
 

ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic,  
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Pateicībā par Jēzu Kristu un 
Viņa žēlastību,

mācītājs Erberts Bikše

Maizei, ko baudām, ir sena  
vēsture. Tās iesākums – Radīša- 
nas stāstā, bet maizes pavairo-
šanās stāsts cauri laiku lokiem –  
arvien vēl tas pats. Un tas ir 
stāsts par Dieva laipnību, uztu-
rot cilvēci. 

Tāls ir ceļš līdz maizei uz 
mūsu galda: grauda sēšana 
zemē, augšana, labības vārpa, 
pļauja, kulšana, kaltēšana, malša- 
na, mīklas tapšana, karsta 
krāsns, līdz beidzot galdā ir silta  
un smaržīga maize. Mēs lūdzam  
un lūgsim arī turpmāk: „Mūsu 
dienišķo maizi dod mums šo-
dien...” Tās sākums – Dieva 
domā. Un tās esamība vēl tagad -  
Dieva darbā, kas aizvien vēl 
turpinās.

Jēzus zināja maizes vērtību, 

kad mācīja saviem mācekļiem 
Svēto lūgšanu, bet Viņš zināja 
vēl daudz vairāk. Viņam pieder 
vārdi: „Cilvēks nedzīvo no mai- 
zes vien.” Šiem vārdiem itin  
viegli rodam atbildi: jā, es ne-
esmu tikai fiziska būtne, man ir 
arī dvēsele un gars. Dziļi katrā 
no mums ir ierakstīta patiesība -  
īsti es dzīvoju tikai tad, kad 
dvēsele un gars ir paēduši. 
Mums ir vajadzīga maize, kas 
remdē sirds izsalkumu. Un 
tāda maize ir. Maize, kuras ceļš 
pie mums arī ir bijis tāls. Tās 
sākums – Dieva sirdī mūžībā.  
Mēs pazīstam šo stāstu: no  
Tēva mūžībā dzimis, kā cilvēk- 
bērns pasaulē nācis, dzīvē pa- 
tiess Dievs un patiess cilvēks,  
krustā piesists un no mirušajiem  

augšāmcēlies. Lūk, Maize, kas 
likta mums galdā un kas dod 
mūžīgo dzīvību dvēselei un 
garam. Jēzus saka: „Es esmu 
dzīvības maize. Kas pie Manis 
nāk, tam nesalks, un, kas Man 
tic, tam neslāps nemūžam.”

Ielūgums skan tik nepārpro-
tami vienkārši: nāc un ņem!

Ko lai es ņemu?
Kristus dod mums ne tikai 

savus vārdus un mācību, Viņš 
dod mums sevi pašu. Viņš zina,  
ka cilvēks nevar būt paēdis ar  
stāstu par maizi vien. Lai dzīvotu,  
viņam ir jāēd pati maize. Lai 
mēs būtu īsti dzīvi un dzīvotu 
mūžīgi, mums ir vajadzīgs Kris-
tus, pats Kristus! Ar mazāk  
nepietiek. Svētajā Vakarēdienā,  
mums saņemot maizi, skan 

Jēzus sacītie vārdi: „Ņemiet un 
ēdiet, tā ir mana miesa, kas par 
jums top dota!” Saņemot vīnu: 
„Ņemiet un dzeriet visi no tā; 
šis biķeris ir jaunā derība manās 
asinīs, kas par jums top izlietas.” 

Jēzus nāk pie mums svētajā 
Dieva Vārdā un svētajos sakra-
mentos. Vārdā un sakramentos 
mēs saņemam Jēzu kā Dzīvības 
Maizi mūsu dvēselēm.

Jēzus kā patiesā Dzīvības 
Maize mums visiem ir tik pie- 
ejams. Atliek tikai baudīt, lai 
piedzīvotu, ka garīgais izsalkums 
tiek remdēts un sirds kļūst pilna 
prieka un pateicības.



Svētdien, 6. aprīlī, dievkalpojuma  
ziņojumu daļā – Muzeju nakts un Baznīcu  
nakts kalpošanas jomas prezentācija.

Svētdien, 6. aprīlī, uzreiz pēc diev-
kalpojuma – draudzes pilnsapulce.

8.–12. aprīlis – talka dievnamā. 
Saposīsim svētkiem altāri, solus, logus 
(īpaši aicināti vīri) un pārējās telpas!

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI 
LIELDIENU LAIKĀ

13. aprīlī plkst. 10.00 – Pūpolsvēt-
dienas dievkalpojums.

17. aprīlī plkst. 18.00 – Zaļās Ceturt- 
dienas dievkalpojums.

18. aprīlī plkst. 18.00 – Lielās Piekt- 
dienas dievkalpojums (bez dievgalda).

19. aprīlī plkst. 21.00 – Lieldienu  
sagaidīšanas nakts jauniešiem. 

Ierašanās no plkst. 20.30, līdzi 
jāņem guļammaiss, pasākums ilgst līdz 
rītam. Vairāk informācijas JDJ Facebook 
lapā.

20. aprīlī plkst. 6.30 – Agrais Lieldie- 
nu dievkalpojums (bez dievgalda).

