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  JĒZUS
DRAUDZES
Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: 

Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. /Jesajas 9:5/

(Kristū) apslēptas visas gudrī- 
bas un atziņas bagātības...” 
(Kol 2:3) Un vēl: „ Jēzus mums  
kļuvis par Dieva gudrību...”  
(1 Kor 1:30)

Dievišķa gudrība un vadība  
mums ir absolūti nepiecie-
šama. Bez tās esam pazuduši.

Kad Sābas ķēniņiene dzir-
dēja par Salamana gudrību, 
vai atceraties, ar kādu dedzību  
viņa devās ceļā, pārvarot visas  
tāluma grūtības, lai tikai  
satiktu šo vīru.

Mūsu dedzībai meklēt Dieva 
gudrību un vadību vajadzētu 
būt daudzreiz lielākai, jo no 
tā ir atkarīga mūsu dzīve un 
mūžība. Jēzus piemin Sābas 
ķēniņieni, sakot šādus vārdus: 
„Ķēniņiene nāca... no pasaules  
gala dzirdēt Salamana gudrī-
bu: un redzi, šeit ir vairāk 
nekā Salamans.” (Mt 12:42) 
Jēzus norādīja uz Sevi.

Novērtē Jēzu! Steidzies pie  
Viņa, lai iegūtu gudrību! 
Piedzīvo prieku, sasniedzot 
mērķus!

Iespējams, jums ir kāds 
mērķis, kuru vēlaties aizsniegt.  
Lai mērķus sasniegtu, nepie-
ciešama gudrība, vadība. Jo 
īpaši tad, ja šis mērķis jums ir 
kaut kas pilnīgi jauns  un uz  
to nav iestaigāta taciņa, pa 
kuru vairākkārt jau iets. Ja 
esi kristietis, bieži notiek tieši  
tā - Dievs tev dod priekšstatu 
par kādu mērķi, kādu jaunu 
izaicinājumu, bet Viņš neatklāj  
visas detaļas šī mērķa sasnieg- 
šanai. Tāda nu reiz ir mūsu 
dzīve ticībā. Dažkārt man šķiet,  
ka Dievs tieši tādu to arī ir  
iecerējis, lai tā nebūtu garlai-
cīga, bet gan aizraujošiem 
piedzīvojumiem bagāta. Pāvila 
Vēstulē ebrejiem lasām: „ Ticī- 
ba ir stipra paļaušanās uz to, 
kas, cerams, pārliecība par ne- 
redzamām lietām.” (Ebr 11:1)

Atcerieties stāstu par 
Ābrāmu. Dievs deva viņam 
norādījumu doties uz kādu 
jaunu zemi. Ābrāmam noteikti 
bija desmitiem jautājumu – uz 
kurieni, kā, kāpēc? Dieva at-
bilde bija - uzticies Man. Dievs 
atklāja ļoti svarīgu patiesību: 

paliec pievērsts Man, un 
tu saņemsi visu nepie- 
ciešamo, lai mērķi sasniegtu.  
Gudrības, vadības un atklās-
mes dāvinātājs ir Dievs.  
Ceļš pretī Viņa izvirzītajiem 
mērķiem iespējams, paliekot  
pievērstam Viņam.

Klāt Ziemsvētku laiks. Tiks 
lasīts evaņģēlijs par gudrajiem  
vīriem no austrumu zemes. 
Kādēļ šos vīrus saucam par 
gudriem? Viens no iemesliem -  
viņi bija pievērsti debesīm. 
Tas nenozīmē, ka mums 
visiem jākļūst par astrono-
miem, bet mums visiem jābūt  
pievērstiem debesīm - pievērs- 
tiem Dievam. Austrumu gudrie  
vēroja zvaigznes, bet viņu  
dziļākais mērķis bija skatīties 
vēl tālāk - sadzirdēt runājam 
Dievu. Mērķi, uz kuru jādodas,  
jo Jūdu zemē piedzimis Ķēniņš,  
nepavēstīja zvaigzne. To pa-
vēstīja Dievs, kurš radījis 
zvaigzni. Un atkal Dievs nepa-
teica neko daudz vairāk, bet 
Viņš lika gudro vīru sirdīs 
ticību. Ar to pietika, lai dotos  
ceļā. Kas bija svarīgi, esot ceļā, 

kur bija tik daudz nezināmā? 
Palikt pievērstam debesīm, 
tas nozīmē - Dievam. Ja Dievs 
uzņemas vadību, Viņš to arī 
vislabākajā veidā realizē.

Šis ir ļoti svarīgs atgādinā-
jums arī mums. Mērķu sas-
niegšanai mums visiem ir 
nepieciešama gudrība, vadība 
un spēks, kuru nodrošināt spēj 
vienīgi Jēzus. Aicinot Savus  
mācekļus, Jēzus sacīja: „ Nāciet  
Man līdzi - sekojiet Man!” Tas 
nozīmē - nepazaudējiet Mani 
no sava redzesloka, Es vadīšu.

Pasauli atstājot, Jēzus 
sacīja: „ Es esmu pie jums ik 
dienas līdz pasaules galam...” 
Tas nozīmē: esmu šeit, ja ko 
nezini, nesaproti, jautā droši, 
Es neatstāšu tevi neziņā, kaut 
kur pusceļā stāvot.

Ja gribi aizsniegt mērķus, 
kuriem ir mūžības vērtība, 
paliec lūgšanu sarunā ar Jēzu, 
nemities meklēt dievišķo 
gudrību un vadību pie Viņa. 
Kādēļ tieši pie Jēzus? Tādēļ, 
ka neatrodu ne par vienu 
citu sacītu tādu apgalvojumu,  
kāds ir sacīts par Jēzu: „Kurā  

Svētību vēlot,

mācītājs Erberts Bikše
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P O T C P S Sv Ko mēs kristīgajā draudzē saprotam  
ar vārdu „ slavēšana”, kāda ir tās 
nozīme draudzes ikdienas dzīves 
ritumā un dievkalpojumos?

