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„Dievs ir uzticams.” (1Kor 1:9)
Uzticamība ir ļoti liela vērtība. Ikviens
vēlas sev līdzās redzēt uzticamus cilvēkus,
kuri solījumus tur. Ļaudis meklē uzticamu
dzīvesdraugu, uzticamus biznesa partnerus. Cerams, ka arī paši sev laiku pa laikam pajautā: „Vai esmu uzticams?” Patiesībā mēs neatradīsim nevienu, kurš būtu
pilnīgi uzticams – visur un vienmēr. Pilnīgi
uzticams ir vienīgi svētais, trīsvienīgais
Dievs – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs
Svētais Gars. Vienīgi Dievs tur visus Savus
solījumus.
Ja cilvēks meklē Dievu un mācās no
Viņa, visticamāk, viņš kļūs uzticamāks. Ja
Dievs cilvēku neinteresē, visticamāk, viņam būs visai miglains priekšstats par to,
kas ir uzticamība. Daudzi zina, ka uzticamība ir kaut kas vērtīgs, bet nezina, kas tā
patiesībā ir un kā to varētu iegūt.
Ja kāds patiesi vēlas uzzināt par to, kas
ir uzticamība un kā tajā pieaugt, ir jāatsaucas aicinājumam mācīties no Dieva. Šo
aicinājumu brīnišķīgi izteicis apustulis Pāvils: „Dievs ir uzticams, viņš jūs ir aicinājis
mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā.”
(1Kor 1:9) Tie esam mēs – tu un es –, kas
esam aicināti būt sadraudzībā ar Jēzu,
proti, esam aicināti būt par Viņa mācekļiem. Mēs klausāmies, ko Viņš saka, un vērojam, ko Viņš dara. Mēs ticības acīm
vērojam Jēzu, kad lasām vai klausāmies
Dieva vārda – Bībeles – mācību. Tā mēs
esam Viņa klātbūtnē. Mums ir dota

iespēja mācīties no pilnīgi Uzticamā, lai arī
mēs paši kļūtu par uzticamākiem cilvēkiem. Ja mācīsimies, tad katrā ziņā kļūsim
labāki un svētāki, kā Dievs to arī vēlas.
Dievs mūsu pieaugšanu svētīs, jo Viņš
ir apsolījis, ka to darīs. „Viņš arī darīs jūs
stiprus līdz galam, tā ka mūsu Kunga Jēzus
Kristus dienā jūs būsiet nevainojami,”
raksta apustulis Pāvils (1Kor 1:8). Jā, Kungs
Jēzus mūs veido un pārveido, darot līdzīgākus Viņam, arī uzticamībā. Mums bieži
grēksūdzē jāatzīst, ka atkal neesam bijuši
uzticami: dotos solījumus neesam turējuši, uzticētos darbus un pienākumus neesam izpildījuši. Atzīstot savu nespēju, jāsaka: pateicība Dievam, ka mums ir
pacietīgs un uzticams Skolotājs! Viņš labi
zina, ka bez Viņa atbalsta un žēlastības
mēs nespējam būt labi. Apustulis Pāvils
visiem sava nespēka izbiedētajiem rakstījis iedrošinošus vārdus: „Ja būsim neuzticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats
sevi nevar noliegt.” (2Tim 2:13) Mūsu nespēku redzot, Jēzus no mums neatsakās.
Viņš arvien vēl grib būt mūsu uzticamais
Skolotājs. Jā, arī Glābējs, kurš glābj mūs no
grēkiem, kad atkal neesam bijuši uzticami.
Jēzus ir tik labs un nevainojams Skolotājs, ka redz mūsu katra spēju robežas. Ja
kāds vēl iet tikai kristīgās dzīves pamatskolā, Viņš neprasa kārtot kristīgās dzīves
augstskolas eksāmenus. Bībelē rakstīts:
„Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs

tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest.
Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.”
(1Kor 10:13) Dievs neprasa no mums to, ko
vēl nespējam. Arī te izpaužas Dieva uzticamība. Vienu gan Viņš gaida: lai augam un
pieaugam. Viņš zina, ka ir eksāmeni, kuros
mūsu uzticamība tiek svērta, un Viņam ir
prieks, ja skolēni un studenti gūst labu
vērtējumu. Mūsu uzticamība tiek pārbaudīta mazās, ikdienišķās situācijās, gluži kā
Jēzus ir teicis: „Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams.”
(Lk 16:10) Lielo uzvaru sākums ir mazajās
uzvarās.
Dievs mūs soli pa solim ved pretī arvien lielākai atbildībai. Viņš dod mums
spēju saprast, ka visa mūsu dzīve ir Dieva
uzticēta namturība. Un eksāmens būs jākārto. Dievs mums, kristiešiem, ir uzticējis
arī Viņa Baznīcas namturību – katram
savā aicinājumā ar tiem talantiem un dāvanām, kas katram doti. Un eksāmens būs
jākārto. Apustulis Pāvils raksta: „No
namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu
uzticams.” (1Kor 4:2) Ja paliksi ticībā Kristum līdz galam, tad varēsi saņemt vērtējumu „uzticams”. Vārds „uzticams” ir tik tuvs
vārdam „ticība”, un mūsu ticība ir ticība
Kristum, kurš neuzticamos izveido par uzticamajiem.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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Iekšējās sardzes
kalpošana
Pazīstamais evaņģēlists Billijs Greiems, runājot par draudzi, ir teicis, ka „cilvēks nekur nav atradis tādu atbalstu un
mieru kā Kristus draudzē, jo visas citas
organizācijas ir nodibinātas ar cilvēcīgu
nodomu. Tās rada tikai šķietamu patvērumu. Draudze pārstāv dzīvu, stipru organismu, kas nav atkarīgs no ārējiem
apstākļiem, bet gūst savu spēku no iekšienes, kas tai dod jēgu un dzīvotspēju”.
Šis spēks no iekšienes ir Dievs Svētais
Gars, kurš katra kristieša garu ir aicinājis
atgriezties pie Dieva, tādēļ draudze ir
Viņa „no pasaules izaicināto” cilvēku kopums. To apstiprina apustulis Pēteris,
uzrunādams vairāk nekā trīs tūkstošus
cilvēku: „Atgriezieties no grēkiem un
liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus
Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu
un saņemtu Svētā Gara dāvanu.”
(Apd 2:38) Tā kā atpestītie pastāvēja
apustuļu mācībā, var teikt, ka pirmās
Gara dāvanas bija sadraudzība, maizes
laušana un lūgšanas (Apd 2:42). Šīs dāvanas deva redzamu Gara augli: „Tas
Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos,
kas tika izglābti.” (Apd 2:47)
Tā kā draudze ir nevis pasaulīgo cilvēku, bet Jēzus pestīto veidota organizācija, tā arī visus
norādījumus saņem no Viņa, jo
„Kungs ir Jēzus” (1Kor 12:3), un,
tāpat kā Jēzus pilnībā pildīja sava
Tēva gribu, arī Viņa atpestītie pilda Viņa gribu. Kāda tā ir attiecībā
uz draudzi? Vispirms tā ir izteikta
Kristus pavēlē Mt 28:18–20, un apustulis Pāvils to paskaidro: salīdzinātiem ar Dievu caur Kristu, mums ir
dota salīdzināšanas kalpošana
(2Kor 5:18). Ikviena kalpošanas dāvana ir jāskata caur šo salīdzināšanas
Kristū prizmu. Tādējādi mēs tikai kā
„jauns radījums Kristū” varam lietot
Svētā Gara dāvanas, kā arī būt Dieva
darba biedri (1Kor 3:9).
Pirms vairāk nekā desmit gadiem es
Jēzus draudzē vadīju semināru ciklu
„Pazīt, paklausīt, piedzīvot”. Mēs studējām Rakstus saistībā ar to, ka dzīve
miesā – draudzē – katram draudzes

