Mana palīdzība nāk no Tā Kunga!

Ir pienācis agrs Lieldienu
rīts, bet pasaule un cilvēks
par augšāmcelšanās brīnumu
neko vēl nezina. Krusta sāpju
un zaudējuma smagums vēl ir
dzīvā atmiņā, bet laiks rit uz
priekšu, nekas nav apstājies.
Marka evaņģēlijā (16:1–8)
mēs lasām, ka trešās dienas
rītā pēc Jēzus krustā sišanas
uz kapu nāk Marija Magdalēna,
Marija, Jēkaba māte, un Salome – trīs sievietes, kuru sirdī
un apziņā dzīvi klātesošs ir
Lielās Piektdienas moku ceļš.
Viņas nāk uz kapu, lai Jēzus
miesas svaidītu ar smaržīgām
zālēm. Esot ceļā, viņas cita
citai jautā: „Kas mums novels
akmeni no kapa ieejas?” Šie
ir paši pirmie vārdi, pats pirmais jautājums Lieldienu rītā.
Šis jautājums ir ļoti svarīgs.
Tas kaut ko būtisku pasaka
par cilvēka varēšanu un vienlaikus par cilvēka nevarēšanu.
Pat visām kopā sievām nepietiktu spēka izkustināt akmens
bluķi, kas spēkā varenāks un
uzticami nolikts par kapa
sargu, tāpēc, jo tuvāk kapam
viņas nāk, jo svarīgāks kļūst

/Ps 121:2/

šis jautājums. Viņas saprot,
ka pašu spēki ir par vāju, lai
akmens bluķi izkustinātu no
vietas, un vienīgais, kas atliek,
nonākot pie kapa, ir atzīt savu
vājumu pasaules smaguma
priekšā.
Arī mūsu dzīves un ticības
pieredzē ir notikumi, kuros
uzdodam līdzīgus jautājumus
kā sievas, Lieldienu rītā esot
ceļā uz kapu. Mums katram ir
kādi „neizkustināmie” un par
mums spēkā pārākie dzīves
brīži, kad izmisīgi jautājam:
„Kurš mums palīdzēs, kurš
novels sāpju vai neziņas smagumu? Kur meklēt palīdzību,
kad mūsu varēšana ir tik
niecīga, bet pārspēks nomāc
jebkuru cerību?” Ar šiem jautājumiem sākas mūsu katra
Lieldienu rīta sapratnes ceļš,
kad līdzās sievām soli pa
solim arī mēs atklājam, cik
noraizējušies un bezspēcīgi
esam par daudzām lietām
savā dzīvē. Bet, nonākušas
pie kapa, sievas ierauga brīnumu – smagais un neizkustināmais akmens ir novelts. Mēs
lasām: „Pacēlušas acis, tās
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redzēja – akmens jau novelts.”
Citiem vārdiem sakot, kāds ir
aizsteidzies cilvēka nespēkam
un nevarēšanai pa priekšu,
kāds mūsu vājumā mūs ir apsteidzis, lai mēs nevis piedzīvotu sakāvi, bet svinētu uzvaru.
Tukšais kaps gan sievām,
gan arī mums katram ir Lieldienu atbilde, kas šajā mēnesī
mūs pavadīs ar lozunga vārdiem: „Mana palīdzība nāk no
Tā Kunga!” Lieldienas ir īstenība par Dievu, kurš nāvi ir
uzvarējis ar dzīvību. Viņa
priekšā pat smagais akmens
bluķis atkāpjas un kļūst par
padevīgu kalpu, dodot ceļu
Dzīvības Ķēniņam. Neizkustināmā grēka un nāves vara
augšāmcelšanās rītā ir pārspēta, tā ir uzvarēta! Lieldienu gaviļu laiks Baznīcā arī
mūs aicina droši satvert šo
Jēzus uzvaru, dzīvojot nevis
ar nevarēšanas apspiestu
sirdi, bet uzlūkojot tukšo kapu
kā liecību nerimstošai Dieva
žēlastībai un klātbūtnei. Lieldienu uzvara ir dzīvības sauciens, kam mēs esam aicināti
uzticēties un sekot.

Tā sauktajā vecajā dziesmu
grāmatā ar numuru 194 ir
mums pazīstamā dziesma
„Palīdzi, Jēzu, ka uzvarēt varu”.
Tā ir atrodama arī jaunajā
dziesmu grāmatā (Nr. 328),
tikai tā ir kļuvusi... par vienu
pantu īsāka. Tomēr šis zudušais pants visspilgtāk atklāj
Lieldienu gaviļu laiku – dzīvi
Jēzus uzvarā, dzīvi, esot atpirktiem no nāves un uzticētiem debesu valstībai. Šis
pants skan: „Palīdzi, Jēzu,
man uzvarā palikt, Kad sirds
sāk pagurt, un rūpesti spiež.
Lūgšanā rokas uz Tevi vien
salikt, Prom Tavi vēji lai nedienas griež! Pestītāj mīļais, jel
lūgšanu dzirdi, Stāvi man klāt
un stiprini sirdi!”
Lieldienas māca uzvaru un
tukšo kapu ne tikai ieraudzīt,
bet šajā uzvarā arī dzīvot,
tāpēc nepaliksim pie tukšā
kapa, bet paliksim pie Jēzus
uzvaras, pie Lieldienu pestīšanas vēsts, kas caurauž visu
mūsu ticības dzīvi – no šodienas līdz mūžībai!
Sirsnībā
mācītājs Jānis Cepurītis
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10. aprīlī pēc dievkalpojuma,
plkst. 12.00, – mācītāja Jura Uļģa lekcija „Mistiķi jeb entuziasti baznīcā – posts
vai svētība?”
17. aprīlī pēc dievkalpojuma – nometnes tēmas „idejošana”. Ņem savas
idejas, kāda šogad varētu būt nometnes
tēma, un nāc uz tikšanos!
24. aprīlī plkst. 10.00 – jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums.
24. aprīlī pēc dievkalpojuma –
sadraudzība. Lūgums paņemt līdzi kādu
našķi kopīgajam galdam.