Slavēšana ir pateicības, pielūgsmes 
un prieka izteikšana par Kristu un visu 
to, ko ar Viņu esam saņēmuši. Patiesa 
slavēšana piedzimst, piedzīvojot Kristu un 
Viņa sniegtās dāvanas. Ļoti uzskatāmi to 
ieraugām Jēzus mātes Marijas sacītajos 
vārdos: „ Mana dvēsele slavē To Kungu, 
un mans gars Gavilē par Dievu, manu 
Pestītāju...” (Lk 1:46-47) Slavēšana ir kaut 
kas tāds, kas vispirms norisinās mūsu sirdīs: 
„ Topiet Gara pilni, ... slavēdami To Kungu 
savās sirdīs.” (Ef 5:18-19) Tas nozīmē - 
ne vienmēr nepieciešami vārdi, lai slavētu  
Dievu. Bet, visticamāk, slava un pielūgsme 
izpaudīsies arī vārdos: „ Jo no sirds pilnības 

mute runā...” (Mt 12: 34) Dievu slavēt mēs 
varam, lai  kur arī atrastos. Dievkalpojumā 
mēs slavējam Dievu lūgšanās, dziesmās, 
liturģijā. Ieskatieties uzmanīgi mūsu 
baznīcas dievkalpojumu kārtībās un jūs 
atklāsiet, ka tur ir ļoti daudz tekstu, ar 
kuriem Dievs tiek slavēts. Ja izdzīvojam 
liturģiju ar sirdi, tā dāvina mums aizraujošu 
sarunu ar Dievu. Tas, ko parasti sauc par 
slavēšanu, proti, kur kāds vai kādi vada 
pārējos pielūgsmes un slavēšanas dziesmu  
dziedāšanā, ir tikai viens no Dieva 
slavēšanas veidiem.

Vēlreiz gribu akcentēt - patiesa 
slavēšana nāk no pieredzes, sastopoties 
ar Dieva mīlestību. Gluži tā, kā tas bija ar 
eņģeļiem, kad viņi slavēja Dievu par Kristus 
piedzimšanu: „ Gods Dievam augstībā, un 
miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts!” 

mācītājs Erberts Bikše

 Svētdien, 4. decembrī, plkst. 
15.00 viesnīcas „Albert Hotel” restorānā 
„Bestsellers” notiks Alfa kursa 2011. gada 
rudens sezonas izlaidums.  
 Svētdien, 11. decembrī , plkst. 
10.00 notiks jauno draudzes locekļu 
Iesvētes dievkalpojums.
 Darbu uzsākusi jaunievēlētā 
Nominācijas komisija piecu cilvēku 
sastāvā (mācītājs Erberts Bikše, draudzes  
priekšnieks Māris Pētersons, draudzes  
padomes locekle Iveta Godiņa, revidente 
Līga Dolace, kā arī draudzes lietvede Lelde 
Kupce), kas izraudzīs padomes un revidentu  
kandidātus jaunajām vēlēšanām, kas notiks 
2012. gada 25. martā.

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI 
ADVENTA UN ZIEMASSVĒTKU 

LAIKĀ JĒZUS DRAUDZĒ
22. decembrī 

18.00 ceturtdien 
Nedēļas dievkalpojums

24. decembrī 
16.00 sestdien 

Ziemassvētku uzvedums „Ķēniņš”
19.00 sestdien 

Svētvakara dievkalpojums

25. decembrī 
10.00 svētdien 

Ziemassvētku dienas dievkalpojums
18.00 svētdien 

Ziemassvētku uzvedums „Ķēniņš”

29. decembrī 
18.00 ceturtdien 

Lūgšanu dievkalpojums

31. decembrī 
18.00 sestdien

Vecgada vakara dievkalpojums

1. janvārī 
10.00 svētdien

Jaungada dienas dievkalpojums

5. janvārī 
18.00 ceturtdien

Draudzes eglīte

6. janvārī 
18.00 piektdien

Zvaigznes dienas dievkalpojums

2011. GADA 16. DECEMBRIS PL. 19.00 – 22.00 
RĀMAVAS MUIŽA

Ielūdzam draudzes laulātos pārus uz Adventa laika vakariņām – īpašu laiku 
divatā, prom no ikdienas rūpēm un pienākumiem.

Kāpēc pieturēsim Somijā? 
Jo esam iecerējuši turpmāk regulāri rīkot vakariņas draudzes laulātajiem 

pāriem, kas dos iespēju divatā doties simboliskā ceļojumā uz kādu no  
pasaules zemēm. Kā pirmo esam izvēlējušies Somiju - baudīsim tur  

iecienītus ēdienus, dzirdēsim somu mūziku, klausīsimies, ko par savu  
zemi stāsta īsti somi, izsmiesimies par jokiem, par ko smejas Somijā, un 

piedzīvosim daudzus citus jaukus pārsteigumus!

Dalības maksa: 10 Ls no pāra. 

Pieteikšanās – draudzes kancelejā (piesakoties, jāiemaksā puse no  
dalības maksas). Vietu skaits ierobežots!

Šis būs vakars jums diviem, tādēļ bērniņus aicinām atstāt pie gādīgajiem 
vecvecākiem vai auklītēm. Ierašanās Rāmavas muižā - no pl. 18.30. 