loceklim liek veidot pareizas attiecības ar
Dievu, un tās ir svarīgākas nekā ēkas, budžeti, programmas, draudzes personāls,
cilvēku skaits vai jebkas cits. Šinīs attiecībās ar Dievu dominē kristocentrisms
(pēc 1Kor 13) – Dieva rūpes par Kristus
miesu. Tās izpaužas šādi:
1) draudzei ir vajadzīgi visi tās locekļi;
2) kad viens loceklis cieš, tad citi cieš līdzi;
3) mēs paši neizvēlamies savu darba
jomu;
4) Dievs ir tas, kurš noliek miesā cilvēkus, kur Viņš grib;
5) tu to nespēj, bet Svētais Gars dod tev
spējas paveikt jebkuru uzdevumu, ko
Viņš ir uzticējis;
6) atsaucies un kalpo – kā Tam Kungam;
7) Dievam ļoti svarīga ir vienotība;
8) tu vari saprast Dieva gribu attiecībā
uz Viņa draudzi tad, kad uzklausi, ko
piedzīvo visa miesa.
Jēzus arī mums atgādina: „Bez Manis
jūs nenieka nespējat darīt.” (Jņ 15:5) Tādēļ draudzes darbā svarīgāk ir nevis tas,
ko darām, bet kā darām, lai starp tevi un
otru nepaliek „nekāda rūgta sakne”
(Ebr 12:15). Ja tā notiek, tiek nodarīts liels
garīgs ļaunums ne vien pašiem, bet arī
visam Dieva valstības darbam.
Nav noslēpums, ka pa šiem desmit gadiem situācija mūsu zemē un Eiropā ir
mainījusies tā, ka kristieši un pati kristietība piedzīvo privilēģiju tikt pārbaudītiem savā nostājā līdz pat kaulam un saknei. Pārbaudījumi ir garīgi rafinēti, ne
uzreiz pamanāmi, tādēļ tie liek iedziļināties Dieva vārda patiesībā. Mums kā Kristus miesas locekļiem, Dieva valstības
darbā esot, ir jābūt nomodā, „ka neviens
jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo
maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū”. (Kol 2:8) Kā vēl nekad
agrāk mums ir jābūt stipriem tā garīgā
mantojuma sargiem, ko iepriekšējos bezdievības gadu desmitos ir nosargājuši
mūsu brāļi un māsas Kristū. Šis ir mūsu
varonības laiks!
Evaņģēliste
Milda Klampe
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No apmeklētāja
kļūt par veidotāju
Pagājušā gada nogalē Jēzus draudzē tika ievēlēta jauna padome un vadītāji. Pirmo reizi draudzei ir divi priekšnieki –
valdes priekšsēdētājs JĀNIS PRĀMNIEKS un padomes priekšsēdētājs DANIĒLS GODIŅŠ. Par to, ko tas nozīmē praktiski un
kas draudzē gaidāms 2020. gadā, lasiet šajā intervijā!
Edgars Gertners

Kā tas nākas, ka draudzei ir divi
priekšnieki?
Daniēls: Atbilde uz šo jautājumu
manā gadījumā meklējama senāk, kad
papildus darbam un kalpošanai draudzē
es iesaistījos kalpošanā „Sāc”. Tas ir attīstības centrs, kas palīdz
Latvijas draudzēm organizēt darbu. Braukājot
apkārt un redzot situāciju draudzēs, pamanīju
tendenci, ka draudzes
priekšnieks ir saimnieks,
kas rūpējas par saimniecību, bet, ja vien tās nenosedz mācītājs, novārtā
paliek trīs lielas jomas. Pirmā ir vīzija jeb
nākotnes plāni, otrā ir kalpotāju apmācība, un trešā – kalpotāju aprūpe. Ja kādai
no šīm jomām papildus savai kalpošanai
var pieslēgties mācītājs, tās darbojas,
bet biežāk – stagnē. Tāpēc mums ir divi
vadītāji – katrs ar savu atbildību.
Jānis: Manā pārziņā ir finanses, praktiskie ikdienas lēmumi un saimniecisko
problēmu risināšana, t. sk. namu apsaimniekošana, SIA „Ceļš”, bērnudārza
„Jēriņš” un Rāmavas muižas administra-

tīvā sadaļa. Mūsu draudze ir liela, un bez
tā, kas notiek dievnamā, ir vēl daudz citu
aktivitāšu. Viens cilvēks to nevar pārraudzīt, īpaši, ja viņam ir pamatdarbs, tāpēc
ir labi, ka varam atbildības jomas nodalīt.
Nevajag vienam cilvēkam uzkraut visu.

„Š

ī joma sākas ar
jautājumiem, ko sev uzdod
katrs no mums: kur man būt,
ko man darīt, kāpēc vispār būt
draudzē?”
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Kādus jautājumus pārraudzīsi tu,
Daniēl?
Daniēls: Tos, kas attiecas uz cilvēkiem. Ir grūti to nodefinēt konkrēti. Šī
joma sākas ar jautājumiem, ko sev uzdod
katrs no mums: kur man būt, ko man darīt, kāpēc vispār būt draudzē? Te ir svarīgi saprast, cik tālu sniedzas draudzes
priekšnieka un cik tālu mācītāja atbildība, taču būtībā mācītājam nebūtu jārisina tādi jautājumi, kas nav viņa tiešās
darbības laukā, lai viņš varētu pilnvērtīgi

