
kāds var sacīt: „Jēzus piedzima, 
dzīvoja, nomira krusta nāvē un 
augšāmcēlās no mirušajiem manis 
dēļ, lai es, grēcinieks, būtu izglābts 
mūžīgai dzīvībai.”

Vai tu pazīsti šo prieku – prieku 
par to, ka Jēzus reiz piedzima, lai 
tu varētu piedzimt Dievam kā Viņa 
mīlēts bērns, kuram grēki ir piedoti 
un kuram ir dota mūžīgās dzīvības 
dāvana? Ticībā Kristum ikviens to 
arvien var iegūt bagātīgi.

Nekad neaizmirsīsim arī mūsu 
bērniem un mazbērniem stāstīt par 
Jēzu, kurš piedzima tieši tādēļ, lai 
arī viņu piedzimšanai būtu lielais 
mērķis – dzīvē būt Dieva svētītiem 
cilvēkiem un izglābtiem Dieva 
Valstībā.

Kristus dzimšanas svētību 
visiem Dieva ļaudīm vēlot, arī 
bērniem, kuri vēl tikai dzims, un 
arī visiem tiem, kas ar kristību 
un ticību Kristum piedzims  
Dievam kā Viņa bērni šajā jaunajā 
gadā.
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Katra piedzimšana ir vārdos 
neaprakstāms brīnums. Tāpat 
kā jebkas, ko Dievs dara, mums  
arvien būs brīnums. Viņš ir Dievs,  
mēs esam cilvēki. Starp mums un 
Dievu vienmēr ir kaut kas, ko tā arī 
saucam – brīnums.

Jēzus, Dieva Dēla, piedzim-
šana no Jaunavas Marijas arī bija 
brīnums. Kristus piedzimšana 
paceļas augstu pāri jebkura cilvēka 
piedzimšanai. Un tādēļ, ka Jēzus 
reiz piedzima kā cilvēks, ikviena  
cilvēkbērna dzimšana ir ieguvusi  
īsto jēgu un mērķi. Katram 
bērnam, kas tagad ienāk pasaulē, 
ir šī brīnumainā iespēja iegūt Dieva 
svētītu dzīvi un mūžīgo dzīvību šīs 
dārgās dāvanas – pestīšanas – dēļ.  

Jēzus piedzimšana saistās ar 
vārdos neizsakāmi lielu prieku. 
Eņģeļi debesīs priecājās, un arī 
cilvēku sirdis tika piepildītas ar lielu 
prieku. 

Vai atceraties Kristus piedzim-
šanas vēstneša – eņģeļa – sacītos  
vārdus? „Es jums pasludinu lielu 

prieku, kas visiem ļaudīm 
notiks.” (Lk 2:10) Prieka 
pamats, kuru iespējams iegūt 
ikvienam, atrodams tieši šeit: 
„Jo jums šodien Pestītājs 
dzimis, Dāvida pilsētā, kas  
ir Kristus, Tas Kungs.”  
(Lk 2:11) Mūsu patiesais  
prieks ir šajos vārdos: „Jums 
Pestītājs dzimis...” 

Arī Mārtiņš Luters kādā 
Ziemsvētku sprediķī ir ļoti  
jauki akcentējis: „Eņģelis  
nesaka tik vien, ka Kristus ir  
dzimis. Viņš saka: „Jums, 
jums Viņš ir dzimis!” Jā, tagad 
tu zini – arī tavai piedzimšanai 
ir jēga, tavs dzīves laiks kļūst 
piepildīts ar Jēzus svētījošo 
klātbūtni, tavai dzīvei ir drošs 
mērķis – būt kopā ar svēto, 
mīlošo Dievu, kad dzīves laiks 
būs noslēdzies.

Katra bērna ienākšana 
pasaulē arī ir brīnums. Tas 
ir brīnums, kas sagādā lielu 
prieku vecākiem, tuviniekiem, 

draugiem. Evaņģēlijā lasām, 
piemēram, par Jāņa Kristītāja 
piedzimšanu. Eņģelis sacīja 
Jāņa tēvam: „Tev būs liels 
prieks un līksmība, un 
daudzi priecāsies par viņa 
piedzimšanu.” (Lk 1:14)

Šādai prieka gaisotnei 
būtu jāvalda ap katra bērna 
šūpulīti. Katram bērnam 
jāpiedzīvo un jāizjūt, ka viņš 
ir ļoti gaidīts, mīlēts un ka par 
viņa ienākšanu ģimenē visi 
no sirds priecājas. Arī jaunajā 
gadā daudzās ģimenēs 
piedzims bērni, un vecāku 
prieks pavisam noteikti būs 
ļoti liels. Tomēr ir kāds vēl 
lielāks prieks par to, kuru 
izdzīvojam, bērnam fiziski 
piedzimstot. Tas ir prieks 
par cilvēkbērna piedzimšanu 
debesīm. Proti, kad cilvēks 
kristības sakramentā un ticībā 
Kristum kā savam Glābējam 
piedzimst Dievam. Varenākais 
prieks patiešām ir tad, ja 

„Jums šodien Pestītājs dzimis.” /Lk 2:11/

mācītājs Erberts Bikše



 Cilvēki nereti domā, 
ka ir jāatdara otram ar 
to pašu, kas tev darīts. 
Piemēram, bērnam, kas  
tiek apcelts skolā, vaja-
dzētu apcelt tos, kas 

viņu aiztiek. Bet Pāvils pamāca: „Ja 
tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; 
ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā 
darīdams, tu sakrāsi kvēlojošas ogles uz 
viņa galvas.” (Rm 12:20)

Šīs kvēlojošās ogles ir labums!  
Labuma spēks izmaina cilvēkus, tas arī 
palīdz vest cilvēkus pie Dieva. Pāvils, kurš 
bija lielākais kristiešu vajātājs, kļuva par 
viņu lielāko atbalstītāju un misionāru.

Jēzus māca lūgt par ienaidniekiem: 
„Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs 
savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku 

ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus 
ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, 
kas jūs vajā.” (Mt 5:43-44) Iespējams, 
tas ir pēdējais, ko jūs izvēlētos darīt, bet 
viennozīmīgi – labākais. Vēl viens ierocis 
cīņā pret ļaunumu ir labsirdība. Atbildot 
ar labsirdību, mēs spīdinām gaismu uz 
ļauno un rādām ceļu uz pestīšanu. 

Bet visspēcīgākais ierocis ir Dieva  
Vārds – Evaņģēlijs. Pāvils saka: „Ņemiet 
arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara  
zobenu, tas ir, Dieva Vārdu.” (Ef 6:17) 

Kad ar mīlestību sludinām Dieva  
Vārdu un cīnāmies pret ļaunu ar Dieva  
pavēlēm, lūgšanām, labsirdību un 
Evaņģēliju, mēs sakrājam kvēlojošas 
ogles – darot, kā Dievs to vēlas un kas 
Dievam rāda godu un slavu. 