Draudzes priekšnieks Māris Pētersons

		

Pēc nolikuma, draudzes valdē
automātiski ir arī abi draudzes mācītāji –
Erberts Bikše un Jānis Cepurītis.
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DRAUDZES PILNSAPULCE 2016. GADA 13. MARTĀ
13. martā mūsu draudzē notika pilnsapulce, kurā atskatījāmies uz pagājušā
gada notikumiem un aplūkojām draudzes
nozaru darbu, statistiku un nākotnes
plānus.
Pilnsapulces sākumā draudzes priekšnieks Māris Pētersons informēja par notikumiem draudzē 2015. gada laikā.
Pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos
mūsu draudzē notika Linarda Rozentāla
lekcija „Modernā medicīna un garīgums”,
brīvprātīgo kalpotāju apmācības cikls
„Elīša – stāsts par absurdu ticību”, slavēšanas vakars grupas Arma Dei vadībā,
pavasara svētki bērnudārzā „Jēriņš” un
Bībeles studiju cikls trešdienās. Starp
aprīļa un maija notikumiem minama
lielā talka Rāmavas muižā un dievnamā,
Svētdienas skolas 30 gadu jubileja un
velobrauciens Rīga–Ogre.
Vasarā mūsu draudze piedalījās pasākumā „Baznīcu nakts”, organizēja draudzes vasaras nometni „Viens, divi, trīs...
viss sākas ar Vienu”, kas notika Aizputes
novada atpūtas kompleksā „Kurzemes
pērle”, kā arī uzklausīja Santas Cilēvičas
stāstu par pieredzi Tanzānijā. Septembrī
mēs svinējām mācītāja Jāņa Cepurīša
ievešanu kalpošanā Jēzus draudzē, piedalījāmies maratonā Nike Riga Run un iesaistījāmies LELB jaunās dziesmu grāmatas atvēršanas svētkos.
Gada pēdējie mēneši bija notikumiem
īpaši bagāti. Oktobrī draudzes koris viesojās Kristus Spēka Aizkraukles ev. lut. baznīcas 25 gadu jubilejas dievkalpojumā.
Kalpošanā tika ievests jauniešu darba
jaunais vadītājs Klāvs Liepkauls, savukārt Rāmavas muižā notika amerikāņu
mācītāja Terija Heses (Terry E. Hoese)
seminārs „Konfliktu risināšana, turot

mieru”. Novembrī mūsu dievnamā viesojās profesors Leons Taivāns ar lekciju
„Islāms un kristietība”. Mūsu draudze
tika pārstāvēta arī vadītāju konferencē
The Global Leadership Summit. Starp
daudzajiem notikumiem jāmin arī mūziķa
Goran Goras koncerts Pirmajā Adventē,
laulāto pāru vakars Ķīnā un tas, ka sākām dziedāt no jaunajām LELB dziesmu
grāmatām.
Notikumiem bagāts bija arī gada nobeigums. Decembrī Jēzus draudzē notika
Arma Dei pielūgsmes vakars, kora koncerts
„10 pateicības” un grupas Arma Dei
vadītā draudzes eglīte. Rāmavas muižā
svinējām gan māmiņu, gan jauniešu
Ziemassvētku balli. Mūsu draudze tika
pārstāvēta arī Ziemassvētku pasākumā
LELB Diakonijas Atbalsta centrā bērniem
un ģimenēm „Roku rokā”, kā arī Baldones bērnu namā. Ziemassvētku vakarā
varējām būt liecinieki Svētdienas skolas
uzvedumam „Kas ir šis bērns?”.
Jāpiemin arī tādas nozīmīgas draudzes
darbības jomas kā jauniešu vakari, diakonijas un ambulances darbs, dievnama
remonts un īpašumu apsaimniekošana,
mūziķu, kancelejas, bibliotēkas, grāmatu
galda darbs un daudzas citas kalpošanas
jomas, kas uztur mūsu draudzi.
Pilnsapulci turpināja draudzes revidents Jānis Miķelsons, kurš iepazīstināja
mūs ar draudzes aktivitātēm, izteiktām
skaitļos. Jēzus draudzē pašlaik ir 861 loceklis. 46 cilvēki pagājušajā gadā ir
iesvētīti, bet 35 cilvēki – atjaunojuši
savu piederību draudzei. No citām draudzēm ir pārnākuši 7 cilvēki, bet uz citām
draudzēm aizgājuši 8 cilvēki. 86 cilvēki
ir kļuvuši par neaktīviem draudzes
locekļiem.