veltīt laiku savai kalpošanai. Te gan gribu
uzsvērt, ka mācītājs netiek pabīdīts
malā – tas ir kopīgs darbs ar padomi.
Kādās jomās tu varētu mācītāju atslogot?
Daniēls: Baznīca no mācītāja gaida,
ka viņš veiks kazuālijas un visu, kas saistīts ar dievkalpošanu un tradīcijām. Savukārt darbs ar kalpošanas jomu vadītājiem nav definēts, taču nedarīt to arī
būtu muļķīgi. Kalpotāju sagatavošana
nav vienkārša – ja tā būtu vienkārša, tad
kāds jau sen to būtu sakārtojis. Raugoties uz draudzes padomi, es redzu divus
uzdevumus: pirmais – nemitīgi raudzī
ties uz draudzes kopīgo misiju, kāpēc
mēs kā draudze pastāvam; otrais – dot
skaidrību, kā mēs šo misiju varam īstenot. Draudzes padomes vadītāja uzdevums ir nemitīgi turēt roku uz pulsa attiecībā uz to, kā mēs šīs divas lietas
īstenojam.
Jānis ir valdes priekšsēdētājs, Daniēls – padomes priekšsēdētājs. Kurš
tad, galu galā, būs draudzes seja?
Jānis: Tas ir Daniēls, padomes priekšsēdētājs. Vienkārši sakot, draudzes
priekšnieks ir Daniēls. Es viņu, protams,

varu aizvietot, piemēram, kā tas notika
iesvētībās, taču nākotnē es vairāk rūpēšos par saimniecību, bet Daniēls būs
publiskā runas persona. Jāpiebilst, ka
mēs neesam tikai divi – ļoti lielu darbu
veic arī draudzes mantzinis Endijs Krūtmanis, kurš ļoti rūpīgi seko līdzi finansēm un mums abiem sniedz lielu atbalstu. Protams, strādā arī revidenti,
padome un valde.
Daniēls: Tavs jautājums ir vietā, taču
mazliet nekorekts. Tas ir līdzīgi kā arhitekts, kurš ir uzzīmējis māju, – to nosauc
viņa vārdā, taču nevienu ķieģeli viņš tajā
nav iemūrējis. Līdz ar to Jānis ir tas, kurš
būvē, lai draudzes būtība
juridiski un bieži vien arī
finansiāli turētos kopā.
Jānis: Pirms darba pagaidu pārvaldē man bija
ļoti miglains priekšstats
par to, ko dara un par kādiem jautājumiem lemj
draudzes vadība. Padomei
būtu vairāk jāinformē par to, kas notiek
draudzē un vadībā.
Daniēls: Padomes šī brīža prioritāte ir
panākt, lai visi iesaistītie cilvēki varētu
vienkārši atbildēt uz jautājumu, kāpēc
viņi tur ir un kuru jomu pārstāv. Kopu
mā ir četras darbības jomas, kurās katrs
padomes loceklis sevi agrāk vai vēlāk ieraudzīs.
Kādas ir šīs jomas?
Daniēls: Pirmā, par kuru ir vislielākā
skaidrība, ir saimniecība, ko vada Jānis.
To liekam sadaļā „valde”. Nākamā joma ir
kalpotāju apmācības sagatavošana, un
ir cilvēki, kas rūpējas, lai mums draudzē
būtu vietas, kur šo apmācību veikt. Trešā
joma ir esošo kalpošanas vadītāju aprūpe – tās ir regulāras tikšanās reizes un
atbalsts. Pēdējā joma skar ilgtermiņa domāšanu – te ietilpst plānošana vismaz
gada apmērā par veicamajiem pasākumiem un sasniedzamajiem mērķiem.
Piemēram, kad veidojām Alfa kursu,
mums īsti nebija skaidrs, ko tālāk darīt ar
cilvēkiem, kuri to ir izgājuši. Viens no uzdevumiem ir izdomāt, kāds būtu loģisks
nākamais solis. Alfa ir tikai viens piemērs.
Līdzīgi ir ar iesvētībām.
Jāni, kādi uzdevumi ir saimniecības
jomā?
Jānis: Pirmais, kas nāk prātā, – jāpabeidz baznīcas remonta projekts, kas ir
finiša taisnē, taču jāatrisina vēl dažas
juridiskas nianses. Otrs ir projekts

GASN – Garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma sistēma. Šis ir stratēģisks lēmums, kas var ietekmēt draudzi
uz ļoti ilgu laiku. GASN paredz, ka 30 %
no draudzes īpašumiem ir jānodod LELB
rīcībā, lai no šo īpašumu ienestās naudas
varētu algot mācītājus visā Latvijā.
Daniēls: Problēma ir tā, ka lauku
draudzes nevar nosegt mācītāju algas.
Vai šis ir 2020. gadā risināms jautājums?
Jānis: Tas tiek risināts jau kopš
2007. gada. Mūsu draudze par to ir sarakstījusies un regulāri tiekas ar LELB.
Mums ir dažādi skatījumi uz to, kas ie-