 No 5. līdz 7. novembrim Arēnā 
Rīga notika Cerības Festivāls. „Arēna visas 
dienas bija pārpildīta,” stāsta Aldis Krieviņš. 
„Sestdien pasākumu apmeklēja rekordliels 
skaits cilvēku – 14100. Uz aicinājumu nodot 
savas sirdis Dievam šajās dienās atsaucās ap 
3000 cilvēku. Protams, vispilnīgākā statis-
tika ir Dieva ziņā.” Pasākuma organizēšanā 
iesaistījās arī mūsu draudzes locekļi – 
diriģents Aigars Āboliņš, kā arī dziedātāji, 
mūziķi un padomdevēji. 
 Iznācis jaunais draudzes  
kalendārs 2011. gadam. Tajā apkopoti  
12 mūsu draudzes locekļu radīti dzejoļi. 
„Biju pārsteigts, jo savā saturā tie paņem 
mūs līdzi cilvēka mūža ritējumā: bērnība, 
jaunība, brieduma gadi, dzīves novakare 
un tad jau arī vārdi par mūžību,” ievadā 
raksta mācītājs Erberts Bikše. Piemēram: 
„Es, bērns, tavās acīs redzu vairāk par 
spoguļvirsmu...”, vai „vērīgāk skatoties  
atpakaļ, var ieraudzīt to kas priekšā”. 
Draudzes kalendāru var iegādāties draudzes 
kancelejā un grāmatu galdā svētdienās pēc 
dievkalpojuma. Kalendāra cena – 1 Ls. 
  Jau otro sezonu ceturtdienu  
vakaros pēc dievkalpojuma norisinās 
Jēzus draudzes Mācekļu skola, kurā ir 
iespēja dziļāk un pamatīgāk izprast Dieva 
vārdu. Šajā sezonā Mācekļu skolu apmeklē 
apmēram divdesmit dažāda vecuma cilvēki, 
bet vēl var pievienoties arī citi gribētāji.  
Vakara pirmajā daļā parasti ir priekš- 
lasījums,  otrajā – diskusija par dzirdēto  
un saprasto. „Šī ir lieliska iespēja pilnveidot 
savas zināšanas un nepaturēt tās pie sevis, 
bet nest Dieva Vārdu pasaulē,” atzīst Kārlis 
Liepkauls-Radiņš. 
 Svētdien, 21. novembrī, notika 
draudzes vīru tikšanās par tēmu „Aizdegt 
liesmu misionāriskai kalpošanai”. Sarunas 
vadīja Kristīna un Jānis Ēči. 
 28. novembrī izlaidumu svinēja 
kārtējā Alfa kursa dalībnieki. Rudenī 
notikušais Alfa kurss ir noslēdzies, jauns 
kurss sāksies nākamā gada februārī. 
 Otrajā Adventa svētdienā,  
5. decembrī, notiks jauno draudzes locekļu 
iesvētības. 
 Ceturtdien, 9. decembrī, plkst. 
18.00 notiks koncerts „Adventa mūzika”. 
Muzicēs Evita Zālīte (soprāns), Lauma Il-
suma (flauta), Vita Kalnciema (klavieres, 
ērģeles), Jēzus draudzes stīgu un kokļu 
ansambļi un slavēšanas grupas. 
 Sestdien, 18. decembrī, plkst. 
18.00 esiet mīļi aicināti uz Latvijas Kultūras 
akadēmijas jauktā kora „Sōla” 12. jubilejas 
koncertu „Kāds man teica...” Programmā: 
Benets, Britens, Dārziņš, Gabrieli, Kasals, 
Melngailis un Persels.
 Svētdien, 19. decembrī, plkst. 
10.00 notiks ceturtā Adventa dievkal-
pojums, kurā piedalīsies arī vīru koris 
„Tēvzeme”.

īsziņas

Diakons Dāgs Demandts

   Pateicoties lozungu tradīcijai, kas radusies Brāļu draudzēs, mēs ik gadu 
saņemam Dieva Vārdu arī gadam jeb gada lozungu. 2011. gadā esam aicināti 
pārdomāt Dieva Vārdu no vēstules romiešiem: „Neļauj ļaunumam sevi 
uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu!” (Rm 12:21) Šajā reizē savās pārdomās 
par nākamā gada lozungu dalās mūsu draudzes garīdznieki.

 Mēs stāvam liela 
uzdevuma priekšā – 
uzvarēt ļaunu ar labu. 
Par kādu cīņu un uzvaru 
īsti ir runa? Apustulis  
Pāvils paskaidro: „Neat- 

maksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, 
domājiet par to, ka varat labu darīt visiem 
cilvēkiem.” (Rm 12:17) Tas nozīmē ne 
tikai saņemties un lēnprātīgi paciest 
pārinodarījumus, bet nemitīgi domāt par 
to, ko varu labu darīt līdzcilvēkiem. Un 
ne tikai domāt, bet, kad ir domāts, tad 
arī praktiski darīt labu visiem cilvēkiem. 

Neviens savā spēkā to nespēj. To 
spēj Kristū no jauna piedzimušais 
cilvēks, kurš, atsaucoties Pāvila izteik-
tajam aicinājumam, ir „Dieva žēlsirdības 
vārdā nodevis sevi pašu par dzīvu, svētu  
Dievam patīkamu upuri”. (Rm 12:1) 

Kristum atdota sirds un dzīve ir dzīve, 
kurā piedzimst šis brīnums – spēja 
uzvarēt ļaunu ar labu. Tas piedzimst tikai 
tādēļ, ka Kristus, kuram cilvēks pieder, 
nemitīgi domā labu un arī dara labu. 

Lai piedzimšanas brīnumiem bagāts  
jaunais Dieva žēlastības gads!

Mācītājs Erberts Bikše

 Uzvarēt ļaunu ar labu – 
it kā vienkāršs ieteikums, 
bet kā to izdarīt? Vai  
labais ir mūsu pašu labie 
nodomi un apņemšanās, 
mūsu pūliņi un centieni  

darīt labus darbus? Būsim godīgi pret 
sevi: mēs ārēji varam izturēties laipni,  
bet kas notiek mūsu sirdī, kad  
sastopamies ar ļauno? 

