Lai jums pietiek ar to, kas jums ir.

„Lai jūsu domas ir brīvas no
mantkārības, lai jums pietiek ar
to, kas jums ir! Pats Dievs taču
ir sacījis: es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu.”
(Ebr 13:5)
Vai nav tā, ka visi taču tiecamies pēc kvalitatīvas dzīves
pasaulē? Un kvalitatīva dzīve
arvien ir saistīta ar naudu un
materiālajām vērtībām. Vai šī
tiekšanās būtu aplama? Ja nē,
tad kā saprast vārdus „lai jums
pietiek ar to, kas jums ir”? Ja
tērēju tikai to, kas man ir, tad
drīz izrādīsies, ka visi krājumi
izsmelti. Tam, kas man ir, ir arī
jāpavairojas. Un mūsu iešana
uz darbu taču arī ir materiālo
resursu atjaunošana un vairošana. Kādā no psalmiem, kurā ir
runa par dievbijīgu vīru un viņa
dzīvi, ir atrodami šādi vārdi:
„Labumi un bagātība būs viņa
namā.” (Ps 112:3) Manuprāt,
ar to Dievs skaidri apliecina, ka
Viņa nodoms nebūt nav tāds,
ka materiālajā ziņā visiem jābūt
vienlīdz nabagiem. Šajā psalmā
Dievs skaidri ļauj noprast atbildi
uz kādu svarīgu jautājumu: kas
tad palīdzēs tiem, kurus kādu
iemeslu dēļ ir piemeklējis trūkums? To darīs dievbijīgais cilvēks, kuram ir gana daudz bagā-
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tības: „Viņš kaisa, viņš
nabagiem dod, viņa taisnība
ilgs mūžam.” (Ps 112:9)
Bet tepat Psalmu grāmatā
atrodam arī šādus vārdus:
„Kaut manta nes augļus, tai
nepiesieniet sirdi!” (Ps 62:11)
Šeit ir mums tik vajadzīgā
atbilde uz jautājumu: kam
pieder tava sirds, kam tā pieķērusies? Dievam, bet varbūt
naudai un mantai? Ja manta
tev kļuvusi par dievu, kurš
valda pār tavu sirdi un laiku,
tad patiesi esi vairāk nekā
briesmās. Jautāsi: kādēļ briesmās? Tādēļ, ka esi sasaistījies
ar kaut ko absolūti nepastāvīgu. Vēl vairāk – ar ko tādu,
kas, tev šo pasauli atstājot,
kā smiltis izbirs caur pirkstiem un zudīs. Par sirds pieķeršanos laicīgai bagātībai un
postu, ko tā atnes, raksta arī
apustulis Pāvils: „Kas grib
iedzīvoties bagātībā, tie krīt
kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās
iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā, jo visu
ļaunumu sakne ir alkatība.
Pēc naudas tiekdamies, dažs
ir nomaldījies no ticības un
daudzkārt sagādājis sev asas
sāpes.” (1Tim 6:9, 10) Padomā
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par šo ļoti svarīgo jautājumu,
jo iespējams, ka no atbildes ir
atkarīga pat visa tava mūžība!
Kas ir tas, pēc kā tu primāri tiecies, kas ir tavas dzīves svarīgākās vērtības, tās
mērķis? Vai tas ir Dievs un
Viņa gribas īstenošana vai
laicīga bagātība un tavas
sirds uzmanības veltīšana
tikai tai? Ja atbilde ir manta
un nauda, tad rēķinies, ka
bēdu un sāpju būs daudz.
Tas patiesi ir mīts, ja kāds
saka: būsi bagāts, dzīvosi
laicīgā labklājībā, tad arī būsi
laimīgs. Neesmu sastapis
nevienu tādu laimīgo, pār kuru valda nauda un manta, bet
esmu sastapis neskaitāmus
tādus laimīgos, kuri dzīvē iet
kopā ar Kristu un iekļaujas
visā, kas ir Dieva griba. „Lai
jums pietiek ar to, kas jums
ir!” – tas nozīmē būt apmierinātam un pateicīgam par
visu, kas tev ir un ko vari
lietot, bet tas nenozīmē, ka
tev jābūt nabagam. Pateicies
Dievam par visu, kas tev ir.
Dalies tajā, kas tev ir, ar tiem,
kurus kaut kādu iemeslu dēļ
ir piemeklējis trūkums. Bet atceries arī to, ka būt pieticīgam
un apmierinātam ar savu stā-

vokli nenozīmē salikt rokas
klēpī un gaidīt, ka Dievs visu
dzīvei vajadzīgo pienesīs klāt.
Dievs ir sacījis, ka vajadzēs
čakli strādāt, bet tikpat skaidri Viņš ir darījis zināmu arī
to, ka svētība un izdošanās
visā, ko darām, ir Viņa dotās
dāvanas. Vienīgi Dievs mums
dod spēju noturēties Viņa
gribētajā līdzsvarā starp uzticīgu piederību Viņam un laicīgās dzīves izaicinājumiem,
ko visi piedzīvojam.
Ķēniņš Sālamans reiz lūdza kādu līdzsvara saglabāšanas lūgšanu, kas man šķiet
ļoti simpātiska un noderīga:
„Ne trūkumu, ne bagātību
nepiešķir man! Dod man tik
maizes, cik pienākas, lai nepārēdos un nenoliedzu tevi,
sacīdams: kas ir Kungs? –
bet lai tomēr netieku nabags,
ka nesāku zagt, ka neaptraipu
sava Dieva vārdu!”
(Sak 30:8–9) Pateicība
Dievam par Viņa žēlsirdības
pilno spēju mūs noturēt
skatienā uz laicīgo bagātību
un mantu tā, ka nezaudējam
svētīgu dzīvi un reiz svētlaimīgu mūžību! Lai mums visiem
svētība palikt Dieva gribētajā,
dzīvojot ar prieku un pateicību!
Sirsnībā
mācītājs Erberts Bikše
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6. maijā plkst. 18.00 – slavēšanas
un pielūgsmes vakars ar grupu Arma Dei.
22. maijā – Svētdienas skolas izlaidums Rāmavas muižā.
29. maijā pēc dievkalpojuma –
sadraudzības svētdiena. Lūgums paņemt
līdzi kādu našķi kopīgajam galdam.
29. maijā plkst. 14.00 – Alfa kursa
izlaidums Rāmavas muižā.