„J

a varu palīdzēt draudzei
un kalpot, man ir
jāatsaucas. Pirms tam bija
gana ilgs laiks pārdomām.”
tilpst šajā projektā un kas jau ir nodots
LELB lietošanā bez atlīdzības.
Daniēls: Piemēram, līdz šim mūsu
draudze jau ir atbalstījusi mācītājus tieši,
bet GASN projektā tas netiek ņemts
vērā, tāpēc mums ir daudz jautājumu
par to, kā to visu labāk īstenot un sakārtot.
Juridiski būs, ko pasvīst. Kādi ir uzdevumi tavā jomā, Daniēl?
Daniēls: Aktuāls ir jautājums par otru
mācītāju, un ir svarīgi, kā viņš redzēs šo
pārvaldes sistēmu. Otrs – jārada vide, lai
varētu darboties atvērtas Bībeles studiju
grupas. Četru gadu laikā vajadzētu izveidoties desmit dažādām grupām, kas tiekas dažādos laikos un vietās, jo draudzes
uzdevums ir palīdzēt veidot attiecības ar
Dievu. Vislabāk to var izdarīt, iepazīstot
Bībeli. Trešais uzdevums ir stiprināt esošās kalpošanas jomas un sekmēt jaunu
kalpošanas vadītāju rašanos, lai darbu
varētu veikt plašāk. Mums kā Rīgas draudzei ir jādara vairāk nekā tiem, kuru
draudzē ir mazāk cilvēku.
Vai līdz šim esat bijuši priekšnieka
amatā?
Daniēls: Man šī ir pirmā reize.
Jānis: Ikdienā strādāju enerģētikas
jomā, kur vadu komandu, taču grūti šo
pieredzi attiecināt uz darbu draudzē.
Daniēls: Jāņa stiprā puse ir konsekvence – ja paņem vienu nišu, tad izpucē
to līdz galam. Man šīs īpašības pietrūkst,

taču Dievs ir devis ko citu. Piemēram, organizējot GLS konferenci, kur piedalās ap
800 dalībnieku, es sapratu, ka ir ļoti svarīgi iedot skaidrus mērījumus, ko nozīmē
labi padarīts darbs. Savukārt, strādājot
valsts iestādē, kur naudas summas ir lielākas, ir svarīga kompetence. Tagad, ikdienā strādājot par komandu treneri,
esmu novērojis, ka ļoti svarīgas ir personiskās attiecības. Nav jēgas pārdot savas
darba stundas, ja tur klāt nav sirds. Šīs
atziņas cenšos īstenot savā ikdienas dzīvē un darbā, tagad arī šajā kalpošanā.
Vadīt draudzi ir tikpat grūti, cik palikt mierīgam laivā, kad jūrā trako
vētra. Kāpēc jūs atsaucāties aicinājumam būt draudzes vadībā?
Jānis: Ja varu palīdzēt draudzei un kalpot, man ir jāatsaucas. Pirms tam bija
gana ilgs laiks pārdomām. Es lūdzu, un
sirdī bija skaidrība – ja mani aicinās, ir
jāiet. No ērtību viedokļa, protams, šis
nav viegls lēmums, jo ērtību šeit nav.
Taču slogs ir mazāks nekā vēlme iet un
kalpot.
Daniēls: Lūdzu Dievam pēc kalpošanas. Pašam negaidot, nāca šis piedāvājums. Teikšu godīgi – es uz šo amatu netiecos, taču ļoti labi zinu, ko nozīmē
pretoties Dieva aicinājumam. Tāpēc arī
piekritu.
Kā draudze var palīdzēt jums un padomei veiksmīgi strādāt nākamos četrus gadus?
Daniēls: Lūdziet vienmēr par saviem
vadītājiem – par mācītāju un padomi.
Otrs – ja reiz šī ir tā vieta, kur tu garīgi
ēd, tad aicini līdzi citus. Manuprāt, visveselīgākais veids, kā stāstīt citiem par Dievu, ir stāstīt par to, kur tu garīgi uzlādējies.
Jānis: Pievienojos Daniēla sacītajam.
Noteikti vajag arī atsaukties. Padome
viena visu nespēj, spēks ir draudzē.
Kāds ir jūsu vēlējums šim gadam?
Jānis: Vēlu, lai cilvēki turpinātu just vai
no jauna sajustu, ka draudze ir ģimene
un mājas, kur var gan saņemt, gan sniegt
atbalstu.
Daniēls: Novēlu piederību! Novēlu
pārslēgties no apmeklētāja uz veidotāju.
Tas var izpausties kā laiks, kas tiek pavadīts baznīcas sienās. Tas var izpausties
kā finanses, kad savas attiecības ar Dievu sāc pārbaudīt ziedojot. Tas var izpausties kā lūgšanas arī ārpus draudzes telpām. Iespējas ir ļoti dažādas. Lai izdodas
atrast savu vietu un piederību!
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alpoju draudzes padomē jau aptuveni 20 gadus. Dievs ir devis iespēju pabūt praktiski visās pozīcijās – esmu bijis padomes kandidāts,
padomes loceklis, draudzes priekšnieks,
vietnieks, valdes loceklis un pagaidu pārvaldes loceklis.
Kopumā dažādās draudzes aktivitātēs
kalpoju kopš 1992. gada, kad pēc padomju laikiem atsākām jauniešu darbu. Sirds
dega, un bija liela vēlēšanās dot citiem
to, ko pats no Dieva esmu saņēmis un
piedzīvojis. Pirmā mīlestība jau ir pati
skaistākā, un tad, kad pats esi piedzīvojis
Dieva atklāsmes un svētības, grūti klusēt. Bet, protams, ir bijuši arī tādi brīži,
kad svece vairs tik spoži nedeg. Visus šos
gadus ir gājis kā pa kalniem, bet esmu
bezgalīgi pateicīgs Debesu Tēvam, ka
Viņš mani aicina kalpot. Tas man vienmēr
ir palīdzējis saņemties un nepazust. Novēlu visiem, saņemot aicinājumu uz kādu