Bībelē lasām, ka visa labā avots ir  
Dievs, kurš savu labestību vispilnīgāk 
atklāj Jēzū Kristū, kas mūsu grēku dēļ 

ir cietis un miris pie krusta, kā arī ir 
augšāmcēlies un mūžīgi dzīvs. Viņš arī 
vēlas, lai visi, kas kristībā vienoti ar Viņu, 
varētu sacīt: „Vairs nedzīvoju es, bet 
manī dzīvo Kristus.” Viņš vēlas stiprināt 
un uzturēt ticībā, Svētajam Garam  
darbojoties caur Dieva Vārdu, Viņa miesu 
un asinīm Svētajā Vakarēdienā, kā arī 
mainīt mūsu sirdis. Jo tikai tad, ja paši 
esam Dieva labestības, mīlestības un 
piedošanas spēku saņēmuši, varam sacīt 
kā Pāvils: „Es visu spēju tā spēkā, kas 
mani dara stipru.” 

Evaņģēlists Haralds Biete



principā pamatideja bija grāmatiņas – ar 
vadvārdu katrai dienai. 
Latviešu valodā vārds „lozungs” 
tiek asociēts ar vārdiem „lozēt, loze, 
loziņš”. Lozungi tiešām ik gadus tiek 
izlozēti. Kā tas notiek? 
 Šī izloze notiek katru gadu  
maija sākumā Hernhūtē. Viņi pielūdz 
Dievu, un tad tiek izvilkts Dieva  

Vārds katrai die- 
nai. Tās kopumā 
ir aptuveni 1.600 
zīmītes, kas ir 
sanumurē tas . 
Bībeles panti no  
Vecās Derības 
tiek izlozēti – 
tas ir apsolī- 

juma vārds, bet 
Jaunās Derības teksts tiek piemek- 

lēts – tas ir apsolījuma piepildījuma  
vārds. Ir cilvēki, kas to dara. Ja kāds  
no pantiem ir izlozēts, tad 3 vai  
4 gadus tā nav, un pēc tam to atkal liek 
iekšā. Bet lozēšanas tradīcija kā tāda 
viņiem pastāvēja dažādās lietās. Tas ir  
apustuliskais princips. 
Kādā ziņā?
 Bībelē lasām, ka tad, kad 
vajadzēja izvēlēties jaunu mācekli Jūdas 
vietā, viņi lozēja, pielūdzot Dievu. Arī  
citos gadījumos, piemēram, reiz lemjot 
par bīskapu Brāļu draudzei – viņi sprieda,  
kas būs vadītājs, un kādam bija ideja, 
ka par vāciski tā saukto „Generalälteste” 
jeb vecāko bīskapu jānominē Jēzus Kris-
tus. Pārējie piekrita. Viņi vilka lozungu, 
un Jēzum nekas nebija iebilstams. 
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 Katrs lozungs parasti ir viens 
pants no Bībeles. Esmu dzirdējusi 
ļaudis sakām, ka nevar Dieva Vārdu 
šādi izraut no konteksta. 
 Skaidrs, ka tā, tomēr tas mudina  
lasīt Dieva Vārdu. Un veido pieradumu.  
Tā ir laba tradīcija, kas darbojas  
joprojām. Vācu valodā vien iznāk ap 
miljons lozungu grāmatiņu eksemplāru. 
Arī daudzas pazīstamas personības ir 
lasījušas lozungus – Bismarks, Gēte, 
Bonhēfers, Vācijas prezidents Joahims 
Rau u.c. Turklāt šāda tradīcija vieno 
neredzamām saitēm kristiešus daudzās 
zemēs. Valodu, kādās tiek izdoti lozungi, 
vien ir ap 50. Turklāt šī tradīcija ir bez 
jebkādas ideoloģijas. Dieva Vārds pats 
runā un dara savu darbu. 
Kad lozungu tradīcija sasniedza  
Latviju? 
 Lozēšanas tradīcija bija izplatīta 
18. gadsimtā. Bet starpkara periodā tā 
panīka. Interesantākais bija pēckara  
gados, kad neko no kristīgās literatūras 
nebija atļauts iespiest. 70.-to gadu 
sākumā tomēr atļāva izdot Baznīcas 
kalendāru, un arhibīskaps Matulis 
uzņēma kontaktus ar Brāļu draudzes  
mācītāju un bīskapu Teo Gilu, un 
kalendārā tika publicēti lozungi, lai gan 
pilnīgi bez atsaucēm, ka tie būtu Brāļu 
draudzes lozungi. Tagad gan ir. Jāmin, 
ka lozungu tradīcija ir izplatīta vairākās 
mūsu luterāņu draudzēs, piemēram, ejot 
ārā no baznīcas, cilvēks saņem salocītu 
lapiņu ar Dieva Vārdu. Un tā ir laba lieta. 

 Daudziem iemīļota dāvana  
Ziemsvētkos ir lozungu grāmatiņa,  
kas dāvā brīnišķīgu iespēju ik  
rītu  sākt ar Dieva Vārdu vai arī 
paturēt to kā pārdomu vadmotīvu 
visas dienas garumā. Izrādās,  
lozungu tradīcija pastāv jau 280 
gadus, un lozungu grāmatiņas tiek  
izdotas aptuveni 50 valodās. Par 
to, kā šī tradīcija radusies, stāsta 
mācītājs un Brāļu draudzes misijas 
Latvijā pārstāvis Gundars Ceipe. 

Kā un kur radās lozungu tradīcija? 
 18. gadsimta sākumā 
kādi dedzīgi ļaudis, kas bija padzīti 
evaņģēliskie kristieši no katoliskās 
Bohēmijas un Morāvijas, apmetās 
Hernhūtē, Vācijā. Kā teikt, kur tā Kunga 
gars, tur – brīvība: viņi bija ļoti radoši 
cilvēki – tādi, kas ir brīvi un pastāv 
Evaņģēlijā. No šīs mikroskopiskās vietas 
ir nākušas daudzas lietas, kas izplatījušās 
pa visu pasauli – tā sauktās Hernhūtes 
zvaigznes, daudz dziesmu, kas ir  
Dziesmu grāmatā, fiksētās cenas, skatu 
torņi – vismaz tur ir vecākais skatu tor-
nis Saksijā... un lozungi. Turklāt lozungi 
ir proto ideja kalendāriem, ar ko pilna  
pasaule – sieviešu, makšķernieku, 
kristiešu utt. 
Tad kā pati ideja par lozungiem 
radās?
 Tas sākās tā – viņi, dienu 
sākot, uz lapiņām rakstīja Dieva Vārdu.  
Uzraksta un iedod citam. Un tas bija lo-
zungs dienai. Grāfs Cincendorfs tos pēc 
tam salika kopā katrai dienai. Tātad Ar mācītāju G. Ceipi sarunājās Santa Cileviča

Nākamā gada lozungs ir „Neļauj 
ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari 
ļaunu ar labu.” (Rm 12:21) Šajā izdevumā 
jau varam lasīt mūsu draudzes garīdznieku 
pārdomas par to, bet mēs labprāt padalītos 
tanī, kā draudzes locekļi izdzīvo un saprot 
šo Dieva Vārdu. Tāpēc aicinām piedalīties 
akcijā „Gada lozungs 2011 rakstu zīmēs”. 