2015. gadā Jēzus draudzē notika
120 dievkalpojumi, no kuriem 110 bija
ar Svēto Vakarēdienu. Svētdienas dievkalpojumus apmeklē aptuveni 310 cilvēki,
bet svētku dievkalpojumus – aptuveni
450.
Pagājušā gada laikā kolektē tika savākti 29,9 tūkstoši eiro, ziedojumos –
78,7 tūkstoši eiro un citos veidos (draudzes locekļu nodevas, nomas maksa,
SIA „Ceļš” iemaksas u. c.) – 36,8 tūkstoši
eiro. No 78,7 tūkstošiem eiro, ko draudze
saņēma ziedojumos, 66,9 tūkstoši ir
nākuši no privātpersonām, 6,4 tūkstoši –
no ārvalstniekiem, 3,3 tūkstoši – no uzņēmumiem un 2,1 tūkstotis ir anonīmi
ziedojumi. Kopā draudzes ieņēmumi
2015. gadā veidoja 145,4 tūkstošus eiro.
Runājot par izdevumiem, 68,5 tūkstoši
eiro pagājušajā gadā ir izmaksāti algās
un nodokļos, 16,9 tūkstoši – īpašuma
nodokļos, 10,7 tūkstoši eiro samaksāti
par nometni, bet 9,5 tūkstoši – par apkuri un elektrību. Šī ir tikai daļa no izdevumiem. Kopā draudzes izdevumi
2015. gadā veidoja 155,2 tūkstošus eiro.
Tas nozīmē, ka izdevumi bija par 9,8 tūkstošiem eiro lielāki nekā ieņēmumi.
Draudzes nākotnes plānos ietilpst
dalība LELB 27. sinodē, kas notiks šī
gada 3. un 4. jūnijā, kā arī Reformācijas
500 gadu jubileja, ko svinēsim 2017. gadā.
Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalsta
draudzes darbu kalpojot, ziedojot un paturot draudzi un tās vajadzības savās
lūgšanās! „Patiešām, Dieva ceļš ir pilnīgs,
Tā Kunga vārdi ir pārbaudīti un patiesi,
Viņš ir par vairogu visiem, kas meklē
patvērumu pie Viņa.” (2Sam 22:31)
Alise Pīrāga
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Kad domājam par palīdzības sniegšanu citiem cilvēkiem, noteikti prātā
nāk diakonijas darbs un tajā kalpojošie cilvēki. Šomēnes uz lielo interviju
esam aicinājuši Jolantu Cukuri un Ilzi Kolmu, lai runātu par to, kā
Dievs caur mums var pieskarties citiem cilvēkiem un kā mēs varam būt
Viņa instrumenti šajā pasaulē.
Augusts Kolms

Lūdzu, pastāstiet par savu kalpošanu draudzes diakonijā!
Ilze: Diakonijas darbības joma ir ļoti
plaša. Daļa šī darba notiek draudzes namā, kur ir drēbju istaba un medpunkts
jeb ambulance. Palīdzību meklē gan
draudzes locekļi, gan cilvēki no tuvākas
vai tālākas apkārtnes, kuri ir dzirdējuši,
ka pie mums var vērsties ar kādiem lūgumiem. Nozīmīgs ir darbs ar draudzes
vecāko paaudzi – pansionāts draudzes
namā un mājapmeklējumi.
Jolanta: Pansionātā jeb sociālās aprūpes dzīvoklī dzīves nogali pavada vecākās
paaudzes cilvēki. Pirms tam mēs ar viņiem
esam bijuši tuvu pazīstami jau daudzus
gadus. Mēs viņiem palīdzam nodzīvot šo
laiku cienīgos apstākļos. Pamatā ir ļoti
ģimeniskas attiecības. Nesen runājām ar
vācu draudzes mācītāju Šohu, un viņš
stāstīja, ka šis modelis, kas pie mums
darbojas jau 23 gadus, Vācijā ir pilnīgs
jaunums.
I: Šī grupu dzīvošana kā ģimenē – ar
vienu kopēju ēdamistabu un katrs savā
istabiņā, bet ar šo ģimenisko kopību – ir
modernākais, uz ko tagad tiecas Vācijas
pansionāti.
J: Draudzes namā notiek arī senioru
Bībeles stundas. Viņi paši saka, ka nevar
vairs pat iedomāties, kāda būtu ikdiena,
ja nebūtu tādas vietas, kur atnākt. Bībeles
stundas pirmdienās notiek jau vismaz
deviņus gadus. Apmeklējums vienmēr ir
gandrīz simtprocentīgs, jo cilvēki neatnāk tikai tad, ja ir ļoti slimi vai ja ielas ir
pārāk slidenas. Vai mēs deviņus desmit
gadus būtu regulāri – vienkārši pēc savas labās gribas – reizi nedēļā gājuši ārā
no mājas? Šie cilvēki nevar iedomāties
savu nedēļu bez tām pirmdienām.
I: Un tās patiesi ir Bībeles studijas.
Patlaban tās vada Uldis Alpe.
J: Viena lieta ir tas, ko darām šeit uz
vietas, bet mēs ejam arī uz āru. Mēs palīdzam mazajām draudzēm, un esam
palīdzējuši arī daudziem sociālajiem
dienestiem.
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Kas vieno dažādās diakonijas aktivitātes?
J: Tas ir Kristus aicinājums. Mīlestība
pret Dievu un līdz ar to arī pret cilvēkiem.
I: Mēs jūtam aicinājumu un kalpojam –
arī tad, ja sākumā šaubāmies, vai to varēsim. Vajag atsaukties, un pēc tam jau
Dievs parāda, kā tam tālāk jānotiek. Tā
gadu gaitā visas šīs nozares ir pamazām
izaugušas. Tās visas taču neradās vienā
dienā, bet nāca cita pēc citas, jo visas
bija un ir vajadzīgas.
J: Viss sākās ar kalpošanu vecākajai
paaudzei. Trīs kundzes bija izteikušas
vēlēšanos, ka sava nespēka dēļ gribētu
tikt aprūpētas. Vienai no viņām, Emmiņai,
jau bija 98 gadi. Viņas gāja pie draudzes
priekšnieka un lūdza tādu iespēju. Sākumā es viņām pagatavoju pusdienas un
izslaucīju istabu, bet pēc tam devos
mājās. Sestdienās un svētdienās viņas
pašas sildīja zupu. Pirmajā ziemā, kad
viņas sāka slimot, sapratu, ka vienas
pašas viņas atstāt nevar. Vēl pēc pāris
mēnešiem sapratu, ka viena galā netikšu.
Solīti pa solītim Dievs šīs lietas paplašināja.
I: Paralēli kalpošanai draudzes pansionātā atvērās medpunkts. Jau kādu laiku
ārstu grupiņa baznīcā bija konsultējusi
cilvēkus. Bija vajadzīgas telpas ambulancei.
J: Tad izremontēja nākamās telpas,
un tā tas turpinājās. Toreiz neplānojām,
kas notiks tālāk. Mēs vienkārši dzīvojām
un paļāvāmies, ka Dievs šo darbu paplašina.
I: Kā Dieva vārdā ir teikts: mēs dzīvojam tajos labajos darbos, kurus Dievs
mums ir sagatavojis (Ef 2:10).
J: Toreiz man nebija saprašanas, vai
es to varu. Nodomāju, ka pamēģināšu.
Līdzīgi kā Emmiņa, kuru ieveda pa pusei
izremontētajā istabā, kur vēl bija krīts
un tapešu gali, jautājot: „Vai tu te gribēsi
dzīvot?” Viņa sacīja: „Jā, es gribēšu.” Tā
ir milzīga uzticība Dievam. Mani toreiz
pieveda pie slēgtām durvīm un jautāja:
„Vai tu šeit gribi nākt un mēģināt kaut

