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Jēzus Kristus saka: „Esiet nomodā!”
(Mk 13:37)

Esmu dzirdējis, ka pēc svarīgiem, satraucošiem notikumiem ļaudis saka:
„Visu nakti nevarēju gulēt. Bija jādomā
par to, kā viss būs.” Jā, cilvēka dzīvē mēdz
būt lieli, nozīmīgi notikumi, tā ka miegs
bēg un domām nav gala.
Jēzus saka: „Esiet nomodā!” Protams,
runa nav par to, ka naktīs mums nevajadzētu labi izgulēties. Runa ir par garīgā
nomoda nepieciešamību. Izrādās, pat
gaišā dienas laikā, nomodā esot, mēs varam gulēt. Mācītājs Dītrihs Bonhēfers ir
rakstījis: „Nomodā būt nozīmē būt reālam, nedzīvot sapņos, vēlmēs, bet gan
gaišā realitātē.”
Kristīgam cilvēkam gaišā realitāte ir
ne tikai apkārtējās dzīves realitāte, bet
arī ticības realitāte, kas izaugusi no Dieva
vārda svētās realitātes. Viss Bībelē sacītais ir tik liels un svarīgs, ka garīgajai miegainībai vajadzētu bēgt un mūsu domām
vajadzētu saistīties ar to, ko Dievs saka
un atklāj.

Izrādās, mūsu garīgā miegainība var
būt ļoti liela – līdzīgi kā reiz Jēzus mācekļiem Getzemenes dārzā, kad viņi nespēja
pat vienu stundu būt nomodā kopā ar
Jēzu, lai Dievu lūgtu. Jēzum viņi bija jāmodina ar vārdiem: „Esiet nomodā un
lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā!”
(Mk 14:38)
Dievkalpojumos sprediķa laikā būsim
redzējuši, ka ļaudis guļ. Nav nakts, ir gaiša diena, bet guļ. Taču lielākā bēda jau
nav kāda cilvēka iesnaušanās dievkalpojuma laikā – varam būt Dievam pateicīgi,
ka viņš vispār uz dievnamu ir atnācis.
Lielākā bēda ir garīgā nomoda trūkums
kristiešu ikdienas dzīvē. Jēzus sacīja: „..ka
nekrītat kārdināšanā!” Garīgā modrība
zudusi, un kritušo ir daudz.
Jēzus saka: „Esiet nomodā!” Šim aicinājumam ir konteksts – gatavība sagaidīt
Viņu. Kristus nāk, un mums ir jābūt gataviem sastapties ar Viņu jebkurā brīdī.
Garīgais nomods vai garīgā nomoda

trūkums liecina par to, cik nozīmīgs vai
cik nenozīmīgs mums ir Kristus. Padomāsim: vai Kristus un izglābšana Viņa valstībā mums patiesi ir vissvarīgākais? Ja svarīgākais, tad garīgā snauda, garīgais
miegs no mums bēgs un nebūs tik grūti
palikt garīgā nomodā.
„Esiet nomodā: jūs taču nezināt, kad
nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai rīta agrumā –
ka, pēkšņi nākdams, tas neatrod jūs guļam. Bet, ko es jums saku, to es saku
visiem: esiet nomodā!” Tā mums visiem
saka Kristus (Mk 13:35–37).
Daudz ieteikumu ir uzrakstīts par to,
kā palikt garīgā nomodā. Vienu vēlos minēt – to, kuru saviem mācekļiem ir devis
Kristus: lūdziet Dievu! Lai arī kur mēs
būtu, lai kādos apstākļos nonāktu, paliksim lūgšanās Kristus vārdā! Tad Dievs
Svētais Gars palīdzēs mums palikt garīgā
modrībā un nomodā.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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Kora vadītāji:
Kristiāna Pelše – tel. 26678167
Henrijs Kalniņš – tel. 22176088
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Diakonijas nozare aicina uz

TIKŠANOS GAVĒŅA LAIKĀ
4. aprīlī plkst. 11.00
draudzes namā, pirmsskolas izglītības iestādes „Jēriņš” telpās
Pārdomās dalīsies Milda Klampe.
Ar mūzikas skaņām mūs iepriecinās Aija Gulbe un Iveta Ose no Smiltenes ev. lut. draudzes.
Programmā: lekcija, maltīte, sadraudzība.
Lūgums pieteikties līdz 1. aprīlim pie Jolantas (tel. 28377608) vai Ilzes (tel. 29372676).

