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„Cilvēka bērns, Es tevi esmu ielicis par sargu Israēla namam. Kad tu uztversi vārdu no Manas 
mutes, tad tev tie jāpamāca un jābrīdina Manā Vārdā.” (Ech 3:17)

Vai ir viegli nest atbildību? 
Kad Dievs reiz Ādamam prasīja 
atbildību par notikušo, viņš 
mēģināja to uzvelt uz Ievas 
pleciem: „Tā sieva, ko Tu man 
devi, lai viņa būtu ar mani, tā 
man deva no tā koka, un es 
ēdu.” (1Moz 3:12) Uzņemties 
atbildību nav viegli, un ilgstoši 
to nest ir vēl grūtāk. Vēl arvien 
skan senais Kaina jautājums: 
„Vai tad es esmu sava brāļa 
sargs?” (1Moz 4:9) Tavs tuvākais 
tev līdzās dots, ne vien lai tu 
viņu sargātu, bet arī mīlētu. 

Mēs svinam mūsu Latvijas 
skaisto simtgades jubileju. 
Esam Dievam no sirds pateicīgi 
par mūsu brīnišķīgo zemi, par 
neatkarīgu un brīvu Latvijas 
valsti. Šis lielais dārgums – brīva 
Latvijas valsts – ir Dieva svētī-
bas un laipnības dāvana. Tomēr 
valsts tapšanā, sargāšanā un 
neatkarības atjaunošanā arvien 
līdzi darbojušies arī cilvēki. Ja 
kaut kas labs ir izveidojies un 
īstenojies, aiz tā visa ir cilvēki, 

kas uzņēmās atbildību un to 
nesa, lai arī bieži tas nemaz 
nebija viegli. 

Vai iet politikā, ieņemt ama-
tu valdībā ir viegli? Domāju, 
ka nemaz nav viegli, jo īpaši 
laikā, kurā dzīvojam mēs, kad 
sašķeltība starp cilvēkiem 
kļuvusi acīmredzama. Vieglāk 
būtu neiesaistīties, vērot visu 
no malas, izteikt komentārus 
un kritiku. Bet kādam taču 
valsts ir jāvada un šī atbildības 
nasta jānes! Mums ir jāpateicas 
Dievam par tiem cilvēkiem, 
kuri to dara. Mums arī nemitīgi 
par viņiem jālūdz Dievs, lai viņi 
savus pienākumus varētu veikt 
ar labu sirdi, godīgi, visu mūsu 
labā. 

Pravieti Ecēhiēlu Dievs 
aicināja iestāties par Viņa tautu 
grūtā laikā. Tauta bija atkritu-
si un novērsusies no Dieva, 
iestigusi postošā dzīvesveidā. 
Dievs aicināja pravieti kļūt par 
tautas sargu, par garīgu līderi: 
„Cilvēka bērns, Es tevi esmu 

ielicis par sargu Israēla namam. 
Kad tu uztversi vārdu no Manas 
mutes, tad tev tie jāpamāca 
un jābrīdina Manā Vārdā.” (Ech 
3:17) Būt par sargu, teikt pa-
tiesību, mudinot cilvēkus īste-
not dzīvē tikai to, kas ir saskaņā 
ar Dieva gribu, nav nemaz tik 
viegli, bet tas ir jādara. 

Sargam vajadzēs izturēt 
arī lielu pretestību, tomēr ar 
Dieva spēku un atbalstu viņš 
spēs pārvarēt visus šķēršļus. 
Par pretestību Dievs brīdināja 
arī pravieti Ecēhiēlu: „Bet tu, 
cilvēka bērns, nebīsties no tiem 
un nebīsties no viņu vārdiem. 
Jebšu dadži un ērkšķi ir ap tevi 
un tu dzīvo pie  skorpioniem, 
tomēr nebīsties no viņu 
vārdiem un nebaidies no viņu 
vaiga, jo tie ir pretestības pilna 
cilts. Bet tu pasludini tiem 
Manus vārdus, lai tie klausa vai 
neklausa, jo tie ir nepielaidīgi. 
Bet tu, cilvēka bērns, klau-
sies, ko Es tev saku. Neesi tu 
nepaklausīgs kā šī nepaklausīgā 

cilts.” (Ech 2:6–8) Visiem, kas 
iestājas par svēto un patieso, 
arvien ir jāpiedzīvo pretestība. 
Katram, ko Dievs aicina stāvēt 
sardzē, svarīgākais ir pateikts 
vārdos „neesi tu nepaklausīgs”. 
Vienmēr visā meklē Dieva prātu 
un gribu, cenšoties visu darīt ar 
labu un godīgu sirdi. 

Kā kristieši zinām, ka spēku 
nest uzticēto atbildības nastu 
mums dod vienīgi Kristus, Dieva 
Dēls. Īstenībā Dievs mūs visus 
ir aicinājis būt par sargiem – 
katru savā vietā, katru ar savu 
atbildību. Ja mūsu pienākums ir 
mīlēt savu brāli, mēs nevarēsim 
sacīt: „Vai tad es esmu sava 
brāļa sargs?” Mūsu pienākums 
ir būt nomodā citam par citu, 
par tautas brāļiem un māsām, 
arī par mūsu zemes un valsts 
nākotni. Dievs, svētī Latviju!

Kristus mieru un svētību vēlot, 
mācītājs Erberts 
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2. novembrī plkst. 19.00 – 
 slavēšanas vakars.