20. aprīlī plkst. 10.00 – Kristus 
augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

27. aprīlī plkst. 10.00 – Jauno 
draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums.
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Lelde Kupce

Draudzes avīze izmaksā 0,17 Ls 
mēnesī uz katru draudzes locekli

Aktīvie draudzes locekļi 
859

Vīrieši
268

Sievietes
591

Kristīti bērni
38

Kristīti pieaugušie
20

Iesvētīti
48

Miruši
16

Laulības
12

Facebook sekotāji 
260

Twitter sekotāji
490

Nometnes dalībnieki 
330

Svētdienas dievkalpojuma 
kolektes vidējā summa 

334 Ls 
(vidēji 1 Ls no cilvēka)

Ceturtdienas dievkalpojuma 
kolektes vidējā summa 

75 Ls 
(vidēji 1,51 Ls no cilvēka)

Kolektēs, nodevās un zie-
dojumos kopā no fiziskām 

personām saņemti 
64 930 Ls 

(vidēji 76 Ls no katra 
draudzes locekļa)

Mācītāja alga kopā ar nodokļiem 
ir 1,10 Ls mēnesī uz katru 

draudzes locekli
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ĀRLIETAS. Draudzīgas attiecības ir 
jākopj, un par tām ir jārūpējas. Šos 
kontaktus nepārtraukti uztur Erberts, 
Jolanta un Ilze, kuri brīžos, kad mums 
jāuzņem draugi ticībā, mēģina iesaistīt 
arī citus.

SAGAIDĪŠANA. Ikreiz, kad atnākam uz 
dievkalpojumu, vienas no pirmajām mūs 
dievnamā sagaida laipnas un atvērtas māsas – 
Zenta, Lienīte, Zane, Daiga un Laimdota. Viņas 
rūpējas, lai saņemam dziesmu grāmatu, „Jēzus 
Draudzes Dzīves” izdevumu u. c. Viņas atbild 
uz mūsu jautājumiem un novēl svētīgu  
dievkalpojumu. Pēc dievkalpojuma tieši viņas, 
pateikdamās Dievam, saskaita un iegrāmato tās 
dienas kolekti.

ATVĒRTS DIEVNAMS. Ja dievnams 
atvērts, tad ir arī kāds, kas to šajā laikā 
pieskata. Pašlaik šo kalpošanu veic divas 
brīvprātīgās – Zenta un Laimdota –, bet 
šajā kalpošanā noteikti ir vajadzīgi palīgi!

UZPOŠANA UN SAIMNIECĪBAS DARBI.  
Kā jūs domājat, cik bieži tiek sakopta visa 
baznīca? Divreiz mēnesī? Vienreiz nedēļā? 
Katru dienu? Pareizā atbilde – divreiz nedēļā.  
Atsevišķas telpas, kur notiek kādas aktivitātes,  
tiek uzkoptas katru dienu. To pavisam 
nemanāmi dara Daina, Sandra un Rute. 
Vēlamies izmantot izdevību un jau izziņot 
TALKAS nedēļu – no 8. līdz 12. aprīlim.

REMONTDARBI. Remontdarbi vairāk vai 
mazāk ir pamanāmi. Vismaz gada atskaites 
sapulcē viss iepriekšējā gadā darītais tiek 
nosaukts un tad arī publicēts. Remontdarbu 
veikšana mūsu baznīcā nav vienkārša, jo tā 
ir kultūras piemineklis, tāpēc vispirms viss 
tiek saskaņots, izvērtēts… Praktiskās lietas 
kārto gan Aldis, gan arhitekte Helēna, bet 
ar kaltu, āmuru un citiem rīkiem darbojas 
Didzis un Raimonds.

ZIEDI. Kurš gan no mums nav pamanījis  
jaukos ziedu kārtojumus altārī un citur 
baznīcā! Tie visi ir Taigas sirds un roku 
darbs. 

KANCELEJA. Tā ir vieta, kur saplūst 
kopā visa informācija un kur arī paši  
varam doties ar sev interesējošiem 
jautājumiem. Varētu teikt – mūsu 
draudzes pulss, ko uzticīgi, ar lielu 
pacietību, uzmanību un izdomu vada 
Lelde.

TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS. Tas 
ir saistīts ar apskaņošanu, lai mēs visi 
baznīcā varētu labi dzirdēt, ko runā vai 
dzied, un redzēt, ko rāda uz ekrāna. Tur 
vajadzīgi vīri, kas ar dažādu aparatūru 
ir uz „tu”. Tie ir Mārtiņš, Māris, Edgars, 
Einārs, Elmārs un Mārtiņš.

DIEVNAMA ZVANS. Vai mūsu dievnamā 
tiek zvanīts zvans? Vai esat to dzirdējuši? 
Jautājums: cik reizes katru svētdienu 
skan zvans? Par šo kalpošanu rūpējas 
Ojārs, Kristaps un Kārlis.

DIEVNAMS. Ikdienas kalpošana.
Vai reizēm kā pašsaprotamas 
neuztveram lietas, kurās ieguldīts  
liels darbs? Par to avīzes redkolēģija  
aicina padomāt, stāstot par mūsu 
skaistā dievnama uzturēšanas 
kalpošanu. 
   Informāciju apkopojusi Vita Rudzīte
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Turpinot iepazīstināt lasītājus ar 
mūsu draudzes locekļu profesijām, 
šoreiz uz sarunu esam aicinājuši trīs 
sabiedrisko attiecību speciālistus. 
Edgara Gertnera, Ineses Knipšes un  
Ivara Kupča ikdiena ir ļoti dinamiska,  
tā nekad nav garlaicīga. Kaut arī šī 
profesija ir kļuvusi populāra pēdējo 
desmit gadu laikā, sarunā atklājas, 
ka tās pirmsākumi rodami jau līdz  
ar pirmajiem kristīgās ticības sludi-
nātājiem. 

Ar Inesi, Edgaru un Ivaru sarunājās  
Augusts Kolms

Par sabiedrisko attiecību speciālista  
ikdienu ir dzirdēts maz. Ko dara sa-
biedrisko attiecību speciālists?