Ar skatu uz Lieldienu laiku aicinām jūs piedalīties Diakonijas rīkotajā akcijā

DIENIŠĶĀ MAIZE
no 1. līdz 29. martam
Sarūpēto Lieldienu pārtikas paciņu varat nodot kalpotājiem baznīcā vai
nolikt zālē uz pēdējā sola. Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 to var
nodot Diakonijā – draudzes namā, Dzirnavu ielā 118.
Šie pārtikas produkti tiks izlietoti Lieldienu pārtikas paku sagatavošanai
un nogādāti tiem, kuriem nepieciešams mūsu mīlestības atbalsts.
Sīkāka informācija – Diakonijā (tel. 67220084, 28377608).
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„Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar
to kalpojiet cits citam.” (1Pēt 4:10)
Ar šiem vārdiem apustulis Pēteris aicina kalpot ikvienu ticīgo – gan jaunākus,
gan vecākus draudzes brāļus un māsas.
Visi ir aicināti kalpot ar tām dāvanām,
ko viņi ir saņēmuši no Dieva. Mūsu dāvanas un kalpošanas veidi var atšķirties,
bet uzdevums visiem ir viens – parādīt
Dieva mīlestību cilvēkiem, kuri ir mums
blakus.
Dažkārt uzreiz nezinām, ko citu labā
varētu darīt. Ne vienmēr izdodas kādu
draudzes kalpošanas jomu ieraudzīt kā
savu īsto vietu, tomēr var vismaz
pamēģināt. Laika gaitā var izmēģināt
dažādu veidu kalpošanu, tā labāk iepazīstot gan savas prasmes, gan Dieva
nolūku saistībā ar to dāvanu, kuru Viņš
mums ir devis.

Nav jāsāk ar lieliem darbiem, kuros
nepieciešams liels ieguldījums. Labāk
sākt kalpot ar maziem darbiņiem, kur
draudzē vienmēr vajadzīgi palīgi. Tas var
notikt Svētdienas skolā, Diakonijā, jauniešu vai mūzikas nozarē vai citur. Tas
dod iespēju parādīt gan sev, gan citiem,
ka mazās lietās vari būt uzticams, jo, kā
zinām no Bībeles, tiem, kas ir uzticami
mazajās lietās, var tikt uzticētas arī lielās.
Lai Dievs svētī, ka mēs katrs draudzē
meklētu un atrastu savu vietu, kur kalpot
ar pazemības un mīlestības pilnu sirdi,
lai gūtu iepriecinājumu sev un būtu par
svētību citiem!

Kopīgais brauciens uz Lubānu bija tik foršs!
Drīz apciemosim citus jauniešus ārpus Rīgas.

Pirms nopietnās daļas parasti izkustamies,
lai vēlajā vakara stundā būtu moži un
dzirdētu visu, ko Dievs mums vēlas teikt.

Ārpus jauniešu vakariem labprāt slavējam
Dievu arī citos draudzes pasākumos.

Bez jautrības neiztikt!

Dejojām līdz pat astoņiem rītā.

Meiteņu vakars. Dziesmas, sarunas un
personalizēti Bībeles pieraksti.

Matilde Kolma

Pagājušā gada rudenī vairāki jaunieši piedalījās draudzes ekskursijā. Autobusā un apmeklētajās baznīcās dziedājām slavas dziesmas.
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Vai viegli būt
jaunam?
„Jaunieši ir mūsu nākotne” – šis teiciens dzirdēts gan baznīcas
sienās, gan ārpus tām. Šoreiz spersim soli ārpus baznīcas, lai
uzzinātu, kādas problēmas jauniešiem pašlaik ir aktuālas un
kādā valodā runāt, lai saprastos. Lai to uzzinātu, uz sarunu
aicinājām Jēzus draudzes jauniešu vadītāju un bērnudārza un
pamatskolas skolotāju KLĀVU LIEPKAULU, kā arī „Ghetto
Games” projektu direktori un Latvijas Jaunatnes politikas
īstenošanas plāna 2016.–2020. veidotāju SANDU GERTNERI.
Edgars Gertners

Vai viegli būt jaunam?
Klāvs: Noteikti nē. Pirmkārt, ir jāizdara daudzas nozīmīgas izvēles – kur mācīsies, kur strādāsi. Šovasar iegādājos
savu pirmo automašīnu un piedzīvoju
lielu pretestību no pakalpojumu sniedzēju puses – jauniešiem nav atlaides. Kaut
arī man ir vairākus gadus ilgs autovadītāja stāžs, tiku ielikts zemākajā OCTA klasē
un man ir jāmaksā vairāk tikai tāpēc, ka
iepriekš neesmu bijis auto īpašnieks.
Sanda: Piekrītu – būt jaunam nav
viegli. Jauniešiem daudz kas jāpiedzīvo
pirmoreiz: pirmā skola, attiecības, darbs.
Daudzi sapņo, ka līdz 25 gadu vecumam,
kad saskaņā ar Latvijas likumiem beidzas
jaunieša statuss, viņiem būs māja, mašīna, bērni un nokārtota dzīve. Realitāte
ir cita, un tas rada lielu stresu. Pēdējā
desmitgadē jauniešu uzvedība ir mainījusies – nozīmīgas izvēles un ar tām saistīto stresu viņi grib atlikt uz vēlāku laiku – uz 30 gadiem.
Latvijā aptuveni 70 % jauniešu, tas
ir, līdz 24 gadu vecumam, dzīvo kopā
ar vecākiem. Vai statistika sakrīt ar
to, ko redzat sev apkārt?
Klāvs: Kādreiz jaunieša vecumposms
beidzās uzreiz pēc vidusskolas, kad bērni
tika izmesti no mājas un gāja savā dzīvē.
Tagad vecāki bērnus daudz vairāk atbalsta finansiāli, nevis emocionāli. Patstāvīgi kļūstam vēlāk. Vienaudži, kas ir man
apkārt, pārsvarā dzīvo pie vecākiem; arī
es.
Ar ko izskaidrojama tendence
sniegt tieši finansiālo, nevis emocionālo atbalstu?
Klāvs: Tā ir gan atpirkšanās, gan vecāku nezināšana par to, kas bērnam ir vaja4

