Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.

Ir vērts pievērst uzmanību
kopējai sarunai, kurā Jēzus
saka šos vārdus par patiesību
un brīvību. Viņš runā ar kādiem
jūdiem, kas sākuši Viņam ticēt.
Tomēr viņu vārdos mēs joprojām saklausām Jēzus sludinātās vēsts neizpratni. Varētu
teikt, ka viņu ticība vēl neaizsniedz sirdi, tā vēl ir tikai acu
priekšā. Jūdi saka: „Mēs ..
nekad nevienam neesam vergojuši.” (Jņ 8:33) Tie ir lieli
vārdi, pēc kuriem būtu vērts
mazliet apstāties un padomāt –
vai tiešām? Viņu trauslā ticība,
kas ir acu priekšā, brīvību uzlūko tikai kā ārēju notikumu,
sakot – ja rokas un kājas ir
brīvas, tad mēs piederam
brīvībai. Tomēr Jēzus vārdi
runā daudz tālāk par miesas
pakļaušanu verga pletnei.
Viņa vārdi liek domāt par ticības pasauli, kurā tik bieži
trūkst dievišķas patiesības,
un tieši patiesības trūkums
cilvēku paverdzina.
Cilvēkā pašā, gluži kā vergu tirgū, notiek pirkšana un
pārdošana. Mūsu sirdi nopērk
pasaules puspatiesības, kuru

/Jņ 8:32/

priekšā esam bezspēcīgi. Atcerēsimies notikumu no Vecās
Derības, kur Mozus izredzēto
tautu izveda tuksnesī. Ko
ļaudis iesāka laikā, kamēr
viņš bija kalnā ar Dievu? Tauta
nāca pie Ārona un darināja
sev zelta teļu, kas ies viņiem
pa priekšu (2Moz 32:1). Lūk,
brīvība nenozīmē tikai Ēģiptes
rīkstes atstāšanu, brīvība pāri
visam nozīmē cilvēka iekšējās
verdzības atstāšanu. Došanos
projām nevis no miesas, bet
no sirds gūstītājiem. Kā redzam pie izredzētās tautas,
ar miesas verdzību cilvēks
vēl nebeidzas. Esot brīvi no
Ēģiptes, šie ļaudis tomēr ir
kārdinājumu un dziļas ticības
neizpratnes gūstā, šis notikums tuksnesī ir viņu „sirds
Ēģipte”, tā ir kārdinājumu un
neticības verdzība.
Viņu vārdi ir tiešākā liecība arī par mūsu dzīvi – mēs
vienmēr meklējam kādu, „kas
ies mums pa priekšu”. Cilvēks,
lai cik ļoti nevēlētos citus vest
aiz sevis, vienmēr pats kādam
seko. Ja mūsu sirds dzīvo
aizmiglotas patiesības varā,

ja brīvību saprotam tikai kā
iespēju iet, kur deguns rāda,
mēs esam līdzīgi šiem ļaudīm
un izrādās, ka Ēģipte dzīvo
mūsos. Pasaules paverdzinātam cilvēkam tiek nolaupīts
pats dārgākais – patiesības
sapratne. Mēs dzīvojam tikai
no pasaules, kas ir acu priekšā, sakot – patiess ir viss, ko
var ieraudzīt. Bet sarunā ar
jūdiem Jēzus atklāj patiesības
dziļāko nozīmi.
Pāri visam patiesība runā
par pārmaiņām cilvēkā, tādējādi patiesība mums nepieder,
bet mēs tajā piedalāmies.
Uzskatāma liecība tam ir
Jēzus saruna ar Nikodēmu,
kur „dzimšana no augšienes”
(Jņ 3:3) ir lielākās pārmaiņas
pašā cilvēkā. „Piedzimt no
augšienes” nozīmē atstāt sirds
nebrīvi. Brīdī, kad visu sevi
pievēršam Dievam, visas līdzšinējās puspatiesības un aplamie priekšstati iznāk Dieva
patiesības gaismā. Un mēs
ieraugām, cik nedzīvu pasauli
uzskatījām par savējo, cik
tukša var būt ārēji spoža dzīve – gluži kā zelta teļš tuksne-
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ša vidū. Šādu stāvokli Dieva
priekšā Baznīca sauc par sirds
satriektību – tas ir notikums
mūsos, kurā apzināmies savu
vainu un grēku Dieva priekšā.
Un arī šeit mēs jautājam:
„Kas ies mums pa priekšu?
Kas rādīs šodienas un rītdienas soļus?” Jēzus sarunā ar
jūdiem atklāj atbildi, kas ļauj
dzīvot ar pestīšanas prieku;
Viņš saka: „Ja jūs paliekat
manos vārdos...”
Lūk, vārdi acu priekšā meklē
ceļu uz mūsu sirdi, sakot – ļauj
Dieva vārdam dzīvot sevī,
ļauj tam „iet pa priekšu” un tu
iemantosi patiesu brīvību. Jo
Dieva vārdi ir patiesība, tajos
nav nekā no mums pierastās
liekvārdības vai tukšuma.
Tāpēc mums jāmācās sevi
uzticēt Dieva vārdam – tā ir
debesu klātbūtne mūsos. Tā ir
žēlastība, kas mums nepieder,
bet mums ir ļauts tajā dzīvot.
Lai prieks un pateicība par
to, ka piederam nevis nedzīvām puspatiesībām un „zelta
teļiem”, bet dzīvam Dieva vārdam, kas it visā iet mums pa
priekšu!