18. novembrī plkst. 10.00 – 
 svētku dievkalpojums.

25. novembrī pēc dievkalpojuma – 
 sadraudzība.

29. novembrī plkst. 18.00 – 
 lūgšanu dievkalpojums.

INTERESANTS FAKTS PAR LATVIJU
Vilhelms Ostvalds ir vienīgais Nobela prēmijas laureāts, kurš dzimis un 

strādājis Latvijā.

Lai Latvijai paliktu tikpat daudz mežu 
un ūdeņu kā šobrīd! (Dita, 13 g.)

Vairāk zivis upēs! (Arturs, 14 g.)

Lai Latvija būtu brīva un tai būtu 
labi! (Santa, 13 g.)

Lai vēl ilgi pastāv Latvija! (Pēteris, 11 g.)

Lai Latvijai būtu ne tikai 100, bet arī 
1000 gadu! (Katrīna, 11 g.)

Lai būtu dzidrāki un interesantāki 
ūdeņi! (Sebastians, 11 g.)

Lai Latvijas mežos sāk dzīvot vēl vairāk 
dzīvnieku! (Paula, 13 g.)

Lai mēs paši vairāk ražotu un būtu 
ražīgāka zeme! (Artūrs, 12 g.)

Lai Latvijā nebūtu karu, lai tā nebūtu 
iesaistīta karos un cīņās citur! (Elza, 15 g.)

Lai mūžam dzīvo Latvija un būtu 
labāka nākotne visiem! (Einars, 15 g.)

Lai Latvija kļūtu bagātāka! (Agate, 14 g.)

Lai Latvijas Sarkanajā grāmatā nonāk 
arvien mazāk augu un dzīvnieku!  
(Kristiāna, 11 g.)

Lai nebūtu kara! (Krišjānis)

Lai ir forša „Staro Rīga”! (Alekss)

Lai Latviju sargā Dievs, un lai 
neielauztos no citām valstīm!  
(Samanta, 10 g.)

Lai Latvija ir vēl skaistāka!  
(Andris, 10 g.)

Lai Latvija dzīvotu mūžīgi mūžos!  
(Sofija, 8 g.)

Lai ir mazāk dzērāju un zagļu Latvijā! 
(Roberts, 10 g.)

Lai Latvijā būtu daudz kristīgu 
cilvēku! (Beatrise, 7 g.)

Lai vēl ilgi būtu brīvība Latvijā!  
(Pēteris, 10 g.)

Lai Latvijā vienmēr būtu miers!  
(Katrīna, 8 g.)

Lai Latvija vēl ilgi saglabātu 
neatkarību! (Emīls, 10 g.)

Lai Latvija būtu tīra! (Stella, 8 g.)

Lai Latvija saglabātu savu neatkarību! 
(Mārtiņš)

Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Tā mums tikai viena ir
Mums to nav vairs jāiet meklēt
Un no citām jāatšķir

Tikai jāsargā un jāmīl
Un tai kalpot, tas ir gods
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Svarīgāko, kas mums dots

Guntars Račs

Svētdienas skolas bērnu 
vēlējumi Latvijai svētkos
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„Tas Kungs ir mans stiprums un mans 
vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No 
Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir 
līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu 
pateikties. 

Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs 
un palīgs tam, ko Viņš svaidījis. 

Palīdzi Savai tautai un svētī Savu 
īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām 
mūžīgi!” (Ps 28:7–9) 

Ir pagājis kāds laiks kopš pēdējā ziņo-
juma par to, kā veicas ar mūsu baznīcas 
atjaunošanas darbiem. Atskatoties atpakaļ, 
varam tikai apliecināt 28. psalma 7. pantā 
teikto: „Tas Kungs ir mans stiprums un 
mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu.” 
Šī projekta laikā esam piedzīvojuši gan 
prieka pilnus brīžus, gan sarežģītus un grū-
tus pārbaudījumus, kad nekas cits neatliek 
kā nākt Dieva priekšā un lūgt, lai Viņš ir 
mūsu vairogs un palīgs ikkatrā turpmākajā 
solī un darbā. 

Pāri visam jau tagad varam pateikties, 
ka projekta gaitā ir paveikti šādi darbi:

 − pilna ēkas bēniņu pārseguma un kupola 
siltināšana ar dabai un cilvēkiem nekaitī-
gu un energoefektīvu materiālu;

 − pilna apkures sistēmas nomaiņa un 
uzlabošana – uzstādīts jauns pirolīzes 
biomasas apkures katls, jauna apkures 
cauruļu sistēma un jauni radiatori galve-
nās zāles labajā pusē; notīrīti un pareizi 
novietoti vecie radiatori, tiem uzstādīti 
atbalsta elementi; veikta visas sistēmas 
skalošana. Tas turpmāk nodrošinās 
vienmērīgāku baznīcas sildīšanu un eko-
nomiskāku siltumenerģijas patērēšanu;

 − logu un durvju blīvēšana un daļēja logu 
un durvju restaurācija, nodrošinot arī 
durvju aizvērējmehānismu;

 − iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz ener-
goefektīvu LED tipa apgaismojumu;

 − ārsienu drīvēšana un siltināšana ar 
pakulām, tā samazinot nekontrolējamu 
gaisa apmaiņu baznīcā;

 − ēkas energosertifikācijas dokumentu 
sagatavošana;