dzīgs, piemēram, emocionālā saikne, uzslavas. Esmu strādājis lielā Rīgas skolā
un tagad strādāju Pierīgā. Salīdzinoši
varu teikt, ka Rīgā vecāki bērniem vairāk
pērk telefonus un tehniku, bet laukos –
konfektes un bulciņas.
Bet internetā taču ir tik daudz
bezmaksas informācijas! Kāpēc to
neizmanto?
Klāvs: Informācija ir pieejama, bet, jo
vairāk vecākiem ir naudas, jo lielākā
komfortā cilvēki dzīvo un problēmas sevī
neredz – varbūt sev apkārt. Ja tev ir māja,
mašīna, tad vajag arī bērnus – jo tā vajag.
Daudzi vecāki neizjūt, ka bērnam trūkst
emocionālās saiknes. Teorētiski mums
vajadzētu zināt daudz, bet slinkuma, laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ cilvēki
neizglītojas. Jo īpaši bērnudārzā ir bērni
ar uzvedības traucējumiem – ar hiperaktivitāti vai nespēju noturēt uzmanību –,
bet vecāki izliekas, ka tā nav. Pirmais
iemesls noteikti ir audzināšana. Otrs iemesls ir iedzimtās problēmas, kas parādās arvien biežāk, taču tās var risināt.
Sanda: Dažkārt bērni ar pārspīlētu
aktivitāti cīnās par skolotāju un vecāku
mīlestību.
Kādam jābūt jaunietim, lai viņš
būtu stilīgs un tiktu pieņemts?
Klāvs: Rīgā jābūt brenda apaviem,
drēbēm un telefonam. Pierīgā svarīgāks
ir raksturs – vai spēj pavilkt pārējos līdzi
ar savām idejām. Drēbes Pierīgā nav tik
svarīgas.
Sanda: Jo vecākiem nav tik lielas finansiālās iespējas?
Klāvs: Jā, Pierīgā jaunieši ar dārgām
drēbēm ne vienmēr ir stilīgākie starp
vienaudžiem. Skola, kurā strādāju, ir vēr-

sta uz izaugsmes domāšanu. Tas ietver
tādas vērtības kā mērķtiecība, cieņa, atbildība, sadarbība un godīgums. Vairums
bērnu to ikdienā cenšas ievērot un izmantot. Šajā skolā sliktie līderi nav populāri.
Sanda: Brendu drēbes ir ļoti svarīgas
sportistiem, bet pašlaik modē ir arī vintāžas stils, kas no malas var izskatīties kā
bezpajumtnieku ģērbšanās stils. Svarīgi
ir, lai tu spētu filozofēt par dzīvi. Vēl statusu nosaka tas, cik profesionālas bildes
liec savos sociālajos profilos. Dažkārt
puiši pēc šāda kritērija izvēlas meitenes.
Vai Dievs jauniešu vidē ir stilīgs?
Sanda: Jābūt spēcīgam raksturam, lai
sekotu Kristum un vienlaikus būtu pieņemts nekristīgu jauniešu vidē. Dievs neuzsver ārējo skaistumu, bet pasaule saka
pretējo.
Klāvs: Vispār jauniešiem ir svarīgi, ka
ir kaut kāds dievs, bet tas nav Trīsvienīgais Dievs. Viņiem dievs ir apģērba
brends. Jauniešiem ir svarīgi, ka ir kaut
kas augstāks par viņiem.
Vai, sekojot šiem dieviem, jaunieši
ir laimīgāki un smaida biežāk?
Sanda: Pēc statistikas redzam, ka
starp Baltijas valstīm esam otrajā vietā
pēc riska izdarīt pašnāvību un Eiropā
esam pirmajā piecniekā pēc emocionālā
pagrimuma, proti, daudziem jauniešiem
nav sajūtas, ka problēmām var būt risinājums. Interesanti, ka emocionālais pagrimums un pašnāvību skaits palielinās
līdz ar labklājības līmeņa pieaugumu.
Klāvs: Man šķiet, ka tagad jaunieši
smaida vairāk nekā agrāk. Kad mācījos
skolā, izteiktāki bija dažādi mūzikas stili,
piemēram, emo, kuru piekritēji ģērbās