Sirsnībā
mācītājs Jānis
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RĪGAS JĒZUS EV. LUT. DRAUDZES VASARAS NOMETNE 2016
Četri dārzi gan tiešā, gan pārnestā nozīmē runā par Dieva klātbūtni pasaulē un
cilvēkā. Neviens no šiem dārziem nepieder mums, nevienu no tiem mēs neesam
stādījuši, bet mums ir dota iespēja tajos ienākt, būt klāt pie tā, ko ir paveicis Dievs.
Katrs no šiem dārziem atklāj pārsteidzošu Dieva veikumu mūsu labā. Vienlaikus
katrs dārzs ir ne tikai Dieva, bet arī cilvēka ticības spogulis, jo atstāj mūsos
neizdzēšamu sastapšanās pieredzi. Ar ko? Ar Dievu. Tāpēc četri dārzi ir Dieva soļi
cilvēkā, kurus mēs izstaigāsim šī gada nometnē.
LAIKS: 2016. gada 24.–29. jūlijs (svētdienas vakars – piektdienas diena)
VIETA: atpūtas komplekss „Līcīši”, Tomes pagasts, Ķeguma novads (www.licisiak.lv)
DALĪBAS MAKSA
Draudzes locekļiem, viņu bērniem un Svētdienas skolas audzēkņiem
1 diena – 16 EUR
5 dienas – 80 EUR
Bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %
Priecāsimies par visiem, kuri izmantos iespēju dzīvot savā TELTĪ
1 diena – 10 EUR
5 dienas – 50 EUR
Bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %
Dalības maksa ciemiņiem
1 diena – 20 EUR, 5 dienas – 100 EUR, bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %
Dzīvojot savā teltī: 1 diena – 14 EUR, 5 dienas – 70 EUR,
bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %
Draudzes ģimenēm* dāvinām atlaidi, ja piedalāties nometnē visu nedēļu:
dalības maksa ģimenei – 240 EUR istabiņā vai 140 EUR savā teltī.
*Ģimene = vecāki un bērni.
Neietilpst vecvecāki, krustvecāki vai pilngadīgi bērni, kuri paši pelna.
CENĀ IETILPST: dzīvošana kopīgās istabiņās (citiem gultās, citiem uz sava matrača),
ēšana 4 reizes dienā, izdales materiāli, piedalīšanās interešu grupās
un citās kopīgajās aktivitātēs.
ATLAIDES skolotājiem, interešu grupu vadītājiem, mūziķiem –
interesēties pie nometnes vadītājas vai kancelejā.
REĢISTRĒŠANĀS UN SAMAKSA: no 1. jūnija līdz 12. jūlijam dr. kancelejā.
Dalības maksu var samaksāt TIKAI kancelejā! (ne ar bankas pārskaitījumu)
NOMETNES SAPULCE: 12. jūlijā plkst. 18.30
(notiks maksāšana tiem, kuri izmantos autobusu)
Aicinām padomāt par kāda trūcīgāka bērna vai ģimenes atbalstīšanu, jo kaut
pavisam neliels ziedojums var būt izšķirošs! Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!
Varbūt arī Tu vari būt noderīgs nometnes norisē? Ir vajadzīgi bērnu ģimenīšu
skolotāji, Bībeles stundu vadītāji, interešu grupu vadītāji, sporta spēļu organizētāji,
dekorētāji, palīgi uzkopšanas darbos un saimniecībā.
Padomā un liec lietā savus talantus!

TUVĀKA INFORMĀCIJA, JAUTĀJUMI, PALĪDZĪBA: nometnes vadītāja Rute Bikše, mob. 25959533 vai info@jezusdraudze.lv
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Piektdien, 10. JŪNIJĀ, Latvijā norisināsies kultūras pasākums BAZNĪCU NAKTS. Šogad Baznīcu naktij ir pieteikušās vairāk
nekā 190 dažādu konfesiju draudzes visā Latvijā, un vairāk informācijas par citur notiekošajiem pasākumiem var uzzināt vietnē
www.baznicunakts.lv. Paredzams, ka arī šī gada Baznīcu nakts programmas būs radošas, muzikālas un sirsnīgas.
Dalību apstiprinājuši vairāki Latvijā labi zināmi mākslinieki, solisti un kori – mūziķis Goran Gora, ģitārists Kaspars Zemītis,
Liepājas mūzikas vidusskolas bigbends, kamerkoris „Austrums”, vokālā grupa „Anima Solla”,
jauniešu koris „Balsis”, saksofonists Artis Gāga un citi.
Šis pasākums notiek jau trešo gadu, un trešo gadu tajā piedalīsies arī Rīgas Jēzus ev. lut. draudze.
Gatavošanās Baznīcu naktij sākās jau februāra beigās, un ir liels prieks, ka, par spīti mūsdienu dzīves straujajam
ritmam un aizņemtībai, tik daudzi brāļi un māsas Kristū ar prieku ir atsaukušies aicinājumam kalpot šajā pasākumā.
Ar Dieva žēlastību ir iecerēts, ka Jēzus draudze pasākuma apmeklētājiem piedāvās bagātīgu programmu.
Rīgas Jēzus ev. lut. draudzē iecerētajai programmai būs divas daļas, un to vienojošais elements būs tas, ka gandrīz visi
atskaņotie darbi būs latviešu komponistu sarakstīti. Pirmā daļa no plkst. 18.15 līdz 21.00 būs orientēta uz klausīšanos un
klasisko mūziku. Tās laikā uzstāsies viens no ievērojamākajiem latviešu vidējās paaudzes pianistiem Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesors, Klavieru katedras vadītājs Juris Kalnciems, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema, kura ir
starptautisku konkursu laureāte, piedalījusies meistarkursos un koncertējusi Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē,
Kanādā, Čehijā, Baltkrievijā, Beļģijā, Polijā, Latvijā, kā arī ļoti talantīgā jaunā flautiste Lauma Ilsuma, kura pavisam nesen
uzstājās Lielajā ģildē Ziemeļvalstu mūzikas programmā kopā ar Normunda Šnē vadīto Valsts kamerorķestri „Sinfonietta Rīga”,
atskaņojot dāņu klasiķa, savdabīgā skaņu meistara Karla Nīlsena Flautas koncertu.
Programmas otrā daļa sāksies plkst. 21.00 ar lūgšanu „Mūsu Tēvs”, un tā būs vērsta uz pārdomām un slavēšanu.
Pielūgsmē vadīs pieredzējuši slavētāji no dažādām Jēzus draudzes slavēšanas grupām, kuri šajā pasākumā būs apvienojušies
īpašā sastāvā – Alise Jirgensone, Anna Pīlāce, Kristīne Voļska, Ingus Macats un Valts Mazurs.
Pēc tam būs vienīgā atkāpe no latviskā, proti, iespēja pievienoties Tezē dziedājumiem
(vairāk par tiem var izlasīt šeit: http://gertrude.lv/iesaisties/teze-lugsana/).
Vakara nobeigumā būs iespēja uzkavēties baznīcā un kādu laiku pavadīt, klausoties klaviermūzikā, un tad vienkārši klusumā.
Paralēli baznīcas zālē notiekošajiem pasākumiem apmeklētājiem tiks piedāvāta bagātīga draudzes Bībeļu kolekcijas izstāde
un fotoizstāde, kurā varēs uzzināt par draudzē notiekošajām aktivitātēm. Varēs uzkāpt dievnama tornī, lai baudītu skaisto skatu
uz Rīgu. Būs padomāts arī par jaukām nodarbēm bērniem un saturīgu laika pavadīšanu jauniešiem. Būs iespēja aprunāties ar
mācītājiem Erbertu Bikši un Jāni Cepurīti, kā arī būs sarūpēti daži pārsteigumi.
Papildu informācija par pasākumiem Rīgas Jēzus ev. lut. draudzē ir pieejama sociālajos tīklos.
Aicinām ikvienu apmeklētāju dalīties ar piedzīvoto mūsu draudzē, izmantojot tēmturi #JDBaznicuNakts.
Mēs Tevi gaidīsim!

