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„Mīlestība nav tikai sirsnīgas sajūtas, bet tā ir pastāvīga
vēlme nodoties mīļotā cilvēka labā, cik vien tas ir
iespējams.” (K. S. Lūiss)

Mīļā draudze, mēs turpinām domāt
par attiecībām. Šoreiz – par attiecībām
draudzē.
Ar Dieva vārda sludināšanu ticība kā
sēkla tiek iesēta mūsu sirdī un tiekam
pievienoti draudzei. Jēzus savus mācekļus
neatstāj vienus, un ikviens, kas top glābts,
top arī par Dieva bērnu. Ticībā ieaugam,
ja vien paliekam kopā ar Jēzu. Praktiski
tas nozīmē – ja esam draudzē. Pie pirmās
draudzes mēs redzam lielu degsmi un
prieku – būt Kristus draudzē. „Viņi mēdza
ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa
mājām tie lauza maizi un baudīja barību
ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami
Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā.”
(Apd 2:46–47). Esot kopībā ar Kristu, notiek brīnums – mēs topam līdzīgāki Viņam.
Esam pieraduši sacīt, ka esam Dieva
bērni, un tas nesaistās ar sentimentalitāti, bet ar Dieva dotu realitāti. Šo kopību
un Dieva mīlestību mēs piedzīvojam
Svētajā Garā. „..Viņš, Patiesības Gars,
Tas jūs vadīs visā patiesībā..” (Jņ 16:13).
Pie kristīgās ģimenes pieder dzīvošana

līdzi citu vajadzībām. Kur darbojas Svētais Gars, tur ir patiesa brāļu mīlestība.
Šī mīlestība izpaudās draudzes rūpēs
par tiem ticības brāļiem un māsām, kas
bija trūkumā, – „visi ticīgie turējās kopā”
(Apd 2:44). Pāvils saka: „Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs
cits citu mīlat.” (Rm 13:8)
„Kur draudzē valda savstarpēja vienaldzība, kur locekļi cits citu nepazīst,
neapmeklē, kur brālis brālim nekalpo mīlestībā, tur svēto sadraudze pastāv tikai
ticības apliecībā, bet ne īstenībā,” raksta
teologs Edgars Rumba. Mēs varam jautāt: kāda ir mūsu ticības apliecība?
Apustulis Pāvils aicina: „Priecājieties
ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas
raud.” (Rm 12:15) Vai esam gatavi nodoties, lai kalpotu cits citam un panestu
cits citu? Tam ir vajadzīgs stingrs pamats.
Apustuļu darbos lasām par draudzes
stingro pamatu. Ik dienas viņi palika
apustuļu mācībā un sadraudzībā. Attiecības draudzē iesākas ar Dieva Vārdu,
un tas ir draudzes attiecību centrs un
pamats. Esmu piedzīvojis, cik seklas ir

tās sarunas, kuru centrā nav Kristus. Var
būt pat ļoti interesantas tēmas un dziļas
domas, bet vai tā veidojas patiesa draudzība? Jānis raksta: „..ja mēs dzīvojam
gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir
sadraudzība savā starpā..” (1Jņ 1:7)
Vai nav tā – kad nostājamies Dieva
vārda gaismā, tad piedzīvojam sadraudzību Kristū. Jānis turpina: „..un Viņa
Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem
grēkiem.” Kur ir sadraudzība Kristū, kur
skan Dieva vārds, tur tiekam šķīstīti un
tīrīti. Ar prieku atceros tās reizes, kad
Dieva vārda gaismā esam atzinuši grēkus
un ticībā aizlūguši – nesuši cits cita nastas. Tā patiešām ir neizsakāmi dziļa un
skaista draudzība.
„Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis
Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sa
draudzībā.” (1Kor 1:9) Mēs esam ielūgti
Kristus sadraudzībā, un Kungs Jēzus
nekavējas nākt pie Savas draudzes. Viņš
par to ir nodevies – atdevis Savu dzīvību.
Esot Kristus sadraudzībā, mēs līdz ar Jāni
varam teikt: „Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” (1Jņ 4:19)
Mācītājs Reinis