drūmi un nesmaidīja, jo to diktēja konkrētais stils.
Vai jauniešiem vispār interesē ticība?
Klāvs: Kad iegāju pie septītklasniekiem un jautāju, vai ir kaut kas īpašs, par
ko viņi gribētu parunāt, pirmais jautājums bija: kāda ir dzīves jēga? Pati reliģija
jauniešiem nav aktuāla, bet viņi zina par
tradīcijām, piemēram, baznīcas apmeklēšanu Ziemassvētkos.
Sanda: Garīguma meklējumi ir izplatīti, jo īpaši pēc 20 gadu vecuma sasniegšanas. Austrumu kultūra ar jogu, ēšanu –
tam jaunieši ir ļoti atvērti.
Klāvs: Piemēram, pamatskolā daudzi
jaunieši nezina, kas ir karma, bet lieto šo
terminu, jo kaut kur to ir dzirdējuši. Tas ir
daudz izplatītāks par latvisko teicienu
„dots devējam atdodas”.
Kad pirms pāris mēnešiem biju
Jēzus draudzes jauniešu vakarā, biju
pārsteigts par kuplo apmeklējumu un
enerģiju. Klāv, ar ko izskaidrojams tas,
ka jauniešu vakari ieguvuši tādus apgriezienus?
Klāvs: Grūti to paskaidrot. Pie mums
nāk daži jaunieši no citām draudzēm, jo
esam viena no retajām draudzēm Rīgā,
kur jauniešu vakari vispār notiek. Lielākā
daļa, protams, ir no mūsu draudzes. Šosezon arī esam piestrādājuši pie publicitātes un domājuši, kā labāk jauniešus uzrunāt. Paldies Elizabetei un Matildei,
kuras ir uzņēmušās veidot video par gaidāmajiem jauniešu vakariem.
Ar ko jauniešu vakars atšķiras no
citiem pasākumiem?
Klāvs: Te ir komunikācija, kuras ikdienā daudziem trūkst. Ir saturīgas sarunas.
Jaunieši var izjust piederību. Citos pasākumos, ja aizeju viens, tad arī laiku pavadu viens, jo neviens ar mani nerunā.
Sanda, kādam jābūt pasākumam,
lai jaunietis uz to atnāktu?
Sanda: Stilīgam. Tādam, par ko nekaunies un vari ielikt sociālajos tīklos, lai
arī citi domā, ka esi stilīgs. Pasākumā ir
jābūt kaut kam vienojošam, ko dara visi.
Tā var būt, piemēram, Bībeles stunda vai
sporta spēle. Nevar iztikt bez mūzikas –
tā veido jauniešu stilu. Jābūt arī kopienai
un iespējai regulāri tikties. Tiklīdz jauniešiem ir iespēja būt daļai no kaut kā lielāka, viņiem rodas sajūta, ka ir sadzirdēti,
un tas viņiem ir svarīgi.
Atceros: kad es sāku nākt uz baznīcu, no vienas puses, sirds vilka uz jauniešu vakaru, bet, no otras puses, bija