PROGRAMMA
2016. gada 10. jūnijs

Baznīcu nakts pasākuma koordinatore Jēzus draudzē
Vita Rudzīte

17.50–18.00
18.00–18.15
18.15–18.40
19.00–19.10
19.10–19.40
20.00–20.10
20.10–20.40
21.00–21.05
21.05–21.40
22.00–22.10
22.10–22.40
23.00–23.30
23.30–24.00

Baznīcas zvana skaņas
Mācītāja ievadruna un lūgšana
Jēzus draudzes bērnu korīša muzikālais priekšnesums
Aizlūgums par Latviju
Latviešu klasiskās klaviermūzikas koncerts „Latviešu klaviermūzikas ainavas” (klavieres – Juris Kalnciems)
Video „Mīlestības vēstule no Dieva”
Ērģeļmūzikas koncerts „Cauri gadsimtiem” (ērģeles – Liene Andreta Kalnciema, flauta – Lauma Ilsuma)
Lūgšana „Mūsu Tēvs”
Pielūgsme – Jēzus draudzes slavēšanas grupa
Dieva vārda lasījums
Tezē dziedājumi
Laiks pārdomām klaviermūzikas pavadījumā
Laiks pārdomām klusinātā noskaņā

18.15–20.30
18.15–23.00
18.15–23.00
18.15–23.00
18.15–24.00
18.15–24.00

Aktivitātes bērniem (dažādas sarežģītības rokdarbi)
Aktivitātes jauniešiem (galda spēles, fotostūrītis u. c.)
Saruna ar mācītāju
Ekskursija ar iespēju uzkāpt baznīcas tornī
Draudzes Bībeļu kolekcijas izstāde. Vērtīgie grāmatniecības izdevumi, sākot no 18. gs. Interesanti fakti par Bībeli
Fotoizstāde par draudzes aktivitātēm
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Visnotaļ aktīvo un vienmēr dzīvespriecīgo JĀNI UPĪTI pazīstam galvenokārt kā mūsu draudzes pērminderi
un jauniešu vadītāju. Šajā sarunā
viņš atklāj, par kādām kalpošanas
jomām vēl deg viņa sirds un kā viņš
piedzīvo Dieva atbrīvojošo patiesību.
Augusts Kolms

Draudzē tevi pazīst kā cilvēku, kas
aktīvi iesaistījies dažādās kalpošanas nozarēs. Ar ko tas sākās?
Tas bija rudens, kad gatavojāmies
Ziemassvētku uzvedumam. Jau pirms
tam sirdī bija pamudinājums – varbūt
vecmammas lūgšanu dēļ –, ka vajag
kaut ko vairāk par to, ko dzīvē līdz tam
biju sasniedzis. Likās, ka ir kaut kāds
tukšums, nejutos pietiekami atalgots –
nevis finansiāli, bet morāli. Uzvedumā
iesaistījos, nezinādams, ko sagaidīt.
Domāju, ka tur būs padzīvojuši cilvēki,
bet izrādījās, ka ir arī jaunieši. Es, protams, viņus „patestēju”, uzdevu jautājumus, skatījos. Man patīk vērot cilvēkus –
kā viņi cits pret citu izturas. Skatījos, vai
nav līdzīgi kā pie mums, pasaulē.
Ir pagājuši astoņi gadi, un beidzot
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esmu sapratis, ka Svētais Gars ir tas,
kas ved tevi pie Patiesības Vārda atziņas.
Gatavoju Bībeles stundu LEAFam, un tur
tieši bija teikts par Svētā Gara gudrību
un pasaules gudrību. Lai izdibinātu Svēto
Garu, mums kā cilvēkiem jāizdibina Dievs,
bet izdibināt Dievu nav iespējams.
Svētais Gars mums var atklāt to gudrību,
ja ielūdzam Viņu savā sirdī. Man nav
tādas spilgtās liecības, ka esmu tagad
izdziedināts un viss ir kārtībā. Tas ir
vairāk tāds iekšējs process, kur Dieva
vārds ir iekšēji strādājis ar mani caur
Svēto Garu. Ļoti liela loma ir lūgšanām.
Tu lūgšanu dzīvē mazliet atslābinies vai
ieturi pauzi, bet pasaule neatslābinās,
neietur pauzi, visu laiku strādā ar tevi.
Ir jābūt disciplīnai. Tas nav tāds gavēņa
laiks, kad painteresējos par Dievu un
tad visu gadu atpūšos no Viņa. Tas ir
visu laiku. Ja atslābinos, uzreiz kas cits
ieņem to vietu un uzreiz ar mani strādā.
Pagaidām vēl nejūtos tik supergarīgs, lai
pateiktu, ka šī pasaule mani vairs neietekmē un pret to esmu imūns. Tāpat
kārdina visas vecās kārības, un pasaulē
tās vēl joprojām ir aktīvas. Arī vecie
draugi nekur nav pazuduši.