Piedalīties var ikviens rakstīt gribošs un 
varošs draudzes loceklis. Lai piedalītos, 
jāapraksta vai nu atgadījums no paša vai 

citu dzīves, neliels stāstiņš vai liecība, 
kas būtu saistīti ar lozunga tekstu vai  
tematiku. Maksimālais apjoms jeb rakstu 
zīmju skaits – 2011. 

Darbiņus gaidīsim no 2011. gada  
1. janvāra līdz 1. septembrim. Tos varat 
iesniegt draudzes kancelejā vai sūtīt uz  
e-pastu info@jezusdraudze.lv. 

Interesantākos publicēsim draudzes 
izdevumā un mājas lapā, un labākie autori 
saņems veicināšanas balvas. 
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Lai uz brīdi atgūtos no dienas 
rūpēm, Ieva ir izgājusi pastaigāties 
dārzā pie mājas. Cauri plašajiem  
viesistabas logiem viņa redz, ka 
Varim ir izdevies pilnībā pievērst 
sev Karlīnas un mazā Jēkaba – viņu 
bērnu – uzmanību. Varis ir uzcēlis 
istabā telti un spēlē ģitāru maza-
jiem, kuri nu ir aizmirsuši visus 
niķus, kas vēl pirms brīža pārbaudīja 
vecāku pacietību. Šī nelielā epizode 
no Kārklu ģimenes ikdienas raksturo  
daudz ko no Ievas un Vara sacītā 
intervijā „Jēzus Draudzes dzīvei”. 
Par bērnu ienākšanu ģimenē un 
svētību, kas nāk tiem līdzi. Par to, 
ka bērni vecākus māca ne mazāk, 
kā vecāki bērnus. Par to, ka mums ir 
jābūt atklātiem – ar bērniem, vienam 
ar otru, ar apkārtējiem. Un ar Dievu.

Pie Kārklu ģimenes ciemojās 

Lelde un Ivars Kupči

Kas ir jūsu ģimenes prioritātes 
šobrīd?

Varis: Daudz domājam par bērniem. 
Runājam un pārdomājam savā starpā, 
kā tos labāk audzināt. Gaidām savu trešo 
bērniņu – domājam, kā būs ar trim. Un, 
protams, ir praktiskā dzīve un garīgā dzīve, 
kuras pastāv līdzās. 

Ieva: Šajā laikā nevar nedomāt par prak-
tisko pusi, kā izdzīvot, nopelnīt. Domājam 
arī par savām attiecībām. Vispār ir daudz, 
par ko domāt, dažkārt tās daudzās domas 
nomāc – bet Dievs ir tas, kas palīdz caur 
lūgšanu sakārtot prioritātes. Un īstenībā 
mums nav jāsatraucas. 

Kas ir jūsu abu nodarbošanās?
Varis: Esmu mācījies un strādāju par 

fizioterapeitu, man ir sava privātprakse. 
Ieva: Es studēju psiholoģiju, bet 

pārsvarā esmu strādājusi nekustamo 
īpašumu sfērā – gan dzīvojot ASV, gan 
Latvijā. Studiju laikā pusgadu strādāju ar 
garīgi atpalikušiem pieaugušajiem. Šobrīd 
audzinu mājās bērniņus. Bet gribētu vēl 
mācīties. 

Kā jūs iepazināties viens ar otru?
Varis: Tas bija kristīgā nometnē „Via 

de Kristo”. Mēs pirmo reizi saskatījāmies 
Rubenes baznīcā 2005. gadā. Es biju no 

Tērvetes draudzes, Ieva no Jēzus draudzes. 
Ieva: Pēc tam mēs satikāmies mazajā 

mājas grupiņā, uz kuru mūs katru bija 
uzaicinājuši neatkarīgi cilvēki. Es tolaik tikai 
mēnesi biju Latvijā, pēc kura biju plānojusi 
atgriezties atpakaļ Amerikā. Satikāmies, un 
tā es vairs atpakaļ neaizbraucu.

Varis: Sapratām, ka mums vairs nav 20 
gadu, bet jau 30, arī daudzi citi mums ir 
teikuši: jums viss notiek divreiz ātrāk! Pēc 
gada pazīšanās mēs apprecējāmies Jēzus 
baznīcā. 

Ieva: Neticas, ka esam precējušies  
tikai četrus ar pusi gadus – liekas, ka tik 
daudz piedzīvots, tūlīt būs trešais bērniņš, 
ir sajūta, it kā mēs kopā būtu divreiz ilgāk. 
Bet joprojām notiek pieslīpēšanās vienam 
pie otra. Nākam no ļoti dažādām ģimenēm. 
Varis nāk no 6 bērnu ģimenes, kas dzīvojusi 
laukos, un no ļoti mākslinieciskas vides.  
Mēs ar brāli esam divi bērni saviem 
vecākiem, dzīvojuši 13 gadus Amerikā, 
esam daudz ceļojuši.

Kā jūs nonācāt līdz baznīcai un Jēzus 
draudzei?

Varis: Mūsu ģimenē gandrīz katrs spēlē 
kādu mūzikas instrumentu, daži glezno. Es 
pats mācījos klavierspēli. Rīt, piemēram, 
man jāspēlē ērģeles dievkalpojumos  

Annenieku un Zaļenieku draudzēs. Šad tad 
aizvietoju brāli, kurš ir ērģelnieks. Baznīcā 
es īstenībā ienācu caur mūziku. Es neesmu 
audzis ticīgā ģimenē, bet caur mūzikas 
kalpošanu Valmieras draudzē  mūsu ģimene 
palēnām ienācām baznīcā. 

Ieva: Es esmu uzaugusi Jēzus baznīcā, 
biju aktīva jauniešu kalpošanā, Svētdienas 
skolā. Protams, Dievu piedzīvo katrs pats 
caur savu sirdi, to nevar pārmantot no 
vecākiem. 

Esam viesojušies vairākās citās 
draudzēs. Esam diezgan ekumeniski 
orientēti, mums ir gan baptistu, gan katoļu 
draugi. Kādu laiku esam gājuši arī uz Lutera 
draudzi, kas mums ir tuvāk mājām. Bet ir 
vajadzīgas savas mājas un piederība – un 
ģimenei ar bērniem Jēzus draudze ir ļoti 
laba un piemērota. 