ko izdarīt?” – „Labi, mēģināt varu.”
(Smejas) Un tā tas tagad ir jau divdesmit divus gadus.
I: Ar Jēzu tas sākas, un ar Viņu tas
beidzas. Visi, kas nāk uz šo namu, nevar
nejust, ka tas ir draudzes nams, ka motivācija un pamatojums, kāpēc mēs to
darām, ir Dievs, kalpošana, atsaukšanās
aicinājumam un ticība. Tā nav tikai viena
no sociālās palīdzības iestādēm, bet visa
centrā ir Viņš – Dievs.
J: Un Viņš arī citus aicina te nākt un
palīdzēt. Dieva mīlestība caur mūsu diakonijas darbiniekiem nonāk līdz tiem,
kam pašlaik ir vajadzīga palīdzība. Cik
daudz cilvēku krīzes brīžos ir saņēmuši
palīdzību un pēc tam pievienojušies mūsu
komandai!
Kā jūs raksturotu diakonijas darbu – drīzāk kā praktisku vai garīgu?
J: Cik nesaraujams ir cilvēks, tik nesaraujama ir arī viņam sniegtā palīdzība.
Protams, ka ir taustāmās, redzamās
lietas – drēbes, pirmā palīdzība, medikamenti –, bet aiz visām tām ir cilvēks ar
viņam piemītošo domāšanu un spriešanu,
un vēl visam pāri ir Dievs ar savu pieskārienu. Tas nav nošķirams.
I: Mēs varam liecināt gan vārdos, gan
darbos. Droši vien vislabāk, ja tas ir kopā.
Tāpat ir ar kalpošanu. Mēs stāstām par
Dievu, darot kaut ko praktiski. Un ir brīdis, kad mēs runājam. Tas ir viens ar
otru saistīts un nesaraujams. Tas, kas
darīts vienam no vismazākajiem brāļiem,
ir darīts Kristum (Mt 25:40b).
J: Es iedomājos par žēlsirdīgo samarieti, kurš palīdzēja pakritušajam vīram.
Tur mēs nevaram spriest, vai tā ir garīga
vai praktiska palīdzība (Lk 10:29–37).
Līdzību par žēlsirdīgo samarieti
Jēzus stāstīja, lai ilustrētu, kurš ir
mūsu tuvākais. Vai diakonijas uzdevums ir būt šim tuvākajam?
I: Tuvākais bija tas, kurš parādīja žēlsirdību (Lk 10:36–37). Tas ir tas aicinājums – parādīt žēlsirdību, mīlestību. Ne
vienmēr ir viegli pārsiet kādam ļoti sma-

kojošam cilvēkam vēl smakojošāku kāju.
Tomēr es skaidri zinu, ka negribu viņu
aizraidīt, bet gribu palīdzēt.
Kāpēc to visu darīt?
J: Protams, ka ne jau ar darbiem mēs
tiekam pestīti, bet darbi seko tam, ka
mēs esam pestīti un mīlam Dievu. Nevis
tāpēc, ka mēs kaut ko gribētu nopelnīt
ar saviem darbiem. Nekādā ziņā! Šo
vietu un šo kalpošanu nekad neesmu
uztvērusi kā darbavietu, lai arī tas ir
draudzes apmaksāts darbs. Tā ir mana
kalpošana, kur es saņemu manai dzīvei
vajadzīgos līdzekļus. Esmu ļoti pateicīga
par visiem tiem cilvēkiem, kas šo daudzo
gadu laikā īsāku vai garāku laika posmu
ir piedalījušies diakonijas nozares darbā,
ir veltījuši tam savu laiku un līdzekļus,
savu mīlestību un padomu, jo tas nav
viena vai divu cilvēku darbs.
I: Vārdiem un darbiem ir jāiet kopā.
Ja mēs piederam pie draudzes, tad mēs
visi kopā esam kā dzīvs organisms
(1Kor 12:12). Katrs darbojas tajā jomā,
kurā viņš ir aicināts. Šī ir joma, kurā mēs
jūtamies aicinātas kalpot un darboties.
Ja mēs to nedarītu, tad mūsu ticība būtu
nepilnīga, nedzīva (Jk 2:20). Ja paliekam
kā šis dzīvais organisms, kur draudze ir
Kristus miesa un Viņš ir tās galva, tad
mums vienkārši ir jādarbojas, jo kā gan
tas būtu, ja kāds loceklis vienotā organismā nedarbotos? Katram ir jādara tas, uz
ko viņš ir aicināts.
J: Visa draudze ar visām tās aktivitātēm kalpo. Kristus bija pirmais diakons.
Diakonijas vārda nešana mūsu nozarē
balstās Apustuļu darbu grāmatā, kur
pirmie diakoni tika aicināti, lai palīdzētu
atraitnēm (Apd 6:1–7). Tajā laikā kļūt
par atraitni bija diezgan bīstami. Cilvēki
palika bez jebkāda nodrošinājuma, bez
jebkādām sociālajām garantijām vai pabalstiem.
I: Tagad līdzīgi ir vientuļiem pensionāriem un citiem, kam nav tuvinieku. Viņiem
ir dzīves telpa, par ko sociālais dienests,
iespējams, palīdz samaksāt, un viņi var
izdzīvot, bet šie cilvēki jūtas ļoti vientuļi
un atstāti. Viņiem ir vajadzīgas šīs rūpes.
J: Palīdzība ir vajadzīga arī jaunākiem
cilvēkiem, kam ir krīzes situācija, grūtības – kaut vai īslaicīgas.
I: Vai arī ir vajadzīgs kāds, kas uzklausa. Medpunktā pie mums bieži ienāk cilvēki, kam ir vajadzība tikt uzklausītiem.
Problēmas varbūt nav tik ļoti saistītas ar
medicīnu, bet ir vajadzība tās izstāstīt,
ar kādu pārrunāt un meklēt risinājumus.
J: Vientuļiem cilvēkiem mājās nav, ar
ko padalīties, – ne par sadzīviskām lietām, ne par to, kas pašlaik notiek valstī,