Kā ir būt „tam kristīgajam” tajā
kompānijā, censties būt zemes sālim
(Mt 5:13)?
Ļoti grūti, es teiktu. Pagaidām es pats
sevi sālu, pieķeru pie kādām lietām.
Ja nav Dieva vārda, ko nolikt pretī, tad
viegli var plūst tam līdzi. Tāda ballīšu
dzīve – katrs relaksējas un jūtas ērti, kā
māk. Nav jau runa par iedzeršanu, bet
par to, kādu iespaidu tas atstāj, cik
veselīga saruna veidojas. Kādus augļus
tu esi nesis? Man bija bailes – kā es tā
pēkšņi izlēkšu, māžošos, vai tad man
negaršo tas alkohols? Tādas vieglas māņu kustības, ko pasaule tev ir „ieskalojusi” un ko nevar izārstēt piecu sekunžu
laikā. Nedaudz aizplūstu līdzi un tad
atkal nožēloju. Es tomēr reprezentēju
draudzi un to kalpošanu, kurā esmu. Ar
ko tas asociējas? Vai es gribu, ka mani
sauc par svēto vai ka mani uzskata par
savējo? Tie ir divi ceļi, un vidusceļa nav.
Nevar balansēt, ir jānovelk robežas.
Kādu laiku mēģināju „klibot”, domādams,
ka, pakļaujoties pasaulīgajam garam,
varbūt dabūšu viņus savā pusē, bet nē!
Pēdējās reizes gandrīz vispār nelietoju
alkoholu, un Dievs visu pagrieza pavisam
citādi. Nebija īpašu pārmetumu, kā biju
iedomājies. Pats sev biju iedvesis kaut
kādas bailes, ka mani nepieņems, ka pazaudēšu draugus, kurus taču gribu vest
pie saprašanas. Vienīgais ierocis ir paklausība Dieva Garam. Es viņus nevaru
izmainīt, tas ir Dieva darbs. Ja es pats
pirmais nemainīšos, tad arī viņi nemainīsies. Viss sākas ar katru pašu, un tad
mainās pasaule.
Kādas ir tavas sajūtas par Jāņu
svinēšanu? Tā taču ir tava vārda
diena.
Jāņi man nekad nav bijuši tādi supersvētki – varbūt tikai bērnībā, kad dzīvojām laukos. Ar omammu un opapu nopinām vainagus. Tas bija tāds visas
ģimenes rituāls. Pēdējos gados vispār
nav svinēts, bet agrāk bija citādi.
Iepriekšējā vakarā piezvanīja draugs:
eu, kur braucam? Neko neplānojām
mēnesi iepriekš, bija tādi spontānie Jāņi,
ballītes. Tagad man vairāk patīk pavadīt
laiku mierā. Es savu esmu noskrējis.
Svinēšana notiek kaut kur ārpus Rīgas,
un tad ir jāorganizējas un jābrauc.
Visdrīzāk nostrādā slinkums – neviens
negrib meklēt, plānot, finanses arī vajag.
Bet Dievs visu sakārto. Katram pienāk
laiks, kad viņš saprot, ka vairs nevar tik
ilgi svinēt. Man tā ir pienākuma sajūta,
ka pirmdien jābūt darbā. Jāpadomā arī,
kā svinēšana tevi reprezentē – jebkura
svinēšana, arī, teiksim, dzimšanas diena.
Lai nav tīri miesīga atpūta un neveselīgas sarunas. Draugi jautā, vai Jēzus arī