Tā kā esmu bijusi arī daudzās Amerikas  
baznīcās, līdz galam grūti pieņemt 
luterānismu, gribas vairāk dzīvīgumu – 
kaut kas pietrūkst. Tad to meklējam ārpus 
mūsu baznīcas – ko gribētos, lai tas ir mūsu 
draudzē. 

Varis: Gribas vairāk slavēšanu – ģitāras, 
bungas, kaut ko aktīvāku. Varbūt tā tāda 
mūsu vecuma krīze, kad to gribas, varbūt 
vēlāk  kļūsim konservatīvāki? 
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Vai ir kādas tradīcijas jūsu ģimenē 
Adventa vai Ziemassvētku laikā?

Ieva: Veidojam Adventa vainagu,  
svinam katru Adventi. Cepam piparkūkas. 
Braucam kopā pēc Ziemassvētku eglītes, 
tad greznojam ar bērniem. Mēs gan parasti 
izvēlamies priedi egles vietā, jo tās nebirst, 
un to mežā ir vairāk par eglēm. 

Varis: Ziemassvētku vakarā pagājušo- 
gad pirmoreiz bijām tikai mēs četri – ar 
dziesmām, dāvanām. Tā bija fantastiski 
laba sajūta – pašam sava ģimene! Ievai 
Ziemassvētkos ir gan dzimšanas diena, gan 
vārda diena, tad mums ir kopīgas vakariņas 
un trīskārši svētki.

Kas jūsu ģimenē mainījies līdz ar 
jūsu bērnu piedzimšanu?

Varis: Viss. Mēs paši, noteikti. Daudz 
kas ir jānoliek malā, mācos pacietību. 
Tam visam papildus vēl vienam pie otra 
jāpieslīpējas. Bērni ģimenē ienes daudz 
labu lietu. Ir jāizvērtē prioritātes, kas tagad 
ir svarīgs dzīvē, piemēram, veltīt laiku 
bērniem. Laulība mūs vispār katru pamatīgi 
māca.

Ieva: Savā starpā ir vairāk konfliktu,  
kad bērni pārbauda mūsu pacietību. 
Jāmācās visu izrunāt. Kad bijām tikko 
apprecējušies, man amerikāņu draugi 
uzdāvināja grāmatu, kur bija rakstīts, ka 
laulību mums Dievs nedod tāpēc, lai mēs 
būtu laimīgi, bet tāpēc, lai mūs svētdarītu. 
Man tas likās jocīgi, jo laulība asociējās ar 
laimi. Bet tagad es to saprotu. Protams, 
laimes brīži laulībā ir un ne maz, bet starp 
tiem ir daudz grūtu brīžu. Un tieši caur tiem 
mēs maināmies. 

Varis: Pēc grūtībām ir izcīnītas cīņas 
sajūta.

Ieva: Un tā dod tuvību vienam ar otru. 
Kā tie, kas karojuši kopā, iegūst jaunu 
tuvības izjūtu savā starpā. Mums ar Vari 
tagad ir daudz lielāka tuvība nekā tad, 
kad iepazināmies. Bet svarīgi, ka tās cīņas 
izcīnām kopā ar Dievu, uz ceļiem. Kopīgas 
lūgšanas ir ļoti svarīgas. Ļoti novērtējam 
mūsu vecāku, vecvecāku, draugu lūgšanas. 
Nav jau viegli pateikt otram, ka tev ir grūti, 
bet caur to Dievs tiek pagodināts.

Kurš tad kuru audzina vairāk – 
vecāki bērnus vai bērni vecākus?

Varis: Vispirms jau liekas, ka viņi mūs! 
Jēkabs ļoti audzina manu pacietību.

Ieva: Caur dēliņu Jēkabu mūsu ģimenē 
tiešām ir bijušas vislielākās grūtības, bet, 
pateicoties tam, arī vislielākās svētības. 

Kas ir būtiskākais, ko jūs vēlētos 
iemācīt saviem bērniem?

Ieva: Tuvību ar Dievu – piedzīvot to no 
bērnības. Daudz par to lūdzam, lai viņiem ir 
personīga pieredze ar Dievu, ka viņi sajūt, 
ka viņiem ir Kāds, uz ko paļauties. Būt 
atklātiem – gan ar Dievu, gan ar mums. 
Liekas svarīgi, ka bērns vecākiem uzticas, 
nebaidās no viņiem, spēj runāt par visu, 
kas viņa sirsniņā. 

Varis: Salikt vērtības pa plauktiņiem. 
Dzīvot pēc baušļiem.

Ieva: Daudz domāju, cik svarīgs ir 
mūsu kā vecāku piemērs. Mēs nevaram 
bērnu vien aizvest uz Svētdienas skolu un 
cerēt, ka tur viņa vērtības sakārtos. Bērni ir 
mūsu atspulgs, un to mēs ikdienā redzam.

Kas ir būtiskākais, ko jūs vēlētos 

iemācīties kā vecāki?
Ieva: Es gribētu iemācīties dzīvi 

baudīt lēnāk, neskriet tik ātri un novērtēt  
katru mirkli. Dzīvot tajā mirklī, kurā tu 
atrodies, nevis skriet laikam pa priekšu. 
Nedomāt tik daudz par to, kā būs, kad 
bērni būs paaugušies, kad varbūt būs 
vieglāk. Mācīties vairāk piedzīvot prieku, ko 
bērni dod tieši tagad. Pēc dabas esmu ļoti  
sabiedriska un aktīva, un tagad zinu, 
kāpēc Dievs mani ir nolicis mājās jau uz 
ilgāku brīdi – lai Viņš var manī izkausēt tās  
lietas, kas Viņam manī nepatīk. Bet tas  
bieži ir arī diezgan sāpīgi. 

Varis: Vēlētos mācīties patiesumu un 
atklātību – pret sevi, vienam pret otru, 
pret bērniem. Pret Dievu. Tas dod brīvības 
sajūtu, ka neesi sapīts, sasiets. 

Jūsu ģimenē ir divi bērni, šobrīd 
gaidāt trešo. Ko nozīmē gaidīt bērna 
piedzimšanu 9 mēnešu garumā?

Varis: Man tas saistās ar daudzām 
praktiskām lietām – lielāku mašīnu, jaunu 
gultu... kā mēs uz priekšu iztiksim.

Ieva: Bet Dievs audzina arī paļaušanos, 
ka Viņš rūpēsies. Pāri visam ir tas, ka šis 
bērniņš ir Dieva gribēts, ne tikai mūsu 
gribēts. Pirms vēl šis bērniņš pieteicās, jutu, 
ka mana sirds tiek sagatavota. Mēs jūtam 
svētības, kas ir ienākušas mūsu ģimenē, 
viņam vēl nedzimušam – caur to, ka viņš ir. 
Mūsu attiecībās ar Vari ir ienākusi jauna, vēl 
nebijusi tuvība. Es biju lūgusi, kāda sieva es 
gribētu būt, un Dievs caur šo bērnu man ir 
atbildējis. Caur upuri un grūtībām. 