kauns draugiem teikt, kur eju. Vai jūs
arī esat ko tādu piedzīvojuši?
Klāvs: Jā. Vidusskolas laikā biju jauniešu vadītājs un regulāri nācu arī uz baznīcu. Tolaik skolasbiedri man piedāvāja
piektdienās kaut ko darīt, bet es teicu, ka
nevaru. Kāpēc? Darīšanas. Vēlāk bija reizes, kad apvienoju gan jauniešu vakaru,
gan citu pasākumu. Atklāti runāt par to,
kur piektdienu vakaros eju, sāku 12. klases beigās un augstskolas laikā. Izrādās,
ka tas nemaz nav tik traki, – attieksme
pret mani nemainījās.
Sanda: Es atgriezos devītajā klasē, un
draudze mani mudināja atklāti teikt, ko
daru un kur eju. Šis bija viens no iemesliem, kāpēc vidusskolas gadi man bija
briesmīgi. Manā klasē krutākie bija sportisti, bet man patika BMX un breika dejas.
Tam klāt pieliekot baznīcu, es automātiski tiku izstumta.
Ticība saistās ar atkailināšanos un
bailēm no ievainojuma. Vai tas varētu
būt viens no iemesliem, kāpēc jaunībā
par šo tēmu runā tikai ar īpaši tuviem
cilvēkiem?
Sanda: Jā, ticības jautājums ir saistīts
ar dzīves jēgu. Paralēli visam nemitīgi
notiek Dieva darbs. Tajā brīdī, kad jaunietis ir visatvērtākais, Dievs lieto cilvēkus
un apstākļus un ļauj uzzināt, kas ir Jēzus.
Jauniešu vidē Dievam gan ir diezgan liela
konkurence, jo lietu, kas piesaista uzmanību, netrūkst.
Klāvs: Tieši jauniešu vakaros es ieguvu pārliecību par saviem spēkiem. Agrāk
es nevarēju iziet publikas priekšā un justies brīvi – to iemācījos jauniešu vakaros,
jo nebija cita, kas manā vietā to izdarītu.
Vajadzēja sevi pārvarēt un attīstīt daudzas prasmes. Te bija droša vide, kur nekaunējos atklāties un mēģināt.
Ja kāds no vecākiem, lasot šo interviju, jautātu: „Ko man darīt, lai labāk
saprastu savu bērnu?” – ko jūs atbildētu?
Sanda: Ir svarīgi aprunāties un daudz
ko darīt kopā.
Klāvs: Ko?
Sanda: To, kas bērnam patīk, piemēram, sportot. Var bērnu iesaistīt mājas
solī, un tajā laikā var arī runāties. Saruna
ir vienīgais veids, kā bērnu sadzirdēt, nevis mācīt.
Klāvs: Var palasīt literatūru par vecumposmu īpatnībām. Vēl – painteresēties par jaunākajām tendencēm tehnoloģiju jomā. Šajā ziņā esmu priekšā
pārējiem skolotājiem, jo zinu, kas ir

Snapchat vai Tik Tok, un jaunieši mani uztver kā savējo. Tad ir vieglāk nodibināt
kontaktu un veidot sarunas, jo jaunieši
pārsvarā nav runātīgi. Ja paprasīsi, kā viņam iet, labākajā gadījumā atbilde būs:
„Labi.”
Raugoties uz tiem bērniem un jauniešiem, kuri kopā ar vecākiem nāk uz
dievkalpojumiem, lielākoties jāsecina,
ka starp viņiem ir veselīgas attiecības. Kāpēc pasaule baidās no baznīcas, kur mācīties var gan vecāki, gan
bērni?
Sanda: Viņi nav redzējuši, kā te ir.
Klāvs: Daudziem ir stereotipi vai sliktas atmiņas par pēdējo reizi, kad viņi bija
baznīcā.
Sanda: „Palīdz” arī dažādi raksti internetā, kas pārsvarā Baznīcai neglaimo.
Katrs dzīvo savā burbulī un nevelta laiku
tam, lai iedziļinātos, kā ir patiesībā. Ikdienā strādājot ar jauniešiem, redzu, ka viņiem trūkst Jēzus. Viņš ir atbilde uz jauniešu jautājumiem par dzīves jēgu,
jautājumiem par karjeru, dzīvi, draudzību, finansēm – par visu. Draudzei dažādos kalpošanas veidos būtu jācenšas
līdzcilvēkiem parādīt, ka šeit ir pieejams
risinājums daudzām problēmām, ar kurām pasaule netiek galā.
Klāvs: Piekrītu Sandai. Kristietība
kopumā cilvēku disciplinē, bet ne tā, kā,
piemēram, sports. Sportā iemāca sakopot domas un ātri pieņemt lēmumu, bet
kristīgā ticība iemāca pieņemt pārdomātu lēmumu. Baznīca ir platforma, kur
mācīties padziļinātu komandas darbu,
kāpt pāri savām bailēm, runāt ar nepazīstamiem cilvēkiem, veidot kontaktus
un draudzību. Jauniešu vakaros gūtā pieredze man ļoti noder ikdienas darbā.
Ko jūs novēlat šīs sarunas lasītājiem?
Sanda: Novēlu vairāk ieklausīties savos bērnos un krustbērnos, lai izprastu
viņu vajadzības. Pirms viņi satiks Jēzu,
nekur citur kā pie jums bērni savas
emocionālās vajadzības nespēs piepildīt. Jauniešus iedrošinu jautājumus par
dzīvi un nākotni uzdot Jēzum. Mani pašu
Dievs soli pa solim mācīja un veda uz
priekšu. Uzticieties Dievam visos jautājumos!
Klāvs: Jauniešus gribētu mudināt iet
ārā. Tehnoloģijas ir svarīgas, bet visu laiku pavadīt mājās zem segas nav jēgas.
Novēlu veltīt laiku ne vien jaunākajām
tendencēm, bet arī tam, lai parunātos ar
cilvēkiem.
5

jaunieši

DRAUDZES NOZARES:

Kā tu kā jaunietis vari kalpot
draudzē? Ko tev nozīmē kalpošana?