 − ēkas energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanai nepieciešamās tehniskās 
dokumentācijas sagatavošana, 
t. sk. ēkas tehniskā apsekošana, 
atjaunošanas būvdarbu tehniskās 
dokumentācijas izstrādāšana un 
saskaņošana Rīgas būvvaldē un 
Nacionālajā kultūras mantojuma 
pārvaldē (bijušajā Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijā);

 − visu līdz šim veikto darbu būvuzraudzī-
bas un autoruzraudzības pakalpojumu 
nodrošināšana.
Tāpat veiksmīgas projekta vadības re-

zultātā ir paveikti šādi papildu darbi:
 − veikta kupola konstrukciju pastipri-

nāšana – ēkas centrālās daļas (kupo-
la) pamatelementu un konstrukciju 
atjaunošana un stiprināšana, t. sk. koka 
konstrukciju pastiprināšana, kas bija 
kritiski nepieciešama, lai nodrošinātu ne 
vien drošu ēkas turpmāko ekspluatāciju, 
bet arī lielāku energoefektivitāti;

 − izremontēts pagrabs – izveidota jauna 
grīda, izremontēti griesti un sienas;

 − ievietotas ugunsdrošas durvis uz pagra-
ba telpu;

 − izveidots vējtveris uz bēniņu pirmo 
stāvu;

 − izkrāsota bibliotēkas telpa;
 − lielajā zālē izveidota koka grīda zem 

sānu soliem, lai nodrošinātu lielāku 
ēkas siltumnoturību, kā arī varētu 
veikt radiatoru uzstādīšanu un solu 
atvirzīšanu no ārējās sienas;

 − nosiltināts vācu gala vējtveris.
Tie, kas pēdējā mēneša laikā ir bijuši 

baznīcā, noteikti ir redzējuši lielās zāles 
pārvērtības, proti, ir uzstādītas sastatnes. 
Tā kā kupola konstrukciju pastiprināšana ir 
pabeigta, tagad var sākties kupola iekšējās 
apdares un antablementa restaurācijas 
darbi, līdz ar to pabeidzot vērienīgos ar 
energoefektivitāti saistītos būvdarbus 
mūsu baznīcā. Ļoti ceram, ka jau šī gada 
Ziemsvētkus varēsim svinēt zem skaista, 
restaurēta kupola. 

Jau tagad sakām draudzei lielu paldies 
par sapratni un atbalstu šajā īpašajā laikā. 
Lūdzam arī turpmāk rūpīgi ievērot visas 
brīdinājuma zīmes un norobežojumus. 
Nekādā gadījumā nekāpiet uz izvietotajām 
pagaidu konstrukcijām un nepieļaujiet arī 
citu personu, īpaši bērnu, atrašanos uz 
tām!

Kaut arī reizēm mūsu dzīvē – arī baz-
nīcas projekta gaitā – ir grūtības, Dieva 
vārds mūs māca, lai sirds paļaujas uz Viņu, 
jo palīdzība un izdošanās nāk no Viņa. 
Aicinām arī turpmāk lūgt, lai Dievs palīdz 
mūsu draudzei, īpaši šajā laikā, visos 
būvniecības darbos. Lūgsim, lai Dievs svētī 
ikkatru cilvēku un ikkatru darbu, kas tiek 
darīts mūsu baznīcā! Lūgsim, lai mēs paši 
un arī visa draudze vienmēr paliktu Dieva 
īpašums un lai Viņš nestu mūs uz savām 
rokām mūžīgi. 

Pēteris Bikše

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

Remonta aktualitātes
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KRISTAPS un AUSTRA LEGZDIŅI – jauna ģimene, kas sākusies tieši Jēzus draudzē. 
Atskatoties abi secina, ka attiecības izveidojās šķietami kā pa diedziņu, tomēr šis 
ceļš nebija cukurā kaisīts. Šajā sarunā uzzināsiet, kā Dievs abus gatavoja īstajam sa-
tikšanās brīdim un kā Viņš palīdz pārvarēt aizas, kas veidojas reālās, nevis ideālās 
attiecībās. 

Edgars Gertners

Tie, kas draudzē ir vismaz četrus pie-
cus gadus, jūs abus ir iepazinuši kā ļoti 
spilgtas personības. Kristaps ir brīniš-
ķīgs pavārs, bet Austra savulaik Jēzus 
draudzes kori aizveda līdz Pasaules koru 
olimpiādes zelta medaļai. Kā sākās jūsu 
kopīgais ceļš? 

Austra: No malas raugoties, mums 
viss notika diezgan ātri. Sākums, kad paši 
sapratām, ka esam svētīti viens otram, bija 
pagājušā gada augustā, taču man sākums 
bija vēl aptuveni gadu pirms tam, kad drau-
dzene Agnese uzaicināja uz lūgšanu grupu, 
kurā pulcējas meitenes un sievietes, lai 
lūgtu par savu ģimeni vai topošo vīru un ģi-
meni. Uz šo grupiņu brauc pat meitenes no 
Ventspils, bet man sākumā nebija skaidrs, 
kā tas varētu strādāt. Kad satiku Kristapu, 
sapratu, ka viņš ir mana ilgi lūgtā atbilde. 
Pēc trešā randiņa, kad bija jādodas mājās, 
man vairāk gribējās palikt, nevis iet – ļoti 
spēcīgi sajutu, ka nevaru no viņa aiziet. 