ne par Dieva vārdu. Šeit ir iespēja nākt
kopā, parunāties, citam citu stiprināt –
palīdzēt otram gan ticības, gan praktiskajās lietās. Ir tik jauki pēc Bībeles stundas vēl kādu stundu būt kopā pie tējas!
Lūdzu, pastāstiet vairāk par
cilvēkiem, kuriem diakonija ir
varējusi palīdzēt!
I: Piemēru ir ļoti daudz. Piemēram,
diakonijā ienāca kāda grūtniece, kurai
nav bijusi iespēja bērniņa dzimšanai neko
sagādāt. Mums māsu draudze tieši bija
atsūtījusi bērnu ratiņus un kāds bija atvedis gultiņu un vanniņu. Mēs likām to
mašīnās un viņai aizvedām – kaut kur
tālu, uz Bolderāju. Palīdzējām ar padomu,
kā labāk iekārtot, parunājām par bērniņa
kopšanu. Tad reiz uz medpunktu atnāca
kāds ļoti satraukts un sarūgtināts cilvēks.
Parunājies ar mūsu mediķiem, viņš aizgāja cerīgāks par to, ka dzīve var sakārtoties. Ir vieta, kur viņu neizraida, kur ar
viņu parunā, kur palīdz. Tie ir tie gadījumi, kad liekas – jā, caur mums palīdzība
ir varējusi sasniegt mērķi.
J: Invalīdu biedrībai sagādājām vairākus desmitus ratiņkrēslu. Tā ir ļoti būtiska
ikdienas sastāvdaļa invalīdam, kurš netiek
ārā no mājas. Mūsu valstī pie ratiņkrēsla
tik ātri nemaz nevar tikt. Savukārt uz
ielas dzīvojošiem cilvēkiem, kuri ienāk
ziemas laikā, ir iespēja iedot zupas bundžu. Mēs nevaram nodrošināt siltu zupu,
bet tajā dienā viņš vismaz ir paēdis.
I: Tā pansionāta darbinieki, kam mēs
iedevām ratiņkrēslus, sacīja: beidzot –
pēc gadiem – mūsu cilvēki varēs izbraukt
ārā pastaigā. Vai arī kāds vecs cilvēks
no mūsu draudzes, kas atrod jaunu mājvietu mūsu draudzes namā. Tie ir reālas,
taustāmas palīdzības piemēri.
J: Pēdējā īpašā dāvana no Dieva bija,
kad mūžībā pavadījām Dacīti (Dace Bondare – red.). Dievs tā sakārtoja, ka man
viņas pēdējos dzīves brīžos bija iespēja
būt blakus, pavadīt cilvēku mūžībā, un
es jutos, ka esmu kaut kā svēta priekšā.
Dacīte redzēja, kā priekšā viņa stāv, un
arī es to sajutu. Tā bija Dieva dāvana –
būt Viņa priekšā. Tādi brīži dod stiprinājumu.
Lūdzu, pastāstiet par cilvēkiem,
kas kalpo diakonijā!
I: Pašlaik diakonijā kalpo vairāk nekā
trīsdesmit brīvprātīgo vecumā no 15 līdz
85 gadiem. Nupat mums pievienojās divi
praktikanti no Brēmenes diakonijas, kas
mums ir sniegusi palīdzību. Viņi mācās
veco cilvēku kopšanu un brauc pieredzes
apmaiņā uz mūsu diakoniju, lai piedalītos
mūsu kalpošanā. Mēs viņiem palīdzam
mācībās, un viņi mums palīdz ar savu