Jautājumiem - info@jezusdraudze.lv vai tel. 29 222 001
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Šī „atslēdziņa pārvērtībām” katram 
ir citāda, bet tomēr pāri visam ir Dieva  
vadība. Šoreiz dalīties pārdomās par  
savu pieredzi, kā Dievs vada, un 
atgriešanos draudzē aicināju dalīties 
draudzes brāli Ģedertu Jirgensenu.

Pašā sākumā Dievu nepazinu. Mana  
„zelta atslēga” ticībai ir Agita (sieva). Viņa 
bija tā, kas pieveda pie durvīm, un es kā 
bērns skraidu te iekšā, te ārā. Dzīvojot, 
tā teikt, pa Dieva istabu, esmu no tās 
arī diezgan tālu izgājis laukā. Daudz ko 
redzējis, daudz ko izjutis, un daudz licis 
citiem just. Nu jau esmu atgriezies, bet ir 
vēl jānotīrās, jo tāpat kā mazi bērni iziet 
ārā un nosmērējas, pirms nākt viesistabā, 
ir jānomazgājas. Ar dubļainām rokām un 
kājām tā nevar.

Laikā, kad biju prom no draudzes, man 
pietrūka nometnes, tur visi savējie – Igors, 
Aivars. Protams, katrs esam apauguši ar 
ģimenēm un bērniem, bet tā kopā būšanas 

sajūta, tā vienotā vadība, kas nāk no Dieva.  
Nometnē dzīvojot, bija sajūta, ka tā kaut 
kad jau bijis, kaut ko tādu jau esmu jutis –  
pazīstamas smaržas, izjūta, trokšņi, viss 
kaut kur pazīstams un mīļš. Es sapratu, 
ka nav vairs ko ākstīties, es atkal gribu To 
atrast. Nometnē aizgāju uz interešu grupu 
„Zelta atslēdziņa pārvērtībām”, bet ne jau 
par Buratino es domāju tanī mirklī. Sapratu,  
ka būs jāmeklē, un man taču kaut ko vaja-
dzēja atrast. Domāju, ka tur būs tādi paši 
cilvēki kā es, kuri grib ko atrast, bet nevar.  
Tā kā grābstās – liek atslēgu vienā slēdze-
nē, otrā, trešajā, bet nekas nesanāk. Uz 
attiecīgo slēdzeni nepieciešama konkrēta 
atslēga. Mēs visi bijām aizgājuši, jo 
bijām vadīti uz turieni, tie, kam tas bija 
nepieciešams. Tā bija Dieva vadība, kas 
mani varēja aizvilkt uz turieni. Cilvēka 
dvēsele jau grib piedzīvot visu to kopību, 
kas ir Svētajā Garā. Nometnē ir tik daudz 
cilvēku, bet viņi dzīvo uz vienas nots. Mēs 
esam tik dažādi, bet vienā ticībā, un viss 
notiek uz priekšu.

Ticības lietas ir jākopj tāpat kā dārzs.  
Nevar tā – es esmu divas reizes izlasījis 
Bībeli, un viss. Tā lieta ir jākopj, jo nav ilgi 
jāgaida, ka var norauties, ka maz neliekas. 
Man tieši tā bija, šķita , ka viss ir ļoti labi, 
viss štokos, viss notiek, un es pat nesapra-
tu, kurā mirklī es esmu aizgājis projām. Tas 
notiek vienā momentā. Tad tikai atver acis 
paskaties, un viss ir galīgi sabrucis, viss 
slikti, un jāmeklē ceļi atpakaļ. Es to esmu 
izjutis pilnā mērā un zinu, ka Dievs vada, 
lai arī kāds es esmu. Es zinu, kāds esmu, 
un daudzi cilvēki par mani domā atšķirīgi, 
bet Dievs ir nemainīgs gan tad, kad man ir 
slikti, gan tad, kad labi. Kas mums dzīvību 

var dot, kas atņemt? Kas mums ticību var 
dot? Vienīgi Dievs. Vienīgi ticību mēs paši 
varam pazaudēt.

Es gaidīju, kad sāksies Alfa kurss. 
Protams, ir svētdienas dievkalpojumi, kā 
tam jābūt, bet ir arī vērtības ārpus tā. Tāpat 
ir ar ticības lietām, jo ātri var pazaudēt 
spēku tāpat kā sportā. Ja es mēnešus di-
vus nosēžu neko nedarot, nezinu, vai varētu  
sasniegt labu rezultātu. Tiku līdz Alfa kur- 
sam, sākumā gan šķita, - ko tur darīšu?, 
jo drusku deguns bija gaisā. Es taču par 
Dievu visu zinu, un no Bībeles arī kaut ko 
zinu. Man tas nav vajadzīgs, bet manī Kāds 
runāja. Alfa kursā priekš sevis sapratu kādas 
lietas. Visi meklē kādu, uz ko paļauties, un 
ja tu runā par to, ka Dievs ir, visi uz tevi 
skatās. Es jau esmu sapratis, ka ticība ir 
pavisam individuāla lieta, pat intīmāka lieta 
kā vīra un sievas attiecības. Es gribu dzīvot 
tā, ka nevajag skaļi evanģelizēt, bet cilvēki 
paši nāk klāt un prasa – klausies, kā tev tas 
izdodas? Tas tev dzīvē noticis, un tas. Un 
tad es varu pateikt, kāpēc man izdodas, – 
tāpēc, ka Dievs stāv klāt. Tagad eju uz Alfa 
kursu un gribu nostāties tanī pašā vietā, 
kur biju pirms pazušanas. Es zinu, ka Dievs 
ņem atpakaļ, bet cilvēcīgi atgriezties ir sma-
gi. Dieva vadība ir nepārtraukti, bet šķiet, - 
kādēļ man iet pa šo ceļu, kāpēc nevarētu pa 
kādu citu, kas man šķiet labāks. Dievs jau 
atļauj iet, bet ir sajūta, tāpat kā automašīnā 
navigācijas sistēma, kad novirzies no 
noteiktā maršruta, signalizē un liek griez-
ties atpakaļ. Dievs jau atļauj darīt, ko gribi, 
ne tādā izpratnē, ka ir pilnīga visatļautība, 
Dievs parāda kādas lietas nedrīkst darīt, 
bet mums pašiem ir jāmeklē atbildes.  
Dievs turpmākajai dzīvei sagatavo, liekot 
mūs kādos konkrētos notikumos, bet Viņš 
visu laiku ir blakus.