D

zīvojot patērētāju sabiedrībā,
kalpošana neliekas loģiska rīcība. Kāpēc kalpot, ja tas prasa
daudz laika un nedod finansiālu labumu?
Vēlme tikai saņemt ir liela nelaime, taču
īpaši jauniešiem tas tiek mācīts ik uz stūra. Sabiedrībā veiksmes mēraukla ir egoistiska – gūt naudu, varu un visu pārējo,
ko Bībele saka, lai atmetam. Bet, ja kristietis nav kalpojis, viņš nemaz nevar izprast, ko nozīmē būt Jēzus sekotājam.
Bībele ir pilna ar kalpošanas stāstiem, un
tie mūs māca un iedvesmo.
Tā ir milzīga svētība, ja cilvēks jau jaunībā spēj izprast šo prioritāšu sadalījumu un zināt: ja esi uzticīgs un paklausīgs

J

aunībā cilvēkiem ir vēlme iepazīt un
izprast sevi un citus, doties piedzīvojumos, gūt pieredzi un emocijas.
Esmu priecīga un pateicīga, ka mūsu
draudzē to var piepildīt un var jauniešiem saistošā veidā iepazīt Dievu, Viņa
vadību un klātbūtni.
Kaut gan esmu šajā draudzē jau no
mazotnes un esmu piedalījusies visdažādākajos draudzes pasākumos, kopā ar
jauniešiem draudzi varu iepazīt no cita
skatpunkta. Piektdienās es eju uz jauniešu vakariem, kas ik reizi ir citādi, tomēr
tas vienmēr ir vērtīgi pavadīts laiks. Mēs
lasām Bībeli un dalāmies pārdomās,
klausāmies jauniešu vadītāju vai viesu
6

Dievam, tad Viņš visu tavā dzīvē sakārtos. No malas tā var šķist vieglprātīga attieksme pret dzīvi, bet vai nav patīkami
uzticēties Dievam tik ļoti, ka vari nestresot pat lielu dzīves vētru laikā? Kad vairs
neesi jauns, ir daudz grūtāk mainīt pieņemtos lēmumus saistībā ar darbu, ģimeni un vidi sev apkārt, tomēr arī tas
nav neiespējami, un Bībelē tam piemēru
netrūkst.
Baznīcā jau vairākus gadus es kalpoju
kā jauniešu vadītājs. Arī mana ikdienas
nodarbošanās ir saistīta ar kalpošanu
bērniem un jauniešiem. Pēc pieredzes
varu teikt, ka sākumā nav lielas pārliecības par to, vai viss izdosies un vai esmu

kā radīts šai kalpošanai. Ir tikai vēlme sekot Dieva aicinājumam. Ar laiku sāc pierast un spēj uzņemties vairāk, taču ir jālūdz Dievs un pat vismazāko darbu
jācenšas izdarīt, cik labi vien var.
Mūsu draudzē jaunieši var kalpot, piemēram, jauniešu vakaros, Svētdienas
skolā, dažādos tehniskos darbos, dziedot
korī vai zvanot zvanu. Ja vēlies kalpot,
nebaidies – pieej pie kāda cilvēka, kurš
draudzē kaut ko dara, un pavaicā, vai ir
iespēja kalpot. Viņš noteikti būs priecīgs
par tavu jautājumu un pastāstīs, kas jādara. Tiekamies kalpošanā!

uzrunas par aktuālām tēmām, skatāmies
filmas vai kā citādi pavadām laiku kopā.
Es priecājos un novērtēju arī to, ka
draudzes vadība uzklausa jauniešu vēlmes un dāvā iespēju augt un attīstīt savas idejas un talantus. Piemēram, mēs,
meiteņu ansamblis, kopā ar Diānu, Andu,
Niklāvu, Elizabeti un Matildi pēdējos divus gadus vasaras nometnē veidojām
slavēšanas vakaru. Tas ir vakars, kurā atvērt sirdi Dievam, sajust Viņa pieskārienu un tuvumu un dziedāt no visas sirds.
Mums bija ideja, bet Rute un Zane palīdzēja šo ieceri īstenot, ļaujot visiem piedzīvot sirsnīgu, uzrunājošu un atmiņā
paliekošu vakaru.

Nesen pēc ilgāka pārtraukuma es atsāku dziedāt draudzes korī. Manuprāt,
brīnišķīgi ir tas, ka korī sapulcējas dažādu vecumu cilvēki ar dažādu muzikālo
pieredzi, bet vienotu vēlmi – slavēt Dievu
dziedot. Kaut arī bieži pēc garas dienas
jūtos nogurusi un iztukšota, kora mēģinājuma laikā šīs sajūtas pazūd un mājup
dodos mierīga un piepildīta.
Es novēlu ikvienam sadzirdēt Dieva
aicinājumu un tam atsaukties! Ja dari to,
kas tev padodas, gan tu pats, gan arī visa
draudze attīstās, gūst piepildījumu un
svētību.