Ir dzirdēts ļaudis sūdzamies: nav jau
cilvēku, kas gribētu iesaistīties. Vienu
nedrīkstam piemirst – cilvēki paši kalpošanai piesakās reti. Viņi ir jāierauga un
jāaicina kalpot. Pie Jēzus redzam, lūk,
ko: pirms Viņš aicina mācekļus, Viņš
pavada laiku lūgšanā. Šis akcents Dieva
valstības darbā ir vairāk nekā izšķiroši
svarīgs – lūgšana. Ja kādā draudzē nav
dedzības būt lūgšanās, tas ir draudzes
norieta sākums. Taču aicināšana nav
nemaz tik vienkārša, jo saistās ar atbildību. Draudzē neviena kalpošana nav nošķirama no Kristus Evaņģēlija pasludināšanas vienā vai otrā veidā. Lai kalpotu
citiem, pašam ir stingri jāstāv uz kristīgās mācības pamata. Par vienu otru
draudzi kādreiz dzirdēts sakām: draudzē
valda tāds pasaulīgs gars. Kā tas var
būt? Viena no atbildēm – kalpošanā ir
nonākuši cilvēki, kas paši ticībā, kristīgajā mācībā nav ieauguši, nostiprinājušies.
Jaunajiem kristiešiem ir jādod laiks klausīties Evaņģēliju, nostiprināties ticībā,
ieaugt Baznīcā, lai tā sagatavotos kalpot
citiem. Pie šiem bibliskajiem principiem
būtu labi un pareizi palikt katrai draudzei.
Vai mums ir izdevies tos īstenot mūsu
draudzē? Jāatzīst, ka ne vienmēr. Cik
labi, ka ar Bībeles vēsti mums ir dota
iespēja atzīt savas vainas un grēkus un
tos nožēlot!
Kalpošana izvērtīsies auglīga, ja saslēgsies divi aicinājumi: kāda cilvēka
izteikts aicinājums un Dieva dots aicinājums sirdī. Jābūt apziņai, ka par visu, ko
daru, vispirms esmu atbildīgs Dieva priekšā. Šī iemesla dēļ, ja kādu uzrunājam
un aicinām kalpošanā, mēs cilvēkam
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Četri draudzes padomes un revidentu kalpošanas gadi ir aizritējuši. Saku sirsnīgu
un mīļu paldies visām māsām un brāļiem, kuri ir ieguldījuši savu sirdi un laiku draudzes dzīves vadīšanā un veidošanā!
Kalpošanas nozarēs aktīvi iesaistīto draudzes locekļu skaita ziņā draudzes cita no
citas atšķiras. Vienā draudzē tikai daži ir aktīvi, bet citā aktīvi kalpojošo netrūkst.
Kādēļ tāda atšķirība? Manuprāt, svarīgākā loma ir tam, kas draudzē tiek sludināts.
Piemēram, var mācībā izcelt to, ka Jēzus visu ir paveicis un mums nekas vairs pie tā
nav jāpieliek klāt. Taču var arī mācīt, ka Jēzus paveica pašu svarīgāko, lai mēs būtu
izglābti, bet Viņš nodibināja savu Baznīcu, lai tā sludinātu Evaņģēliju un kalpotu cilvēkiem pasaulē. Mēs zinām, ka Jēzus aicināja mācekļus sev sekot – vispirms divpadsmit
tuvākos, tad vēl septiņdesmit citus. Tad izsūtīja viņus kalpot ar tām dāvanām, ko
Dievs katram devis (1Kor 12:28). Tāda ir Dieva griba: lai katrs draudzes loceklis
atrod savu kalpošanas aicinājumu draudzē un tad – no draudzes pasaulē (1Pēt 4:10).
Dieva valstības darbalauks ir ļoti plašs un daudzveidīgs, tāpēc mums, mācītājiem, un
arī visai draudzei kopumā no sirds novēlu, lai arī nākotnē Dieva vārda mācība skan
mūsu vidū tā, lai ikviens varētu saklausīt vēsti – arī tu esi aicināts Dieva valstības
celšanas darbā. Bet draudzes vadībā esošajiem ir arī kaut kas jādara, lai iesaistītu
cilvēkus kalpošanā.
dodam laiku lūgšanai un izvērtēšanai,
vai aicinājums patiesi ir domāts man.
Ceru, ka arī jaunajai padomei tika dota
šī iespēja saskaņot cilvēka aicinājumu ar
Dieva aicinājumu un Viņa doto apstiprinājumu sirdī. Spontāns lēmums un ātra
atsaukšanās parasti nav tie labākie.
Laiku pa laikam kļūst aktuāls arī jautājums, kā kalpošanā iesaistītos motivēt.
Viens ir skaidrs – materiāls atalgojums
kā motivācija atkrīt, jo tāda bieži vienkārši nav. Esmu pamanījis, ka labāk motivēti ir tie, kuru motivētājs pašā pamatā
ir bijis un paliek Kristus. To, ko daru
draudzē, daru nevis savtīgu ambīciju
vadīts, bet Dieva godam un cilvēku glābšanai (1Kor 10:31, Kol 3:23). Labākā,
noturīgākā motivācija ir apziņa, ka tas,
ko daru, ir Dieva gribēts, ka tam ir Dieva
dots mērķis. Ja nav skaidra mērķa, uz
ko tiekties, viss apnīk un kļūst garlaicīgs.
Apustulis Pāvils par savu kalpošanu ir
sacījis: „Tātad es neskrienu bezmērķīgi;
cīņā dūres es velti nevicinu.” (1Kor 9:26)
Pāvilam bija skaidrs mērķis – nogādāt
Evaņģēliju par Kristu, cik tālu vien iespējams. Lai mērķi varētu sasniegt, viņš
plānoja savus ceļojumus, dibināja kontaktus ar cilvēkiem, sarakstījās ar draudzēm.
Pāvilam bija dievišķa, paša Kristus dota,
motivācija, un tā ir vienīgā patiesi noturīgā motivācija līdz galam palikt kalpošanā, ko uzticējis Dievs.
Dažkārt tiek jautāts: vai ir nepieciešama draudzes dzīves plānošana, mērķu
izvirzīšana? Ja darba devējs pieņemtu
darbā strādniekus, bet nepateiktu, kas
viņiem jādara, kāds būtu rezultāts?
Nekāds, jo katrs darītu, ko vēlas, bet

pēc kāda laika ikviens atzītu: šī darbavieta ir nejēdzība, jo mēs ne uz kurieni
nevirzāmies. Plānošana, mērķu noteikšana ir draudzes vadītāju pienākums,
un tas nebūt nav viegls uzdevums.
Pirmkārt, mēs visi pēc dabas esam diezgan slinki. Otrkārt, ieraudzīt, kas ir Dieva
gribētie draudzei sasniedzamie mērķi
mūsu situācijā un šajā laikā – tas prasa
lūgšanas, laiku un piepūli. Treškārt, izvirzītie mērķi visiem saprotamā veidā ir
jāuzliek uz papīra un tiem jābūt tādiem,
ko var reāli sasniegt. Paldies draudzes
priekšniekam, padomes māsām un brāļiem un valdei par iesaistīšanos šajā
grūtajā darbā – draudzes aktivitāšu plānošanā un mērķu noteikšanā. Manuprāt,
daudz kas no iecerētā ir īstenojies, bet
vienam otram mērķim ir aizšauts arī
garām. Vai arī mums, tāpat kā sportistiem,
būtu jāveic soda apļi, lai savas kļūdas
labotu? Tiem, kuri paliks draudzes padomē no iepriekšējā sastāva, būs visas
iespējas to darīt. Bet tas jau nav soda
aplis, drīzāk privilēģija!
Vēlreiz atgriežoties pie motivācijas,
gribu teikt, ka labākā motivācija ir šāda:
es zinu, kāpēc es daru to, ko daru; es
zinu, ka tas, ko daru, ir Dieva gribēts, jo
tam ir pamatojums Bībelē, un tam ir
vērtība dzīvē un mūžībā. Mācītāju, draudzes priekšnieka, padomes un valdes
aicinājums ir šo motivāciju vienmēr no
jauna iekvēlināt ar sludināto Dieva vārdu,
ar tikšanās reizēm, kurās kopīgi mācāmies, cits citu atbalstām un iedvesmojam.
Vēl viens jautājums, kas šad tad tiek
uzdots: kā noturēt cilvēkus kalpošanā?
Pagurums un izdegšana ir pazīstama re-

