu.
Domājot par to, ka toreiz palikāt ar mums, man nāk prātā, cik
bieži Jēzum pārmeta, ka Viņš pavada laiku ar grēciniekiem.
Šī ir mana pirmā saskarsme ar kristiešiem. Jūs ļāvāt mums
justies pieņemtiem.
Ceturtais krustojums. Krāsainas A4 lapas
2002. gada ziema. Tolaik mūsu dzīvē uzrodas kāds cilvēks
no nekristīgiem harismātiem. Viņš diezgan aktīvi diskutē par
ticību – pārsvarā ar Andri. Andris ir nopircis Bībeli. Reiz šis
cilvēks atnāk pie mums un, kamēr gaidām Andri no darba, citēdams vienu Bībeles pantu pēc otra, argumentēti pierāda, cik

esmu nožēlojama. Tobrīd neko daudz par
Bībeli nezinu. Nedomāju, ka viņa nodomi
bija ļauni, bet pēc šīs sarunas jūtos nekam nederīga.
Tieši ap to pašu laiku pie mums viesojaties arī jūs ar Mareku. Arī mums risinās
saruna par ticību. Ļoti palicis atmiņā, kā
Tu atbildi uz jautājumiem. Kaut kā dzīvi
un reāli. Stāsti par sevi, par to, kā nonāci
pie Dieva, kāda dzīve Tev bija pirms tam.
Es spēju identificēties ar Tavu stāstu, jo
nāku no vides, kurā nav kristiešu. Man ir
svarīgi dzirdēt, ka arī tādi kā es, bez
jebkādām zināšanām par Bībeli un Dievu,
var atgriezties. Prom ejot, pavisam neuzkrītoši Tu izvelc no somas kaut kādas
krāsainas A4 lapas. Saki, ka tie ir tādi
materiāli – pamata lekcijas par ticību,
par Dievu, varot palasīt, ja gribas.
Es lasu. No tām lapām, ko Tu man
iedod, pirmo reizi mūžā uzzinu par Jēzu
Kristu.
Piektais krustojums. Palmu
svētdiena
2003. gada Pūpolu svētdiena. Jūs ar
Mareku uzaicināt mūs uz Jēzus baznīcu.
Neprasi man šodien, kāpēc, bet mēs atnākam. Sēžam lejā zālē kreisajā pusē,
un es skatos uz palmu, kas stāv zem
kanceles. Tiek pieminēta Palmu svētdiena,
un es domāju – cik vareni, ka speciāli
šim notikumam atvesta palma! Tu vēlāk
saki, ka palma tur stāv visu laiku. Pusi
dievkalpojuma man vienkārši birst asaras.
Ir sajūta, ka esmu satikusi kādu sen pazīstamu, bet vēl nespēju pateikt, ko. Šis
ir varbūt trešais dievkalpojums manā
mūžā.
Kopš jūs uzaicinājāt mūs pirms 12 gadiem, esam palikuši Jēzus draudzē.
Sestais krustojums. Krustvecāki
2012. gads. Jūs ar Mareku aicināt
mūs kļūt par jūsu meitiņas Marijas krustvecākiem. Mēs tielējamies. Sakām, ka
mums jau ir divas krustmeitiņas, bet
krustvecāki no mums pavisam švaki –
neatceramies ne dzimšanas, ne vārda
dienas, dāvanu sagādāšana arī nevedas,
čubināšanās – nepavisam. Bet Tu toreiz
saki, ka dzimšanas dienu datumi nav
galvenais. Mareks piebilst, ka tad, ja šad
un tad paturam mazo lūgšanās, darām
to, kas, viņaprāt, krustvecākiem jādara.
Mums šķiet, ka to mēs varam, un piekrītam.
Neviens tobrīd neredzam un nevaram
redzēt, kādi notikumi sekos. Par spīti
cilvēcīgām šaubām un neziņai, esmu Tev
pateicīga, ka esi ļāvusi būt Tavai ģimenei