Edgars: Es to parasti skaidroju šādi: 
ja tu esi kaut ko uzražojis vai tev ir kāds  
talants un tu gribi, lai citi par to uzzinātu,  
es varu palīdzēt. Sabiedriskās attiecības 
nav reklāma. Tu izdomā kaut ko tādu, 
lai par tevi uztaisītu sižetu un tev par to 
televīzijai nebūtu jāmaksā. Piemēram, 
īstenojot kādu projektu, mana aģentūra 
izlika pilsētā rozā zaķīšus. Cilvēkus tas 
ļoti ieinteresēja, un vakarā to parādīja 
„Panorāmā”.

Ivars: Kad manam vecākajam dēlam 
kaut kad pirmajās klasēs bija uzdots no- 
skaidrot, ko vecāki dara, viņš, mani izvai- 
cājis, klasei teica: „Tētis palīdz žurnālis-
tiem.” No vienas puses, tā arī ir.

Inese: Ziņas, ko vakarā skatāmies pa 
televizoru, nerodas pašas no sevis. Kāds 
strādā, lai cilvēki uzzinātu par aktuāla- 
jiem notikumiem, dzirdētu dažādus vie- 
dokļus. Mūsu profesijas pārstāvji rūpē-
jas, lai žurnālisti saņemtu nepieciešamo 
informāciju preses konferencēs, un medi- 
jiem paredzēto informāciju apkopo arī 
rakstiski. Mēs palīdzam aiznest ziņas līdz  

sabiedrībai, nodrošinām saturu, lai varētu  
runāt par kādu tēmu vai notikumu. Tā 
es izskaidroju šo profesiju savai omītei. 
Viņa tagad centīgi seko līdzi manām pro- 
fesionālajām gaitām un gaida, kad „Pano- 
rāmā” varēs redzēt kādu sižetu, kura 
stāsta radīšanā esmu piedalījusies.

Edgars: Pagājušogad pirms Jāņiem 
bija akcija, kas brīdināja par braukšanu 
reibumā: šoseju malās bija reklāmas 
plakāti un Dons dziedāja „Pats par savu 
naudu dzēru”. Sabiedrisko attiecību jeb 
PR speciālisti pie Saeimas ēkas rīkoja 
preses konferenci – bēru galdu; bija arī 
fotomoments – zārka aiznaglošana. Visas 
šīs nianses tiek rūpīgi izplānotas. 

Man šķiet – ja mūsdienās cilvēkam 
nav naudas, lai uztaisītu normālu projek-
tu, viņš domā, ka sabiedrisko attiecību 
speciālists par mazu naudu uztaisīs kaut 
ko lielu un krāšņu. Tomēr sabiedriskās 
attiecības nav brīnumnūjiņa.

Inese: Nu, kāpēc ne? Man liekas, ka 
ar radošu pieeju mēs varam tapt arī par 
brīnumnūjiņu. Bet arī tam ir vajadzīgi 
līdzekļi.

Ivars: Es piekrītu, ka sabiedriskās 
attiecības nav brīnumlīdzeklis, kas visu 
pēkšņi var izmainīt. Es to vairāk redzu 
kā regulāru darbu – darot to regulāri, 
ilgstoši un mērķtiecīgi, var kaut ko no-
pietnu panākt.

Kā jūs izvēlējāties savu profesiju?
Edgars: Vispirms jāsaka – man nav  

sabiedrisko attiecību speciālista diploma.  
Bērnībā biju pārliecināts, ka būšu arhi-
tekts, bet, par nožēlu, es nemāku zīmēt. 
Vidusskolā vēlējos būt žurnālists, jo man 
ļoti patika rakstīt, tāpēc aizgāju mācīties 
komunikāciju Latvijas Universitātē un 
ieguvu bakalaura grādu. Piecus gadus 
nostrādāju gan „Neatkarīgajā Rīta Avīzē”, 
gan „Rīgas Balsī”. Kad divus gadus biju 

rakstījis kriminālziņas, sapratu, ka tas 
nav tas, ko vēlos. Tad radās iespēja 
strādāt kādā sabiedrisko attiecību uzņē- 
mumā. Man apkārt bija daudz šīs nozares  
profesionāļu, arī Inese, un no viņiem es 
daudz varēju mācīties. Tādus cilvēkus 
līdzās var iedot tikai Dievs. 

Tagad ar sabiedriskajām attiecībām 
nodarbojos tikai atsevišķos projektos. 
Kādus piecus gadus esmu to darījis kopā 
ar Gustavo. Strādājot avīzē, intervēju 
dažādus cilvēkus, un viens no viņiem 
bija Gustavo. Tolaik viņš bija tāds vidēji 
slavens. Mums bija kopīgs paziņa, un 
reiz Gustavo man piedāvāja menedžera 
vietu. Kaut arī man nebija tādas pieredzes,  
es pieņēmu šo darbu.

Inese: Esmu absolvējusi Latvijas 
Universitāti un ieguvusi gan bakalaura, 
gan maģistra grādu sabiedrisko attiecību 
specialitātē. Līdz šim tā ir bijusi mana 
vienīgā profesija, kurā strādāju jau sešus  
gadus. Mana pirmā darbavieta bija 
Latvijas Universitāte, bet vēlāk strādāju 
sabiedrisko attiecību aģentūrā kā projek-
tu vadītāja. Pēdējo pusotru gadu esmu 
sabiedrisko attiecību speciāliste Nordea 
bankā.