M

an kalpot padomē nozīmē kalpot draudzes garīgo un materiālo vajadzību piepildīšanai.
Pieņemot lēmumus, ir svarīgi, lai padome un draudze savstarpēji uzticētos un
paļautos. Uzskatu, ka Svētais Gars nesadala draudzi dažādos līmeņos; tas novestu pie sašķeltības un nespējas ieraudzīt,
ka Pestītājs mūs visus mīl vienādi. Mēs
katrs esam aicināts kalpot savā vietā ar
tām dāvanām un atbildību, ko Dievs
mums ir piešķīris, bet Jēzus Kristus priekšā mēs paliekam kā viena līgava, kam jābūt sagatavotai sastapties ar Viņu jebkurā brīdī.
Es no sirds vēlos, lai starp draudzi un

kalpošanu, neatteikties, jo tā Debesu
Tēvs palīdz, stiprina, pamāca un neļauj
atslābt. Velns ir viltīgs un cenšas mūs visādi atrunāt no kalpošanas, jo viņš zina,
ka tad mēs būsim Debesu Tēva apsardzībā un tikt mums klāt nebūs viegli. Vienu
pagali ir viegli nodzēst, bet, ja esam visi
kopā, tad mūsu ugunskuru velnam nenodzēst.
Pašlaik mana kalpošana savijas arī ar
darbu draudzes īpašumu apsaimniekošanā. Man ļoti patīk šis darbs, jo īpaši,
kad ir redzami darba augļi, kas iepriecina
arī citus. Baznīca ir mūsu pulcēšanās vieta, kur kopīgi lūgt Dievu, būt sadraudzībā
un pieaugt ticībā, un ir jauki, ka varam
būt sakoptās un skaistās telpās. Kamēr
vien spēšu, gribu darboties un kalpot ar
tām dāvanām, kuras Dievs man ir devis,
un zinu, ka Viņš svētī un nekad nepamet
kaunā. Dievs Tevi mīl, un es arī.
Aldis Krieviņš

padomi valdītu abpusēji sirsnīgas brāļu
un māsu attiecības. Domāju, ka tikai
draudzes cilvēku gudrība vai materiālā
labklājība – kas viss, protams, ir svētība
un žēlastība no Tā Kunga – nevar atnest
visu lietu izdošanos. Būtiskākā tomēr ir
mūsu lūgšanu dzīve.
Diez vai cilvēki labprāt nāktu kopā vietā, kur valda savstarpēja neuzticēšanās
un šaubas, tāpēc aicinu draudzi un padomi tiekties pēc sirds skaidrības – tad mēs
piedzīvosim Jēzu Kristu savā vidū. Aicinu
biežāk sirsnīgi lūgt un aizlūgt citam par
citu, lai Svētais Gars varētu vadīt un sekmēt mūsu kalpošanu arī turpmāk.
Jānis Upītis