Attiecības draudzē

Kurzemes vējiem līdzi
„Zemes virsu pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks –
pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu zemē.
Vīģes kokiem sariesušies mezglaini pumpuri, vīna
koki ir izplaukuši un izdveš savu smaržu.” (Dz 2:12–13)
Māmiņu grupas pavasara ekskursija jau kļuvusi
par tradīciju. Šoreiz izvēlējāmies doties uz Kurzemi –
uz Valgalciemu. Ceļojumā devāmies sešas – Līga,
Vijolīte, Ilze, Edīte, Andžela un Anda. Izbaudījām kopā
būšanas prieku, risinājām sirsnīgas sarunas, izdziedājām nometnei paredzētās dziesmas.
Brauciens sākās pusdeviņos no rīta, un mūsu pirmā pietura bija Jaunmoku pils, kur Ilze, saskaņojot
ar pils administrāciju, bija sagatavojusi orientēšanās
uzdevumu. Mums bija jāmeklē liepa ar četriem stumbriem, jāsaskaita putnu būrīši alejā un jaunlaulāto
slēdzenes un jāveic citi uzdevumi. Tā mēs veselu
stundu pavadījām meklēdamas un skaitīdamas – bez
lietus, ar saulīti un diezgan siltu vējiņu.
Pēc tam devāmies uz Engures baznīcu. Tur mūs
sagaidīja Martas kundze, kas izstāstīja šī dievnama
stāstu. Engures baznīca ir viena no retajām koka
baznīcām, kas kara laikā nav nopostīta un kuras vietā nav uzcelta mūra baznīca, taču tā ir piecas reizes
pārbūvēta un atjaunota. Pirmā baznīciņa bija nelielas
istabiņas lielumā vienkāršā zvejnieku mājā. Ar laiku
augošajai draudzei tā kļuva par šauru un bija jāceļ
lielāka. Tagadējā baznīca izskatās mazliet kā no brīvdabas muzeja; arī iekšējā apdare ir no koka, ar gaiši
zilu un baltu interjeru. Pie altāra ir divi balti eņģeļi,
kuru dēļ to tautā sauc par balto eņģeļu baznīcu.
Pieskandinājām baznīciņu ar dziesmām un devāmies tālāk uz savu galamērķi Valgalciemā pie mūsu
ilggadējās nometnes saimnieces Ingunas. Viņa mūs
sagaidīja ar ļoti garšīgām pusdienām. Tad tikām
aicinātas apskatīt viesu namu. Ēka tiešām ir ļoti interesanta – lauku mājas labākais paraugs ar pašas
Ingunas veidotu dizainu. Ingunas tētis mums iedeva
divriteņus, un varējām aizmīties līdz jūrai. Jūrmala
tur ir mazliet akmeņaina, līdzīga kā Kaltenē. Pēc šīm
fiziskajām aktivitātēm tikām lutinātas ar gardu maltīti – pašu ceptu maizīti un pašu gatavotu biezpienu,
kā arī ar kafiju un garšīgām kūciņām.
Neviens nezina mirkļu vērtību, līdz tie kļūst par
atmiņām. Mēs paņēmām līdzi skaistas atmiņas par
svētībām, draudzību un priekpilnu dienu. Lai pateicība mūsu Debesu Tēvam!
Edīte Lūse
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Kungs, es vēlos, lai Tav
a žēlast ība mani pilnīg
i pārveido un kļūst pa
gu manī. Lai Tava ne
r dzī vu Tevis atspulizsmeļamā žēlsirdība
plūst caur manu dvēse
Palīdzi man, Kungs, lai
li un sirdi uz tuvāko.
manas acis ir žēlsirdīg
as, lai es nekad netur
tiesāju pēc ārienes, be
u aizdomās un ne t gan ieraugu skaisto
sav
a
tuvākā dvēselē un do
Palīdzi man, Kungs, lai
dos viņam palīgā.
manas ausis ir žēlsirdīg
as, lai es noliecos pre
bām un nepalieku vie
tī
tuvākā vajadzīnaldzīga pret viņa sāp
ēm un vaidiem.
Palīdzi, Kungs, lai ma
na mēle ir žēlsirdīga,
lai nekad par sav u tuv
bet gan lai katram ma
āko nerunāju ļaunu,
n atrodas mierinājum
a un piedošanas vārds.
Palīdzi man, Kungs, lai
manas rokas ir žēlsir
dīgas un pilnas labu
vam tuvākajam darīt
darbu, lai es protu salabu un uzņemties sm
agākos un nepatīkam
Palīdzi man, Kungs, lai
ākos pienākumus.
manas kājas ir žēlsirdīg
as steigties savam tuv
pārvarot pašas nogu
ākajam palīgā,
rumu un kūtrumu. Lai
ma
na
patiesā atpūta ir kalpo
kajam.
t savam tuvā
Palīdzi man, Kungs, lai
mana sirds ir žēlsirdīg
a, lai es pati izjūtu tuv
Lai Tava žēlsirdība mā
ākā ciešanas.
jo manī, Kungs! Āmen
!
Maiga Krivošapkina