Zelta atslēdziņa pārvērtībām

Stāstījumu pierakstīja Iveta Radiņa – Liepkaula

Kora kalpošanā pašlaik norisinās 
pārmaiņu laiks. Un ikvienas pārmaiņas tīri 
cilvēcīgi mēdz biedēt vai šķiet nepatīkamas, 
jo mēdzam pierast pie pazīstamā un ierastā.

Kad mācītājs Erberts zvanīja Austrai  Alise Pīrāga 

Ošlejai un aicināja lūgt par šo kalpošanas 
nozari, kā arī uzrunāja uzņemties turpmāk 
vadīt kori – Austra nobijās. Ilgus mēnešus 
viņa bija lūgusi Dievu, lai izmanto viņu 
un lieto viņas talantus, jo līdz šim Austra 
draudzē piedalījusies dažādās aktivitātēs 
un kalpošanās, bet tā īsti vēl nebija  
„nostabilizējusies”. Kad jaunā diriģente  
saņēmusi Dieva atbildi, viņa atzīstas, ka 
apjukusi... Radās domas par to, vai spēs 
paveikt uzticēto, vai neradīsies traucēkļi 
apvienot šo atbildību ar studijām utt.  
Austra atzīst, ka, pašlaik skatoties atpakaļ, 
ir gājis visādi – ir bijuši ļoti grūti un smagi 
mirkļi, kā arī pacilājoši un stiprinoši. 

Austra uz mūsu draudzi nāk jau no 
2003. gada, bet iesvētījās tikai 2009. gadā. 
Arī šajā laikā viņa dziedāja Jēzus draudzes 
korī un tieši draudzes koris viņai palīdzējis 
kārtot kvalifikācijas eksāmenu, beidzot 

Rīgas Doma kora skolu, kas personīgi viņai 
pašai bijis emocijām ļoti bagāts laiks. 

Šobrīd uz kori jaunā diriģente 
skatās kā „jaundzimušo” – tas prasa  
daudz rūpju, spēka un enerģijas. 
Lai gan kopāsanācēju pirmdienu un  
ceturtdienu vakaros nav daudz, Austra  
ļoti priecājas un lepojas par ikvienu  
koristu. Viņa izsaka arī savu pateicību, 
ka šie cilvēki viņai uzticas, un arī  
Austra pati atzīst, ka daudz no viņiem 
mācās. 

Par savu kalpošanu kora vadīšanā 
Austra Ošleja saka: „Šī ir iespēja sanākt 
kopā un augt kā garīgi, tā arī muzikāli –  
ikviens, kas sirdī jūt aicinājumu, ir gaidīts 
mūsu pulkā”.

Sveiksim Austru ar uzticēto kalpošanas 
vadīšanu un vēlēsim daudz svētības un 
spēka!



Kā jūsu ģimene sagaida Kristus 
Bērna piedzimšanu? Vai ir kādas 
īpašas tradīcijas?

Valters: Tie vienmēr ir bijuši ģimenes 
svētki. Un šie svētki vienmēr sākas ar 
dievkalpojumu. Kas tik nenotiek Jēzus 
baznīcā 24. decembrī! Sākot ar bērnu 
jeb ģimeņu dievkalpojumu un pēc tam 
ar ‘parasto’ dievkalpojumu, un tad jau 
pēc tam vakarā jādodas mājās – nekur 
citur jau šajā naktī nevar. Tagad, kad 
mēs dzīvojam Jūrmalā, un vecāki – Rīgā, 
tad tā mums ir iespēja satikties. Mēs ar 
Daci (Dace juniore – red.) esam vakara 
dievkalpojumā latviešu pareizticīgajā 
draudzē Mēness ielā. Dievkalpojuma 
beigās tiek dziedāta arī „Klusa nakts, 
svēta nakts”, un tad vecāki mūs paņem, 
braucot no Jēzus baznīcas, un mēs 
dodamies mājās, kur jau gaida svētki – 
galdā svētku cepetis; ir padomāts arī par 
dāvanām. Tie tiešām burtiski ir ģimenes 
svētki!

Līga: Parasti svētku svinēšana izvēršas 
par evaņģelizēšanu mūsu kāpņu telpā, 
jo mums ir klavieres, un Ziemassvētku 
dziesmas skan pa visām trepēm. Tad 
visi, lai ko darītu savos dzīvokļos, dzird, 
kā Dolači lejā dzied dziesmas. Tas man 
liekas ļoti forši!

Jānis: Mums pievienojas arī Daces 
(Dace mamma – red.) brālis ar savu 
ģimeni, viņš spēlē saksofonu. Un, jā, tad 
sākas dziedāšana. Tas ir tas jaukākais, 
kas rada noskaņojumu! 

Valters: Tas savā veidā ir kā 
turpinājums dievkalpojumam, jo tur taču 
arī dzied dziesmas. Šis vakars tiešām 
svinēts kā lieli svētki visās baznīcās un 
visos namos!