Kristaps: Bieži mums par cilvēkiem 
galvā rodas bildes. Par Austru man bija 
radies konkrēts priekšstats, ka viņa ir 
diriģente ar augstāko izglītību, ļoti nopietns 
cilvēks. Kad aizbraucām uz nometni „BŪT”, 
mums piespiedu kārtā bija jāsarunājas, 
un pēkšņi sapratu, ka priekšstats ir bijis 
aplams. Ilūzija sabruka, un viss sākās no 
nulles. Mūsu trešajā randiņā bijām Mārupē 
uz grupas „Astro’n’out” koncertu; priekšā 
dejoja bērni, spīdēja gaismas, un jutu – jā, 
šis cilvēks man ļoti patīk.

Ja trešais randiņš bija tik zīmīgs, kāds 
bija pirmais? 

K: Nometnē „BŪT” mums bija izvei-
dojusies interese vienam par otru, un es 
uzaicināju satikties. Satikāmies Lucavsalā. 
Tas bija ļoti stīvi. Uztraukumā biju aizmirsis 
nopirkt dāvanu, un to atcerējos tikai tad, 
kad biju jau gandrīz tikšanās vietā. Nopirku 
kioskā „Domino” cepumus. 

A: Tas man šķita oriģināli. Ne šokolāde 
vai puķes, bet cepumi – praktiski. Laikam 
uzreiz arī apēdām. Mūsu pirmā tikšanās 
bija diezgan formāla, jo atklāti 
pateicu – mani neinteresē 
vasaras romāns, es ilgstoši lū-
dzu par savu ģimeni. Randiņā 
biju ļoti satraukta, jo tas 
nebija mans pirmais randiņš. 
Sacīju Kristapam, ka man 
ir bail atkal atklāties un uzticē-
ties. Kā psiholoģe izdomāju 
visādus variantus, ko viņš 
man atbildēs, bet Kristaps 
teica: „Baidāmies kopā!” Tas 
bija negaidīti veselīgi. 

K: Man dzīvē pamatvērtī-
bas ir godīgums un atklātība, 
tāpēc arī sarunas bija atklātas 
un varējām godīgi viens otram pastāstīt 
par savām vēlmēm un pieredzi. 

Jūs abi esat ļoti redzami savā kalpoša-
nas darbā. Kā to ietekmēs laulība? 

A: Kad beidzās mans laiks ar kori, 
bija garīgās izaugsmes jautājumi. Mēs ar 
Kristapu zinām savas individuālās prasmes 
un pienesumu, bet tagad domājam par 
tādu kalpošanu, kas būtu kopīga. Jātur acis 
un ausis vaļā – varbūt ir kādas vajadzības 

draudzē; domājam arī par savām idejām. 
Pirmslaulību kursā Vecajā Ģertrūdes baznī-
cā sajutām, ka būtu ļoti jauki, ja tāds būtu 
arī mūsu draudzē. 

K: Vēlme kalpot pēc laulībām nav 
samazinājusies – tā ir pat palielinājusies –, 
bet tagad esam viens vesels. Negribu 
asociēties tikai ar ēdinātāju. Reizēm tas ir 
nepatīkami, jo esmu kas vairāk nekā tikai 
pavārs Kristaps. Taču es priecājos, ka ir 
kaut kas, ko es labi protu un ar ko varu 
pagodināt Dievu. 

A: Mazās lietas nekur nepazūd – sadrau-
dzība reizi mēnesī, kur Kristaps palīdz, vai 
es ar vīru kori Ziemsvētkos –, taču šobrīd 
raugāmies, ko jaunu Dievs mūs aicinās 
darīt kopā.

Klausoties šķiet, ka jums viss iet kā 
pa diedziņu.

A: Jā, tā varētu teikt. Iepazināmies 
augustā, saderinājāmies Vecgada vakarā 
un kāzas svinējām gadu pēc iepazīšanās. 
Dažas draudzenes nesaprata, kā tik ātri var 
pieņemt lēmumu, dabūt gredzenu un zināt 
datumu, taču man viss sākās ar lūgšanu, 
tāpēc, kad Kristaps nometās uz ceļa, es to 
biju gaidījusi un ar lielu laimi teicu „jā”.

„Dievs ir kopīgs. 
Tomēr jāņem 

vērā, ka dzīves ceļi 
mums bijuši dažādi, un 
attiecību periodā bija arī 
smagākas sarunas.”

„Austra 
lūdza, 
un es 
pateicos”
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K: Ja skatās virspusēji, viss izskatās kā 
pa diedziņu: ģimenes mūs pieņem, darbs 
abiem ir normāls, Dievs ir kopīgs. Tomēr 
jāņem vērā, ka dzīves ceļi mums bijuši da-
žādi, un attiecību periodā bija arī smagākas 
sarunas. Piemēram, Austras iepriekšējais 
darbs bija ārstēt cilvēkus no alkohola at-
karības. Viņa caurām dienām redzēja tikai 
alkoholiķus. Es uzskatīju, ka svētkos var iz-
dzert glāzi vīna, bet Austra bija pret. Daudz 
par to runājām, un brīžiem nebija viegli, bet 
beigās atradām vidusceļu, jo pirmslaulību 
kursos iemācījāmies viens otru sadzirdēt. 

A: Lai otru sadzirdētu, ir skaļi jāatkārto 
otra sacītais, nevis jāinterpretē pa savam. 
Iepazīties 18 gados, kad 
abi kā personības vēl tikai 
veidojas, ir citādi nekā mūsu 
gadījumā, kad satikāmies jau 
kā divi veseli āboli. Mēs nenā-
cām mainīt vai lāpīt otru, bet 
pieņemt.