Iesvētības 2022. gada 5. jūnijā

No kreisās: draudzes priekšnieks D. Godiņš, E. Broks, R. Pēča, S. Pole, A. Brīniņa,
mācītājs I. Jonītis, A. Cīrule-Petrauska, D. Petrauskis, M. Cīrule, R. Vijums, I. Baumgarts, G. Ulmane
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Gads bez mācītāja

Pārfrāzējot grupas „Prāta Vētra” albuma „Gads bez kalendāra” nosaukumu, par turpmākajiem 12 mēnešiem varam
teikt, ka Jēzus draudzei būs gads bez mācītāja – mācītāja
INTARA JONĪŠA. Kas ir novedis pie šāda lēmuma? Ar kādām bažām un cerībām varam uz šo situāciju raudzīties?
Edgars Gertners

Kā jūties par aizvadīto laiku Jēzus draudzē?
Esmu no sirds pateicīgs, jo šeit jau kopš sākuma esmu
varējis kalpot ar prieku. Man nav pietrūcis atbalsta, iedrošinājuma un arī gandarījuma. Jau no paša sākuma ir bijusi pleca
sajūta. Vispirms jau no mācītāja Erberta, tad no mācītāja
Reiņa, draudzes priekšnieka Daniela un valdes priekšnieka
Jāņa. Arī mūsu ērģelniece Vita man ir bijusi liels atbalsts un
viņas spēle – liels iepriecinājums. Un, protams, ne tikai viņi
vien. Noteikti ir palīdzējis tas, ka mūsu kalpošanas kalendārā
katru otrdienu ir bijušas vadības sapulces, kurās pārrunājam
aktualitātes. Veicam plānošanas darbu, dalāmies kalpošanas
iepriecinājumos un grūtībās. Pamats šīm manām sajūtām ir
tieši tas, ka neesam kā tādas vientuļas salas katrs tikai ar saviem pienākumiem un atbildību.
Kāds bija pārejas process no laukiem uz Rīgu? Vai sentiments bieži piezagās?
Lielāks sentiments bija manai sievai, jo viņa intensīvi bija
kalpojusi mūzikas jomā, tāpēc atlaist Piebalgas ar to brīnišķīgajām ērģelēm, instrumentiem, kas ir tik mīļi un klausa, viņai
bija grūtāk. Tā kā mūsu ģimenē ienāca mazulis, Jēzus draudzes periods mūsu ikdienā ir bijis krietni neierastāks, tāpēc
Ērika draudzē ir redzēta mazāk. Es pats uz šo pāreju raugos
pragmatiski – ļoti novērtēju laiku līdz Jēzus draudzei, bet eju
uz priekšu un skatos, kādi ir jaunie izaicinājumi. Nav bijusi sajūta, ka jāatskatās pār plecu vai kaut kas jānožēlo.
Par spīti pozitīvajam ieskrējienam, augustā tu ar ģimeni uz gadu dodies prom. Kāds tam ir iemesls?
Jā, no augusta došos gadu ilgā bezalgas atvaļinājumā. Raugoties atpakaļ, kopā ar studiju laiku Lutera Akadēmijā man ir
bijusi 18 gadu ilga un ļoti intensīva kalpošanas slodze vairākās
draudzēs. Kādu laiku esmu kalpojis arī LELB revīzijas komisijā
un pildījis citus pienākumus. Tas viss ir atstājis iespaidu uz
manu fizisko veselību, tāpēc man būs šis atvaļinājuma gads,
lai restartētu savas fiziskās kapacitātes. Esmu šo soli rūpīgi
izsvēris un lūdzis Dievam atbildes. Tas ir rezultējies ar šādu
konkrētu lēmumu. Un šis lēmums nav spontāns. Jau šī gada
marta beigās šo jautājumu sākām pārrunāt ar draudzes vadību, ar mācītāju Reini un vēlāk arī ar arhibīskapu. Līdz ar to