tik tuvu. Es mācos paļāvību uz Dievu no
Tevis. Paldies Tev par to.
Septītais krustojums. Šis templis
pieder Dievam
2015. gada oktobris. Esmu pie Tevis
mājās. Sarunājamies par dziedināšanu
un paļāvību uz Dievu. Kamēr jūs aizbraucat uz ķīmijterapiju, palieku pieskatīt
mazo Mariju. Marija grib spēlēties, bet
pareizā saimniece Marta manī grib rosīties. Beigās apturu sevi, un mēs pavadām
laiku ar krustmeitiņu. Pēc viņas lūguma
vismaz astoņas reizes pilnā skaļumā
klausāmies dziesmu „Šis templis pieder
Dievam”. Smiedamās lēkājam pa istabu
un dziedam līdzi. Ir labi būt kā Marijai,
kaut vai uz mirkli.
Nākamo reizi šo dziesmu dziedam
bērēs. Tavi draugi saka, ka tā ir Tava
mīļākā dziesma.
Astotais krustojums. Aicinājums
Tu savā blogā raksti, ka meklē savu
aicinājumu. Es ticu, ka tas, ko mums
atklāj, daudziem jo daudziem der par
stiprinājumu. Ir tik nozīmīgi dzirdēt par
šaubām un tomēr palikšanu ticībā. Par
pakrišanu un celšanos. Par cīņu, kas notiek katru dienu. Par iegremdēšanos dziļi
ciešanās, lai tur sastaptu Jēzu.
Tu vienmēr esi meklējusi dziļāko būtību, un, jā, no malas tā var šķist pārlieka
nopietnība, bet, ja runa ir par ticību, es
domāju, bez dziļuma nevar. Tu nekad
neesi peldējusi pa virsu.
Devītais krustojums. Zupa
Tas pats oktobris. Pēc Tava lūguma un
norādījumiem todien vāru Tavai ģimenei
dārzeņu un siera zupu. Jā, šī recepte
nav nekāda Amerika, bet nebiju šādi
gatavojusi, noteikti ne ar brokoļiem, jo
man vienmēr šķitis, ka bērni tos vispār
neēd. Sanāca ļoti garšīgi! Vāru pēc tam
mājās, un varu droši teikt, ka tā tagad ir
mūsu iecienītākā zupa.
Tā it kā ir milzīga pretruna – runāt un
domāt par mūžību, par ticību un paļāvību
un tajā pašā laikā par kaut ko tik ikdienišķu kā zupa. Bet, kad Tu aizgāji, man
bija sajūta, ka Tu esi man atstājusi šo
zupu. Jā, arī visu to iepriekš minēto,
mazos, bet varenos darbus, kur Tu biji
Dievam paklausīga un tāpēc kāds cilvēks
tika atgriezts, bet arī zupu. Varbūt, lai
atgādinātu, ka paļāvība uz Dievu nav
kaut kas grandiozs, ietērpts skaistos vārdos vai pareizos darbos, – tas vienkārši
ir kaut kas, bez kā mēs vispār nevaram
izdzīvot, tieši tāpat, kā mēs nevaram izdzīvot, ik dienas nepaēdot. Tāpēc Tavas

zupas recepti nododu tālāk arī citiem
izsalkušajiem, labi?
Šī brīža krustojums. Palikt ticībā
Paldies Tev, ka esi bijusi līdzās, kad
tas bija nepieciešams. Ka esi bijusi
Kristum paklausīga. Ka esi bijusi brīnišķīga sieva savam vīram un mamma
saviem bērniem. Tagad ir mūsu laiks lūgt
pēc ticības. Lai nepagurstam ticēt, ka
Kristū joprojām esam kopā ar Tevi.
Laura Ceļmale
Foto: Laura Šūlmeistare

Evijas zupas recepte
Sastāvdaļas: 4 burkāni, 1 kālis,
5–6 kartupeļi, kāda lielāka daiva
brokoļa, neliels puķukāposts, „Anniņas”
garšvielas bez sāls, 2 kastītes kausētā
siera „Dzintars”.
Pagatavošana. Sagriež gabaliņos
burkānus, kartupeļus, kāli un kopā ar
garšvielām un sāli vāra zupas katlā. Kad
dārzeņi gandrīz mīksti, sagriež brokoli
un puķukāpostu un pievieno zupai.
Pavāra pavisam īsu brīdi. Beigās iemaisa
„Dzintara” sieru un – zupa gatava!
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PATEICĪBA
Sveicam Jēzus draudzē 2015. gada 20. decembrī iesvētītos draudzes locekļus!