Varis: Ģimene iegūst citu vērtību, kad 
tev ir bērni. Tā ir svētība, kas jānovērtē ik 
brīdi. Es augu. Ja man nebūtu bērnu, es 
paliktu tajā pašā stāvoklī, daudzas lietas 
man neatklātos.

Ko jūs gribētu novēlēt draudzei  
Kristus dzimšanas svētkos?

Varis: Iegūt un saglabāt brīvību,  
patiesumu, atklātību – pret sevi, pret  
citiem, pret Dievu. Jāsāk katram ar 
sevi, lai mēs kopīgi varam ko izveidot.  
Gribēt mainīties, saredzēt lietas, ko  
vajag mainīt. Kā teica Rainis – pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!

Ieva: Kristiešiem ir viegli rādīt to, kas 
ir vēlams, kā mums vajadzētu izskatīties 
kā kristiešiem... Bet brīvība un tuvība ir 
iegūstama caur to, ka mēs esam atklāti  
viens pret otru. Novēlu gan sev, gan  
citiem būt atvērtiem Dieva vadībai savā 
dzīvē – bez saviem uzstādījumiem, ko mēs 
no Viņa gribam.

Foto no personīgā arhīva
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 Reiz sensenos laikos kādā ciematā dzīvoja vecs 
mācītājs. Viņš bija ļoti cienīts vīrs, dievbijīgs un garīgos 
jautājumos prasīgs cilvēks. Mācītājs gandrīz visu savu 
laiku pavadīja vienatnē kalnos, kur bija uzcēlis sev  
necilu būdiņu. Tur viņš nodevās lūgšanām, Bībeles 
studijām, gavēja, pārdomāja Jēzus dzīvi un veidoja  
savas personiskās attiecības ar Dievu. Tikai divas reizes  
gadā – Ziemsvētkos un Lieldienās, viņš sakravāja 
pauniņu ar nepieciešamajām lietām un uz pāris 
dienām pameta savu patvērumu, lai dotos  
lejā sludināt ciema ļaudīm Evaņģēlija vēsti – par  
Kristus dzimšanu Ziemsvētkos un par Kristus  
krustā sišanu un augšāmcelšanos Lieldienās. 
 Viņš sludināja no sirds un arī draudze 
klausījās no visas sirds. Šīs divas dienas gadā 
bija notikums gan mācītājam, kurš tik ļoti juta 
mazāko brāļu un māsu garīgās slāpes pēc Vārda, 
gan arī draudzei, kas kāri tvēra katru vārdu no tik 
cienījamā mācītāja mutes. Pēc tam viss atgriezās 
ierastajā ritmā – mācītājs savā cellē un patvērumā –  
kalnos, bet draudze – savās rūpēs un ikdienā. Mācītājs 
neiesaistījās pārējā draudzes dzīvē. Tā viņam šķita 
pārāk saimnieciska, sadrumstalota un reizēm pat 
liekulīga. Galu beigās draudze ļoti labi iztika bez 
mācītāja, un vēl labāk iztika mācītājs – kalnos, savā 
dzīvē, bez draudzes.
 Reiz pēc Ziemsvētku sprediķa pie macītāja 
pienāca maza meitenīte. Mācītājs, viņu uzlūkojis, 
jautāja, kas uz sirds. Un meitenīte sāka bērt vārdus 

kā pupas: „Mīļo mācītāj, es zinu, ka visus ciema 
ļaudis jau sen nodarbina kāds jautājums, viņi par to 
spriež un diskutē, ir pat izkāvušies, tomēr netiek ne 
pie kādas skaidrības. Bet jums pajautāt baidās, jo jūs 
esat tik gudrs un tik skaisti mums sludināt, ka nudien 
negribam izskatīties kā muļķi jūsu acīs, it īpaši jau 
pieaugušie.” 
 „Kas tas ir par jautājumu, man bērns? Jautā 
droši, apsolu, ka nevienu nenosodīšu,” – mācītājs,  
notupies blakus meitenītei, iedrošinoši teica.
 „Jūs sakāt, ka Jēzus bija patiess Dievs un arī 
patiess Cilvēks?” – meitenīte nedroši iesāka.
 „Jā, tā ir!” – atbildēja mācītājs.
 „Jūs sakāt, ka Viņš izmācījās par galdnieku un 
savas dzīves laikā darīja daudz brīnumu?” – meitenīte 
turpināja.
 „Jā, arī tas ir tiesa!” – mācītājs apstiprināja. 
 „Bet sakiet, kā Jēzus, piedzimis Ziemsvētkos 
un krustā sists jau Lieldienās, varēja to visu paveikt? 
Viņam taču bija tikai četri mēneši!”  
 Šajā brīdī mācītājs zaudēja līdzsvaru un 
apvēlās augšpēdu. Viņa priekšā kā filmā skrēja kadri 
no viņa, vientuļnieka, dzīves augšā kalnos, kur viņš 
garas stundas pavadīja, pārdomādams Jēzus dzīvi. 
Viņš domāja, ka draudzei pietiek ar Ziemsvētkiem un 
Lieldienām – Kristus dzimšanu un augšāmcelšanos, bet 
pārējā Jēzus dzīve ir tikai viņa, dievbijīga vientuļnieka, 
prioritāte. Viņš bija domājis, ka Jēzu sastaps tur augšā –  
kalnos, vienatnē, bet Jēzus Pats viņu atrada šeit, lejā, 
draudzē, caur šo mazo meitenīti. Mācītājs aptvēra, 
cik ļoti viņš maldījies, un turpmāk palika draudzes 
vidū, un katra svētdiena kļuva par Ziemassvētkiem un 
Lieldienām.

Draudze gatavojas Ziemsvētku  
uzvedumam, kurā tiks izspēlēts Kristus  
piedzimšanas stāsts no Lūkas 
evaņģēlija. Lomas sadalītas, notiek pir-
mais mēģinājums... Tomēr kaut kas nav 
tā, kā vajag. Bet kas?

„Varbūt tas, ka mēs spēlējam bez 
„uguntiņas”, bez aizrautības?” kāds  
secina. „Jo vārdi, ko mēs sakām, ir 
sveši vārdi. Tie nav mūsējie. Mēs viņus 
nemaz nepazīstam, tos cilvēkus, kurus 
mēs attēlojam.” 