vadības līmenī ir skaidrība – kalpošana pilnā mērā un bez
nevajadzīgiem satricinājumiem turpināsies arī manas prombūtnes laikā.
Izdzirdot par tavu lēmumu, pirmā doma bija, ka esi kalpošanā izdedzis.
Nē, iemesls nav tāds. Jau vairākus gadus fiziskās veselības
dēļ man ir jālieto īpaši medikamenti. Vai nu saistībā ar pārslimoto kovidu vai kaut ko citu – nezinu – pirms kāda laika man
parādījās izteikti spēcīgas blaknes, kas ikdienā liek par sevi
manīt. Uzraugošie ārsti ir ieteikuši izturēties pret to nopietni
un veselību savest kārtībā. Sākotnēji nebija domas par at-
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vaļinājuma gadu. Tie, kuri mani pazīst,
zina, ka man nav raksturīgi nepārdomāti
lēmumi. Liku to Dieva rokās, lūdzu pēc
risinājuma, un brīdī, kad lietas tika nosauktas vārdā, nāca arī atbilde, uz kuru
ir balstīts šis lēmums, līdz ar mieru, ka
tas ir Dieva vadīts ceļš.
Vai šis ir lielākais satricinājums
tavā kalpošanā?
Mācītāja kalpošana ir gana sarežģīta.
To slodzi un krustu līdz galam droši vien
var saprast tikai tie, kuri paši veic šo
kalpošanu. Kādreiz Lutera Akadēmijā
teica – kad būsiet ordinēti, ieraudzīsiet
šo pasauli pilnīgi citādi, nekā pazināt līdz
šim. Toreiz tas šķita pārspīlēti, bet, kad
sāku kalpot, sapratu: cik labi, ka par to
kāds pastāstīja. Ja pieej kalpošanai ar
atbildību, spriedzes netrūks nekad. Man
palīdzēja tas, ka neviens mani nebija
piespiedis pateikt kalpošanai jā. Tas ir
bijis mans paša lēmums. Protams, nav
trūcis grūtu brīžu, bet līdz šim nekad nav
bijis tā, ka būtu radusies nepieciešamība
pēc šāda ilgāka atvaļinājuma.
Ko atvaļinājuma gads nozīmē praktiski?
Mums, kristiešiem, ir dots kaut kas
liels un unikāls – attiecības ar Dievu.
Pauze kalpošanā nenozīmē pauzi attie
cībās ar Dievu. Vienīgi pie Kristus ir mū
žīgā dzīvība un grēku piedošana. Līdz
ar to ticība un kristīga sadraudzība ir
un paliek manas ģimenes dzīves pašā
centrā. Es gan uz laiku paiešu malā no
aktīvās kalpošanas, bet joprojām palikšu
daļa no kristīgās kopības un vides. Uz
gadu mēs ar ģimeni dosimies uz Norvēģiju, un arī tas nav nejaušs lēmums. Sākumā domājām palikt Latvijā, bet uzreiz
jau izskanēja dažādi aicinājumi kalpot arī
atvaļinājuma gadā. Negribēju paiet malā
tikai teorētiski – iziet pa vienām durvīm
un ieiet turpat atpakaļ pa citām. Varbūt
man plānu šim gadam ir vairāk, nekā
spēšu īstenot, bet ir iekrājies, piemēram,
diezgan garš literatūras saraksts, ko
esmu ieplānojis izlasīt, u. tml.
Tu minēji – tie, kuri tevi pazīst,
zina, ka nepieņem neizsvērtus lēmumus. Domāju, ka Jēzus draudzē neviens tevi nepazīst par 100 %. Varbūt
daži teiks – Intars ir puskoka lēcējs.
Iespējams, izlasot šo interviju, godīgs
taujātājs saņems uz saviem jautājumiem
atbildes. Bet, ja arī kāds mani uzlūkos kā