šitā darītu, un tas ir jautājums, kas tevi
noliek uz lāpstiņām.
Jēzus taču arī tusēja ar nepareizām kompānijām…
Nu jā, viņš tusēja, bet vai Jēzus tā
runā, vai Jēzus dzer, vai Jēzus to dara –
tie ir tie jautājumi. Pasaule jau arī zina
Bībeli, nav jau muļķi. Kamēr sirds nav
pavisam atsvešinājusies no Dieva, tas
tomēr saasina domāšanu, liek nobremzēt
un pārdomāt, ko es tagad izdarīju, ko es
ar to panākšu. Tas ir tāds normāls Dieva
ierocis. Apkārtējie cilvēki ir Dieva doti,
lai tevi regulētu un lai tu viņus iemācītos
mīlēt.
Tavs vārdabrālis apustulis Jānis
raksta: „Jūs iepazīsiet patiesību, un
patiesība darīs jūs brīvus.” Savukārt
19. gadsimta protestantu sludinātājs
un ASV prezidents Džeimss Gārfīlds
esot sacījis: „Patiesība jūs darīs brīvus, bet vispirms tā jums liks justies
nožēlojami.” Ar kādām sajūtām šis
brīdis, kad apjauti vajadzību pēc
Glābēja, saistās Tev?
Tas ir pirmais laiks, kad saproti, ka
tev ir vajadzīgs Glābējs. Apzinājos tādus
radikālākus grēkus, bet ne ikdienišķas
lietas, kā grēksūdzē saka – domās, vārdos un darbos. Bet Dievs ar mani darbojas – arvien atklāju kaut ko, pie kā man
ir jāpiestrādā. Kaut kas paliek aiz muguras, ar to vairs necīnos, tas ir uzvarēts,
bet saprotu, ka sirdī ir sabūvēti tempļi
dažādām citām lietām, varbūt pavisam
nevainīgām. Esmu apsolījis būt savā
kalpošanā, bet pēkšņi uzrodas kas cits
pie pasaulīgiem cilvēkiem, un tu sāc izvērtēt, kas būtu labāk.
Bet par patiesību – tas ir tas pats
Pilāta jautājums: „Kas ir patiesība?” Viņš
arī gribēja uzzināt. Jebkuram cilvēkam ir
šāds iekšējais jautājums, vai viņš ir bijis
labs vai slikts. Visi jau zina, ka būs kaut
kam jāatbild, ka reiz nonāksi tiesas
priekšā, ka ir Dievs, jo ir ļoti maz cilvēku, kuri domā, ka Dieva nav. Gandrīz
jebkurā reliģijā, jebkurā kultūrā ir dievi,
kurus ar darbiem mēģina sasniegt, un
vislabāk būtu uzreiz zināt, ka esi bijis
labs un viss ir kārtībā. Jēzus nāk ar
pilnīgi radikālu ideju – neviens no mums
nav labs. Tu nevari izdarīt neko, lai
izglābtos. Šī patiesība dara brīvu. Viņš
ienes mieru sirdī. Man ir pārliecība par
to, uz kurieni es eju, kāds ir mans mērķis, un to es pasludinu. Vispirms jau
sev. Tas nav viens lūzumpunkts – es
vairākas reizes gadā atkal atdodu dzīvi
Jēzum. Tas nav tā, ka es, lūk, šeit to
atdevu, un viss. Katru reizi atdodu
kaut ko, kas mani ir kalpinājis, kas nav
bijis Viņa kontrolē, – finanses, darbu

vai domas par ģimeni. Visu laiku ir
nemiers. Izraudos lūgšanā un saprotu,
ka manai domāšanai, kā esmu mēģinājis
to iztēloties, nav bijis jēgas. Vienā brīdī
caur sprediķi, Bībeli, dienas lozungu šī
patiesība mani uzrunā un pēkšņi dara
brīvu. Tu gadu netiec galā, bet esi neatlaidīgs, lūdz, dari, uzticies, un Dievs tevi
atalgo un dara brīvu. Man nav tā kā dažiem citiem, kuri saka – vienā dienā es
atdevu dzīvi Jēzum un tā visa tika kā ar
nazi nogriezta, viss tikai kristīgajā virzienā. Man tas notiek visu dzīvi. Draudzes
nometnēs laba tradīcija ir iespēja iziet
altāra priekšā un simboliski atdot dzīvi
Jēzum. Tāds labs solis, kā turēties pie
patiesības, un tā es nogalinu to veco
cilvēku. Bet slava Dievam, ja cilvēks
atbrīvojas tūlīt, – ticu, ka Viņš to spēj.
Dievs pie katra strādā ar to mēru, kas
viņam ir vajadzīgs, lai ticība nostiprinātos. Katram pašam jānonāk līdz tam slēdzienam: lūk, jā, tagad Dievs sāk darboties ar mani. Man pašam pietiek ar lūgšanu un Dieva vārdu. Viss cits ir tikai īslaicīgs plāksteris.
Kādas patiesības par tavu dzīvi
Dievs tev ir atklājis?
Viņš visu laiku man kaut ko atklāj.
Lasu Dieva vārdā, ka Viņš par mani rūpējas, gādā, neaizmirst, bet es vienmēr
satraucos, kaut vai par profesijas maiņu –
vai es varēšu turpināt kalpot, vai jaunā
profesija neaizkavēs. Ir lietas, par kurām
esmu nemierīgs, nedrošs. Patiesībā
Dievs jau to zina un ir nokārtojis, lai viss
izdotos. Viņš jau negrib, lai mēs būtu
stresā. Manā dzīvē viss ir gājis tik labi,
ka neko labāku es nevarētu vēlēties. Ja
es nebūtu uzticējies Dievam, varbūt es
arī nebūtu draudzē, varbūt dzīvotu citā
kontinentā. Katram, kurš ir nonācis līdz
patiesības atziņai, līdz Jēzum Kristum,
un ir to pieņēmis, tas ir pats labākais,
ko viņš dzīvē varētu izvēlēties. Domāt,
ka ar bagātību, svētceļojumiem, miesas
ierobežošanu kaut kā pietuvosies
Dievam, man liekas nedaudz absurdi.
Labklājība cilvēkus pie grēku nožēlas
pārsvarā nav vedusi. Tu nonāc grūtībās,
sarežģījumos, un tas liek izvērtēt, padomāt, ka pasaulē ir augstāks spēks, kas
regulē, pārvalda, ka ir lietas, ko tu un
apkārtējie nespēj kontrolēt – gan slimības, gan finanses vai varbūt tev pazūd
aviobiļete, ko no rīta ieliki somā, bet nu
jau esi lidostā… Ir lietas, kas notiek, un
tu neko nespēj kontrolēt. Tad ir skaidrs –
jāsāk lūgt! Arī pasaulīgiem cilvēkiem.
Tu pieminēji profesijas maiņu.
Kas tevi uz to pamudināja?
Padsmit gadus esmu nostrādājis darbos, kur klientiem kaut ko piedāvāju,