Ričards Čodars

Karlīna Jance

J

aunieši ir daļa no draudzes. Tā varbūt nav visplašāk pārstāvētā vecuma grupa draudzē, tomēr tā ir
draudzes daļa un nākotne. Es esmu iesaistījies jauniešu vakaru organizēšanā,
bet jaunieši, tāpat kā citi draudzes locekļi, var kalpot ļoti dažādi.
Kalpošana nozīmē kalpot ar Dieva dotajām spējām draudzes vai pat visas kristīgās Baznīcas brāļiem un māsām. Man
kalpošana ir svarīga. Kad man tika piedāvāta iespēja iesaistīties jauniešu vakaru
veidošanā, es to izjutu kā Dieva aicinājumu un tam atsaucos.
Baznīcā regulāri apmeklēju divus
pasākumus – dievkalpojumus un jauniešu vakarus, jo dievkalpojumos tiek saņemts sakraments, īstenota daļa no
draudzes dzīves un piekopta sadraudzī-

K

ba, savukārt jauniešu vakaros esmu
viens no vadītāju komandas, tāpēc tas ir
gandrīz vai pienākums apmeklēt jauniešu vakarus.
Man kā cilvēkam, kurš seko Kristum,
nav jāmeklē cita motivācija, lai darītu
labu, kā vien Dieva griba. Būt labam un
darīt labus darbus – manuprāt, tā ir kristīga cilvēka ikdiena.
Tagad es studēju pirmajā kursā Latvijas Universitātē. Aizvadītā pusgada laikā
man ir bijušas vairākas sarunas ar vienaudžiem par Dievu, Jēzu un ticību. Šīs
sarunas ir bijušas saturīgas un vērtīgas.
Parasti tās iniciē mani kursabiedri, kam
rodas jautājumi par kristietību un manu
pārliecību, jo tas, ka esmu kristietis, viņiem nav nekāds noslēpums.
Aksels Aleksandrs Līdums

Jauniešu vakaros ir ļoti daudz kalpošanas iespēju. Var sagatavot uzrunu, atnest, ko likt uz kārā zoba, un var iesaistīties arī lielāku pasākumu organizēšanā.
Jaunieši var vadīt kādu Svētdienas skolas
grupu, un arī Diakonijā jaunieši ir mīļi
gaidīti un kalpošanu atradīs. Protams,
var izdomāt arī ko jaunu. Esmu atvērts
sarunai par kalpošanas iespējām jauniešu vakaros, un varu arī palīdzēt atrast
kalpošanu draudzē.
Kalpošana, manuprāt, ir savu talantu
izmantošana Baznīcas celšanai. Ja talanti
tiek izmantoti citās jomās, kas no tā iegūst? Pats varbūt iegūsti naudu un slavu,
bet tie var zust. Kalpojot tu pelni debesis.
Man kalpošana ir svarīga dzīves sastāvdaļa, un bez tās ir jocīgi. Protams, ir bijuši posmi, kad neko negribas un citi komandā dara vairāk, tomēr enerģija un
gribēšana atgriežas un kalpošanā atkal
var doties ar jaunu sparu!

Debora Fogelsone

ā jau daudzi draudzes jaunieši,
bērnībā es nācu – pareizāk sakot,
mani veda – uz Svētdienas skolu.
Pie kā noved tas, ja liek darīt to, ko pašam negribas? Sākas pretošanās. Šis maniem vecākiem noteikti būs atklājums,
bet dažas reizes, kad uz Svētdienas skolu
jau gāju viens, es nodarbības nobastoju.
Aizgāju līdz baznīcas durvīm un izdomāju, ka šodien negribas. Staigāju pa tuvējo
apkārtni un, kad tuvojās beigas, ierados,
un braucām mājās. Nevienam neiesaku
tā darīt, jo Svētdienas skolā tomēr izveidojās jaunas draudzības un tika ielikts
labs pamats turpmākajai ticības dzīvei.
Kāpēc es to stāstu? Gribu teikt: ja nejūties labi, varbūt vajag paņemt mazu
pauzīti. Protams, tas nav sevišķi labi
un pauze var ieilgt, tomēr man tas ir palīdzējis būt tur, kur šobrīd esmu. Sākumā
vecāki mani stumdami stūma uz jauniešu vakariem. Es pretojos, bet, kad pāris
reizes aizgāju, sapratu, cik tas ir forši.