Dace juniore: Jēzus ir piedzimis 
ģimenē, un tas piešķir ģimenei vērtību. 
Mēs ar Valteru esam jau septīto gadu 
pareizticībā, un visu decembri mums ir 
ļoti stingrs gavēnis, kas turpinās līdz 6. 
janvārim, kad Kristus Piedzimšanu svin 
Pareizticīgā baznīca. Bet 24. decembrī mēs 
uz mirkli šo gavēni pārtraucam ģimenes 
dēļ. Ja nebūtu ģimenes, mēs gavētu un 
neietu svinēt. Ģimene, manuprāt, ir kaut 
kas tāds, kas saistās ar klusumu. Pat 
tad, ja mēs svinam kā kārtīgi latvieši – 
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ar eglīti, cepeti, desiņām, kāpostiem, 
zirņiem un dziesmām. Bet tajā pašā laikā 
centrā ir klusums ap silīti. Šis klusums ir 
iekšējā mājas sajūtā. Zini, kāpēc? Tāpēc, 
ka tad, kad Viņš piedzima pasaulē, 
Viņš darīja pasauli par Savām mājām. 
Man Ziemassvētki vienmēr saistās ar 
mājīgumu, ģimeni un kopību. Šeit ir tas 
klusums un dāvanas ar šo simbolisko 
vērtību. Dievs mums devis vislielāko 
dāvanu, tāpēc mēs apdāvināmies. Visi 
šausminās par Ziemassvētku tirdziņu 
un iepirkšanās bumu, bet es – nē, kaut 
arī nepiedalos, jo nav spēka iet pa 
tiem veikaliem. Bet es nešausminos, jo 
saprotu, ka cilvēks ir vērsts uz to, ka viņš 
vēlas nopirkt dāvanu, kaut arī reizēm 
neapzinās tās dziļāko jēgu.

Kā tika svinēti Ziemassvētki 
Sibīrijā?

Jānis: Sibīrijā mēs svinējām ļoti 
klusu. Jo tur tas bija galīgi aizliegts. Kad 
mēs aizbraucām, man bija pusotrsgads, 
un pirmā „Klusa nakts, svēta nakts”, 
ko atceros, nāk no Sibīrijas. Toreiz tie 
latvieši, kas tur bija, tās ģimenes, sanāca 
kopā parasti kādā no mājām – mēs 
dedzinājām eglītes zaru un dziedājām 
Ziemassvētku dziesmas. Un viena no 
manas bērnības pirmajām atmiņām ir 
tieši Ziemassvētku dziesmas. Tās man 
palika sirdī, un vēlāk, kad pārbraucu uz 
Latviju un kad šos svētkus varēja svinēt 
daudz brīvāk, drošāk, tad parādījās arī 
dvēseles prasība pēc klusas un dziļas 
ticības. Tagad es uztraucos par to, ka šo 
svētku svinēšana nepāriet fetišizācijā, jo 
visatļautība nenozīmē visvarēšanu. Viss ir 
atkarīgs no tavas iekšējās pārliecības, no 
sirdsbalss – ko tu drīksti darīt un ko nē. 
Tā ir brīvības izvēlē, savukārt brīvība ir 

iekšēja nepieciešamība. 
Kā izjūtat Jēzus Bērna vadību 

ikdienā? Bērna, Ziemassvētku 
brīnuma, kurš tomēr ir Varenais 
Dievs?

D.j.: Vispirms es Dieva vadību izjūtu 
savā nepaklausībā. Tajā, ka man visas 
dienas garumā gribas darīt lietas tikai 
sev pa prātam. Un pēc tā es saprotu, 
ka daudz kas ir jādara citādi, un man 
nākas aprauties, piedomāt, mainīties 
un – sūdzēt grēkus. Jo Dieva vadība 
patiesi nav tikai lielās lietās; tā sākas ar 
to, ka tu Dievam tīkami nodzīvo dienu, 
bet sirdī ir tik daudz egoisma. Katra 
doma, kas ir egoistiska, ir pretrunā Dieva 
vadībai. Sirdsapziņa, protams, visu laiku 
signalizē, tas ir sirds stāvoklis. Un cīņa, 
lai es dienas laikā ne par vienu sīkumu 
neapvainotos. Vai ir tāda diena, kad es 
neapvainojos? Ir, bet biežāk tomēr ir 
dienas, kad kaut kas iesmeldzas. Vai ir 
tāda diena, kad es nenoslinkoju? Nav. 
Vai ir tāda diena, kad es negribu kādu 
pamācīt un domāju, ka zinu par viņu 
labāk? Nav tādas dienas. Dievs visu laiku 
norāda, ka sirds ir jāpārveido. Tā ir Dieva 
vadība. Un otra lieta, – Dieva vadību es 
izjūtu, darot pasniedzējas darbu, – tas 
ir jādara ar domāšanu, ar prātu. Un tur 
Dieva vadība ir nepieciešama tīri prāta 
apskaidrības līmenī. Tāpēc, ka es nevaru 
nolasīt nevienu lekciju un uzrakstīt 
nevienu rakstu, ja neesmu lūgusi Dievam 
Gara vadību, un pēc tam iekšējā doma 
ļoti sakārtojas. Kā Pāvils teica: Ja jums 
nav Kristus prāts, jūs nekur nederat. 
Protams, tā ir cīņa, lai Kristus prāts būtu, 
jo tas nenāk pats no sevis.