kalpošanu. Arvien ir nepieciešami cilvēki,
kas sajūt aicinājumu iesaistīties šajā
kalpošanā.
„Mana palīdzība nāk no Tā Kunga,
kas radījis debesis un zemi,” raksta
psalmists. (Ps 121:2) Kāda ir cilvēka
loma šīs palīdzības pienešanā?
J: Iniciatīva noteikti nāk nevis no mums,
bet no Dieva, taču Dieva žēlastība un
palīdzība caur mums var nonākt tālāk.
I: Mēs saņemam daudz praktiskas
palīdzības no mūsu māsu draudzēm un
draudzes cilvēkiem mums blakus un to
dodam tālāk. Kā nervu impulss liek kādam
orgānam darboties, tā arī mūsu darbā
šis aicinājums, kas nāk no Dieva, ir impulss, lai mēs kalpotu. Tu vienkārši to
dari, sniedz roku, un kāds to var satvert.
J: Mēs varam plānot ikdienu un daļēji
to arī darām. Nav tā, ka mēs atnākam
un domājam, nez vai mums šodien būs,
ko darīt. Protams, mūsu darbs tiek plānots, bet mēs ļaujam arī iejaukties…
(Smejas) Te liela nozīme ir arī lūgšanu
dzīvei.
Par ko tieši ir runa?
I: Par mašīnām. (Smejas)
J: Par otrdienām. Par konkrētu dienu
un laiku, kad mēs sanākam kopā un
lūdzam, lai Dievs svētī un vada mūsu
darbu. Dažkārt ir lietas, kur mēs gribētu
redzēt pārmaiņas vai kurām, mūsuprāt,
vajadzētu notikt. Tad mēs lūdzam, un,
ja tas ir pēc Dieva prāta, ātrāk vai vēlāk
tas notiek. Tā tas bija ar mūsu abu
transportlīdzekļiem.
I: Jā, mēs pienesām Dieva priekšā
to, ka mūsu kalpošanai tik ļoti ir vajadzīgs transports, un drīz vien Dievs
tiešām atbildēja. Tas bija ļoti skaidrs un
taustāms pārsteigums.
J: Protams, arvien ir jaunas ilgas. Mēs
ļoti vēlētos attīstīt mājaprūpes kalpošanu.
Iespēju robežās mums tā ir, bet līdz
pilnībai vēl tālu. Par to es pašlaik lūdzu.
Kāpēc ir vērts kalpot diakonijā?
I: Kalpojot diakonijā, var iegūt to ļoti
labo sajūtu – redzēt sava darba augļus,
rezultātu. To piedzīvot ir ļoti patīkami.
Tā ir arī iespēja būt starp jaukiem cilvēkiem. Un katru gadu visi diakonijas darbinieki piedalās neaizmirstamās rekolekcijās.
J: Tā nav tikai sava laika vai līdzekļu
došana, palīdzības sniegšana. Diakonijas
kalpošana ir abpusēja, jo tad, kad tu
otram esi palīdzējis – tiešām, no sirds –,
tu arī saņem pretī. Daudzi cilvēki atgriežas no mājapmeklējuma un saka: cik
jauki, ka es tur biju! Kādu sirsnību, kādu
mīlestību es saņēmu no tā cilvēka, kam
es palīdzēju! Tā ir abpusēja kalpošana,
kurā Dievs arī no savas puses dod pretī.
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Selfijs En Gedi nacionālajā parkā pie Dāvida ūdenskrituma

Taka uz Masadas cietoksni

Daudzu kristiešu sapnis ir vismaz reizi
mūžā apmeklēt Izraēlu – Jeruzalemi,
Jēzus dzīves un darbības vietas. Mūsu
ģimene šo ceļojumu vienmēr atlika, jo
mums nepatīk braukt organizētās grupās,
kurās nav daudz izvēles iespēju, un arī
ceļojuma izmaksas vienmēr bijušas diezgan lielas. Bet šis ceļojums uz Izraēlu
izdevās tāds, kādu to vēlējāmies, turklāt
par diezgan pieņemamu cenu. Viens
no mūsu raksta mērķiem ir sniegt jums
iedrošinājumu un praktisku informāciju
par to, kā šādu ceļojumu organizēt, cik
tas varētu izmaksāt un ko var paspēt apskatīt. Īsumā ieskicēsim mūsu maršrutu
un dalīsimies dažās personiskās atziņās
par atrašanos Svētajā zemē.

viešu valodā ir pieejams labs tūristu ceļvedis, bet apmeklējamās vietas var apskatīt arī internetā. Piemēram, vietnē
YouTube ir ļoti interesants un noderīgs
kanāls SatelliteBibleAtlas, kurā vizuāli
parādīta Izraēlas ģeogrāfija un vēsture
no Bībeles notikumu skatpunkta. Bībeles
notikumu vietu mājaslapa ir
www.biblewalks.com.

Būtiska ceļojuma izmaksu sadaļa ir
aviobiļetes. Mēs lidojām ar Ryanair reisu
no Kauņas Lietuvā uz Elatu, kas atrodas
pašos Izraēlas dienvidos pie Sarkanās
jūras. Aviobiļetes nopirkām pusotru mēnesi pirms izlidošanas, un trīs personām
tās izmaksāja 230 €. No novembra līdz
februārim Izraēlā ir samērā vēss, taču
pozitīvais aspekts ir tas, ka šajā laikā
visās apskates vietās ir daudz mazāk
tūristu un nav tveices.

Izraēlas naudas vienība ir šekelis
(Israeli new shekel, ILS). Ir izdevīgi ņemt
līdzi eiro skaidrā naudā un samainīt
Izraēlā, kur kurss ir aptuveni 4,24 šekeļi
par vienu eiro. Gan benzīnu, gan
pārtiku izdevīgāk ir pirkt Elatā, jo tā ir
beznodokļu zona, kur cenas ir aptuveni
par 20 % zemākas. Kopumā Izraēlā pārtika un benzīns maksā mazliet dārgāk
nekā Latvijā.

Tā kā Izraēlā bijām plānojuši pavadīt
septiņas dienas, iepriekš pa dienām izplānojām ceļojumu un rezervējām naktsmītnes. Vienojāmies, kuras vietas noteikti gribam apmeklēt: Jeruzalemi,
Galilejas ezera apkārtni, Nāves jūru,
Vidusjūras piekrasti, Jūdejas tuksnesi.
Visas naktsmītnes pasūtījām vietnē
www.booking.com. Par Svēto zemi lat-
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Izraēlā lielākā daļa norāžu ir trīs valodās: ebreju, arābu un angļu. Cilvēki,
kurus satikām viesnīcās, dabas parkos
un muzejos, bija ļoti laipni un izpalīdzīgi.
Visur bija kāds angliski runājošais, bet
daudzviet bija iespējams sazināties arī
krieviski.