Iestājas klusums. Piepeši mācītājs 
saņem kādu ziņu... un notiek kas 
negaidīts... Kas? To uzzināsi, atnākot uz 
Ziemsvētku uzvedumu Jēzus draudzē 
š.g. 24. decembrī plkst. 16.00 vai  
25. decembrī plkst. 18.00. 

Ziemsvētku 
uzvedums Svētdien, 5. decembrī 

plkst. 10.00 jauno draudzes locekļu 
iesvētes dievk.
Ceturtdien, 9. decembrī, 

plkst. 18.00 Adventa laika 
muzikālais vakars
Svētdien, 12. decembrī, 

plkst. 10.00 Trešā Adventa dievk. 
(TV dievk.)
Ceturtdien, 16. decembrī, 

plkst. 18.00 Nedēļas dievk.
Sestdien, 18. decembrī, 

plkst. 18.00 Kora „Sōla” koncerts 
Svētdien, 19. decembrī, 

plkst. 10.00 Ceturtā Adventa dievk.  
Piedalās vīru koris „Tēvzeme”
Ceturtdien, 23. decembrī, 

plkst. 18.00 Nedēļas dievkalpojums
Piektdien, 24. decembrī, 

plkst. 16.00 Ģimeņu dievk. ar 
Ziemsvētku uzvedumu

Dievkalpojumi un pasākumi Adventa un Ziemsvētku laikā

       plkst. 19.00 Ziemsvētku svētvakara 
dievk.
Sestdien, 25. decembrī, 

plkst. 10.00 Ziemsvētku dienas dievk.
plkst. 18.00 Ziemsvētku uzvedums

Svētdien, 26. decembrī, 
plkst. 10.00 Otro Ziemsvētku dievk.

Ceturtdien, 30. decembrī, 
plkst. 18.00 Nedēļas dievk.

Piektdien, 31. decembrī, 
plkst. 18.00 Vecgada vakara dievk.

Sestdien, 1. janvārī, 
plkst. 12.00 Jaungada dienas dievk. 

kopā ar vācu ev.-lut. draudzi
Svētdien, 2. janvārī, 

plkst. 10.00 Dievk.  
plkst. 17.00 Draudzes eglīte

Ceturtdien, 6. janvārī, 
plkst. 18.00 Zvaigznes dienas dievk.
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Mareks Stefaņenkovs, 
arhitekts 

Mārīte Ciemiņa,  
grāmatvede

Diāna Mežecka,  
skolotāja 
 Pirmkārt, tā ir Dieva mīlestība, 
sūtot Savu Dēlu katram no mums. Otrkārt, 
Dievs vislabāk var lietot tos cilvēkus, kas 
ir gatavi paklausīt šķietami neiespējamās 
lietās. Marija paklausīja Dievam, necerot 
uz apkārtējo cilvēku sapratni. Jāzeps 
paklausīja eņģeļa teiktajam, rēķinoties 
ar apkārtējo šaubām un nosodījumu 
(kaut arī nosodījumam nebija pamata).  
Gudrie vīri, nonākuši Jeruzalemē pie 
Hēroda, ar visām dārgajām dāvanām 
devās uz Betlēmi pie kūtiņā dzimuša 
ķēniņa. Gani, dzirdējuši eņģeļu vēsti, 
devās uz kūtiņu un izpauda šo vēsti tālāk, 
kaut arī viss izklausījās tik neticami. 
 Vai mēs starp nekristiešiem šad 
tad nenoklusējam savu pārliecību tikai 
tāpēc, ka domājam – tas izklausīsies 
neticami?

Juris Križanovskis, 
arhitekts 
 Svarīgākais Ziemsvētku 
notikumā ir Dieva Dēla – Jēzus 
piedzimšana. „Tas bija paties-
ais gaišums, kas nāca pasaulē, 
kas apgaismo ikvienu cilvēku”  
(Jņ 1:9). 
 Caur Viņu tika piepildīts 
Dieva apsolījums: „...jo bauslības 
gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību 
ikviens, kas tic.” (Rm 10:4)   

 Noteikti, ka Jēzus 
dzimšana. Dievs deva savu 
Vienpiedzimušo Dēlu, lai glābtu 
mūs un piedotu mums mūsu 
grēkus. Tas arī ir vissvarīgākais.  
 Katru dienu mums ir 
iespēja nožēlot grēkus un lūgt 
Dievam piedošanu. Manuprāt, 
Ziemsvētku laiks ir ļoti īpašs, jo 
katram ir lietas, ko pārdomāt, 
mainīt, un mainīt savu dzīvi mēs 
varam tikai ar Dieva palīdzību un 
svētību. Es šajā laikā pārdomāju 
visas kļūdas, kuras esmu pieļāvusi, 
kļūstu piezemētāka, meklēju sirdī 
mieru un no jauna cenšos veidot 
attiecības ar Dievu! 
 Viss Ziemassvētku laiks 
un notikums ir ļoti svarīgs. K

as
, t

av
up

rā
t,

 ir
 s

va
rī

gā
ka

is
 Z

ie
m

sv
ēt

ku
 n

ot
ik

um
ā?

Dita Prēdele, 

 Miers virs zemes un miera 
Evaņģēlija uzvara. Mēs saņemam 
visbrīnišķīgāko dāvanu Ziemassvētku 
notikumā.

studente, bankas darbiniece

 Manuprāt, svarīgākais Ziemas-
svētku notikumā ir tas, ka tiem, kas bija 
gaidījuši Glābēju ar atvērtu sirdi, ziņa no 
eņģeļiem nešķita dīvaina. Viņš piedzima 
necilā kūtī kā mazs bērniņš. Gani savu 
Glābēju un Ķēniņu pielūdza tādu, kāds 
Viņš bija. Viņi uzticējās un ticēja, ka  
Dievs paveiks, ko iecerējis. Mēs savukārt 
redzam, ka Dievs to paveica, un varam 
gavilēt no visas sirds. 
 Man šobrīd svarīgākais ir dot 
iespēju valdīt Ķēniņam nevis kūtiņā, bet 
manā dzīvē.  Intervēja: Gundega Biete

Foto: no personīgajiem arhīviem

 Manuprāt, svarīgākais ir 
Ziemsvētku gaidīšanas laiks, kad četras 
svētdienas līdz Ziemsvētkiem, Kristus 
dzimšanai, iededzam pa vienai svecei  
Adventa vainagā, tā apliecinot, ka 
gaidām šo Kristus atnākšanu.
 Ziemsvētki ir notikums mūsu 
sirdij un prātam. Tas ir piedošanas laiks. 
Ziemsvētkos vienmēr esmu kopā ar savu 
ģimeni. Tā ir satuvināšanās. Reizēm kļūst 
skumji, kad aizdomājos par tiem, kuri 
šajos svētkos nevar būt kopā ar saviem 
tuviniekiem. Par tām ģimenēm, kuras  
nevar atzīmēt šos svētkus tā, kā gribētos, 
jo nav līdzekļu. Bet zinu, ka šīs ģimenes 
vieno mīlestība, gaišums un ticība... Pats 
galvenais jau nav apdāvināšana, bet gan 
būt līdzās saviem mīļajiem.
 Jāsaka godīgi, ka ne reizi  
neesmu bijusi baznīcā Ziemsvētku 
vakarā, bet ļoti vēlētos aiziet. Ceru, ka 
šogad pierunāšu savus mīļos doties turp 
visiem kopīgi.

skolniece 
Enija Alpe, 



„Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai 
jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu 
pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu.” (2Kor 9:8)

Klāt Adventa laiks! Ikdienas steiga pamazām pierimst 
un tās vietā ienāk miers, prieks, mīlestība un vēlēšanās 
kādam labu darīt. 