ūt draudzē un arī ikdienā atrasties starp kristiešiem man nozīmē
kopības sajūtu – to, ka mūs visus
vieno Dievs. Kalpošana Jēzus draudzē
dod garīgu stiprinājumu, kas palīdz pēc
tam kalpot ārpus draudzes un nest Evaņģēliju citiem, kuri to vēl nepazīst. Aizvien
vairāk pārliecinos, ka mani Dievs dzīvē ir
aicinājis kalpot, sludinot Evaņģēliju ar
mūziku un uzrunājot cilvēku sirdis caur
slavēšanu un pielūgsmi.
Es vadu slavēšanu mūsu draudzes
jauniešu vakaros un arī citu draudžu pa-

sākumos. Aktīvi kalpoju Latvijas Kristīgajā Studentu Brālībā, jauniešu kristīgajā
organizācijā „Agape” un Latvijas Bībeles
centrā; reizēm vadu pielūgsmi Latvijā
dzīvojošo nigēriešu mājas draudzē. Kopš
pagājušā gada decembra kopā ar LELB
Jauniešu centru reizi mēnesī organizējam
slavēšanas vakaru jauniešu centra telpās. Dziedu arī gospeļkorī, kura koncertus apmeklē arī tādi cilvēki, kas nav kristieši un varbūt Dievu pat nepazīst, taču
viņiem patīk šī Latvijā neierastā mūzika.
Arī tas ir viens no Dieva dotajiem uzde-

vumiem – nest Labo Vēsti cilvēkiem ārpusē.
Jauniešiem mīļa un tuva ir Anetes
Kozlovskas dziesma „Prieka eļļa”, ko
esam izpildījuši, šķiet, miljoniem reižu.
Man pats svarīgākais kalpošanā ar mūziku ir tas, ka, gluži kā teikts šajā dziesmā,
mēs ejam Dieva spēkā un vadībā kalpot,
lai uzceltu izpostītos mūrus. Es ar savu
balsi varu tālāk vēstīt par to, kāds ir
Dievs un cik pāri plūstoša ir Viņa mīlestība.

D

raudzē sāku kalpot jau sešu
gadu vecumā, dziedot bērnu korītī, tāpēc kalpot arī tagad, jauniešu vecumā, šķiet tikai loģiski. Tieši pēdējo divu gadu laikā esmu sākusi aktīvāk
iesaistīties draudzē – korī, meiteņu ansamblī, jauniešu vakaros un Svētdienas
skolā. Prieks, ka dažas reizes esmu varējusi kalpot arī ar dejošanu.
Draudzē esmu iepazinusi cilvēkus, ko
varu saukt par labākajiem draugiem; arī
daudzi no maniem gaidītākajiem gada
notikumiem ir šeit. Esmu ļoti pateicīga,
ka varu būt tieši šajā draudzē.

B

Klāvs Liepkauls

Kintija Alpe
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DRAUDZES
VASARAS
NOMETNEI!

Būsim kopā sadraudzībā, Bībeles stundās un dažādās aktivitātēs skaista ezera krastā
Jumurdas muižā, netālu no Ērgļiem.
Aicinām ikvienu uz tikšanos 8. martā pēc dievkalpojuma, lai kopīgi domātu par šī
gada nometnes tēmu!

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi
(reliģiskajai darbībai, Diakonijai, Svētdienas skolai u. c.) 5185
Kolektes
2465
Latvijas fizisko personu ziedojumi
1755
Ieņēmumi no zemes nomas
1240
Ieņēmumi no grāmatu galda
290
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
250
Ziedojumi par kristībām, laulībām
180
KOPĀ
11365
Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
3980
Nodokļi
2575
Apkure
(„Rīgas Siltums” un granulu iegāde vietējai apkurei)
1715
Maksājums LELB
600
Citi izdevumi
465
Grāmatu iegāde grāmatu galdam
310
Grāmatvedības pakalpojumi (2019. g. decembris)
220
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
215
Saimniecības un kancelejas preces, drukas darbi
195
Elektrība
160
Nozaru darbs (Svētdienas skola, jauniešu darbs, LEAF) 145
Degviela, transporta izdevumi
100
Atkritumu izvešana
95
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
65
Maināmie paklāji
55
„Rīgas ūdens”
45
Sakaru pakalpojumi
25
„Venden” ūdens
25
Ziedi, telpu dekorēšana
20
Bankas komisijas maksa
15
Apsardzes firmas pakalpojumi
10
KOPĀ
11035

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Mācītāju 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
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30

27.07.2020.–31.07.2020.

2020. GADA JANVĀRA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

LAULĀTI
Jānis Upītis un Diāna Mežecka

SIRSNĪGI SVEICAM
Aivars Krieviņš
Ludviga Ludīte Alpe
Antonija Apiņa
Ināra Dainuvīte Jirgena
Ilga Zeļca
Zenta Gangnuse
Aija Antonija
Austra Jarašūnaite
Vija Andersone
Brigita Šteinmillere
Valērija Berga
Māra Bļinkova
Ingrīda Maruta Antmane
Ilonija Dzintra Ernstsone
Diāna Zemribo
Andris Babris
Sandra Nāgele
Rūta Šulte

KRISTĪTI
Mikus Prūsis
Estere Mangulsone

MŪŽĪBĀ
Ērika Krieviņa

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.

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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