puskoka lēcēju, – lai! Man nav īpašas vēlmes izvirzīt kādus pretargumentus vai
kaut kā īpaši iebilst. Šķiet, esmu kļuvis
samērā imūns pret virspusīgiem ļaundomīgu spriedēju vērtējumiem. Tāpat kā
pret man adresētiem ļoti slavinošiem un
cildinošiem izteikumiem. Varbūt no malas tas izklausās mazliet lecīgi, bet mācītājs nav pieci eiro, lai visiem patiktu, – to
vienmēr, liekas, esmu ņēmis vērā. Viens
no maniem garīgajiem lozungiem, ko
cenšos paturēt prātā, ir vārdi no Vēstules tesaloniķiešiem: „Mēs .. cenšamies
izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas
pārbauda mūsu sirdis.” (1Tes 2:4)
Pastāv risks, ka atsevišķi draudzes
locekļi var pievilties tevī un automātiski šo sajūtu adresēt arī uz draudzi
un Dievu. Kā šādos spriedumos nepaklupt?
Kādreiz man bieži sanāca cilvēkiem
teikt: ja kāds raugās uz mācītāju kā supersvētu un nevainojamu cilvēku, kurš
ne vien no lūpām, bet arī no prātiem
nolasīs citu vajadzības, ir garantēta vilšanās. Ir labi to kādreiz pateikt skaļi, jo
svēts un nevainojams ir vienīgi Dievs.
Mūs pievilt var mūsu sapņi un ilūzijas,
bet ne Dzīvais Dievs. Tā ir drošā klints,
uz kuru vienmēr varam balstīties.
Noteikti būs cilvēki, kuri ar nepacietību gaidīs tevi atpakaļ. Kāda ir
cerība par nākotni?
Dievs ir labs un laiku pa laikam dod
mums jaunus apstākļus. Pēc manas pieredzes, tas vienmēr bagātina. Gribētos
domāt, ka man nepiemīt tā sauktais mesijas komplekss, tas ir, es neuzskatu, ka
bez manas klātbūtnes nekas labs un sakarīgs nevar notikt. Stāsts drīzāk ir par
procesiem un attiecībām, kurās esam
aizvietojami. Tas attiecas arī uz draudzes
mācītājiem, kas sludināšanas un sakramentu pārvaldīšanas kalpošanā ir aizstājami. Luters darbā „Par bēgšanu no
mēra” ir jautājis: vai mācītājs kalpošanu
draudzē drīkst atstāt? Atbilde ir „nē”,
bet, ja ir kāds, kas paliek viņa vietā, tad
drīkst. Un Jēzus draudze paliek mācītāja
Reiņa pārraudzībā. Reinim arī būs kādi
palīgi, kas dažādajos kalpošanas pienākumos viņam palīdzēs un pēc vajadzības
viņu aizstās. Neaizvietojams esmu kā
vīrs un tēvs, un esmu priecīgs, ka varēšu
šīm attiecībām veltīt vairāk laika.
Atceros: reiz mācītājs, kurš mani