J
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ēzus draudzē esmu jau kopš bērnības, kad mamma mani, māsu un
brāli atveda uz Svētdienas skolu.
Atceros: reiz sapnī redzēju, ka Svētdienas
skolas darbība ir pārtraukta, jo tas esot
bijis tikai projekts uz trim gadiem un
vairs neesot, kas to rīko. Pamostoties
bija ļoti skumji, līdz sapratu, ka tas ir bijis
tikai sapnis. Vēlāk sāku apmeklēt arī jauniešu vakarus. Reiz kādā jauniešu vakarā
runājām, ka nepietiek tikai ar to, ka priecājamies, cik Jēzus ir foršs. Jēzus gaida,
lai mēs viņam sekotu, arī kalpojot un palīdzot nest tālāk Evaņģēlija vēsti. Tas ļoti
uzrunāja, un es sāku savu pirmo kalpošanu – kopā ar draudzes evaņģelizācijas
grupu vadīju Svētdienas skolu Pūrē. Kopš
tā laika draudzē esmu kalpojusi arī citādi. Pašlaik es dziedu draudzes korī un
vadu Bībeles studiju grupu pieaugušajiem.
Draudzi vienmēr esmu uztvērusi vairāk kā ģimeni nekā iestādi vai interešu
klubu. Ģimenē ir pierasts, ka katrs dod
savu pienesumu un veido ģimeni kopā.

ēzus draudzē esmu kopš bērnības
un nešaubīgi varu teikt, ka tās ir
manas garīgās mājas. Tāpat kā savās fiziskajās mājās mēs negribam justies kā viesi, arī draudzē esot un piedzīvojot gan svētības, gan pārbaudījumus,
esam aicināti pielikt savu roku un sirdi
tās veidošanā.
Tā kā esmu bijusi gan iepriekšējā padomē, gan pārvaldē, šoreiz no aktīvajiem
draudzes dzīves kārtošanas procesiem
gribēju paiet malā, tomēr Dievam bija
cits nodoms un te nu es esmu.
Sākot jaunu darba un kalpošanas posmu, parasti jautā: kāds ir tavs redzējums,
ko tu vēlies panākt? Uz šo jautājumu nav
iespējams atbildēt, kamēr nav skaidrs,
kāds ir Dieva redzējums, jo tikai tam ir
nozīme. Domājot un lūdzot par to, Dievs
pamazām atklāj un pārliecina, kādā virzienā vajadzētu doties. Varu teikt, ka
ceļš, ko esmu ieraudzījusi kā ļoti būtisku
katram kristietim un draudzei kopumā, ir
tas, ko, lietojot līdzību par sējēju, varētu
saukt par dažādu veidu sēšanu, lai tie,
kas draudzē tikko ienākuši, saņemtu atbilstošu garīgo barību un aicinājumu iesaistīties kalpošanā, un arī kristieši ar
stāžu nebūtu kā mēbeles, pie kurām sen
pierasts, ka tās atrodas noteiktā vietā,
bet saņemtu to, kas nepieciešams viņu

garīgajai izaugsmei. Tātad, lai katrs atrastu savu unikālo vietu draudzē un, tur
atrazdamies, varētu piepildīt Dieva plānu
un aicinājumu. Centīšos to paskaidrot ar
trim virzieniem.
Sēt plaši – rast veidus, kā uzrunāt tos,
kuri vēl nav kristieši (piemēram, atjaunojot Alfa kursu).
Sēt dziļi – palīdzēt esošajiem draudzes
locekļiem pieaugt praktiskajā kristīgajā
dzīvē, piedāvājot garīgo padomdošanu,
kā arī lekcijas, seminārus un pārrunas
par dažādām ar kristīgo izaugsmi saistītām tēmām (attiecības ar Dievu, ar citiem, lūgšanu dzīve, ikdienas problēmu
risināšana Bībeles gaismā, bibliskas atbildes uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem).
Sēt savā starpā – „Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums
ir sadraudzība citam ar citu un viņa Dēla
Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības.” (1Jņ 1:7)
Ar sadraudzību es saprotu ne tikai
dievkalpojumus, bet arī atbalstu ikdienā,
cita vajadzību pamanīšanu un atzīšanu,
kā arī aizlūgšanas.
Man nav receptes, kā to panākt, bet
esmu gatava par to domāt, lūgt un meklēt arī praktiskus veidus, kā to veicināt.