Pielāgoties, pieņemt – 
tas skan tik pareizi, bet 
nebūt nav viegli. 

A: Jā, ir bijušas diskusijas, 
ko otrs uztver kā strīdu, bet 
tev šķiet, ka mēs jau tikai ru-
nājam. Lēnām iepazīsti otru 
cilvēku, viņa pieredzi un sāc 
izprast. Par Kristapa pieminē-
to vīnu runājot, nekad nebū-
tu domājusi, ka man varētu 
traucēt tas, ka viņš svētkos izdzer glāzi vīna. 
Tā prasība radās pēkšņi. Laika gaitā mācī-
jos lauzt savus stereotipus un saprast, ka 
ne visi, kas izdzer glāzi, ir alkoholiķi. Tagad 
kā sievai man vairāk ir skaidrs: pie psiholo-
ga nāk cilvēki ar salauztiem dzīvesstāstiem 
un atšķirībā no mums viņiem nav Dieva. 
Mēs esam nevis divi, bet trīs. Kristaps man 
ir iemācījis, ka nav vairs vecās Austras ar 
savu pieredzi, – tagad mēs kopā izdzīvojam 
kaut ko jaunu. Esmu ļoti pateicīga, ka viņš 
man to ir atklājis, jo es vairs nevaru darīt kā 
agrāk. Tagad izeju no dažādām situācijām 
meklējam kopā. 

Ceru, ka tas jūs nesāpinās, ja teikšu, 
ka šajā ziņā neesat unikāli, – pilnīgi visi 
pāri piedzīvo karstākas situācijas, tikai 
ne visi par to atklāti runā. Iespējams, ka 
tā ir arī mūsu draudzē. Ko varētu darīt, 
lai palīdzētu? 

K: Jēzus draudzē noderētu laulāto kursi, 
kur pāri varētu padalīties ar pieredzi.

A: Ir svarīgi zināt, kā sevi pasargāt. Mēs, 
latvieši, bieži vien nevis pabrīdinām, ka 
kaut kas var degt, bet runājam tikai tad, 
kad ir jau ugunsgrēks. Lūgšanas ir neno-
vērtējams, iedarbīgs spēks. Pēc vairākām 
situācijām savā dzīvē tikai pēc tam esmu 
uzzinājusi, cik daudzi par mani bija iestā-
jušies lūgšanā. Draudzē nevajadzētu citus 

nosodīt. Jā, esam pakļauti grēkam un kār-
dinājumam, bet nevajag pārmest un teikt, 
ka esi pelnījis sodu. Cilvēks pats to zina, bet 
ir svarīgi, ka viņš var nākt un runāt. Tikai 
tagad, kopš esam attiecībās un laulībā, 
esmu pamanījusi, cik daudz mums draudzē 
ir attiecību, pāru, ģimeņu. Uzskatu, ka atbil-
dība par draudzi ir jāuzņemas ne tikai mā-
cītājam. Ja kādam ir problēma, tad tā ir arī 
mana problēma. Jāskatās, kā varu mierināt, 
atbalstīt. Ideālu attiecību nav, un ir jālauž 
stereotips, ka baznīcā tādas ir.

K: Draudze ir komanda, bet mācītājs – 
kapteinis. Ne jau viņš vienmēr nospēlēs 
visu spēli. 

Modris Ozolinkēvičs kādā sprediķī sa-
cīja: mēs otru nosodām tad, kad pašiem 
ir labi. Kas draudzi padara nosodošu?

A: Runa varētu būt par bailēm – ja ir bail 
rakties dziļāk, tad cilvēks ieņem aizsardzī-
bas pozu un ir pat gatavs mest ar akme-
ņiem. Bet mēs nekad nezinām katra cilvēka 
pilno stāstu. No pieredzes varu teikt, ka 
allaž aprāvos tiesāt, ja zināju kaut ko vairāk. 

Jūsu satikšanās stāsts ir ļoti skaists, 
bet vai šādi stāsti var iedrošināt pārē-
jos, kuri ceļā vēl ir vieni? Ir lietas, ko 
saprotam tikai tad, kad piedzīvojam, bet 
tur ir nepieciešama personiska pieredze.

A: Mums ar Kristapu viss notika ātri. Ar 
šo pieredzi es būtu gatava gaidīt vēl desmit 
gadus, taču pirms pagājušā gada augusta 
arī man viss šķita nereāli. Pat negribējās iet 
uz to lūgšanu grupu, jo tur meitenēm kaut 
kas veidojās, bet man viss stāvēja uz vietas. 
Katrs stāsts ir individuāls. Kristaps par šo 
meiteņu grupiņu bija pārsteigts. Viņam 
bija interesanti, kā un kāpēc mēs lūdzam. 
Kristaps ar savu draugu Dievam par visu 
jau bija pateicies, un viņam ar to pietika. 

K: Tas ir labs jautājums: ko es teiktu 
cilvēkam, kurš ir vientuļš un domā, ka 
nekad nebūs ar kādu kopā? Patiesībā 
tā būtu saruna ar sevi pašu pirms kāda 
pusotra gada. Es teiktu: „Uzticies Dievam, 
no sirds – nevis izmisīgi – lūdz un pateicies. 
Tev jābūt pateicīgam un gatavam, jo nezini, 
kāpēc tieši šobrīd tā cilvēka nav.” Ja mēs ar 
Austru būtu iepazinušies ātrāk, iespējams, 
nekas nebūtu sanācis, jo man bija dažādas 
problēmas. Taču mēs satikāmies īstajā 
brīdī, jo Austra lūdza un es pateicos. 