alitāte. Pagurušie parasti kaut kur nemanāmi pazūd. Vienkārša atbilde uz šo jautājumu varētu būt tāda: ja Dievs viņus
nenoturēs, tad nekas viņus nenoturēs.
Tā nemaz nebūtu nepareiza atbilde, taču
mēs visi vēl arvien esam cilvēki un pleca
sajūta no brāļu un māsu puses mums
ir ļoti nozīmīga. Kas vairo prieku kādā
aicinājumā būt un palikt? Tas, ka esi
gaidīts, saprasts, atbalstīts, novērtēts un
mīlēts. Dievs nav vienaldzīgs ne pret
vienu no saviem bērniem, un arī mēs
nedrīkstam būt vienaldzīgi pret brāļiem
un māsām, kas kalpo draudzē. Ikviens
kalpotājs sagaida novērtējumu, atbalstu,
iedrošinājumu un ieinteresētību no mācītājiem un draudzes vadītājiem. Aicinu
jaunos draudzes padomes brāļus un
māsas vienmēr atcerēties to, cik svarīgi
ir novērtēt visus, kuri visdažādākajos
veidos kalpo, pasakot viņiem, ka viņu kalpošana ir nozīmīga un ļoti vajadzīga. To
es saku arī draudzei: novērtējiet draudzes vadītāju kalpošanu – draudzes padomes, valdes, revidentu, priekšnieka
un arī mācītāju kalpošanu. Pasakiet arī
viņiem kādreiz sirsnīgu paldies par to,
ko viņi dara. Ja nebūtu labu draudzes
vadītāju, diez vai draudze ilgi pastāvētu.
Biežāk pateikt brāļiem un māsām paldies –
tas pieder pie kristīgas dzīves vienkāršākajiem pamatprincipiem.
Pirms kāda laika mēs trīs izteikumos
definējām savas draudzes vīziju – tuvāk
Kristum, tuvāk cits citam, tuvāk tiem,
kas nav šeit. Manuprāt, tā ir ļoti laba
vīzija, jo izsaka svarīgāko: dzīvi aizvien pieaugošā tuvībā ar Kristu, sadraudzību, bez kuras draudze nevar pastāvēt,
un misiju pie cilvēkiem pasaulē, bez
kuras draudze būtu mirstoša.
Vai ir kāda iespēja novērtēt vai izmērīt,
kā mums ar vīzijas īstenošanu veicies?
Domāju, ka ir. Ja jautāju, vai esmu tuvāk
Kristum, tad man jājautā arī, vai esmu
tuvāk Svētajiem Rakstiem un sakramentiem.

Kristus sarunājas ar mani caur Svētajiem
Rakstiem un sniedz sevi sakramentos.
Vai man šīs sastapšanās vietas ar Viņu ir
kļuvušas dārgākas, svarīgākas? Tas jau
ir diezgan izmērāms lielums, kā katrs
sevi varam novērtēt.
Ja uzdodu jautājumu, vai esmu tuvāk
citiem draudzē, tad varu jautāt arī, vai
esmu tuvāk tam cilvēkam draudzē, kurš
pirms gada man šķita nesimpātisks, no
kura arvien vairījos, apejot viņu ar līkumu.
Vai no savas puses esmu spēris soļus,
sniedzot roku izlīgumam un draudzībai
tādēļ, ka citādi vairs nevaru, jo nāku
taču no tuvības ar Kristu, kurš aicinājis
mani dalīties ar citiem Viņa mīlestībā?
Izvērtē sevi, un tu atradīsi atbildi uz jautājumu, vai esi panācies tuvāk citiem
draudzē.
Ja jautāju, vai esmu tuvāk tiem, kas
nav šeit, tad man jājautā, vai esmu
tuvāk viņiem kā kristietis, kas nekaunas
Kristus Evaņģēlija. Vīzija nav vienkārši
būt tuvāk tiem, kas nav draudzē, bet
gan, esot kristietim, atstāt Kristus sekotāja iespaidu uz cilvēkiem pasaulē. Iespaidu atstājam, ja mūsu vārdi saskan
ar rīcību. Godīgiem pret sevi esot, tas
kļūst par diezgan izmērāmu lielumu.
Pajautā sev, vai ikdienā tava rīcība ir pietuvojusies tam, ko māca un pavēl Kristus.
Tas ir auglīgākais veids, kā tuvoties cilvēkiem ārpusē, lai viņi ieinteresētos par
Kristu un draudzi, – mūsu sludināto vārdu
saskaņa ar rīcību. Jēzus ir apliecinājis,
ka cilvēki atveras Dieva godināšanai, lūk,
kad: „Lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un
godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” (Mt 5:16)
Izmeklē savu sirdi un rīcību, un tu atradīsi atbildi arī uz šo jautājumu. Ceru, ka
esam trīsreiz tuvāk, tomēr iespēja būt
vēl ciešākā tuvībā nav izsmelta.
Pateicība Dievam, ka Viņš mums vēl
dāvina laiku un iespējas, ieskaitot jaunu
draudzes padomi. Lai Dievs dod, ka šos

dārgumus nevis noniecinām, bet izmantojam. Ja meklēsim Kristus prātu, ticu,
ka Viņš steigsies palīgā, lai viss labi izdotos arī nākotnē.
Viens no skaistajiem un priecīgajiem
notikumiem šīs padomes laikā bija otra
draudzes mācītāja ienākšana kalpošanā.
Esmu no sirds priecīgs un Dievam pateicīgs par manu mīļo amata brāli Jāni un
viņa atsaukšanos kalpot mūsu draudzē.
Jau pagājis kāds laika sprīdis, kopš mācītājs Jānis ir kalpošanā, un, kā redzu,
arvien vairāk iejūtas draudzē. Domāju,
ka mēs visi esam par to priecīgi un
Dievam pateicīgi. No sirds vēlam mācītājam Jānim visas vajadzīgās Gara dāvanas
svētīgai kalpošanai arī nākotnē!
Runājot par sevi: Jēzus draudzē kalpoju
nu jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus. Piekritīsiet, ka tas ir diezgan ievērojams laika posms. Pienāk brīži, kad
saprotam, ka ir jānāk kādām pozitīvām
pārmaiņām. Dievu lūdzot, sirdī esmu
pieņēmis lēmumu lūgt mācītāju Jāni kļūt
par draudzes virsmācītāju. Mēs draudzē
arvien paliksim divi mācītāji; šīs pārmaiņas nozīmēs vien to, ka draudzes stratēģisko un savā ziņā arī administratīvo
vadību vēlos nodot mācītāja Jāņa pārraudzībā. Esmu apņēmies ar savu pieredzi un padomu būt līdzās draudzes veidošanā un stiprināšanā, cik vien labi
spēšu un cik ilgi Dievs gribēs. Ļoti ceru,
ka jaunā draudzes padome šo manu
lūgumu un vēlmi ar sapratni pieņems un
atbalstīs.
Es ticu, ka mūsu draudzei ir laba,
svētīga un gaiša nākotne, ja vien paliksim pie skaidras Dieva vārda mācības,
mīlot Kristu un sekojot Viņam. Mūsu
draudzei ir Jēzus vārds, un Viņam arī
jāpaliek tam, ar kuru visu saskaņojam un
no kura visu labu sagaidām.
Lai Dieva svētība ar mums visiem
Kristus, mūsu Kunga, vārdā!
Sirsnībā
mācītājs Erberts Bikše
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Vērojot draudzi, iespējams, esi
pamanījis vienu vai otru ģimeni, par
kuru gribas sacīt – kaut arī manā
dzīvē piepildītos tas, ko redzu viņu
attiecībās un dzīves gājumā. EDĪTI
un IGORU LŪŠUS ar dēliem Haraldu,
Silvestru un meitu Henrieti nudien
var saukt par paraugģimeni, kas
aktīvi apmeklē dievkalpojumus, iesaistās kalpošanā, allaž ir skaidri
pārliecībā, kura sakrīt gan vārdos,
gan darbos. Kā veidot saskanīgas
attiecības laulībā, ģimenē, draudzē
un pasaulē – par to šajā sarunā.
Ar Edīti un Igoru Lūšiem sarunājās
Edgars Gertners
Foto: no privātā arhīva