Ivars: Deviņdesmitajos gados biju 
iesaistīts kalpošanas projektā – foto 
izstādes „Latvijas dievnami” veidošanā. 
Mēs – trīs cilvēki – apbraukājām un 
fotografējām visus Latvijas dievnamus. 
Vairākus gadus šī izstāde ceļoja pa visu  
Latviju – to varēja redzēt muzejos, kul-
tūras namos un citur. Mans pienākums 
bija rakstīt par izstādi vietējām avīzēm, 
katru reizi cenšoties to pasniegt jaunā 
un interesantā veidā. Vēlāk, izvēloties 
augstskolu, sapratu, ka žurnālistika un 
sabiedriskās attiecības ir tas, ar ko es 
jau nodarbojos un kas man ļoti patīk. 
Izmācījos komunikācijas zinātni – gan 
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bakalaura, gan maģistra programmu. 
Studiju laikā manu darbu tēmas bija 

saistītas ar ticību un Baznīcu. Kādus 
sešus gadus sabiedrisko attiecību aģen-
tūrā strādāju ar projektiem un klientiem 
no dažādām nozarēm. Vērtīga pieredze 
bija darbs Latvijas evaņģēliski luteriskajā 
Baznīcā, vadot tās sabiedriskās attiecības.  
Joprojām rakstu arī Baznīcas izdotajam 
žurnālam „Svētdienas Rīts”. Pagājušā 
gada sākumā izveidoju savu uzņēmumu –  
palīdzu dažādiem klientiem komunikāci-
jas jomā –, bet gada beigās pieņēmu 
jaunu izaicinājumu – darbu Ogres novada  
pašvaldībā. Ja tava profesija ir komuni-
kācijas joma, nekad nav garlaicīgi – ir 
ļoti plašas iespējas izpausties.

Edgars: Ir iespējas pārbaudīt, cik 
tālu vari iet, cik daudz esi gatavs izdarīt. 
Žurnālistikā un citos darbos man tā nebi- 
ja bijis, bet, strādājot sabiedrisko attie-
cību jomā, man pirmo reizi mūžā bija 
nervu sabrukums. Bet pēc tam jau atkal 
viss bija labi.

Inese: Man ir bijušas līdzīgas situāci- 
jas, kad projekta gaitā darāmo darbu 
apjoms kļūst nekontrolējams. Tad ir jau- 
tājums: ko darīt tālāk, kā to visu paveikt?  
Dievs man ir devis spēju un patiku strā- 
dāt ar cilvēkiem. Manuprāt, komunikācijas  
jomā to var izmantot visveiksmīgāk, un 
mums tas arī ir jādara, jo projekti nav 
atrauti no cilvēkiem. Cilvēki ir jājūt un 
jāsaprot, mums ir jāprot sasniegt mērķi -  
izglītot un informēt. Ir bijuši brīži, kad 
esmu lūgusi Dievam spēku atšķetināt 
problēmas, sakārtot prioritātes. Man šī 
profesija ir Dieva dāvana. 

Interesants ir stāsts par to, kā saistī-
bā ar savu profesiju es nonācu šajā drau- 
dzē. Stājoties augstskolā, man bija jā-
veic praktisks iestāšanās darbs, kura 
laikā trīs stundas bija jāpavada kādā no- 
teiktā vidē, lai sagatavotu publikāciju. 
Zināju, ka rajonā ap fakultāti dzīvo daudz  
nabadzīgu cilvēku, kā arī to, ka Maskavas  
priekšpilsētā ir daudz baznīcu – katoļu, 
pareizticīgo, luterāņu. Iedomājos painte- 
resēties, kā baznīcas palīdz šiem cilvēkiem.  
Dieva vadīta, es atnācu tieši uz Jēzus 
baznīcu. Iepriekš te nebiju bijusi. Man 
laimējās, jo todien satiku arī mūsu drau- 
dzes mācītāju. Viņš man pastāstīja par  
draudzes ikdienu un cilvēkiem un par 
to, kā Baznīca viņiem var palīdzēt. Atva-
doties jautāju mācītājam viņa vārdu. 
Kad mācītājs atbildēja, ka viņu sauc 
Erberts Bikše, biju pārsteigta, jo no 
vecākiem zināju, ka 1986. gadā Krustpils 
baznīcā mani bija kristījis tieši viņš. Pēc 
šī notikuma kopā ar bērnības draudzeni 
Līgu, kura arī ir kristīta Krustpilī, nolēmām  

iziet iesvētes mācību Jēzus draudzē. Tā 
ceļā uz savu profesiju es atradu savu 
draudzi.

Kā savā darbā jūs spējat aplieci-
nāt Kristu?

Ivars: Kādreiz Baznīcā cilvēki ar aiz-
domām jautā – vai vajadzētu izmantot 
kādu praksi, kas parasti saistās ar uzņē- 
mējdarbību? Bet, ja skatāmies vēsturiski,  
ļoti daudz kas no tā ir aizsākts Baznīcā. 
Piemēram, sava laika vides reklāma bija  
baznīcu vitrāžas, kas stāstīja par Evaņģē- 
liju.

Edgars: Kristīgo vēsti ir jāprot pastās- 
tīt. Ja tu stostīsies un nemācēsi pateikt, 
par ko ir stāsts, nekas neizdosies. Bet, ja 
Bībeles vēstījumu tu izstāsti pārliecinoši, 
tad būtībā tu esi „evaņģēlists-PR-ists”.

Inese: Par Ziemassvētku uzvedumu, 
uz kuru vēlamies uzaicināt iespējami 
daudz cilvēku, kādam ir jāpastāsta; ir 
jāizdomā, kā šo ziņu nodot iespējamiem 
skatītājiem. To var veikt tieši ar sabiedris- 
ko attiecību instrumentiem.

Ivars: Ziemassvētku uzvedums pats 
par sevi ir veids, kā Evaņģēlija vēsti no-
dot cilvēkiem un darīt to saprotamu.

Edgars: Par uzvedumu stāstīja arī 
Kristīgais radio. 