Automašīnu mēs noīrējām internetā,
un iesakām salīdzināt dažādus piedāvājumus, jo tie var ievērojami atšķirties.
Auto īre uz nedēļu izmaksāja 130 €.
Jārēķinās, ka, lai izīrētu mašīnu, ir jābūt
bankas kartei, un aptuveni 800 € tiek
bloķēti kā drošības nauda līdz mašīnas
atgriešanai. Ceļi Izraēlā ir ļoti labi. Pa Izraēlu kopā nobraucām aptuveni 1300 kilometru, un benzīns izmaksāja ap 140 €.

Jārēķinās, ka lielajās pilsētās, tādās kā
Jeruzaleme un Telaviva, auto jānovieto
maksas stāvvietā, kas izmaksā 60 šekeļu
(14 €) diennaktī.
Tālāk pastāstīsim par dažām mūsu
nakšņošanas vietām. HI - Ein Gedi Hostel
ar skatu uz Nāves jūru trīs personām
kopā ar brokastīm izmaksāja 82 €. Vislētāk izmaksāja viesu nams Vitrage
Guest House Nācaretes vecpilsētā pie
pareizticīgu grieķu pāra; trīs personām
kopā ar brokastīm – 52 €. Jeruzalemē
apmetāmies Alon Hotel, kas atrodas
15 minūšu gājienā no Jeruzalemes vecpilsētas. Šeit divas naktis trīs personām
bez brokastīm izmaksāja 120 €. Visās
viesnīcās bija bezmaksas wi-fi; jāsaka
gan, ka ar dažādu ātrumu. Kopā par
nakšņošanu iztērējām ap 480 €.
Izraēlā visi ievērojamākie kultūras
un dabas objekti atrodas nacionālajos
parkos, kur ieeja ir par maksu. Ieejas
biļete slavenākajos no tiem, piemēram,
Cēzarejā, vai Izraēlas muzejā Jeruzalemē
maksā ap 12 €. Pārējās vietās ieeja ir
lētāka, un svētceļnieku mērķi ir pieejami
par brīvu. Kopumā par ieejas biļetēm visi
trīs iztērējām ap 160 €.
Kā jau minēts, pārtiku pirmajām trīs
dienām nopirkām Elatā. Pusdienas krodziņā vienai personai maksā, sākot no
10 €; tase kafijas maksā 10 šekeļus jeb
2,4 €. Viesnīcās parasti bija iespēja gatavot vai vismaz uzvārīt ūdeni. Nedēļā
pārtikai, ieskaitot Izraēlas vīnu, kopā
iztērējām ap 200 €. Kopā rēķinot, ceļo-

Galilejas ezers un tālumā – Kapernauma

juma izdevumi trīs personām sasniedza
ap 1400 €. Ceļojot citā sezonā, iespējams,
cenas būtu lielākas, bet par šādu cenu
katrā ziņā nav iespējams nopirkt ceļazīmi trīs cilvēkiem.
Mūsu ceļojuma sākumā Elatā paņēmām mašīnu, nopirkām pārtiku lielveikalā Supersol Deal un braucām cauri
Negevas tuksnesim gar Nāves jūru uz
Ein Gedi nacionālo parku, kur arī nakšņojām. Ein Gedi ir īpaša vieta Jūdejas
tuksnesī. Te ir avots, pie kura bija apmeties vajātais Dāvids. Aizā ir vairāki
skaisti ūdenskritumi, taču te nav pieejas
pie pašas Nāves jūras.
Netālu atrodas Masadas cietoksnis –
iespaidīgs dabas objekts un valdnieka
Hēroda Lielā veidota fortifikācijas būve,
kas ir viens no ebreju brīvības cīņu simboliem. Nelielā kūrortpilsētiņā Zohan
nopeldējāmies Nāves jūrā. Uz Izraēlas
auglīgo vidieni braucām cauri Jūdejas
tuksnesim, kas ir kalnains un akmeņains.
Pēc tam nakšņojām Telavivā, kas ir
moderna pilsēta Vidusjūras krastā. No
rītiem gar piekrasti skrien daudz cilvēku,
daži makšķerē, bet mēs steidzāmies uz
Cēzareju, kur redzamas iespaidīgas
romiešu pilsētas drupas un akvedukts,
kas piegādāja ūdeni 17 kilometru attālumā, kā arī iespaidīgas krustnešu fortifikācijas būves. Pa auglīgo piekrastes joslu
steidzāmies tālāk uz Tibēriju pie Galilejas
ezera. Uzkāpām Arbela kalnā, lai pārredzētu Galilejas jūru, kā arī pilsētas un
pakalnus, pa kuriem staigāja Jēzus.
Apmeklējām svētvietas Tabghā un Kapernaumā un pabijām pie Augšjordānas.
Apbraucām apkārt visam Galilejas ezeram un jau tumsā pa kalnainu apvidu