Kā jūs nonācāt Jēzus draudzē?
Edīte: Esmu Jēzus draudzē jau kopš
dzimšanas. Mans tētis bija Jēzus draudzes mācītājs Haralds Kalniņš.
Ne visi bērni, kuriem ir kristīgi vecāki, Baznīcu pieņem.
E.: Dievs mani ir svētījis ar sirsnīgiem,
mīļiem un garīgi gudriem vecākiem. Viņi
spēja man Dievu parādīt tā, lai es vēlētos
Viņam sekot. Manu vecāku dzīve bija
svētīgs piemērs. Dzīvi ar Dievu es redzēju tik brīnišķīgu, ka man gribējās dzīvot
kā maniem vecākiem. Vienu atmiņu grūti
izcelt, jo katra diena bija brīnišķīga. Mēs
bijām diezgan nabadzīgi, bet nekad netika izteikts, ka mums kaut kā trūktu.
Pat mazumiņš tika pasniegts ar mīlestību,
un šķita, ka mums ir viss. Tas bija svarīgākais ģimenē.
Igors: Es ar vecākiem dzīvoju Rīgā,
bet brīvo laiku pavadīju pie vecvecākiem
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Tukumā, tāpēc lielākoties biju Tukuma
un Dubultu draudzē.
Vai padomju laikā tā droši varēja
apmeklēt Dieva namu?
I.: Par mani visi zināja, ka eju uz baznīcu. Skolā neviens nemēģināja to ierobežot, jo tā bija mana pārliecība. Mani
saista garīgās vērtības. Kaut vai sīka
detaļa no ģimenes kopības, kas atšķīra
kristiešus no nekristiešiem: cik atceros,
paziņas – nekristieši – padomju laikā
nesvinēja Ziemassvētkus, bet man
joprojām nāsīs ir degoša egles zariņa
smarža, sveķi un tā gaisotne, kas nāk
līdzi no bērnības.
Tas, ka nāci pie Dieva, bija vecāku
nopelns?
I.: Vecvecāki un mamma gāja uz baznīcu, jā. Man, kā jau zēnam, sākumā
baznīca vairāk interesēja vizuāli. Sastapšanās ar Dievu notiek, kad sāc Viņu iepazīt. Kā bērnam man tika daudz stāstīts
par Kristu un Baznīcu, kas man vienkārši
šķita ļoti labi. Tad kā pusaudzis sastapu
cilvēkus, kuri lika aizdomāties, – mācītājus,
draudzes priekšniekus. Tas bija neformālā gaisotnē, piemēram, braucot ekskursijā, – tur izdzirdēju pantus un definīcijas,
kas iesēdās prātā, un sāku apjaust, ka
tas, kas ved mūs cauri dzīvei un notur, –
tās ir Dieva rokas. Ar laiku saproti, kurš
ir tavs patiesais draugs dzīvē. Sapratu,
ka man ir jābūt draudzē – ģimenē –, jo
draudze ir tā vieta, kur nekad nebūs
garlaicīgi, tur būs izaicinājums.
Vai jūs iepazināties Jēzus draudzē?
E.: Nē. Igors bija Tukuma draudzē,
es Jēzus draudzē Rīgā, bet mūsu kopējais draugs Jānis Saulītis (tagadējais

Lestenes mācītājs – red.) bija uzaicinājis
mūs uz savu dzimšanas dienu. Toreiz
mēs redzējāmies pirmo reizi, bet nedomāju, ka vēl tiksimies.
Tomēr tā notika…
I.: Man ļoti patika pirmā tikšanās ar
Edīti, un vēlējos satikties atkal. Tolaik
jauniešu darbs Jēzus draudzē bija ļoti
aktīvs – ansamblis, mūziķi. Tas mani
interesēja, un labprāt tajā arī iesaistījos.
Arī Edīte dziedāja ansamblī. Tā arī bieži
tikāmies.
E.: Tu sāki nākt uz mūsu baznīcu, kas
man ļoti, ļoti patika. Mani vecāki viņu
iepriekš nebija redzējuši, un papus reiz
jautāja: „Kad mēs Igoru redzēsim, kad
ar viņu iepazīsimies?” Un Rutiņa (Rute
Bikše, Edītes māsa, – red.) teica: „Nu,
nekur citur jau viņu nevar redzēt, viņš
ir tikai baznīcā.” Papus atbildēja: „Tā ir
labākā liecība par kādu cilvēku!”
Kā mainījusies Jēzus draudze
kopš jūsu bērnības?
E.: Ir kādas vērtības, kas, laikam ritot, nemainās: dzīvs Dieva vārds, sirsnīga
sadraudzība starp dažādām paaudzēm
un dedzība kalpot. Draudze bija un ir ļoti
aktīva – tas nav mainījies, tikai iespēju ir
daudz vairāk.
Kas ir nācis klāt?
E.: Iespēja aizsniegt cilvēkus „ārpusē”,
kā padomju laikā nebija. Man ir liels
prieks par LEAF, kas palīdz Latvijā dibināt svētdienas skolas. Misija cietumos.
Ģimeņu kalpošana. Tāpat arī māmiņu
grupa, kas sākās pirms apmēram
22 gadiem, ir jaunāko laiku kalpošana.
I.: Manuprāt, agrāk cilvēki bija uzmanīgāki cits pret citu. Ar lielāku cieņu. Pie-