Reiz bija kuriozs – Kristīgais radio izzi- 
ņoja kādu laivu braucienu, kaut to nemaz  
nevajadzēja darīt, un pieteicās pārāk 
daudz cilvēku.

Ivars: Tāpēc mēs viņiem lūdzam 
neko neteikt par pāru vakariņām, jo 
vietu skaits ir ierobežots.

Kā jūs piedzīvojat Jēzu kā Dzīvī-
bas Maizi?

Edgars: Kopš esmu kristietis, manā 
dzīvē bieži notiek visādas „sagadīšanās”. 
Kad strādāju aģentūrā, kādam uzņēmu-
mam vajadzēja reklamēt jaunu televizo-
ru. Šajā nolūkā bija jāsameklē kāds 
slavens sportists. Izdevās sarunāt futbola  
treneri Marianu Paharu, bet būtu bijis 
labāk dabūt kādu pazīstamāku. Tā nu es 
sēdēju darbavietas virtuvē un sapratu –  
bāc, Edžiņ, tu viens neko nevari izdarīt. 
Es lūdzu Dievu un sacīju Viņam: „Es te  
vairs neko nevaru izdarīt, bet manā ne- 
spēkā parādās Tava varenība.” Pusminū-
ti pēc lūgšanas pienāca kolēģis un ieteica  
mēģināt sarunāt Sandi Ozoliņu. Piezvanīju  
savam bijušajam darba devējam un 
Ozoliņa pārstāvim Armandam Pučem un 
izstāstīju par projektu. Armands teica, 
ka izklausās labi, bet Sandis ir izbrauku- 
mā. Man atbildi vajadzēja tūlīt, tāpēc 
sarunu beidzām. Nolēmu samierināties 
ar Paharu. Pēc minūtes man piezvanīja 
Armands un teica, ka Ozoliņš viņam tieši 
esot piezvanījis un, kad Puče ieminējies 

par projektu, Sandis esot piekritis. Un 
tā es tiku pie Sanda Ozoliņa. (Smejas) 
Līdzīgi ir noticis ļoti daudzas reizes.

Ivars: Man ir svarīgi savas prasmes 
likt lietā kalpošanā. Ja tā trūkst, tad ātri  
var gadīties, ka fiziski esi paēdis, bet 
garīgi esi izsalcis pēc kā lielāka. Tu jūties  
iztukšots, jo trūkst gandarījuma. Ir svarīgi  
ieraudzīt, ka ar savu darbu vari izdarīt 
ko svētīgu, kaut ko tādu, ko neviens tev 
neprasa.

Inese: Vēlies, domā, runā, dari – un, 
lai to paveiktu, talkā ņem Dievu. Tā ir  
mana atziņa gan par profesiju, gan par  
mums, cilvēkiem. Šādi mēs varam sa- 
sniegt savus mērķus un arī palīdzēt 
citiem.

Edgars: Mēs vienmēr izdarām kādu 
izvēli, tāpēc ir vērtīgi par Dieva vārdu 
uzzināt vairāk. Draudzē esmu divus 
gadus. Dzīvē esmu izdauzījies visur –  
neesmu tāds svētais, kurš teiks: „Hei! Es 
dzīvoju tikai ar Bībeli kā savu karogu, ar 
ko es skrienu pa priekšu!” Dzīve ir dzīve,  
un tā nav atruna. Pirmoreiz piedzīvojot 
kādu situāciju, mēs nezinām, kā to parei- 
zi risināt. Caur kļūdām mēs saprotam, 
ko nākotnē nedarīt. Tās izvēles, ko esmu 
izdarījis, vadoties pēc Dieva vēlējuma, es 
nekad neesmu nožēlojis, savukārt tās, 
ko esmu izdarījis pats savā prātā, man 
gan ir bijis jānožēlo – reizēm pat diezgan 
smagi. 

Nesen izgāju Rolanda Eimaņa „Garīgās  
izdzīvošanas skolu”. Viena no atziņām, 
ko es tur guvu, ir tā, ka Dievs nav radījis  
likumus tāpēc, lai mums kaut ko aizlieg-
tu, bet gan tāpēc, ka Viņš domā par 
mums. Un Dievs taču mūs mīl. Tagad 
es tieši tā skatos uz Bībeli. Tur ir tāda 
gudrība, bet pārējais ir atkarīgs tikai no 
mūsu gribasspēka. Piekrītu Ivaram, ka 
varam darīt savu darbu, bet Dievs tāpat 
stāv pāri visam.

Kā jūs skatāties uz savu nākotni?
Edgars: Man izskatās, ka Dievam ir 

labs plāns attiecībā uz manu darbu. Ir 
jūtami augļi, ir arvien vairāk projektu un 
piedāvājumu. Plānoju arī turpmāk būt 
aktīvs draudzē un Dieva dotos talantus 
izmantot pēc pilnas programmas.

Inese: Man ļoti patīk mans darbs, un,  
ja tāds ir Dieva plāns, es būšu ļoti laimīga,  
ja varēšu turpināt to darīt.