cenšos viņus uz to pierunāt. Tagad gribu
tādu darbu, kur man dod darāmo. Esmu
godīgs gan pret sevi, gan pret darba
devēju. Pasaku, ka vajag pamainīt darbu,
nevis liekuļoju un strādāju, kā sanāk.
Labāk ir turēties vienā darbā – tādu
profesiju atrast ir brīnišķīga Dieva
dāvana –, bet pats esmu daudz mācījies,
lēkājis, taču stabilitātes nav bijis. Tagad
esmu noformulējis, ka vēlētos šādu
darbu. Pastrādāšu, tad jau redzēs. Lai
Dievs dod spēku!
Arī tavā kalpošanā notiek pārmaiņas – šī bija tava pēdējā sezona
darbā ar jauniešiem. Uz kurieni
dodies tagad?
Godīgi jāsaka – vairs nejūtos ar jauniešiem vienā plūdumā. Jaunība man
vairāk asociējas ar ballīšu dzīvi, to laikmetu, kurā dzīvoju es, kad biju jaunietis.
Man patīk, ka iesaistās jauni cilvēki, jo
viņi dzīvo jauniešu dzīvi un redz sev
aktuālās problēmas. Pats vēlētos vairāk
iesaistīties vīru kalpošanā. LEAF – tā
ir svētdienas skola – arī ir okei; ja tas
būtu katru nedēļu, būtu grūtāk, bet mēs
braucam svētdienā, reizi mēnesī. To var
apvienot, jo vajag arī brīvdienas. Nevar
visu nedēļu nepārtraukti būt kalpošanā,
jābūt arī tai sabata dienai nedēļā. Palasīt
Dieva vārdu, atpūtināt miesu. Bet no
jauniešu vecuma man jāizaug. Man patīk
būt kopā ar viņiem, smieties, atpūsties,
bet jāliek jaunie pie arkla! (Smejas.)
Gribētu uztaisīt vīriem kādu kopīgu
sarīkojumu, kaut ko līdzīgu semināriem.
Tā ir tāda iekšēja lūgšana. Pašlaik vismaz vienreiz mēnesī sanākam uz sarunu
par Dieva vārdu; agrāk tas bija tikai
reizi pusgadā. Aicināti ir visi – precēti,
neprecēti –, nevienam nav liegts. Katram
ir vajadzīga garīgā barība. „Dzelzi asina
dzelzs, cilvēku – otrs cilvēks,” saka
Sālamans (Sak 27:17).
Ar „vīriem” es domāju pilngadīgos
jauniešus, jo tad jau parādās kaut kādi
mērķi, viņi iegūst izglītību, iet strādāt,
domā par ģimenes veidošanu. Ir ļoti
labi, ja vari ko pajautāt pieredzējušiem
cilvēkiem, jo īpaši draudzē – vīriem ar
kristīgu ievirzi. Padoms samazina nedrošību un bailes. Tas ir ļoti vērtīgi. Ne jau
kaut kādas interesantas sadzīves lietas
cits citam stāstām, bet runājam par
Dieva vārdu. Aplūkojam tēmu „Īsti vīri
grūtos laikos” – ir tāda grāmatiņa. Katru
reizi sagatavoju, paskatāmies, padiskutējam, katram ir kāda atziņa. Runājam
par raksturu, arī par sadzīvi. Tāpat
aktuāla tēma ir dažādās reliģijas. Nav
viegli, nav viegli. Ir vajadzīgs stiprinājums, un aicināts ir jebkurš vīrs, kas to
vēlas!
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Šodien ir piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, un tā iekrīt pašā
vasaras vidū, saulgriežu laikā. No rīta varējām doties uz baznīcu,
kā svētdienā piederas, bet vakarā… Jā, ko tad vakarā? Šis būs
vakars, kad Latvijā svin Jāņus. Katru gadu ap šo laiku man sāk
jautāt, vai kristieši drīkst svinēt pagānu svētkus. Pirms ugunskura
dedzināšanas un Jāņa bērnu sagaidīšanas pateikšu dažus vārdus,
ko es par to domāju.
Kristietim pilnīgi noteikti nav pareizi piedalīties pagānu svētkos.
Taču tas mani netraucē svinēt Jāņus. Pēc manas pārliecības Jāņi nav
pagānu svētki. Jāņi ir tautas svētki. Latviešu svētki. Latviešu identitāte
ir veidojusies no latviešu folkloras un kristīgās ticības. Nav tādas latvietības, kurā nebūtu klāt gan vienas, gan otras. Vēršoties pret folkloras
mantojumu vai pret kristīgo mantojumu,
latvietis vēršas pret savām saknēm.
Savu nostāju jautājumā, vai kristieši
drīkst svinēt Jāņus, es balstu pārliecībā,
ka Jāņu svētkos, kādus es svinu, nav
nekā reliģiska – ne pagāniska, ne kristīga.
Reliģiski svētki ir Jāņa Kristītāja diena
baznīcā. Reliģiski svētki ir jaunpagānu
rituāli viņu sapulcēs. Jāņi, kādus svinēja
skroderdienās Silmačos, nebija reliģiski
svētki. Jāņi, kādus svinēja manā bērnībā,
nebija reliģiski svētki. Jāņi mūsdienu
Latvijā nav reliģiski svētki.
Tikai pirms kādiem 15–20 gadiem
medijos aktīvi sāka potēt apziņu, ka Jāņi
esot pagānu svētki. Daļa kristiešu uz to
reaģēja ar dedzīgu Jāņu noraidījumu,
varbūt negribot, taču faktiski izrādot
piekrišanu, ka Jāņi tiešām ir pagānu
svētki, kas savukārt lej ūdeni uz to dzirnavām, kas runā, ka kristietība esot
pretlatviska un sveša reliģija.
Kaut ko līdzīgu var novērot dzīvnieku
pasaulē. Kad āpsis izrok alu, atnāk lapsa
un atstāj tajā savas „zīmes”. Āpsis to
nevar paciest un aiziet, atstājot alu lapsai. Lapsa nu var svinēt Jurģus un smiet
kuplajā astē. (Par šo līdzību pateicos
māc. Aleksandram Bitem.) Vai mēs būsim
tādi āpši, ka atstāsim skaisto Jāņu dienu
tiem, kas nāk virsū ar stāstiem par pagānu svētkiem?
Līdzīgi man ir jautājuši arī par Dziesmu
svētkiem – kā gan, Dziesmu svētkus
atklājot, drīkst Domā turēt dievkalpojumu, ja karogā būšot pagāniskas
zīmes? Dziesmu svētki ir mūsu rakta
ala, tie radās luterāņu baznīcā, Dikļu
draudzē. Es nevaru noteikt, kas būs
Dziesmu svētku karogā, bet es varu
darīt to, kas manos spēkos, lai latviešu
tautai šajā vislielākajā kultūras notikumā
netiek atrauts Dieva vārds, ka no
Dziesmu svētkiem netiek izspiests
Evaņģēlijs, bet par zemi un tautu tiek
pienestas lūgšanas un aizlūgšanas
dzīvajam Dievam. Es esmu kristietis,
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bet savas kristības dēļ nenoliedzu savu
latvietību, nedz arī atdodu to jaunpagānu
talibiem, kas nāk virsū un stāsta, ka būt
latvietim nozīmē būt pagānam. Blēņas!
Apustulis Pāvils pret „Jāņu svinēšanu”
izturējās diezgan mierīgi. Vēstulē korintiešiem, 10. nodaļā, viņš raksta: „Viss ir
atļauts, bet ne viss der, viss ir atļauts,
bet ne viss ceļ. Ēdiet visu, ko tirgū pārdod, un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem.”
To viņš saka īpaši jūtīgajiem kristiešiem, kas baidījās, ka tirgū var nopirkt
tāda dzīvnieka gaļu, kas iepriekš upurēts
pagānu dieviem. Vai tad elks ir kaut kas?
Tas ir izdomāts tēls, rokām darināts
priekšmets vai prāta darināta koncepcija,
kuras personālai esamībai bieži pat netic.
Pāvils raksta: „Ja kāds no neticīgajiem
jūs aicina un jūs nolemjat iet, tad ēdiet
visu, ko jums liek priekšā un neapgrūtiniet sirdsapziņu ar pārmetumiem. Bet,
ja kāds jums teiks: tas ir elku upura
ēdiens, – tad neēdiet,” turklāt nevis savas, bet šī sacītāja sirdsapziņas dēļ, lai
viņu neieļaunotu.
Tādēļ, ja mēs, kristieši, savā starpā,
ģimenes vai draugu lokā, svinam Jāņus
un zinām, ka mums tas nav elku dievkalpojums, tad lai svinam ar mierīgu
prātu, tikai ievērojot mērenību un tikumu. Varam arī pieminēt Jāni Kristītāju,
par ko Jēzus saka: „Viņš bija lukturis,
kas deg un apgaismo, bet jūs gribējāt
tikai brīdi palīksmoties tā gaismā.”
(Jņ 5:35) To pašu Jāni, kurš par Jēzu
teica: „Kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks
par mani, es neesmu cienīgs pienest viņa
sandales, viņš jūs kristīs Svētajā Garā un
ugunī.” (Mt 3:11) Šie vārdi kristiešiem
izsenis saistās ar tradīciju Jāņu naktī
iedegt ugunskuru, tāpat kā
lēkšana pār to daudziem atspoguļo
šķīstīšanas ideju, ko Jānis izsaka pravietojumā par Kristu: „Viņš iztīrīs savu
klonu un savāks savus kviešus klētī, bet
pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī.”