iesvētīja un kuru uzskatu par savu
garīgo tēvu, devās prom no draudzes,
lai kalpotu Amerikā. Iekšēji tas bija ļoti
liels pārdzīvojums, taču viss notiek ar
Dieva ziņu. Atnāca jauns mācītājs, kurš
tagad ir viens no maniem labākajiem
draugiem, kaut arī sākumā tas nešķita
nekas iepriecinošs un ne jau to es gaidīju no tās situācijas. Ja jaunos apstākļus
pieņemam bez kurnēšanas, Dievs caur
pārmaiņām mūs bagātina.
Kāpēc ir svarīgi piederēt pie Kristus draudzes?
Man draudze ir dzīvā spēka avots.
Tieši draudzē gūstu to, ko nekur citur
neviens man nevar iedot. Dažādas pamācības un gudri vadītāji ir arī ārpus
draudzes, taču apziņu, apliecinājumu un
atgādinājumu par to, ka man ir piedots,
ka Dievs mani mīl tādu, kāds esmu, lai
es nepaliktu tāds, kāds esmu, – to var
iegūt tikai draudzē. Jo vairāk cilvēki to
piedzīvos, jo vairāk viņi atklās draudzi
kā dzīvā spēka avotu. Prieka, mīlestības
un citu gara augļu mūsu dzīvē nevar būt
par daudz. Ja to vēlies, tad tiecies uz vietu, kur to dabūt.
Rudens būs izaicinājumu laiks
mums visiem. Kā tam gatavoties?
Grūtos laikos nav vienkāršu atbilžu.
Kaut kādā ziņā mēs jau esam gatavi,
jo esam gājuši cauri vairākiem pandēmijas viļņiem, tāpēc kaut kāda rīcības
formula jau mums katram ir. Dzīves lielā
dārdzība ir kaut kas jauns. Taču centrā
ir un paliek jautājums, ko darām ar svarīgāko – attiecībām ar Dievu? Ja tajās
ir miers un stabilitāte, tad tiksim cauri
visām grūtībām. Centīsimies turēties pie
Dieva un veidot attiecības draudzē miera laikos, kad papildu grūtību nav. Ja to
darīsim, tad būsim gatavi un burtiski uz
Dieva rokām tiksim iznesti cauri grūtākiem brīžiem arī sliktajos laikos.
Ko novēli sev atvaļinājuma gadā?
Patiesi brīnišķīgi un skaisti ir būt altārī un kalpot. Tāpat zinu, cik nepieciešami
ir būt altāra otrā pusē. Atvaļinājuma laikā būšu pateicīgs saņēmējs, lai pēc tam
to varētu dot tālāk citiem. To sev arī novēlu, lai tā notiek. Lai Dievs uz to palīdz
un svētī! Būsim ļoti pateicīgi par Jēzus
draudzes lūgšanām, lai it visā notiek Dieva labais prāts.
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Attiecības draudzē