mēram, atceros, ka agrāk bērniem dievkalpojumu laikā vecāki vilka vilnas zeķes,
lai bērnu solīšu troksnis netraucētu koncentrēties uz to, kas notiek dievkalpojumā.
Igor, kas tevi kā vīrieti mudina
būt draudzē?
I.: Bibliski vīrietis ir ģimenes galva –
tas ir atbildības jautājums. Ne tikai tajā
aspektā, kā to traktē pasaule – ka jābūt
jumtam virs galvas un visi jāpabaro –,
bet ir jābūt atbildīgam arī par garīgo.
Ikviens grib, lai bērni nenoiet no ceļa,
lai ir mērķi, lai ir dzīves vērtības, – tas ir
labi, bet ne pietiekami. Pēc Dieva plāna
vīrietis ir arī savas ģimenes garīgais
balsts. Tā ir vīra atbildība, lai viņa sieva
un bērni būtu uz dievkalpojumu. Diemžēl
mūsdienās jaunieši un vīrieši grib izvairīties no atbildības, ko Dievs kā lielu dāvanu vīriem ir devis – būt savas ģimenes
balstam un līderim.
Edīt, ja patin filmu atpakaļ līdz
jūsu iepazīšanās periodam, – vai
Igors runāja tāpat?
E.: Jā! Man ļoti patika, ka varēju jautāt par jebko un viņam bija atbildes. Mēs
jau esam smējušies, ka daļu atbilžu viņš
izdomāja uz vietas, bet, jā, man patika,
ka Igoram vienmēr bija risinājums. Lai
ko arī sievietes neteiktu, cik stipras viņas
ir, var un grib būt, tas vīrieša stiprais
plecs ir vajadzīgs vienmēr. Tas sievieti
padara sievišķīgu.
I.: Man ir jautājuši, vai padomju laikos nebija grūti apliecināt to, kas tu esi.
Mana pārliecība – nav jābaidās, jo Dievs
par visu gādā.
Kas jums ir ļāvis izveidot tik stipru ģimeni un kopību?
I.: Pirmais, kas nāk prātā, – cilvēkus
vieno plaša sirds, atklātība un godīgums.
Cik dzīvē esmu sastapis cilvēkus, man
ļoti nepatīk, ja veidojas maska. Attiecību
veidošanā, manuprāt, ir būtiski parādīt
sevi tādu, kāds tu esi, ka esi atvērts attiecībām un to masku nav.
E.: Mūsu ģimenē tēva mamma jau no
mazotnes (man bija pieci vai seši gadi)
teica, lai jau tagad lūdzu par savu nākamo vīru. Toreiz, tik maziņai, man tas
šķita jocīgi, jo bija mammīte un papus
un ar to pietika, bet, ja vecmāmiņa teica,
bija jāklausa. Lūdzu, kā nu sapratu, un,
manuprāt, tas tiešām ir tas stiprais pamats, ka mēs Dievam lūdzam par savu
otro pusi. Nevaru iedomāties, kā būtu,
ja lēmums man būtu jāpieņem vienpersoniski. Dievs saved cilvēkus, ieliek interesi un arī mīlestību. Par vecmāmiņas
padomu esmu ļoti pateicīga; mācīju to
arī saviem bērniem, un arī viņiem tas ir
piepildījies.
Jūsu pieredze ir Dieva svētīta un
vadīta, taču atļaušos pajautāt – vai
ģimenes dzīve bijusi tikai salda?

E.: Laimi un prieku var novērtēt tikai
tad, ja ir bijušas arī asaras un bēdas.
Skaisti jau ir pateikt, ka otru vajag turēt
augstāk par sevi, mīlēt un cienīt vairāk
nekā sevi, bet ikdienā to ir grūti piepildīt.
Pie mīlestības, labām attiecībām starp visiem ģimenes locekļiem ir ļoti jāpiestrādā, lai mēs viens otram vēl aizvien būtu ļoti patīkami, lai laulātie vēl
aizvien būtu iekārojami, tāpēc nav arī
vienalga, kā ģērbjos un izskatos. Un vai
aizvien esam interesanti sarunu biedri,
vai savu laiku un talantus lietojam
paliekošām garīgām vērtībām? Man nāk
prātā Dieva vārdā teiktais: „Jums pieder
viss, bet jūs piederat Tam Kungam.” Cik
jauki, vai ne?
I.: Ģimenē, draudzē un cilvēkos lietas
mainās. Varu runāt no savas pieredzes:
tajā brīdī, kad gribas kādu kritizēt, nebūtu slikti vispirms iesākt ar sevi, citādi var
sanākt, ka tavs „es” ir daļa no izmaiņām
kopumā. Ja kaut kas draudzē mainās, ir
jāparaugās – varbūt es pats esmu tur
iekšā? Tāpat grāvji attiecībās – varbūt
no manis kaut kas ir sācies? Ir ļoti svarīgi paskatīties uz sevi – tur var saņemt
daudz vērtīgas pieredzes un atziņu.
E.: Vai drīkstu pastāstīt par mūsu sarakstiņu?
I.: Jā, tas ir labs!
E.: Kaut kā sanāca, ka uz Vecgada
vakaru mūsu ģimenē bija mazliet sadrūvējies gaiss. Kāda nesaprašanās, kādi
vārdi, kas otru sāpināja. Tas nepazuda,
un sapratām, ka tā ilgi nevar turpināties.
Jauno gadu vienmēr sagaidām ar lūgšanu,
un pēc lūgšanas, zinot to, ko teica Igors,
ka jāsāk ar sevi, mēs katrs paņēmām
lapiņu un uzrakstījām trīs lietas, ko pie
sevis gribētu mainīt. Tās, kuras mums
pašiem šķita, ka nav kārtībā. Tā nu visu
šo laiku mēs tās nēsājam līdzi un
laiku pa laikam pārlasām.
I.: Atklāju, ka labākā vieta, kur to
lapiņu likt, ir mobilais telefons, jo tas
vienmēr staigā līdzi. Kad vēlies kaut ko
darīt, par ko esi vienojies pats ar sevi un
citiem, tad paskaties uz telefonu, redzi
to lapiņu un piedomā pie nosacījumiem.
Diezgan labi strādā. Tas nav tā vienkārši –
uzrakstīt. Tas ir solījums, ko izpildīt.
E.: Es šo lapiņu turu Bībelē. Kādreiz
nākas arī otram atgādināt – vai atceries,
ko solīji? Tas ir svarīgi, ka varam par šīm
lietām runāt, jo, kopā dzīvojot, ir svarīgi,
ka mēs cenšamies. Zinu, ka visu, ko paši
nevaram, Dievs pieliek klāt.
Edīt, tu kā aizkaru dizainere un,
Igor, tu kā medicīnas iekārtu inženieris – jūs satiekat ļoti daudzus cilvēkus ar dažādu pārliecību. Kā jūs kā
kristieši izdzīvojat situācijas, kurās
apkārt nav draudzes cilvēku un nereti šķiet – pret pasauli esam kā piliens