A: Dieva noliktais laiks ir perfekts. 
Cilvēkam visu gribas ātrāk, bet Dievs zina 
labāk par mums. Vai mani šāda intervija 
uzrunātu? Nezinu, bet ticu, ka Vārds un 
lūgšana darbojas. No 11 grupiņas meite-
nēm puse ir apprecējušās vai ir attiecībās, 
puse vēl meklē savu otru pusīti, un mēs 
turpinām lūgt un iestāties, jo zinām, ka 
visām būs ģimene. Nav ideālu un perfektu 
attiecību, tāpēc saku paldies Dievam un 
Kristapam, ka man ir reālas attiecības. 
Runājam kā labākie draugi, izklaidējamies 
kā bērni, strīdamies kā vīrs ar sievu, aizstā-
vam viens otru kā brālis ar māsu.

„Draudzē nevajadzētu 
citus nosodīt. Jā, 

esam pakļauti grēkam 
un kārdinājumam, bet 
nevajag pārmest un teikt, 
ka esi pelnījis sodu.”
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Šoruden mūsu draudzes diakonijas 
organizētajā rudens ekskursijā devāmies 
uz Kurzemi un Zemgali. Pirmais mērķis bija 
Grieze, pavisam maza, necila vietiņa, kas 
atrodas pie Ventas un tās labā krasta piete-
kas Vadakstes burtiski uz Latvijas–Lietuvas 
robežas. Ja Griezē raugās pāri Ventai, kas 
šai vietā ir ļoti šaura, tad viņpus Ventas 
esošais krasts jau pieder pie Lietuvas teri-
torijas. Varētu jautāt: kāpēc šāds mērķis? 

Šai sakarā gribu sniegt nelielu ieskatu 
mūsu luterāņu Baznīcas vēsturē saistībā 
ar padomju laikiem. Nu jau visnotaļ tālajās 
1979., 1980. un 1981. g. vasarās mācītājs 
Aivars Beimanis Griezes pļavā rīkoja kristie-
šu nometnes. Kā ārējs iegansts šai kristiešu 
sabraukšanai kopā bija Ženijas – kādas 
tantes, kura dzīvoja blakus šai pļavai, – vār-
da dienas svinības. Tomēr tā bija kristiešu 
nometne, kas tajos laikos bija kaut kas 
ārkārtējs un reizē brīnišķīgs. Tā kā pats, 
būdams vēl bērns, biju šo nometņu dalīb-
nieks, bija ļoti patīkami atkal atgriezties šai 
vietā, kas saistās ar bērnības atmiņām. 

Tolaik nometnes atklāšanā mēs visi 
sastājāmies aplī un saskaitījāmies, 
tāpēc zinu, ka vismaz vienā nometnē 
bija 130 cilvēku; līdzīgi bija arī pārējās 
nometnēs. Manuprāt, tiem laikiem ļoti 
iespaidīgs skaits, vai ne? Padalīšos arī ar 
savu pieredzi. Tā kā tolaik vasarās dzīvoju 
pie mācītāja Beimaņa Vaiņodē, viņš man 
ikreiz, gatavojoties šīm nometnēm, deva 
kādu uzdevumu. Proti, katru gadu nomet-
nes atklāšanā visu nometnes dalībnieku 
priekšā man no galvas bija jānocitē Dieva 
vārdi: pirmajā gadā tas bija 1. psalms, otra-
jā gadā – 23. psalms, trešajā gadā – Jēzus 
Kalna sprediķa svētības vārdi (Mt 5:1–12). 
Šajās nometnēs bija brīnišķa iespēja 
satikt kristiešus no citām draudzēm, un 

tas sekmēja kristiešu sadraudzību, kas tā 
laika apstākļos bija ļoti svarīgi. Protams, 
mēs labi zinām, ka arī mūsdienās kris-
tiešu sadraudzībai ir liela nozīme. 

Kā Griezē izskatās tagad? Pateicoties 
mācītāja Ata Freipiča un viņa atbalstītā-
ju centībai un pūlēm jau daudzu gadu 
garumā, ir sakopta Griezes baznīcas (tolaik 
tā bija ieaugusi vienos brikšņos) apkārtne 
un iespēju robežās tiek remontēts arī 
pats dievnams, kas patiesībā ir baznīcas 
drupas – mūri vien, bez jumta un logiem. 

Pašlaik ir iecerēts sakopt baznīcas torni. 
Griezē ir uzcelts rekolekciju nams, kur 
ikvienam interesentam ir iespēja pabūt 
klusumā un mierā prom no ikdienas 
trokšņa un steigas. Atrodoties Griezes 
baznīcas sakristejā – pavisam nelielā telpā 
dievnama galā, kurai vienīgajai ir uzlikts 
jumts, – bija tāda sajūta kā katakombu 
baznīcā. Un savā ziņā Griezes baznīca arī 
ir simbols apspiestajai kristiešu Baznīcai, 
kāda tā bija padomju laikos, un vienlaikus 
arī cerības simbols, jo tā apliecina: Kristus 
Baznīcu nekas šai pasaulē nespēj uzvarēt 
un tā ne tikai pastāvēja un pastāv, bet 
pastāvēs arī rīt – līdz pasaules galam. 