Šogad, pēc divu gadu pārtraukuma,
Dievs mūsu draudzei atkal deva iespēju
kopā piedzīvot draudzes vasaras nometni, kas notika Talsu rajonā, skaistā, ainaviskā vietā „Rezidence Kurzeme”. Ņemot
vērā pārtraukumu, nometni plānojot,
bijām rēķinājušies, ka dalībnieku skaits
varētu būt ap 130 cilvēkiem. Bijām patīkami pārsteigti, ka dalībnieku kopskaits
sasniedza 194 dalībniekus! Piecu dienu
laikā varējām kopīgi svinēt sirsnīgu atkalsatikšanās sadraudzību, lasīt, domāt un
dalīties pārdomās par Dieva vārdu un šī
gada tēmu – „KOPT UN SARGĀT”.
Pirmajā dienā pārdomājām tēmu
„ES – ĒDENES DĀRZĀ”. Atcerējāmies radīšanas stāstu. „Un Dievs Tas Kungs ņēma
cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai
viņš to koptu un sargātu.” (1Moz 2:15)
„Tad Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku pēc
mūsu tēla un pēc mūsu līdzības.. Un Dievs
radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva
tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš
radīja.” (1Moz 1:26–27) Pārdomājām arī
uzdevumus, ko Dievs deva cilvēkiem.
„Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem:
„Augļojieties un vairojieties! Piepildiet
zemi un pakļaujiet sev to..” (1Moz 1:28)
Tāpat domājām par to, ka ikvienam cilvēkam ir savs Ēdenes dārzs, kurā Dievs
viņu ir ielicis. Šis dārzs ir ģimene, draugi,
apkārtējie cilvēki, draudze. Domājām
par to, kas man kā kristietim ir jākopj
un jāsargā. Kāda ir mana atbildība un
aicinājums? Kāpēc Dievs vēlas, lai mēs šo
dārzu koptu?
Otrās dienas tēma „ĒDENES DĀRZS
MANĪ” atklāja to, ka ikvienam ir savs iekšējais sirds dārzs – mūsu iekšējā pasaule,
attiecības ar Dievu. Kā mūsu iekšējais
sirds dārzs izskatās? Vai tas ir kopts
vai aizaudzis? Kas ir mūsu sirds dārza
dārznieks?
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Trešās dienas tēma „PĀRI VISAM SARGI SAVU SIRDI” atklāja, ka attiecības ar
Dievu ir jākopj un jāsargā. Cilvēka sirds,
iekšējā pasaule, kas reizēm ir nesaprotama un ļoti komplicēta, – tas ir mūsu
iekšējais Ēdenes dārzs, kas ar rūpību
un saudzību ir jākopj un jāsargā, jo tur
mēs varam satikties ar Dievu un caur
to mēs satiekamies arī cits ar citu. „Pāri
visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no
turienes rosās dzīvība!” (Pam 4:23) Tāpat
pārdomājām to, kas ir mūsu sirds Bībeles izpratnē, kāpēc tā jāsargā vairāk par
visu un kāda ir sirds saistība ar cilvēka
dvēseli un miesu – fizisko ķermeni. „Labs
cilvēks no savas labās sirds krājuma
izdod labu, un ļauns cilvēks no savas ļaunās sirds krājumiem izdod ļaunu. Jo no
sirds pārpilnības mute runā.” (Lk 6:45)
Nometnē katru rītu iesākām ar svētbrīdi, jubilāru sveikšanu un ievadlekciju.
Mazie bērni gāja uz Bībeles stundām, kur
nometnes tēmu bija brīnišķīgi ietērpuši
Bībeles stundu skolotāji. Pieaugušie
ar pārdomām dalījās diskusiju grupās.
Ļoti gaidīti bija arī nometnes vakari.
Vakara pasākumu vadītāji Reinis un
Marta Bikšes bija parūpējušies, lai dalībnieki tiešām justos kā Ēdenes dārza
„džungļos” – gan vizuāli, gan vienojoties
dažādās aktivitātēs un dziesmās. Īpašs
bija vakars, kad pielūgsmē un slavēšanā
mūs vadīja draudzes jaunieši. Mēs visi
bijām uz mazas saliņas, apkārt – ūdens

un Dieva radītā brīnišķīgā Latvijas daba.
Tur slavējām Dievu dziesmās līdz pat
nakts tumsai.
Nometnes kulminācija bija ceturtdien, kad devāmies pārgājienā uz netālo
Strazdes baznīcu. Strazdes baznīca ir
maza, bet mūsu bija daudz. Pēc piknika
turpat pie baznīcas bija jāizpilda kāds
uzdevums, un tad no karstās dienas saules varējām veldzēties vēsajos baznīcas
mūros. Mēs visi jutāmies kā kuģī – cits
pie cita cieši sasēdušies, aizpildījām visas
šī „kuģa” vietas un ejas. Tad caur stāstu
par neauglīgo vīģes koku, kas lasāms Lūkas evaņģēlija 13. nodaļā, mēs varējām
domās norimt un uzticēt savu dzīvi tās
Dārzniekam – Jēzum Kristum. Tā mēs
piedzīvojām nometnes ceturtās dienas
tēmu „MANS DĀRZS UN TĀ AUGĻI”.
Šo nometni daudzi raksturoja vienā
vārdā – mierpilna. Tik tiešām daudzi
sajutām Dieva klātbūtni un svētības, ko
Dievs mums katram bija paredzējis caur
Viņa doto mieru un apsardzību.
Liels paldies visai lielajai nometnes
komandai, jo palīdzēja un kalpoja ap
60 cilvēku. Katrs ielika savu sirdi un talantus un bija instruments Dieva rokās.
Bija brīnišķīgi, ka draudze atkal varēja tā
satikties.
Par visu pateicība Dievam!
Pēteris un Zane Bikšes
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KRISTĪTI