okeānā?
E.: Darbā ir divas jomas, kur jūtu, kā
Dievs ļauj darboties. Apzinos, ka ļoti
daudz ko nosaka mana sirdsapziņa, jo
manu darbu neviens nepārbauda. Pati
skaitu, zinu, cik maksās audums, ko vajadzēs sašūt. Dažkārt ir bijis kārdinājums, piemēram, izdaru vairāk un jūtu,
ka drīkstu paprasīt vairāk, bet sirds man
saka – nē. Atnāk veca sieviņa, un es
zinu, ka nepaprasīšu pat to, cik mans
darbs bijis vērts. Tās ir samērības, kas
jāievēro pret Dievu. Otra lieta ir attiecības ar kolēģiem un cilvēkiem. Es no rīta
vienmēr klusībā pielūdzu, lai Dievs pasargā no visa ļauna un svētī attiecības ar
kolēģiem.
I.: Kā es saprotu, Dievs mums, kristiešiem, ir devis brīnišķīgu ceļamaizi: godīgumu, taisnīgumu, atklātību, patiesību.
Kristietim šīs īpašības ir kā gaisma, ar
kuru apliecini, kas esi un kam piederi,
vienalga, cik nomāktas ir sejas vietās,
kur ieej. Vados pēc šī principa – mums
ģimenē ir kopīgā lūgšana, bet ir arī mana
personiskā lūgšana, sākot darbu, lai diena
būtu pilnīgā Dieva vadībā. Cik sen dzīvoju, neatceros, ka būtu to kādu dienu izlaidis. Lūgšana un paļaušanās ir spēcīgs
katalizators visam, kas dienā notiek. Vēl
viens aspekts – lai cik arī cilvēks būtu
liels vai mazs savos pienākumos un
amatā, ir būtiski, ka izrādi cieņu, ka vari
jebkuru cilvēku uzslavēt kaut ar acs skatienu vai rokas mājienu – tad tu parādi
to gaišumu, ko devis Kristus. Dažiem
šķiet dīvaini, ka sargi man salutē, kad
braucu cauri darba vārtiem. Kāpēc viņi
to dara? Jo es pāris reizes pamāju vai
pajautāju, kā viņiem klājas, uzteicu viņu
darbu un čaklumu, un viņi to ievēro. Man
kā kristietim ir svarīgi otram parādīt, ka
viņš nav nevērtīgs; tā tu arī citiem liec
justies labi un darīt labas lietas.
Ko jūs novēlētu savai draudzei?
I.: Ievērot citam citu, jo mēs esam kā
liela ģimene. Varam pat nerunāt, bet uzlūkot draudzes cilvēkus kā sev līdzīgus.
Novēlu nestāvēt malā, jo mūsu kalpošana nav tikai muzicēšana un grupu vadīšana; tā ir iespēja iesaistīties dialogā,
pat neuzkrītošā situācijā, kad vari liecināt par savu dzīvi ar Dievu un saviem
izaicinājumiem. Novēlu būt iekšēji aktīviem, nevis nākt uz dievkalpojumu, lai
ievilktu ķeksīti. Dažkārt jau ir mazliet
smieklīgi, kad mācītājs saka: „Lūdzu, atstājiet telpas, jo būs kristības.” Jo draudze
vēl nevar un nevar beigt būt kopā un
dalīties sadraudzībā.
E.: Novēlu baudīt visas tās svētības,
kas ir papilnam pieejamas – dzīvu Dieva
vārdu, Vakarēdienu un sadraudzību –, kā
arī aktīvi piedalīties kalpošanā ikvienam
pēc sava aicinājuma.

5

Patiesā ceļa meklējumos
Mūsdienu kristīgajā sabiedrībā it bieži
ir redzams konflikts starp atšķirīgām pieejām kristietībai. Vieni tiecas Dieva klātbūtni piedzīvot Rakstos un sakramentos,
citi – emocionālos pārdzīvojumos. Vieni
tikšanos ar Dievu vispirms meklē kolektīvi, draudzes kopībā, savukārt citi to galvenokārt dara individuāli, savas sirds
dziļumos. Vieni katru jauno garīgo praksi
skeptiski izvērtē, pirms atzīst vai neatzīst
to par labu un pieņemamu, savukārt citi
ar prieku pieņem katru jaunu veidu, kā
tuvoties Dievam. Vieni dod priekšroku
universālai pieejai Dieva vārdam, bet citi
uzsver tā unikālo iedarbību uz katru cilvēku. Nosacīti varam runāt par objektīvu
un subjektīvu skatu uz kristīgo teoloģiju.
Ikdienas kristieti atšķirīgās pieejas bieži
vien mulsina. Kā lai saprot, kuram ir taisnība? Un, vēl jo būtiskāk, – kā nekrist
galējībās, ar patiesu sirdi meklējot īstu
kontaktu ar Dievu?
Viena no galējībām, kas saistās ar subjektīvu skatījumu uz Dievu, ir tiekšanās
pēc pārdabiskas garīgās pieredzes – pēc
atklāsmēm, zīmēm, iedvesmas –, atstājot novārtā Baznīcu un Svētos Rakstus.
Mācītājs un Luterisma mantojuma fonda
direktors Juris Uļģis šādas pieejas piekritējus dēvē par mistiķiem, entuziastiem
jeb jūsmotājiem.
Savu lekciju Jēzus draudzē viņš sāk ar
jautājumu: „Vai mistiķi draudzē var būt
par postu? Kas gan tur slikts, ja cilvēks
stundu dienā pavada klusumā? Kas tur
varētu būt ļauns, slikts vai postošs draudzei?” Patiesi – dažādu garīgu, pārdabisku pārdzīvojumu meklēšana taču, kā varētu domāt, liecina par dzīvu ticību. Centieni sastapties ar Dievu „savas sirds
dziļumos” taču izklausās tik „pareizi, garīgi un svētīgi”. Ikdienas lēmumu pieņemšana, balstoties uz „Gara balsi” vai Dieva
zīmēm, kas saskatāmas ik uz soļa, šķiet,
liecina par veselīgām un dziļām attiecībām ar Dievu.
Tomēr patiesība nav tik vienkārša. Mācītājs uzsver, ka „mistiķi pastumj malā
Dieva vārdu un pievērš uzmanību savām
iekšējām sajūtām. Tā rezultātā Jēzus
vārdi tiek skaidroti līdz nepazīšanai, ja
tiem vispār vairs tiek pievērsta uzmanība,
Kristība un Vakarēdiens tiek atmesti, tiek
radītas neskaitāmas sektas un herēzes
(t. i., ķecerības) un pats mistiķis iznīcina
savu dzīvi.”
Mistiķis, jūsmotājs, entuziasts?
Kas īsti ir mistiķis? Vispirms jāvienojas par mistiķa definīciju. Kāds ar to sa-
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prot ekstrasensu, cits – cilvēku, kurš ļoti
intensīvi lūdz Dievu, vēl cits – mūku vientuļnieku. Mācītāja Uļģa izpratnē mistiķis
ir entuziasts jeb jūsmotājs. Vārds „entuziasts” nāk no grieķu valodas vārda
ἐνθουσιασμός. „ἐν – tas ir ‘iekš’, θεός –
‘Dievs’, ουσία – ‘būtība’,” skaidro mācītājs.
„Tas ir kaut kas tāds, kur tu esi „iekš
Dieva būtības”. Savā ziņā tas liekas ļoti
pozitīvi, un arī ikdienas lietojumā entuziasts ir kaut kas labs. Bet teoloģiskajā
ziņā šim vārdam ir negatīva nozīme.”
Mārtiņš Luters raksta: „Dievs nevienam
nedod savu Garu vai žēlastību citādi kā
vien caur vai ar iepriekš runātu ārējo vārdu.” Ar šiem vārdiem mācītājs Uļģis pamato nepieciešamību pēc dievkalpojuma
ar Rakstu lasījumu un tā skaidrojumu
svētrunā. „Ar to mēs aizsargājamies pret
jūsmotājiem.., kuri dižojas, ka viņiem
Gars ir pirms un bez Dieva vārda un kuri
tādēļ pēc savas patikas vērtē, skaidro un
„staipa” Svētos Rakstus vai runāto Vārdu.
Tā vēl šodien dara daudzi, kuri grib
spriest stingru tiesu starp Garu un burtu
un nezina, ko paši saka un apgalvo. [..]
Tas viss ir tas pats vecais velns un vecā
čūska, kas arī Ādamu un Ievu pārvērta
par aplamiem jūsmotājiem un novirzīja
prom no Dieva ārējā vārda uz spiritualizēšanu un pašu iedomām un to tomēr paveica ar citiem ārējiem vārdiem. Tā arī mūsu
jūsmotāji ārējo vārdu nosoda, taču paši
neklusē, bet pļāpā un raksta pa visu pasauli, it kā Gars nevarētu nākt caur apustuļu rakstiem vai sludināšanu, bet tam
būtu jānāk caur viņu rakstiem un viņu
vārdiem.” Ironija ir nenoliedzama: tiek
noraidīts ārējais Dieva vārds, tā vietā
liekot savus vārdus, savas atklāsmes un
savu Dieva pieredzi.
Līdz ar mistiķu nekonsekvento noraidījumu pret rakstīto Vārdu nāk tieksme
pretstatīt Garu burtam, jo „burts nokauj,
bet Gars dara dzīvu” (2Kor 3:6b). Entuziastu skatījumā Bībelē ir burti, bet nav
Gara. Viņi meklē kaut ko aiz burtiem, pāri
burtiem vai pat bez burtiem: „Jums tur
ir burti, vārdi, mācība, bet mums ir Gars,
kas mūs uzrunā tieši!” Mācītājs skaidro:
Pāvils par burtu sauc nevis visu rakstīto,
bet gan bauslību, kura nokauj, jo tā uzrāda grēku un vainu. „Tā vienmēr nokauj,”
saka mācītājs, „un tam nav nekāda sakara ar burtiem Bībelē.”
Kristietības makdonaldizācija
„Mēs dzīvojam laikā, kad liels uzsvars
tiek likts uz jušanos labi,” saka mācītājs
Juris Uļģis. „Sākumā mēs pērkam sev
ēdienu vai kādas lietas. Ar laiku tas vairs