No Griezes tālāk devāmies uz Lielauces 
ezeru, kur atrodas arī Lielauces pils un 
parks. Tā kā iepriekš nebiju tur bijis, pār-
steidza daudzās peldošās atpūtas mājiņas 
ezerā, kas paredzētas atpūtniekiem, īpaši 
makšķerniekiem. Tur mēs sastapām ļoti 
daudz makšķernieku, kas tikko kā bija pie-
dalījušies spiningošanas čempionātā. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Dobeli, kur 
mūs mīļi uzņēma mācītājs Oskars Laugalis 
un Dobeles draudzes pārstāvji. Kad bijām 

baudījuši dobelnieku mīlestībā sarūpētās 
siltās pusdienas, apskatījuši baznīcu un 
uzklausījuši stāstus par Dobeles draudzes 
vēsturi, devāmies uz Dobeles pilsdrupām. 

Mani pārsteidza šo pilsdrupu apjoms. Kaut 
kas līdzīgs nāk atmiņā saistībā ar Raunas 
pilsdrupām, bet citādi nedomāju, ka Latvijā 
būtu daudz tādu vietu, kur pilsdrupas sa-
glabājušās tādā apjomā kā Dobelē. 

Par ekskursijas pēdējo pieturvietu bija 
izvēlēts Valgundes pareizticīgo sieviešu 
klosteris. Aplūkojām teritoriju, mazu brīdi 
piedalījāmies par godu erceņģelim Miķelim 
tobrīd noturētajā vakara dievkalpojumā. 
Savā ziņā uz mirkli pabijām citā pasaulē 
un piedzīvojām, kā dievkalpojumu svin 
Austrumu tradīcijas kristieši. Arī šāda 
pieredze noder. 

Visas ekskursijas dienas garumā mūs 
priecēja labi laika apstākļi. Lietu atstājām 
Rīgā un devāmies tur, kur bija skaidras 
debesis. Vienu mirkli likās, ka ir kāda ķibele 
ar autobusu, tomēr viss beidzās labi, un 
Dieva žēlastībā mēs vakarā droši atgriezā-
mies Rīgā. 

Par šo kopā ar draudzes cilvēkiem pava-
dīto skaisto dienu gribu pateikties vispirms 
Dievam, kā arī teikt sirsnīgu paldies eks-
kursijas organizatoriem, ikvienam dalīb-
niekam, kā arī mācītājiem Atim Freipičam 
un Oskaram Laugalim un viņu draudzēm 
Griezē un Dobelē. Lai Dieva svētība ar 
mums visiem arī turpmāk!

Kristus mīlestībā
Uldis Alpe

Rudens ekskursija uz Griezi, 
Lielauces ezeru, Dobeli un Valgundes 
pareizticīgo sieviešu klosteri
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Ciemos
Jaunieši ne tikai mācās, bet arī izklai-

dējas, pavada laiku sadraudzībā un cits 
citu atbalsta. Viens no spilgtākajiem šīs 
sezonas notikumiem, kas kalpos par 
pamatu jaunai draudzībai, bija jauniešu 
sadraudzības pasākums ar Madonas un 
Cesvaines jauniešiem.

Sēdāmies mašīnās un devāmies ceļā 
uz Madonu. Dienas pirmo pusi pavadījām 
mācītājmuižā, kur kopīgiem spēkiem ga-
tavojām sev pusdienas un iesaistījāmies 
dažādās aktivitātēs, kas ļāva citam citu 
labāk iepazīt. 

Pēc pusdienām sadalījāmies grupās, 
un tika dots uzdevums uzrakstīt, kur 
katrs kalpo vai darbojas kā brīvprātīgais. 
Izrādījās, ka visvairāk jaunieši ir iesais-
tījušies „pasākumu organizēšanā”. Tas 
nozīmē, ka jaunieši domā par saviem 
vienaudžiem un cenšas padarīt ikdienu 
interesantāku. Vēlāk dalījāmies pārdomās 
par to, kāpēc to darām, kādas ir grūtības 
un kā tās pārvarēt. Šis uzdevums manāmi 
atvēra jauniešus, un komunikācija sasnie-
dza jaunus augstumus.

Vakars turpinājās Madonas jauniešu 
centrā „KUBS”, kur piedalījāmies aktivitā-
tēs un lielajā vakara spēlē: divas koman-
das sacentās ar zināšanām un radošumu 

dažādās sfērās. Jautājumi pārbaudīja, ko 
jaunieši zina par Latviju, Bībeli un mūziku. 
Bija kārtīgi jāpakustina smadzeņu pelēkās 
šūniņas! Kad šī spēle bija galā, sākās citas 
spēles – līdz nakts melnumam.

Rīts iesākās ar mūsu draudzes jaunie-
šu darba bijušā vadītāja, tagad  mācītāja, 
Reiņa Bikšes vadīto dievkalpojumu 
Cesvaines baznīcā. Pēc dievkalpojuma – 
sadraudzība ar draudzes locekļiem un 
jauniešiem.

Dienu pavadījām ekskursijā pa 
Cesvaini – apskatījām Cesvaines pili un 
izbaudījām rudeni Cesvainē.

Tika izveidotas ļoti spēcīgas saites – uz 
atgriešanos. Saņēmām arī jau nākamo 
uzaicinājumu, šoreiz uz Lubānu. Tur dosi-
mies baudīt kārtīgu ziemu. 