J.: Dace ļoti labi pateica. Dzīve ir 
pretstatu cīņa, kur vienā pusē ir fiziskais 

Ar Dolaču ģimeni „Jēzus draudzes  
dzīve” tiekas krietnu brīdi pirms 
Ziemassvētkiem. Taču saruna ir tieši 
par to, par Ziemassvētkiem un Bērna 
piedzimšanu. Galdā klātie sautētie 
kāposti un desiņas, kā arī čalas, smiekli 
un dzejoļu deklamācija mūsu tikšanos 
padara par svētkiem, nu gluži vai 
Ziemassvētkiem.

Ar Dolaču ģimeni sarunājās Līga Amata



spēks, otrā – garīgais. Un divu šo spēku 
mijiedarbībā notiek attīstība. 80% no 
Nobela prēmijas laureātiem tic Dievam. 
Einšteinam jautāja, vai Dievs ir. Viņš 
teica: es bez Dieva nevarētu atklāt to, ko  
esmu atklājis, taču arī tagad neko lielu 
neesmu atklājis; es tikai ieraudzīju, 
atšķirībā no vaboles, kas lien pa zaru, to, 
ka tas zars ir nevis taisns, bet līks. Vabole 
to neredz.

V.: Tas ir mājiens mums, cilvēkiem, 
ka mēs savu dzīvi neredzam perspektīvā, 
bet, ja paskatās no cita leņķa vai Dieva 
skatījuma, protams, to var ieraudzīt. 
Cilvēks, kas ir iemantojis šo Dieva skatī-
jumu uz dzīvi, ir ieguvis īsteno gudrību.

D.j.: Dieva vadība manā dzīvē ļoti 
skaidri parādās arī tajā, ko man liek darīt 
mana priekšniecība un vīrs. Mana daļa ir 
paklausīt. Man nav jāprasa: „Dievs, kāds 
ir tavs prāts?”, ja man priekšniece saka, 
kas ir jāizdara, vai, ja mans vīrs stingri 
saka: „Nē, mēs to darīsim/nedarīsim!” – 
jo caur vadītājiem – vīru, vecākiem un 
priesteriem mēs saņemam Dieva vadību. 
Pie tā es stingri turos, jo tam pamatā ir 
nopietnas garīgas sakarības.

V.: Jo visiem viņiem ir dotas pilnvaras: 
vecākiem – bērnu audzināšanā, un, ja viņi  
tās neizmanto, viņiem ir liela līdzatbildība 
Dieva priekšā par savu bērnu likteni, kad 
mēs dosim norēķinu Dievam; savukārt 
mācītājiem, priesteriem – par sev uzticēto 
cilvēku dvēseļu pestīšanu. Atdodot savu 
gribu viņiem, mēs atdodam to Dievam.

L.: Dace jau pieminēja to, ka sirds ir tā 
vieta, kas jāmaina, un sirds ir tā vieta, no 
kurienes, kā Bībelē teikts, rosās dzīvība. 
Nevis prāta gudrība, bet sirdsgudrība ir 
tā, caur ko Dievs mani vada. Sirdsgudrība 
ir tā, kas maina un mainās. Un visi mani 
lēmumi, kas tiek pieņemti, nāk no tās. 

Dace – mamma: Dievs visu laiku 
palīdz dzīvot, Viņa darbība ir redzama 
katru dienu, – es visu laiku slavēju Dievu 
par to, cik gudri Viņš virza un izkārto 
mūsu lietas. Tas, kas mums pieder, – ir 
tikai, pateicoties Viņam. 

D.j.: Viss, kas notiek šajā dienā, 
viss, kas notiek manā dzīvē, ir ar Dieva 
ziņu. Optinas klostera starecu lūgšanā 
ir teikts: „Kungs, liec man ar mierpilnu 
sirdi pieņemt visu, ko nesīs šī austošā 
diena. Un pilnīgi paļauties uz Tavu svēto 
gribu, jo viss, kas notiek, ir saistīts ar 
tavu svēto nodomu.” Arī ļaunais. Jo, 
kaut arī tas mūsu dzīvē notiek, pāri tam 
stāv Dieva namturība, un tiem, kas mīl 
Dievu, pilnīgi visas lietas nāk par labu. 
Arī tādas, kas izskatās ļoti negatīvas. Ja 
tu esi sevi nodevis Dieva rokās, tad nav 
nevienas situācijas ārpus Viņa. Jo Viņš 
taču ir visa Valdītājs. No Viņa acīm mēs 
nevaram izbēgt nekur, pat ne ellē. Dieva 

vadība ir visu laiku, bet mana problēma 
ir to pieņemt un meklēt atskaites punktu 
Dievā.

Mateja evaņģēlija 2. nodaļā ir 
teikts, ka tad, kad Jēzus bija piedzimis 
Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, 
gudri vīri no austrumu zemes nāca, 
lai meklētu Viņu. Arī jūsu ģimenē ir 
„gudri vīri (un sievas)”.

Kāds ir bijis jūsu ceļš pie Jēzus? 
Katram personīgi un kā ģimenei 
kopumā...

Ko jūs sauktu par savas dzīves 
Ziemassvētkiem?

L.: Pirmā doma, ko es apzināti par 
sevi atceros, ir mans kristību brīdis. Man 
bija trīs gadi. Atceros, kā es gulēju, jo 
kristības notika dievkalpojuma beigās. 
Atceros, ka abi ar brāli bijām smuki 
saģērbti, un tētis turēja mani uz savām 
rokām. Tad vienā brīdī mani piecēla, un 
bija jāiet līdz altārim. Un tad bija sajūta, 
ko abi ar Valteru esam pārrunājuši, ka 
tas bija kaut kas svēts. 