nepalīdz, un tad talkā nāk alkohols, narkotikas vai sekss. Meklējam jaunas, priecīgas sajūtas. Labo sajūtu ķeršanu mēs
pārnesam arī uz savu ticības dzīvi un sākam ticēt, ka Dievs grib, lai mēs katru
dienu nodzīvotu ar iespējami labām
sajūtām. Tad rodas „ātrās ēdināšanas
draudze”. Makdonalds pievelk ar ātrumu,
vienkāršību, paredzamību un patīkamību.”
Ir draudzes, kas pēc šādām vērtībām
sāk veidot savu dievkalpošanu. Pārāk liela
uzmanības pievēršana sajūtām arī ticības
dzīves prioritātes pārnes uz sajūtamo –
kaut vai laikapstākļiem, kur, piemēram,
saules stari kļūst par dievišķu apstiprinājumu vai iedrošinājumu, bet lietus – par
mudinājumu kādu aicinājumu noraidīt.
„Mums ir jāturas pie Jēzus vārdiem,” norāda mācītājs. „Tas ir gluži kā ar laulību.
Ja tā ir balstīta tikai uz emocijām, tā
izjūk divu trīs gadu laikā.” Misticisms sola
jaunas emocijas. Atkarību no pozitīvām
sajūtām Juris Uļģis salīdzina ar atkarību no
narkotiskajām vielām, kur nepieciešama
arvien spēcīgāka deva, lai gaistošās sajūtas
noturētu. Nākamajā misticisma devā Jēzus
vārdi un dievkalpojums tiek aizstāti ar „esības dziļumiem” un meditāciju. Mācītājs
atkal uzsver, ka vaina ir ne jau emocijās,
bet Dieva vārda aizstāšanā ar tām.
Kā tu zini, ka esi Dieva bērns?
Mācītājs Uļģis norāda, ka jūsmotājs uz
fundamentāliem ticības jautājumiem atbildēs citādi nekā patiess kristietis. „Kā tu zini,
ka esi Dieva bērns? Jūsmotājs sacītu: „Es
to jūtu! Gars man tā saka!” Es sacītu: „Tādēļ,
ka Dieva vārds man tā saka. Tāpēc, ka
esmu kristīts.” Vai arī – kā tu zini, ka tavi
grēki ir piedoti? Jūsmotājs teiks: „Es jūtu
siltumu vēderā!” Es teikšu: „Kristus par
mani ir nomiris.” Jūsmotāja autoritāte ir
viņa emocijas. Mums, kristiešiem, bieži ir
jāiet pretēji mūsu sajūtām. Dieva vārds apliecina mums Dieva mīlestību arī tad, kad
paši jūtamies nemīlēti.”
Mūsdienās ticības jautājumi un garīgā
prakse ir ļoti aktuāli. Kristīgu mācītāju un
autoru centieni radīt patīkamas sajūtas un
mistisku pieredzi bieži sakņojas centienos
aizsniegt tos, kuriem kristietība līdz šim
nav bijusi pietiekami interesanta vai citādi
vilinoša. Tiek meklēti subjektīvi, personiski
ceļi, radot piedāvājumu tiem, kuri meklē
abstraktu „garīgumu” vai atbildes uz personiskiem jautājumiem. Ne vienmēr tas ir nepareizi. Pāvils Atēnās nevis skarbi nosodīja
pagānus, bet uzslavēja viņu dievbijību un
piedāvāja tādu skatu uz Dievu, kas iekļāvās
viņu pasaules tēlā (Apd 17:22–23). Tomēr
viņš neaizmirsa sludināt Evaņģēlija vēsti
(Apd 17:24–31), kas līdz ar sakramentiem
ir mūsu vienīgā drošā saikne ar mūsu Tēvu
debesīs. Tikai šajās divās lietās vienmēr
varam būt pilnīgi droši par Viņa klātesamību.
Pierakstījis Augusts Kolms