Ivars: Svarīgākais ir vienmēr spēt 
saklausīt, uz ko Dievs tevi aicina, atsauk- 
ties šim aicinājumam un palikt tam uz-
ticīgam. Spēt pastāvēt tajā vietā, kur 
Dievs tevi ir aicinājis, un no sirds darīt 
to, ko Dievs tev ir uzticējis.
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Laikam gan grūti būtu iedomāties 
dievkalpojumus un draudzes dzīvi bez  
mūzikas. Mūsu draudzes mūzikas dzīves  
vadītāja Vita Kalnciema stāsta: „Sākot 
jau ar Dāvida dziesmām, ko viņš tolaik 
dziedāja cītarai līdzīga instrumenta pava-
dījumā, daudzu gadsimtu garumā Dievu 
slavēt palīdzējuši mūzikas instrumenti. 
Psalmos minēti gan ragi, bazūnes un 
stabules, gan arfas, kokles un cītaras, 
gan arī stīgas, flautas, zvārguļi, gaviļu 
zvani un bungas. Mūzika ir vārdos neap- 
rakstāma Dieva dāvana cilvēkiem! Mūzi-
kas instrumentu mode, laikiem ejot, gan 
stipri mainījusies, bet, kā zināt, „Jēzus 
Kristus ir tas pats vakar, šodien un 
mūžos” (Ebr 13:8). Ceru, ka ļaujamies 

Dieva vadībai mūzikas lietās, katrs kalpo- 
jot ar to dāvanu, kādu Dievs devis un ar 
kādu katrs vislabāk protam būt noderīgi 
draudzei. Mūziķu darbošanās draudzē ir 
stilistiski ļoti dažāda, un tas, manuprāt, 
ir labi. Līdzīgi kā lielā ģimenē kopā esam 
dažādas paaudzes ar dažādu muzikālo 
gaumi un izpratni, un mūzikas dažādība 
palīdz noturēt pareizo līdzsvaru.”

Mūziķi
Visas mūziķu uzstāšanās reizes dievkal- 

pojumos tiek saskaņotas ar Vitu. Mūziķu 
piedalīšanās dievkalpojumos tiek plānota 
tā, lai katram iepriekš būtu zināms savs 
uzdevums, lai par to varētu lūgt un tam 
gatavoties un lai kalpošana līdz ar to 
dotu prieku un svētību. 

Dažkārt ir diezgan grūti atrast laiku 
mēģinājumiem – ir jāmēģina vēlu darb-
dienu vakaros vai agri svētdienu rītos –, 
bet mūziķus iepriecina tas, ka muzicējot 
viņi var kopā būt Dieva tuvumā, var ie- 
priecināt citus un apzināties, ka kaut ne- 
daudz ir pielikuši savu roku Dieva darbā.  
Lai katrs savā kalpošanā iegūtu gudrību  
un atjaunotni, aizvien ir ļoti nepiecieša-
mas aizlūgšanas. 

Tie, kuri spēlē kādu mūzikas instru-
mentu un jūt sirds aicinājumu ar to kal-
pot, vienmēr ir gaidīti pievienoties!

Jauniešu koris
Draudzes jauniešu kora vadītāja ir 

Austra Ošleja, un viņas moto attiecībā uz 
kori ir „Augt garīgi un muzikāli!”. 

Šī izdevuma tēmai izvēlētajā Rakstu fragmentā (Jņ 6:35) Jēzus 
pauž kādu vēsti par sevi. Viņš grib, lai klausītāji Viņu iepazītu, sapras- 
tu, izprastu. Atceros, kā pirmo reizi lasīju Bībeles Jaunās Derības tek-
stu un par Jēzu visu laiku domāju: kā tas var būt, ka kāds ir tik labs? 
Kas ir šis Jēzus? Ja lūkojam pēc atbildēm, izrādās, ka tepat blakus un 
pavisam viegli iegūstams ir plašs un daudzveidīgs izdevumu klāsts. 
Rakstnieki, teologi un pētnieki aicina iepazīt Jēzu un Viņa vēsti.

Izaicinājums skeptiķiem ir Dž. Mekdauela grāmata „Kas ir šis cil- 
vēks?”. Visi zina, ka Jēzus ieradās pasaulē pirms vairāk nekā 2000 ga-
diem. Kāpēc cilvēki Viņu joprojām atceras? Kas Viņā tik neparasts? 
Jēzus apgalvoja, ka ir Dievs, un Viņa sacītais ir vai nu patiesība, vai  
maldi. Ko par to saka zinātne? Kāpēc Jēzus ir vienīgais ceļš, kas ved  
pie Dieva? Atbildes autors meklē Bībelē un pierāda, iedziļinoties 
faktos.

Jēzus dzīve un vēsturiskie notikumi aprakstīti vairākās grāmatās, 
kas balstās uz zinātniskiem pētījumiem. Viena no tām ir G. Teisena 
„Galilieša ēna. Stāsts par Jēzu un viņa laiku”. Lai saprotami izklāstītu 
zinātnes atklājumus un atainotu vēstures pētījumu rezultātus, au-
tors ir izmantojis stāstījuma formu. Galvenais varonis ir vēsturnieks 
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Pašlaik koris aktīvi mācās repertuāru, 
ar ko vasarā piedalīsies Pasaules Koru 
olimpiādē. Saistībā ar šo olimpiādi martā 
koris piedalījās Pavasara koncertā Sv. Pē- 
tera baznīcā un viesojās Austrumlatvijas  
koncertzālē „Gors”. Ir atrasta arī brīnišķīga  
vokālā pedagoģe, kas koristiem palīdz  
attīstīt un nostiprināt savas prasmes.  
Piedalīšanos Pasaules Koru olimpiādē 
koris vēlas ielikt Dieva rokās – lai Viņš  
vada un uztur šajā ceļā! Olimpiādei ir 
bijis vajadzīgs liels finansiālais atbalsts, 
tāpēc koris kopā ar diriģenti izsaka lielu  
pateicību draudzei un ikvienam atbalstī-
tājam par ziedojumiem kora vajadzībām! 