Pateicība Dievam par katru, kas ir ap 
mums un kopā ar mums!

Klāvs Liepkauls

Jauniešu darbs mūsu draudzē ir kas 
īpašs jau ilgus gadus – tas aizsācies jau 
deviņdesmitajos gados. Šī darba vadītāju 
ir bijis daudz, līdz ar to katram jaunietim, 
kas kādu reizi ir bijis jauniešu vakarā, ir 
nojausma, kas tas ir, bet katram vadītājam 
ir bijis raksturīgs kaut kas savs. Tomēr 
pamats visiem jauniešu vakariem ir bijis 
viens – Dieva vārds.

Iepriekšējās sezonās mēs sapratām, ka 
mūsu darba ievirze ir pareiza, tomēr kaut 
kas nav tā, kā gribētos. Liela daļa jauniešu 
ir gājuši svētdienas skolā, bet mēs nevaram 
aizmirst arī par jauniešiem no nekristīgām 
ģimenēm, kam šī ir pirmā saskarsme ar 
Dievu.

Māju ir svarīgi celt uz spēcīga pamata 
(Mt 7:24–27). Šajā sezonā mēs aplūko-
sim aktuālas, dažreiz aizmirstas, bet ļoti 
 svarīgas tēmas, lai mūsu māja turētos uz 
spēcīgas klints un to nopostīt nevarētu 
nekas.

JAUNIEŠU DARBA JAUNĀ SEZONA

Mūsu draudzē jau daudzus gadus ir jauka tradīcija – sarūpēt draudzes senioriem 
Ziemsvētku dāvaniņas un nogādāt tās viņiem kopā ar draudzes apsveikumu. 

Lai to varētu izdarīt, aicinu jūs iesaistīties akcijā „No sirds uz sirdi”, kas šogad norisinā-
sies no 20. novembra līdz 16. decembrim.

Diakonijas kalpotāji ir sagatavojuši 150 aploksnes, kurās ir informācija par dāvanas 
saņēmēju un dāvanas gatavošanu. Aploksnes var saņemt draudzes namā, diakonijā, katru 
dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, baznīcas kancelejā pie lietvedes Laimas un pēc dievkalpoju-
miem pie aplokšņu izplatītājām – Matildes, Ilzes un Jolantas.

Sagatavotā dāvana jānodod draudzes namā vai baznīcas kancelejā līdz 16. decembrim.
Ziemsvētkos mēs vēlamies cits citu iepriecināt. Darīsim to arī šogad – kalposim no sirds 

uz sirdi!
Mīlestībā

Jolanta Cukure

No sirds uz sirdi
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© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 500 eks.

Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Elīza Spriņģe, Pēteris Bikše, Edgars Gertners, Klāvs Liepkauls, Uldis Alpe, Jolanta Cukure

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

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00

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

Bērnu korītis 
otrdienās plkst. 18.00

Jauniešu vakari 
piektdienās plkst. 19.00 
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Kora mēģinājumi 
pirmdienās plkst. 18.30 
ceturtdienās plkst. 19.30 (pēc dievkalpojuma)

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.

KRISTĪTI

Viktors Roberts Zimelis

SIRSNĪGI SVEICAM!

Natālija Caune
Maiga Krivošapkina
Lidija Bunce
Jānis Redlihs
Dzintra Kosa
Ilmārs Kaķītis
Aiga Tonne
Ilona Jance
Solveiga Ļaksa
Gija Kurmele
Juris Križanovskis

2018. GADA SEPTEMBRA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Kolektes 6185
Mērķziedojumi (remontam, diakonijai u. c.) 2290
Latvijas fizisko personu ziedojumi 1904
Latvijas juridisko personu ziedojumi 385
Ziedojumi par kristībām, laulībām 150
Anonīmi mērķziedojumi 2020
KOPĀ 12934

Izdevumi, EUR:
Algas 3480
Nodokļi  2269
Palīdzības pabalsti 2250
Maksājums LELB 639
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 215
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi 150
Remonta materiāli 150
Degviela 100
Elektrība 98
Atkritumu izvešana 60
Maināmie paklāji 58
„Rīgas ūdens” 55
Kopēšanas un pasta izdevumi 50
Kancelejas preces 40
Sakaru pakalpojumi 38
„Venden” ūdens 25
Grāmatas, žurnāli 20
Bankas komisija 16
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 9723

Cik bieži viens cilvēks var mācītājam sūtīt lūgumus par aizlūgšanu?

Mācītājs priecājas saņemt lūgumus par aizlūgšanu – nedomāju, ka to varētu būt par 
daudz. Mācītājs šīs aizlūgšanas iekļaus savā vai kopīgajā draudzes lūgšanā, tomēr viņš 
arī pamudinās lūguma iesniedzēju pašu no sirds lūgt par konkrētajām vajadzībām.

Mācītājs Erberts Bikše

Sestdien, 10. novembrī, plkst. 12.00  
draudzes bērnudārza „Jēriņš” telpās

aicinām seniorus uz sadraudzību
18. novembra svētku noskaņās!

Iepriekš pieteikties pie  
Jolantas Cukures (t. 28377608)  
vai Ilzes Kolmas (t. 29372676)

Jautājums mācītājam

Lūdzam informēt 
draudzes lietvedi, ja 
ir mainījusies Jūsu 

dzīvesvietas adrese vai 
telefona numurs.

mailto:info%40jezusdraudze.lv?subject=
http://fb.me/jdj.lv
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
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