Jūdejas tuksnesī – pārvērt akmeņus maizē

cauri Kānai nokļuvām Nācaretē, kur arī
nakšņojām.
Nācarete atrodas uz pauguriem, un
tajā ir vairākas Marijai veltītas baznīcas,
ieskaitot ļoti iespaidīgo Marijas pasludināšanas baznīcu. Izraēlas vidienē atrodas
auglīgā Jezreēlas ieleja. Ieeju ielejā
sargāja Megido cietoksnis, par kuru cīnījās un kuru iznīcināja un atkal atjaunoja gan ēģiptieši un babilonieši, gan
ķēniņš Sālamans. Šajā vietā atrodas
Bībelē pieminētais Armagedons. Turpinājām braukt pa auglīgo piekrasti, līdz ceļš
sāka vest augšup kalnos uz Jeruzalemi,
kur pavadījām divas naktis. Pāris reizes
devāmies uz vecpilsētu, uzkāpām Eļļas
kalnā, apmeklējām Izraēlas muzeju un
Mahane Yehuda tirgu. Visbeidzot ceļš
veda atpakaļ uz dienvidiem. Līdz
Beerševai turpinājās zaļojoši lauki vai
vismaz zāle un krūmi, bet tālāk sākās
neauglīgs, akmeņains, kalnains tuksnesis, kur savus lopus vēl arvien gana
beduīni. Pa ceļam vēl apskatījām iespaidīgo Mitzpe Ramon krāteri, kas veidojies
zemes garozas kustības rezultātā.
Paranas tuksnesī vārījām pusdienas kā
nomadi. Divas pēdējās naktis pavadījām
Elatā. Kaut arī gaiss bija vēss, ūdens
temperatūra visu gadu nenokrītas zem
23 °C, tāpēc tur var peldēt un apskatīt
koraļļus un tajos mītošās prāvās un
krāsainās zivis. Pie pašas Elatas ir arī
nelieli kalni, pa kuriem staigājot, var
redzēt Sarkano jūru, Ēģipti un Jordāniju.
Bībelē pieminēto vietu apmeklēšana
palīdz saprast Bībelē rakstītā kontekstu.
Piemēram, Latvijā koki aug gandrīz jebkurā vietā, bet Izraēlas tuksnesī koki
patiesi aug tikai pie upēm – izžuvušo
upju gultnēs (vādos), kurās lietus laikā

tek ūdens. Tāpat redzams, ka klintis dod
patvērumu no ienaidnieka, ļauj atsist
uzbrukumu un pārlaist aplenkumu.
Mēs apmeklējām vairākas vēsturiskas
vietas, ko savulaik izveidojis vai ievērojami paplašinājis Hērods. Viņš bija varens
valdnieks, kas spēja pakļaut un vadīt
pavalstniekus, tā īstenojot iespaidīgus
celtniecības projektus, kādus pēc viņa
Palestīnā neviens nav spējis veikt. Tomēr
vēsturē viņš ir pazīstams arī kā varmāka
un bērnu slepkava.
Jeruzalemes Raudu mūrī laikam ir
vienīgie akmeņi, kas pilsētā saglabājušies autentiski. Visas pārējās kulta vietas –
baznīcas, mūri, ceļi – ir būvētas un pārbūvētas, tomēr tūkstošgades pārdzīvojusī tradīcija ir stipra un tiek pārmantota
no paaudzes paaudzē, atgādinot par
Dieva atklāsmi šajā zemē.
Kad atradāmies pie Galilejas ezera,
tas izskatījās maigs, pārklāts ar nelielu
migliņu apkārtējo kalnu ieplakā. Staigājot pa apkārtnes pakalniem, uznāca
lietus, kas gan ātri pārgāja, bet atstāja
dubļainu taku, pa kuru bija grūti iet –
gluži tāpat, kā tas bija Jēzus laikā.
Tuksnesis vilina ar plašumu un īpašu
gara brīvību. Tas mums, zaļo līdzenumu
iemītniekiem, ir kas neredzēts un nepiedzīvots.
Izraēla ir neliela, bet ļoti daudzveidīga
un skaista valsts. Tajā notikuši lieli, Dieva
inspirēti notikumi. Līdzīgi arī cilvēks var
būt necils un neievērojams, bet Dievs
viņā var darboties un viņu izcelt. Katrā
ziņā ir vērts apmeklēt šo ļoti daudzveidīgo, interesanto un svētīto zemi!
Māris un Andžela Pētersoni
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Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

VASARAS NOMETNE
Šogad Jēzus draudzes
vasaras nometne
notiks
no 24. līdz 29. jūlijam
atpūtas kompleksā
„Līcīši”,
kas atrodas Ķeguma
novada Tomes pagastā
(www.licisiak.lv).
Pieteikšanās
no 1. jūnija.

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (sabiedriskā labuma darbībai, apskaņošanai u. c.)
Kolektes
Mērķziedojumu kolekte apskaņošanai
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodevas
Kopā

SIRSNĪGI SVEICAM!

Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Apkure
Avanss par apskaņošanas tehniku
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Elektrība
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Remonta materiāli
Izglītības izdevumi (no mērķziedojumiem)
Reprezentācijas izdevumi
Pasta pakalpojumi un kopēšana
Kancelejas preces
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
„Rīgas ūdens”
Kora izdevumi (no mērķziedojumiem)
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Tehnikas izdevumi
Kopā
Redaktore: Alise Pīrāga

4602
2357
1010
908
160
100
9137

4072
2444
1711
883
380
224
183
170
150
150
150
99
80
62
60
47
42
33
32
27
26
25
14
13
10
6
11093

86
Milda Bikše
84
Māra Mazure
84
Laimdota Kalna
82
Austra Spriņģe
81
Roberts Skuja
80
Skaidrīte Eniņa
80
Elza Toleiķe
75
Ruta Usāne
70
Ārija Severe
70
Lilita Vārpiņa
60
Inese Dambe
55
Gunta Driba
45
Arnita Ūdre
Iveta Radiņa-Liepkaula45

(24.04.)
(14.04.)
(05.04.)
(29.04.)

Ilmārs un Marija Kaķīši

MŪŽĪBĀ
Dace Bondare
(25.11.1963.–07.02.2016.)
Skaidrīte Strumpe
(18.02.1918.–06.03.2016.)

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Lelde Kupce, Augusts Kolms, Māris un Andžela Pētersoni
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(29.04.)
(22.04.)
(23.04.)
(27.04.)
(23.04.)
(08.04.)
(22.04.)
(23.04.)
(25.04.)
(27.04.)

LAULĪBAS IESVĒTE

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

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

Tuvāka
informācija – vēlāk.

2016. GADA FEBRUĀRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
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"