V.: Tas bija 1985. gads. Iedomājies, 
baznīca gandrīz tukša. Kreisajā pusē 
sēž veci, padzīvojuši cilvēki, un labajā 
– tikai ģimene. Sajūta ir tāda, ka viss 
dievkalpojums notiek tikai speciāli 
mums, kristībām vien. Tie bija padomju 
laiki, tāpēc tas notika prom no Rīgas, 
Saulkrastos, Pēterupes baznīcā. Mūs 
kristīja mācītāja Vaira Bitēna.

D.m.: Savukārt es esmu kristīta 
bērnībā Cēsīs.

J.: Neatceros, vai mūs, visus bērnus, 
kristīja mājās vai Cesvaines baznīcā. 
Māsa stāsta, ka mājās un arī, starp citu, 
Ziemassvētkos pie eglītes!

D.j.: Esmu visjaunākā kristiete no 
mums, esmu kristījusies 1989. gadā pie 
slavenā profesora Feldmaņa Mežaparka 
draudzē. Tur ir mans sākums, tie ir 
mani Ziemassvētki, kaut gan tas notika 
Lieldienās. Es uzskatu, ka kristības ir 
Jēzus piedzimšana manā sirdī, un, lūk, 
es ļoti labi atceros savas kristības un 
iesvētības, kas notika kopā, jo Svētais 
Gars sāka darboties – nemanāmi, bez 
kādām īpašām sajūtām, bet jau nākamajā 
dienā es piecēlos un meklēju lūgšanas, 
nevarēju atrast neko citu, kā vien  
vecu luterāņu dziesmu grāmatu un lasīju 
no tās visas dziesmas pēc kārtas, „apēdu” 
tās kā maizi. Tad lasīju Evaņģēliju, un 
atkal „apēdu” kā maizi. Tā ir Svētā Gara 
darbība. Jo dienu iepriekš man tāda 
pamudinājuma nebija. Tas iekšējais 
garīgais cilvēks, kas piedzimst kristībās, 
sāk lēnām augt, ja ļauj viņam to darīt. 

Ziniet, kas mums ar Valteru ir 
visjaukākais? Mēs Ziemassvētkos 
apprecējāmies. Pirms 8 gadiem Krusta 
baznīcā Teikā. Un visas kāzu dziesmas 

mums bija par Kristus Piedzimšanu.
L.: Mēs ar tevi, Valter, esam ieauguši 

kristīgajā vidē. Kopš kristību dienas mēs 
tikām vesti uz baznīcu, un Vārds mūsos 
krita kā sēkla. Sākumā svētdienasskolā 
gājām Saulkrastos, pēc tam Rīgas 
Jaunajā Ģertrūdē, un tad nonācām Jēzus 
baznīcā. Jēzus draudze ir tā vieta, kur 
ienācās augļi. Un līdz ar to, es teiktu, ka 
arī jūs (uzrunā vecākus) aizvien vairāk 
ieaugāt baznīcā. No mūsu vešanas.

D.j.: Es gribu vēl piebilst, ka mūsu 
ģimenē, mēs, bērni, gaidīt gaidām, kad 
vecāki savu laulību iesvētīs baznīcā. Mēs 
ticam, ka tāds mirklis pienāks. 

J.: Es iesvētījos pirms 2 gadiem. 
D.m.: Tā bija liela uzvara.
J.: Dziļi sirdī es sen biju nācis pie 

secinājuma, ka pāri cilvēkam stāv 
kaut kas liels. Cilvēks ne vienmēr ir 
savas dzīves noteicējs. Ir Kāds, kurš 
vada. Viņš vada tikai uz izglābšanu un 
pilnveidošanos. Pilnveidošanās ir cīņa 
ar sevi, sava ego noliegšana un Dieva 
pielūgšana. Tādēļ es savu dienu sāku ar 
lūgšanu: „Dievs palīdzi un dod man spēku 
un saprātu paveikt darbus, jo es kalpoju 
Tev, Latvijai un sabiedrībai, ģimenei.”

Kas, jūsuprāt, ir gudrība? Īsta 
gudrība.Un kas ir gudra vadīšana 
jeb vadīšana gudrībā? Vai gudrība 
ir kas tāds, kas piemīt vai kam būtu 
jāpiemīt katram cilvēkam, katram 
kristietim?

L.: Cik interesanti, ka tieši nesen 
es kādas diskusijas sakarā pārskatīju 
2.gs.baznīcas tēvu mācību par Svēto 
Trīsvienību, un tur ir teikts, ka Dievs 
Tēvs no mūžības sevī satur Viņa Vārdu 
(Logoss), kas ir Kristus, un Gudrību – 
Svētais Gars. Gan pie radīšanas visi šie 
trīs ir kopā, gan arī Salamana pamācībās 
ir pants (Sal.pam.9:1) par gudrību, kas 
„dara sev namu”. Ziemassvētkos tas 
iegūst jēgu un visaugstāko izpausmi, kad  
Dievs ienāk pasaulē caur Svētā Gara 
iedarbību pie Jaunavas Marijas un tiek 
iemiesots Vārds. Šī Rakstu vieta iegūst 
piepildījumu, ka visa pasaules namturība 
balstās Kristū un tikai Viņā. Šajā pestī-
šanas plānā gudrībai jeb Svētajam Garam 
ir ļoti liela nozīme. Domāju, mums jārunā 
vairāk par sirds nekā prāta gudrību. 
Svētais Gars caur kristībām var darīt mūs 
gudrus. Kas pasaulei varbūt liekas neprāts, 
bet Debesu valstībai – lielākā gudrība. 
Ticēt un pieņemt Dievu. Runājot par  
gudrību un vadīšanu gudrībā, bez Svētā 
Gara tas nav iespējams, jo Svētais Gars 
ir tas, kurš uzrāda dažādas lietas, gan arī  
parāda mums ceļu. Tā ir saite, kurā visi 
esam vienoti un ar ko Dievs mūs var 
vadīt.