Rūdolfs Brīvlauks

Dina Parādniece

Artūrs Moisejevs

Inga Smirnova

Klāvs Liepkauls

Draudzes pensionāri sirsnīgi pateicas
par brīnišķīgajām draudzes brāļu
un māsu sagatavotajām
Ziemassvētku dāvanām.

Laura Sterģe

SIRSNĪGI SVEICAM!
Raitis Koļesņikovs

Ingrīda Gile

Antra Pētersone

Ieva Barone

Ženija Dambure
Biruta Sproģe
Imants Piro
Antonija Indersone
Jautrīte Maļina
Anita Jēgere
Marta Rauska
Ina Balamovska
Šarlote Līduma
Kristīne Rubene
Mārtiņš Ozers
Zigmunds Cerbulis

Luīze Strautmane

Diāna Lao-Lodiņa

Sandis Lao-Lodiņš

Jānis Pildavs

Ieva Plaude

Alise Ceļmale

Līva Blumbeka

Ēvalds Ābelskalns

95
86
84
84
75
55

(06.01.)
(21.01.)
(11.01.)
(14.01.)
(25.01.)
(05.01.)

55
55
45
45
40
40

(08.01.)
(20.01.)
(11.01.)
(30.01.)
(15.01.)
(27.01.)

KRISTĪTI
Ilmārs Kaķītis

Edgars Ozoliņš

Gustavs Silnieks
Edgars Ozoliņš
Artūrs Moisejevs
Sandis Lao-Lodiņš
Antra Pētersone

Daniēls Doze

2015. GADA NOVEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (remontam, izglītībai, Alfa kursam u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām
Draudzes locekļu nodevas
Kopā
Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki)
Dziesmu grāmatu iegāde (no mērķziedojumiem)
Nodokļi
Grāmatu iegāde
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Apkure
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Palīdzības pabalsti
Ziedojums Rīgas prāvesta kancelejai
Degviela
Elektrība
Dzimšanas dienu kartītes
Kopētāja izdevumi
Pasta pakalpojumi
Atkritumu izvešana
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Tīmekļa vietnes izdevumi
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kancelejas preces
Reprezentācijas izdevumi
Kopā
Redaktore: Līga Pugoviča

3781
2676
2034
30
235
8756

4085
3434
2484
629
500
444
350
232
224
170
150
150
142
100
99
50
47
44
42
33
32
29
28
23
14
10
8
8
13561

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Mācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis otrdienās plkst. 17.30

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Rūdolfs Brīvlauks
Klāvs Liepkauls
Ilmārs Kaķītis
Ēvalds Ābelskalns
Alise Ceļmale
Antra Pētersone
Luīze Strautmane
Inga Smirnova
Raitis Koļesņikovs
Ieva Barone

LAULĀTI
Aigars Akmentiņš un Agnese
Rudene
Edgars Ozoliņš un Anda
Krūzamjagi

MŪŽĪBĀ
Dzidra Bindere
(25.10.1938.–22.05.2015.)
Evija Stefaņenkova
(18.01.1979.–01.12.2015.)
Dzidra Rožkalne
(14.08.1934.–05.12.2015.)

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Kārlis Liepkauls, Laura Ceļmale, Alise Pīrāga
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00

IESVĒTĪTI
Edgars Ozoliņš
Ingrīda Gile
Laura Sterģe
Artūrs Moisejevs
Daniēls Doze
Alise Zvirgzdiņa
Jānis Pildavs
Līva Blumbeka
Diāna Lao-Lodiņa
Sandis Lao-Lodiņš
Dina Pārādniece

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša
trešajā sestdienā plkst. 15.00
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju kamera
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
DNB banka, konts: LV94RIKO0002013007985

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"