Ja tomēr mums nav mierīgs prāts un
mēs domājam, ka varbūt ar to dodam
godu pagānu tradīcijām vai arī topam
līdzīgi pasaulei, tad nesvinēsim, jo nav
labi darīt neko, par ko sirdsapziņa ir
nemierīga. Tikai nemēģināsim cits citu
par to tiesāt vai kontrolēt. Arī Pāvils
raksta: „Kādēļ gan lai cita sirdsapziņa
spriež par manu brīvību? Ja es ēdu ar
pateicību, kādēļ mani zaimo par to, par
ko es pateicos? Tādēļ, vai ēdat vai
dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet
Kungam par godu.”
Tomēr apustulis šai brīvībai redz arī
robežas. Kristietis nedrīkst iesaistīties
kultos, kas kalpo citu dievību godāšanai.
Tādās lietās Pāvils vairs nav bezrūpīgs.
„Bet es saku: ko tie upurē, to upurē
dēmoniem, nevis Dievam, bet es negribu, ka jūs nonāktu kopībā ar dēmoniem. Jūs nevarat dzert gan no Kunga
biķera, gan no dēmonu biķera, jūs
nevarat piedalīties gan Kunga mielastā,
gan dēmonu mielastā,” viņš raksta.
Dievturi un citi jaunpagāni reliģiskus
rituālus Jāņos praktizē, kopjot savu ticību. Tur kristiešiem nav ko meklēt.
Taču var gadīties, ka vienkārši publisku
pasākumu vadītāji ievieš kādus pašu
izdomātus kulta elementus, upurē ugunij, piesauc kādas dievības, iesaka kādu
maģiju un tamlīdzīgi. Ja jums liekas vai
jūs pat redzat, ka tiek pārkāptas tautas
svētku robežas un svinēšana tiešām
kļūst par reliģisku rituālu ar burvestībām
un ar upurēšanu elkiem, tad aizejiet no
turienes vai vislabāk – tādās vietās nemaz neejiet.
Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais
Dievs – Tēvs un Dēls, un Svētais Gars!
Arhibīskaps Jānis Vanags
23.06.2013.
Pārpublicēts no vietnes http://arhivanags.
blogspot.com/2013/06/vards-maniemlidzkristiesiem-par-janiem.html

AICINA KRISTĪGAS MĀMIŅAS UZ
FIZISKU UN GARĪGU ATELPU
ATPŪTAS KOMPLEKSĀ „BUKDANGAS” NO 4. LĪDZ 6. JŪLIJAM.
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 15. JŪNIJAM
VIETNĒ HTTP://MAMINUGRUPA.WIX.COM/MAMINUGRUPA.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA PIE EDĪTES LŪSES (TĀLR. 29551294),
KĀ ARĪ PĒC NEILGA LAIKA – DRAUDZES TĪMEKĻA VIETNĒ.