BAZNĪCU NAKTS 2016
Šī gada 10. JŪNIJĀ jau trešo reizi Latvijā norisināsies BAZNĪCU NAKTS. Šī kultūras pasākuma ideja līdz Latvijai atceļojusi no Austrijas, kur pirmais šāds kristīgās Baznīcas konfesiju un draudžu ekumēniskais notikums tika rīkots pirms vairāk nekā 10 gadiem. Drīz pēc
tam šāds pasākums notika arī Čehijā un Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu nakts tiek rīkota arī Tartu, Igaunijā. Baznīcu nakts mērķi ir dot cilvēkiem iespēju iepazīt Baznīcas mantojumu, rosināt cilvēku interesi par kristīgo ticību un draudzi un aicināt meklēt ceļu pie Dieva.
Baznīcu nakts misija ir iesaistīties Latvijas garīgās atmodas darbā.
Ar katru gadu pasākumā „Baznīcu nakts” piedalās aizvien vairāk draudžu. Pieteikusies ir
arī Rīgas Jēzus ev. lut. draudze, lai aicinātu apmeklētājus iepazīt tās skaisto koka dievnamu.
Pasākums norisināsies no plkst. 18.00 līdz 24.00. Šajā laikā būs iespēja izstaigāt dievnamu,
aplūkot Bībeļu izstādi, noklausīties draudzes mūziķu uzstāšanos, aprunāties ar mācītājiem.
Būs sarūpētas aktivitātes arī bērniem un jauniešiem. Detalizētāku programmu publicēsim draudzes izdevuma jūnija numurā, pie
ziņojumu dēļa un sociālajos tīklos.
Aicinām lūgt par šī pasākuma norisi mūsu draudzē! Publicējam arī Baznīcu nakts rīkotāju komandas aicinājumu aizlūgt par
svētīgu tās norisi visā Latvijā:
„Debesu Tēvs, Trīsvienīgais Dievs, mēs pateicamies Tev par mūsu cilvēkiem, zemi un valsti Latviju. Mēs pateicamies Tev par
Latvijas kristīgajām draudzēm un konfesijām un labajām, cieņas pilnajām attiecībām starp tām. Paldies Tev par Baznīcu nakts
ieceri. Paldies Tev par labas gribas cilvēkiem visās draudzēs un konfesijās un ārpus tām, kuri piedalās ieceres īstenošanā ar
praktiskiem darbiem, lūgšanām un dažādu veidu atbalstu.
Dievs Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam, dāvini gudrību, padomu un čaklumu, lai Baznīcu nakts var izdoties tā, ka tā pagodina
Tevi, Kungs, un kalpo par svētību mūsu tautai un kristīgajām draudzēm. Aicini, Kungs, katrā draudzē ticīgos piedalīties Baznīcu
nakts sagatavošanā un norisē. Īpaši lūdzam, Tēvs, svētī priesterus un mācītājus ar paļāvību un dedzību. Mēs lūdzam Tevi, stiprini
Baznīcu nakts centrālo darba grupu un pievieno tai vēl palīgus. Vadi mūsu darbu, kas ir Tavs, ticībā, cerībā un mīlestībā. Dari
Tavā spēkā mūs apņēmīgus un stiprus paveikt to, ko mēs, Tevis aicināti, esam apņēmušies. Vieno mūs ar patiesu tuvākā mīlestību un cieņas pilnu attieksmi citam pret citu. Dari mūs miera, prieka un tuvākā mīlestības piepildītus pret cilvēkiem, kurus Tu
atvedīsi uz mūsu dievnamiem Baznīcu naktī. Aicini un uzrunā mūsu viesus un svētī, ka viņi ar laiku atrod Tevi un garīgās mājas
kādā no Latvijas pilsētu vai lauku draudzēm. Debesu Tēvs, mēs uzticam Baznīcu nakti Tavai žēlastībai. Lai notiek tā, kā Tu esi
iecerējis. Jēzus vārdā, āmen.”

Baznīcu nakts pasākuma koordinatore Jēzus draudzē Vita Rudzīte
Izmantoti materiāli no vietnes www.baznicunakts.lv.

SIRSNĪGI SVEICAM JĒZUS DRAUDZĒ
IESVĒTĪTOS DRAUDZES LOCEKĻUS!
Agnese Lemša (36)
Nodarbošanās: mārketinga
speciāliste
Vaļasprieks: pozitīva un
humorpilna laika pavadīšana

Magdalēna Rubīne (17)
Nodarbošanās: skolniece
Vaļasprieks: jāšana

Ēriks Diržininks (25)
Nodarbošanās: students,
strādā meliorācijā
Vaļasprieks: futbols, kino,
aktīva atpūta

Samanta Stoļarova (20)
Nodarbošanās: audzina
bērniņu

Ieva Putniņa (23)
Nodarbošanās: pirmsskolas skolotāja
Vaļasprieks: bērnu
ballīšu vadīšana

Ingrīda Meldere (51)
Nodarbošanās: bāriņtiesas
locekle
Vaļasprieks: ceļošana,
svešu bērnu audzināšana

Rihards Maļinovskis (26)
Nodarbošanās: strādā sporta
nozarē
Vaļasprieks: ūdenssports

Elīza Legzdiņa (24)
Nodarbošanās: ārsta palīdze

Luīze Juhņēviča (22)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: kūku
cepšana, kordziedāšana

Dāvis Barons (19)
Nodarbošanās: skolnieks
Vaļasprieks: sports

Renārs Pavasaris (32)
Nodarbošanās: projektu
vadītājs

Henriete Lūse (22)
Nodarbošanās: strādā
kinoloģijas nozarē
Vaļasprieks: suņu izstādes
un apmācība, fotografēšana

Paula Baltiņa (22)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: basketbols

Ivo Martinsons (29)
Nodarbošanās: kravas auto
šoferis
Vaļasprieks: braukšana ar
motociklu
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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.
Tuvāka informācija – vēlāk.

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
Mācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

SENIORIEM

SIRSNĪGI SVEICAM!

Aicinām draudzes seniorus
uz pasākumu
SADRAUDZĪBA PIRMS
VASARSVĒTKIEM
Pasākums notiks 10. maijā
Rāmavas muižā

Sīkāka informācija un pieteikšanās – līdz 8. maijam
pie Jolantas (tel. 28377608)
vai Ilzes (tel. 29372676).

Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Apkure
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Remonta materiāli
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Lieldienu evaņģelizācijas kartītes
Palīdzības pabalsti
Degviela
Elektrība
Grāmatas
Reprezentācijas izdevumi
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā
Redaktore: Alise Pīrāga

95
88
87
87
83
83
82
75
75
75
60
50
50
45
45

4601
2400
1082
264
260
8607

4204
2550
900
864
380
300
298
224
203
170
150
120
110
77
59
42
36
33
20
20
13
10
10783

Gabriels Siliņš
Helmuts Ausmanis
Ēriks Diržininks
Samanta Stoļarova
Elīza Legzdiņa
Ieva Putniņa

IESVĒTĪTI
Agnese Lemša
Dāvis Barons
Elīza Legzdiņa
Ēriks Diržininks
Henriete Lūse
Ieva Putniņa
Ingrīda Meldere
Ivo Martinsons
Luīze Juhņēviča
Magdalēna Rubīne
Paula Baltiņa
Renārs Pavasaris
Rihards Maļinovskis
Samanta Stoļarova

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Edgars Gertners, Augusts Kolms, Vita Rudzīte, Jolanta Cukure,
Ivars un Lelde Kupči
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(16.05.)
(20.05.)
(16.05.)
(23.05.)
(28.05.)
(28.05.)
(23.05.)
(18.05.)
(27.05.)
(29.05.)
(31.05.)
(26.05.)
(31.05.)
(06.05.)
(28.05.)

KRISTĪTI

2016. GADA MARTA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (sabiedriskā labuma darbībai, apskaņošanai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Zemes noma
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

Ludmila Sommere
Katrīna Skorohoda
Renita Kaizere
Margarita Kaļka
Roberts Pudže
Ruta Žīgure
Ināra Norkus
Aina Ansone
Brigita Krasta
Maiga Savicka
Ināra Suveizda
Ginta Kalniņa
Māris Pētersons
Inguna Puķīte
Ivo Čodars

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
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"