Ir nepieciešamas aizlūgšanas par 
mūsu draudzes locekļiem, kam ir dziedā- 
šanas talants, bet sirdī vēl nav aicinājuma.  
Aizlūgšanas ir vajadzīgas arī par koris- 
tiem: lai Dievs audzē mīlestību pret 
brāļiem un māsām un lai māca uzrunāt  
un ieaicināt savā pulkā jaunus dziedātājus.  
Iesaistoties korī, cilvēki uzņemas atbildī-
bu, tāpēc ir vajadzīgas aizlūgšanas arī  
par to, lai koristi apzinīgi nāktu uz mēģi-
nājumiem un uzņemtos tos darbiņus, 
kas korim palīdz attīstīties.

Aizlūgsim par kora kalpošanu, lai tā 
mainītu koristu sirdis un lai paļāvībā uz 
Dievu viņi varētu plānot arī turpmāko 
izaugsmi, kora kalpošanas prioritātes un 
mērķus! 

Bērnu korītis
Bērnu korīti pašlaik vada Anda Miķelso- 

ne un Alise Blūma. Korītim ir divas gru-
pas – studija, ko vada Alise, un lielais 
bērnu korītis. 

Uz studiju nāk mazākie bērniņi (3–7 g. v.),  
kas korītim ir tikko pievienojušies. Viņi  

dzied vieglas dziesmiņas, spēlē muzikālas  
rotaļas. Viņi uzstājas retāk. Uz lielo bērnu  
korīti nāk vecāki bērni (līdz 12 g. v.) un 
tie, kas korītī dzied jau ilgāku laiku. Tas 
ir pamatsastāvs, kas dzied sarežģītākas 
dziesmas un piedalās visās uzstāšanās 
reizēs. Šāds sadalījums ir ļoti labs, jo 
ļauj bērniem piedalīties korītī atbilstoši 
savām spējām un vecumam. Vadītājas 
stāsta, ka ļoti labi var redzēt korīša izaug- 
smi. Reizēm pat pietrūkst ideju repertuā- 
ram, jo ir jūtams, ka bērni spēj dziedāt 
aizvien sarežģītākas dziesmas! Pašlaik 
bērnu korītis jau gatavo dziesmiņas Liel-
dienu laikam.

Aizlūgsim, lai korītim vienmēr būtu  
vadītāji un lai uz to nāktu arvien jauni  
bērni. Tagad korītis ir nosaukuma meklē-
jumos, tāpēc katrs, kam rodas kāda 
ideja, var droši pastāstīt to vadītājām! 
Ja jūtat vēlmi kalpot bērnu korītī, esat 
laipni lūgti sazināties ar Andu vai Alisi! 

Slavētāji
Jēzus draudzes slavētājus veido trīs 

grupas – jauniešu vakaru grupa, Alfa 
kursa grupa un grupa Arma Dei.

Jauniešu vakaru slavēšanas grupa ir  
daudzreiz mainījusies, bet jau trešo se- 
zonu tā spēlē nemainīgā sastāvā. Pašlaik 
slavēšanas grupas vadītāja ir Diāna 
Mežecka. Gandrīz katru otro piektdienu  
klavieru, basģitāras un bungu pavadījumā  
grupa dzied slavasdziesmas Dievam. Sla- 
vēšanas grupai ir arī izveidojusies sadar-
bība ar draudzes kori. Ir daudz veidu, kā  
pateikties Dievam par visu, ko Viņš mums  
dāvā; jauniešu vakaru slavēšanas grupa 
to dara dziesmās. Mēs varam aizlūgt, lai 
nekad neaptrūktos ideju repertuāram un 

lai mūziķu attieksme un izpildījums būtu 
tādi, ka Dievs viņus svētīgi varētu lietot 
Savā darbā.

Alfa kursa slavēšanas grupa uzstājas ik 
trešdienu, kad mūsu draudzē notiek Alfa  
kursa nodarbības. Šīs grupas vadītāja ir  
Katrīna Daņiļeviča. Alfa kursa grupas sastāvs  
katrā sezonā parasti ir cits. Mēs varam aiz- 
lūgt, lai grupai izveidotos pastāvīgs sastāvs,  
jo tas ļoti atvieglotu mēģinājumu un uzstā-
šanās gaitu. Jauni cilvēki un jaunas idejas 
vienmēr ir gaidīti, tāpēc ikviens, kas vēlas 
pievienoties slavētājiem, ir aicināts pieteik-
ties pie Katrīnas! Patlaban Alfas slavētāji 
atbildīgi gatavojas Alfa kursa nedēļas noga-
lei un aicina arī citus aizlūgt, lai tā patiesi 
uzrunātu kursa dalībniekus! 

Arma Dei slavēšanas grupa ir izveido-
jusies salīdzinoši nesen – pagājušā gada 
decembrī, un šāds nosaukums tai ir kopš 
janvāra. Arma Dei izveidojās, apvienojo-
ties vairākiem mūziķiem, kas kopā slavēja 
Alfa kursa vakaros. Grupas vadītāji ir Valts 
Mazurs un Kārlis Pugovičs. Arma Dei mēģi-
nājumos gatavojas slavēšanas vakariem, 
kas mūsu draudzē notiek reizi divos mēne-
šos. Grupai ir arī sava tehniķu komanda: 
Mārtiņš Barons ir atbildīgs par skaņu 
tehniku un Pēteris Bikše – par gaismām, 
savukārt Agnese Tukāne ir atbildīga par 
telpu izrotāšanu slavēšanas vakariem. Teh- 
niķu komandai noteikti var pievienoties 
jauni interesenti, jo pašlaik darba ir vairāk 
nekā cilvēku. Laipni aicināti ir arī jauni 
mūziķi, kam Dievs sirdī ir licis mūziku, kā 
arī tie, kas slavēšanas vakaros vēlas kalpot 
cilvēkiem ar aizlūgšanām.