Reiz dzīvoja mazs zēns, kurš gribēja satikties ar Dievu. Viņš zināja, ka ceļš līdz vietai, kur dzīvo Dievs, būs garš, tāpēc
piekrāmēja ceļasomu ar cepumiem un kvasa pudelēm un devās ceļā.
Nogājis dažus kvartālus, viņš satika vecu sievieti. Viņa sēdēja parkā un skatījās uz baložiem. Zēns nosēdās viņai līdzās
un atvēra ceļasomu. Viņš jau grasījās padzerties kvasu, kad pamanīja, ka sieviete izskatās izsalkusi, tāpēc piedāvāja viņai
savus cepumus. Viņa tos ar pateicību pieņēma un pasmaidīja. Smaids bija tik jauks, ka zēns gribēja ieraudzīt to vēlreiz, tāpēc
piedāvāja viņai arī kvasu. Sieviete atkal pasmaidīja, un zēns kļuva tik priecīgs! Tā viņi visu pēcpusdienu sēdēja parkā uz soliņa,
ēdot un viens otram uzsmaidot, bet nepasakot ne vārda. Kad sāka satumst, zēns sajutās noguris, tāpēc piecēlās, lai dotos
prom, taču, pagājis pāris soļu, pagriezās atpakaļ, pieskrēja pie vecās sievietes un viņu apskāva. Viņa zēnam veltīja savu platāko
smaidu.
Kad zēns atvēra mājas durvis, viņa mamma bija pārsteigta, redzēdama dēla sejā lielu prieku. „Ko tu šodien darīji, ka esi tik
laimīgs?” viņa jautāja. „Es pusdienoju ar Dievu,” viņš atbildēja. Pirms mamma spēja ko pateikt, zēns turpināja: „Zini ko? Viņam
ir visskaistākais smaids, kādu vien esmu redzējis!”
Tikmēr vecā sieviete, arī starodama priekā, atgriezās savās mājās. Dēls bija izbrīnīts par mieru viņas sejā un jautāja: „Māt,
ko tu šodien darīji, ka esi tik laimīga?” „Es parkā ēdu cepumus ar Dievu,” viņa atbildēja. Pirms dēls spēja ko pateikt, sieviete
turpināja: „Zini, viņš ir daudz jaunāks, nekā es domāju!”
Pārāk bieži mēs nepietiekami novērtējam pieskāriena, smaida, laipna vārda, dzirdīgas
auss, patiesa komplimenta vai sīka labestības darbiņa spēku. Tie visi spēj apgriezt dzīvi
kājām gaisā. Cilvēki ienāk mūsu dzīvē, lai ko paveiktu, lai būtu ar mums uz brīdi vai paliktu
uz visu mūžu. Proti novērtēt katru no viņiem!
Autors nezināms
Iesūtījusi Līga Dolace
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SIRSNĪGI SVEICAM!
Žermēna Vāgnere
Silvija Aņikina
Ērika Ābele
Ausma Vecvagare
Benita Ziediņa
Vizma Egle
Fanija Svilpe
Ārija Šāvēja
Laima Stepanoviča
Ženija Kļaviņa
Ārija Tiesniece
Ināra Veinberga
Daina Upīte
Baiba Fogelsone
Inta Baškova
Biruta Zamuele
Antra Žīgure
Kristīne Poikāne

93
88
87
85
84
83
82
81
81
81
80
65
60
60
55
55
50
45

(23.06.)
(15.06.)
(19.06.)
(14.06.)
(12.06.)
(02.06.)
(15.06.)
(08.06.)
(23.06.)
(27.06.)
(19.06.)
(16.06.)
(18.06.)
(30.06.)
(05.06.)
(13.06.)
(19.06.)
(17.06.)

KRISTĪTI
2016. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (nometnei, apskaņošanai, projektoram u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Zemes noma
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodevas
Kopā

6576
2060
1164
1313
150
75
11338

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Projektora iegāde (no mērķziedojumiem)
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Apkure
Palīdzības pabalsti
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Remonta materiāli
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Elektrība
Apskaņošanas izdevumi
Maināmie paklāji
Bērnudārza „Jēriņš” atbalstam
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
Grāmatas
Bankas komisija
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

3865
2313
1174
900
843
575
380
300
224
150
150
136
100
52
50
47
46
37
35
33
30
21
13
10
11484

Redaktore: Alise Pīrāga

Namejs Lūsis
Sabīne Vēvere
Kaspars Vēveris
Nellija Sprince
Elīna Rozevska
Dace Oliņa
Gabriela Bandere
Emīlija Liepiņa
Estere Anna Sedvalde
Alise Elizabete Knipše

IESVĒTĪTI
Dace Oliņa
Elīna Rozevska
Rūdolfs Pūrvietis
Arturs Balandiņš

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

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Lelde Kupce, Vita Rudzīte, Augusts Kolms, Līga Dolace, Anda Miķelsone
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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
Mācītājs Jānis Cepurītis ir atvaļinājumā no
23.06. līdz 21.07
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi:
fb.me/jdj.lv
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
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"