SVEICAM JŪLIJĀ

Indriķis Baumgarts
Savīna Pole
Dzintars Vītoliņš
Kārlis Suhovs
Marks Jēkabs Morozovs
Dārta Broka
Rūta Broka

LAULĀTI
Dairis Petrauskis un Anete Cīrule
Konrāds Frīdemanis Šeflers un Liene Andreta Kalnciema

2022. GADA MAIJA UN JŪNIJA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Draudzes vasaras nometnes dalības maksa
12405
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai, 		
Svētdienas skolai, remontam u. c.)
11825
Latvijas fizisko personu ziedojumi
4745
Kolektes
4215
Misijas darbam no bērnudārza „Jēriņš”
1020
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
675
Kazuālijas
490
Ieņēmumi no grāmatu galda
110
KOPĀ
35485
Izdevumi, EUR:
Algas par aprīli un maiju (9 darbinieki)
9690
Nodokļi
5475
Izdevumi par draudzes vasaras nometni
2705
Granulu iegāde vietējai apkurei
2320
Ziedojumi Bērnu centram un Baldones baznīcai pēc
ugunsgrēka
1050
Maksājums LELB
1000
Citi izdevumi
850
Grāmatvedības pakalpojumi (aprīlis, maijs)
790
Pasta izdevumi
300
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
260
Izdevumi par nozaru darbu
(Svētdienas skola, koris, jaunieši)
255
Saimniecības un kancelejas preces
235
Elektrība
230
Reprezentācijas izdevumi
125
Degviela, transporta izdevumi
100
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai
90
„Rīgas Siltums”
75
„Rīgas ūdens”
70
Atkritumu izvešana
50
Grāmatu iegāde
45
Biroja, video, audio tehnikas iegāde un apkope
40
Bankas komisijas maksa
40
„Venden” ūdens
25
Sakaru pakalpojumi (telefoni)
20
Apsardzes firmas pakalpojumi
20
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
15
Drukas darbi
15
KOPĀ
25890

Margarita Silvija Lazdiņa
Gunārs Ploriņš
Astrīda Bormane
Irēna Vilberga
Lidija Liepa
Austra Krauze
Ruta Ikauniece
Ārija Apine
Dzidra Līne
Ārija Vaholdere
Astrīda Bērziņa
Māris Zelčs
Dzintra Zīle
Ilze Stefaņenkova
Liene Andreta Kalnciema
Helēne Saleniece
Astrīda Ozoliņa
Līga Dolace

SVEICAM AUGUSTĀ
Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Edīte Balcere
Zaiga Gundare
Velta Varkale
Rudīte Seska
Jadviga Balandiņa
Ilga Pušmucāne
Osvalds Rus-Rudzītis
Anda Barone
Māra Valaha
Inita Ozolniece
Ligita Puišele
Aurēlija Anužīte-Lauciņa
Anda Miķelsone

IESVĒTĪTI
Indriķis Baumgarts
Savīna Pole
Dzintars Vītoliņš
Eduards Broks
Rolands Vijums
Rihards Pēča
Guna Ulmane
Alisone Mae Brīniņa
Marta Cīrule
Anete Cīrule-Petrauska
Dairis Petrauskis

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Edgaru un
Sandu Gertnerus ar meitiņas
Emīlijas Esteres piedzimšanu.

MŪŽĪBĀ

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja pieņemšanas laiki
(iepriekš lūgums sazināties ar mācītāju
pa telefonu vai rakstiski)
Reinis Bikše
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
tālr. 26899309, e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
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
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
Ingūna Stranga, tālr. 25986384

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

Malda Spodra Menika
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