Alise Pīrāga

Andrejs, kurš seko Jēzum, izvērtē visus vēstures avotus par Jēzu, un nemanot pētniecības „objekts” viņu savaldzina… Detalizēts 
Kristus dzīves notikumu apraksts, kas aplūkots saistībā ar Baznīcas gadu no Ziemassvētkiem līdz Kristus ciešanu laikam, lasāms 
arī I. Plūmes grāmatā „Mēs skatījām Viņa godību”. Tas ir brīnišķīgs un viegli saprotams skaidrojums, teksts ir iedvesmojošs un 
pārliecinošs, un tā galvenā atziņa – Kristus dzīves notikumi ir svarīgi un nozīmīgi gan pasaulei kopumā, gan katram atsevišķi. 

Ikdienā būt kopā ar Jēzu rosina V. Bušs grāmatā „365 x Viņš”. Daudzu lasītāju iemīļotā autora jaunā grāmata veidota kā 
lasījumi katrai dienai: ir dots Bībeles citāts, tam seko apcere par konkrēto tēmu, un nobeigumā – neliela lūgšana. „Mēs tiekam 
neatlaidīgi aicināti, bet bieži izturamies kā sliņķi, meklējam un atrodam aizbildinājumus, neuzlūkojam pasauli tādu, kāda tā ir, bet 
kādu to gribētu redzēt un kā tas mums patlaban noder… Kristus aicina, tad lai nepretojamies Viņam, bet pateicīgi lietojam šo 
ceļu uz debesīm.” Arī mācītāja R. Feldmaņa runās Kristus vienmēr bijis centrā; tas lasāms sprediķu grāmatā „Vienīgi Kristus”. Tās 
ievadvārdos teikts: „Viņš [R. Feldmanis] prata par Jēzu stāstīt tā, ka mūsu Kungs dzīvs nostājās draudzes vidū - pārsteidzošs, 
goda un pateicības cienīgs.” 

Stāsti par Jēzu bērniem vienlīdz interesanti un nozīmīgi var būt kā mazajiem, tā lielajiem lasītājiem. Viena no pēdējo gadu 
jaukākajām grāmatām bērniem ir D. Kažes „Grāmata par prieku”. Tajā brīnumainie stāstiņi un pasakas ir sirsnīgi un mīļi: te ir 
sastopama meitene, kurai nav bail no briesmīgā briesmoņa, jo viņai ir daudz lielāks un stiprāks draugs - Jēzus; lasāms par jēriņu, 
kurš ir bijis neuzmanīgs un ir nomaldījies, bet Jēzus viņu atrod; uzzināms par vislielāko dāvanu cilvēkiem – Jēzu. Aizraujošu noti-
kumu aculiecinieki ir bērni filmā „Stāsts par Jēzu bērniem” (DVD), kur viņi iepazīst Dieva Dēlu, sekojot Viņa gaitām.

Izdevumu klāsts par Jēzu ir plašs. Britu lasīšanas pētnieks D. Kendals ir teicis, ka ir jāizlasa daudz, lai saprastu, kas ir vaja-
dzīgs un kas atmetams. Lai katram izdodas atrast sev interesanto un tieši šobrīd vajadzīgo grāmatu!

Ingūna Stranga



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
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
                   no plkst. 19.30 līdz 21.00

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 
piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem 
otrdienās plkst. 18.30  
bērnu korītis plkst. 17.30        

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa ik pēc 3 nedēļām plkst. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

Redaktore: Līga Amata        Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ingūna Stranga, Vita Rudzīte, Augusts Kolms, Alise Pīrāga 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Biruta Čonka
Biruta Kalnciema
Milda Bikše
Māra Mazure
Laimdota Kalna
Austra Spriņģe
Līga Liepiņa
Velga Ērgle
Andrejs Vilbergs
Rimants Ļaksa

92 (05.04.)
85 (06.04.)
84 (29.04.)
82 (22.04.)
82 (23.04.)
80 (27.04.)
75 (07.04.)
55 (21.04.)
50 (25.04.)
45 (13.04.)

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
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)

Ieņēmumi, EUR: 
Ziedojumi
Mērķziedojumi (Alfa kursam, remontam, ģimeņu kalpošanai u. c.)
Kolektes
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Nometnes vietas avansa maksājums
Apkure janvārī
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Avīzes „Jēzus Draudzes Dzīve” izdošana
Jauniešu kalpošanas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Palīdzības pabalsti
Elektrība
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remonta materiāli
Degviela
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Datora, printera izdevumi
Maināmie paklāji
Kancelejas preces
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi 
Grāmatu iegāde
Vadītāju apmācības izdevumi (no mērķziedojumiem)
„Venden” ūdens
Bankas komisija
„Rīgas ūdens”
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

3492
2504
2097

145
137

40
8415

3261
2283
2100
2099

600
345
224
189
170
165
165
150
150
132

61
56
51
40
36
36
24
20
13
12
10

12392

2014. GADA FEBRUĀRA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
DNB bank a, konts:  LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  Nr.  90000084191

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"

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

MŪŽĪBĀ

Vija Saltupe  
(27.07.1946.–09.03.2014.)

Ieplānojiet atvaļinājumu jau  
   tagad, lai varam būt visi kopā  
      un piedzīvot piecas brīnišķīgas  
         dienas!

"JĒZUS DRAUDZES DZĪVE" 
AICINA SAVĀ KOMANDĀ  MAKETĒTĀJU ATSAUCIES!

evijagodina@gmail.com

Vasaras NOMETNE!
Kad? 20.–25. jūlijā
Kur? „Meža salās”  
Limbažu pusē 70 km no Rīgas,  

www.mezasalas.lv