Dievs katru no mums ir apveltījis ar dāvanām, kuras varam dalīt ar citiem un tā
celt draudzi. Tieši kalpojot draudzē, vairāk sāku justies pie tās piederīga, tā man
kļuva tuvāka un mīļāka. Kalpošana ir palīdzējusi arī tuvāk iepazīties ar brāļiem
un māsām Kristū, iegūt jaunus draugus.
Tomēr visvairāk man nozīmē apziņa,
ka ar savu kalpošanu piedalos Dieva darbā, palīdzu uzturēt Evaņģēlija vēsti un
esmu daļa no visas pasaules ticīgo māsu
un brāļu komandas, kura palīdz īstenot
Dieva plānu cilvēcei, un ka darbojos pašā
nozīmīgākajā misijā pasaulē, kuras vadītājs ir varenākā būtne visumā.
Ikdienā es strādāju slimnīcā par ārsti –
ārstēju saslimušus bērnus. Pašlaik sabiedrībā tiek izcelta mediķu īpašā loma
sabiedrībā, viņu atbildīgais un bieži vien
nenovērtētais darbs, tomēr mediķi var
palīdzēt tikai miesai un arī ne vienmēr.
Reizēm piedzīvojam situācijas, kad medicīna ir bezspēcīga; arī no nāves tā nevar
pasargāt, tikai reizēm to attālināt. Citādi
ir ar kalpošanu Dieva uzdevumā, kā

rezultātā cilvēki var iepazīt Dievu, kurš
nāvei nolemtos atgriež mūžīgā dzīvībā.
Lai piedalītos šajā Dieva plānā, nav jābūt masu evaņģēlistam vai mācītājam.
Viss sākas ar šīm mazajām „šūniņām” –
draudzēm –, kur katram kristietim ir iespēja augt, saņemt Dieva vārda skaidrojumu, brāļu un māsu iedrošinājumu un
arī – dot. Jēzus draudzei pašlaik ir vajadzīgs, lai cilvēki aktīvāk iesaistītos dažādos kalpošanas darbos, lai ne vien nodrošinātu pašas draudzes darbību, bet
arī piesaistītu jaunus brāļus un māsas,
par viņiem rūpētos un palīdzētu viņiem
augt. Mans sapnis ir, lai mūsu draudze
kļūtu arvien spēcīgāka Dieva vārda nesēja, lai draudzē to varētu studēt ne tikai
bērni Svētdienas skolā, bet arī pieaugušie dažādās Bībeles studiju grupās, kurām vajadzētu būt vairāk. Ceru un ticu,
ka mana kalpošana draudzes padomē
palīdzēs saskatīt vairāk iespēju, kā šo
sapni pārvērst realitātē.

Māra Zviedre

Urzula Nora Urbāne
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Sveicam Jēzus draudzē!

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

2019. gada 8. decembrī iesvētītie Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes locekļi

Andris
Babris

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Mācītāju var satikt arī pirms un pēc dievkalpojumiem.

Oskars
Patriks
Līdums

Karlīna
Jance

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
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30

Elizabete
Debora
Fogelsone

Gustavs
Maksis
Kaprālis

2019. GADA NOVEMBRA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai,
Diakonijai, Svētdienas skolai u. c.)
Kolektes
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
KOPĀ

Luīze
Jirgensena

PATEICĪBA

4185
2310
1860
305
8660

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
3980
Nodokļi
2575
Maksājums LELB
600
Izdevumi par kalendāra izveidi
825
Citi izdevumi
535
Grāmatvedības pakalpojumi (2019. g. oktobris)
255
Apkure
240
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
215
Ziemsvētku apsveikuma kartīšu druka
180
Elektrība
150
Juridisko dokumentu sakārtošana
130
Degviela, transporta izdevumi
100
Saimniecības un kancelejas preces, drukas darbi
95
Atkritumu izvešana
95
Nozaru darbs (Svētdienas skola, jauniešu darbs)
95
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
70
Grāmatu iegāde grāmatu galdam
60
Maināmie paklāji
60
Izdevumi par interneta vietnes un printera uzturēšanu 40
Ziedi, telpu dekorēšana
35
„Rīgas ūdens”
35
„Venden” ūdens
25
Sakaru pakalpojumi
25
Reprezentācijas izdevumi
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
10
Bankas komisijas maksa
10
KOPĀ
10450

Vēlos pateikt lielu paldies par
dāsno un mīlestības apvīto dāvanu Kristus dzimšanas s vētkos.
Lai Dievs svētī dāvanas sarūpētāju!
Laima Stepanoviča

Bērnu korītis
otrdienās plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
piektdienās plkst. 19.00
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
Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas
mantas dievkalpojumu un draudzes
pasākumu laikā.

SIRSNĪGI SVEICAM!
Biruta Sproģe
Imants Piro
Ilga Rūba
Ilze Cilinska
Biruta Janovska
Maiga Zariņa
Vineta Lilita Muižniece
Imants Parādnieks
Ilga Grabe-Grapēna
Ņina Potjagailo
Ināra Knospe
Maija Baltača
Pauls Jansons

KRISTĪTS
Raiens Mazpans

MŪŽĪBĀ
Maiga Krivošapkina
Jānis Pričins

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 istaba
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.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ”
(tālr. 67222698)
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985,
Luminor Bank, RIKOLV2X
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