Diakonijas darbinieki aicina brāļus un māsas Kristū, 
kuriem rocība atļauj, Ziemsvētkos iepriecināt vecākās 
paaudzes draudzes locekļus, sagatavojot viņiem svētku 
sveicienu. Pie diakonijas darbiniekiem varat saņemt 
aploksni, kurā būs informācija par dāvanas saņēmēju, 
ieteikumi dāvanas saturam un tās nodošanas kārtība. 
Aploksnes var saņemt baznīcā pēc dievkalpojuma, 
draudzes kancelejā un draudzes namā (Rīgā, Dzirnavu 
ielā 118) pie Līvijas un Jolantas. 

Sagatavotās dāvanas jānodod draudzes namā 
vai kancelejā līdz 19. decembrim.

DIEVKALPOJUMI
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

LŪGŠANU STUNDA
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18

Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
                    no plkst. 19.30 līdz 21

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14 līdz 20 
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18 
piektdienās no plkst. 10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma

Bibliotēka atvērta 
svētdienās pēc dievkalpojuma        
ceturtdienās pirms dievkalpojuma   
      no plkst. 17.30 līdz 18 
Svētdienas skola bērniem, nodarbības 
pieaugušajiem un Vecāku atbalsta grupa
otrdienās plkst. 18.30,
plkst. 17.30 dziedāšanas nodarbības bērniem

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19

Jauniešu kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
ceturtdienās plkst. 19.30 
Kora vadītājs: Aigars Āboliņš

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā, 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa mēneša otrajā svētdienā,
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

DRAUDZES NAMĀ DZIRNAVU IELĀ 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17. 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676

DIAKONIJA (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien no plkst. 10 līdz 16

Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14, 
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)

Redaktore: Santa Cileviča

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Haralds Biete, Dāgs Demandts, Lelde Kupce, Ivars Kupcis, Gundega 

Biete, Laura Ceļmale, Aldis Krieviņš, Kārlis Liepkauls-Radiņš                

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

Konts, kurā var ziedot un samaksāt draudzes nodevu:
DNB NORD LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga LV-1050

Tālr., fakss 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv

SIRSNĪGI SVEICAM!

Anna Jordane 
Aldonija Berga
Lidija Leja
Ērika Krieviņa
Rute Bērziņa
Livarts Starks
Vera Brencāne 
Vilma Pallo
Iveta Kaizere 
Solvita Loka 
Ingrīda  Zvagūze 
Raitis Krauze 
Uldis Alpe

90 (01.12.)
89 (10.12.)
85 (22.12.)
84 (15.12.)
83 (20.12.)
82 (02.12.)
81 (30.12.)
80 (26.12.)
50 (21.12.)
45 (21.12.)
40 (01.12.)
40 (04.12.)
40 (15.12.)

              Seko savai draudzei 
              twitter.com: @jezusdraudze 

Lilija Graudiņa
Anna Rijkure-Avrameca

KRISTĪTI

Marta Rancāne
Norberts Edgars Rancāns

IESVĒTĪTI

Kristīne Kalniņa

DRAUDZEI  
PIEVIENOJUŠIES

Adventa laika stāsti. – Rīga: IHTIS, 2010. g.
Grāmatas tekstu ir sagatavojusi mūsu 

draudzes Svētdienas skolas skolotāja  
Inese Prāmniece un ilustrējusi  
Daina Mangulsone. Izdevumā iekļauti 
24 stāstiņi bērniem, kas lasāmi  
katru dienu no decembra sākuma līdz 
Ziemsvētkiem. Stāstiņu galvenais  
varonis Pēterītis gatavojas 
Ziemsvētkiem un ir nolēmis 
apdāvināt savu labāko draugu 
Jēzu. Pielikumā ievietotās darba 

lapas palīdzēs dāvanas Jēzum izgatavošanā, 
bet katra stāstiņa beigās ievietotie jautājumi rosinās 
vēlreiz pārdomāt aprakstīto notikumu un izvērtēt savu  
attieksmi pret minēto situāciju.

Kas ir Jēzus? – DVD filma „Stāsts par Jēzu 
bērniem”, 2000. g. 

Filma ģimenei, kas ir veidota pēc filmas „Jēzus” 
motīviem. Tajā attēlota Jēzus dzīve 30.-tajā gadā pēc 

© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 1000 eks., Izdevums iespiests  SIA Dardedze hologrāfija

AICINĀJUMS

Kristus dzimšanas. Bērni dzird 
par kādu vīru no Nācaretes, kurš 
dziedina slimos un pieceļ no nāves 
mirušos. Kas Viņš ir? Iejūkot pūlī, 
bērni vēro Jēzu, viņi ir liecinieki 
tam, kā Jēzu nepatiesi apsūdz un 
sit krustā. Tomēr bērni atceras 
Jēzus apsolījumu un tic, ka Viņu 
atkal satiks. 

Audio: latviešu, krievu, angļu, 
franču, spāņu, vācu, igauņu un 
lietuviešu valodās. Filmas garums:  
58 min.

Sagatavoja Ingūna Stranga

INFORMĒ BIBLIOTĒKA

Diakonijas darba vadītāja  
Līvija Putāne

Labdarības loterija
Līdz 29. decembrim gaidīsim 

dāvaniņas labdarības loterijai, kas notiks 
2011. gada 2. janvārī draudzes „eglītes” 
laikā. Iegūtos līdzekļus izlietosim, lai 
iegādātos  laikraksta „Svētdienas Rīts” 
gada abonementu draudzes senioriem, 
īpaši tiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas. 

Dāvaniņas varat nodot diakonijā –  
draudzes namā, Dzirnavu ielā 118, 
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 
18.00.

Lai Jums gaiši un svētīgi Kristus 
dzimšanas svētki! 