D.j.: Baznīcas antropoloģijā ir tāds 
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jēdziens kā garīgais prāts, kad Svētais 
Gars mūsos veido prāta spēju apspriest 
garīgas lietas. Garīgā prāta attīstība var 
notikt tikai tad, kad mēs dzīvē nonākam 
situācijās, kurās varam īstenot un izkopt 
pazemību - bijību Dieva priekšā. Un, 
lūk, visas gudrības sākums ir bijība 
Dieva priekšā. Dievs mums visiem māca 
pazemību, un tur rodas patiešām īsta 
gudrība. Atceros, biju jau aspirantūrā, 
un iepazinu Kristu, un bija sajūta, ka 
tikai progresēju gudrībā. Nokristījos un 
domāju, iešu un kalpošu baznīcai, došu 
savas zināšanas (jāsmejas, kādas man 
tās toreiz bija!). Mana pirmā draudze, 
kur gāju un lūdzu, lai ļauj man kaut ko 
darīt, bija Lutera draudze. Tas bija viens 
no maniem mīļākajiem notikumiem dzīvē 
– man atvēlēja kalpošanu svētdienas 
skolā pie bērniem. Es biju ļoti priecīga. 
Sagaidīju vadītāju, viņa uz mani 
paskatījās un teica: „Labi, varēsiet griezt 
aplikācijas un izdales materiālus.” Tas 
bija ļoti kolosāls lūzums manā apziņā, 
manā lepnībā, jo biju kā balons pārgudra, 
bet dabūju griezt aplikācijas, kad es, lielā 
‘profesore’, kas jau rakstīja disertāciju. 
Domāju: „Nu gan esmu zemu kritusi!”, 
bet īstenība tikai tad es sapratu, kas ir 
pazemība. Tas bija lūzums. Mīļuprāt 
griezu aplikācijas, un tad parādījās arī 
bērni, ko mācīt. Tos bērnus nemūžam 
neaizmirsīšu. Ja nav lūzuma pazemībā, 
nevar attīstīties garīgā gudrība.

V.: Ticība ir prāta augstākā forma. 
Ticība jau ir tā, kas apskaidro prātu. 
Nevis no prāta nonākam pie ticības. 
Zinu daudzus cilvēkus, kas saka: „Gribu 
vispirms uzzināt par Dievu!”, bet tas, 
ka viņš daudz zina par Dievu, nepalīdz 
viņam spert soli ticībā.
Ābrahāms taču arī neveica izpēti, kurp 
viņš ies, kad Dievs viņu aicināja, viņš 
vienkārši paklausīja Dievam un gāja uz 
apsolīto zemi.

Kā zinātniskos izziņas procesos 
parādās Dievs, vai atklājumi ir 
atkarīgi tikai no cilvēciskā faktora? 
Vai Dievs un zinātne iet roku rokā?

J.: Noteikti iet roku rokā. Zināšanu 
Himalaji bez teorijas sabruks, un teorija, 
vispārzināmā likumsakarību atklāšana, 
var notikt tikai Dievā. Piemēram, 
Mendeļējevam ķīmisko elementu 
periodiskā tabula atklājās sapnī. Viņam 
jautāja, kā jums tas izdevās, un viņš teica, 
ka 30 gadus par to esot domājis, taču 
atklāsmi, redzot viņa pūliņus, deva Dievs. 
Domāšana cilvēka smadzenēs aktīvāk 
notiek sapnī, tad viņu neviens netraucē. 
Zemapziņa visu laiku strādā, un to vada 
Dievs. Vispirms dzimst ideja un tikai tad 
tās pierādījums. Un ideja nevar dzimt 
tukšā vietā. Ir jābūt vai nu kvantitatīvam 

un kvalitatīvam visu iepriekšējo zināšanu 
apkopojumam, vai visu iepriekš zināmo 
faktu kvintesencei. Un tad tas parādās 
pēkšņi, tādā kā apgaismībā. Ir tāds 
teiciens: tas man nāca no augšienes!. Un 
tā ‘augšiene’ ir Dievišķā atklāsme. Kas šai 
gaismai netic, tam arī neizdodas daudz ko 
atklāt. Katram atklājumam ir vadītājs un 
Virsvadītājs, to varētu tā nosaukt. 

L.: Vai bieži nav tā, ka zinātnieki, 
pētot zem mikroskopa kādu lietu dziļāk 
un dziļāk, atrod kaut ko tādu, kas nevar 
rasties tāpat vien? – ka aiz tā visa stāv 
kaut kas lielāks, kāds Prāts. Viss ir tādās 
proporcijās, ka to nav iespējams radīt 
nejauši. Vai tas arī nav viens no veidiem, 
kā zinātnieki iepazīst Dievu? – pētot Viņa 
radību un sajūsminoties par to, un aizvien 
mazāk ticot, ka tas var rasties tāpat vien, 
gluži nejauši. 

J.: Jā, tas ir tā. Piemēram, Darvina 
evolūcijas teorija neiztur kritiku. To varētu 
salīdzināt ar automobiļa rašanos no tā 
detaļām. Nejauši automobili mēs nevaram 
salikt. Lai automobili saliktu, mums jābūt 
konkrētām zināšanām par vielām un 
metāliem. Dabā ir daudz likumsakarību, 
kas izpaužas dievišķajās attiecībās. Tas 
pats attiecas uz proporcijām. Cilvēkā ir 
ideālas proporcijas, – no cilvēka vidus-
daļas līdz augšai un apakšai. Tas ir tā 
saucamais zelta griezums. Tas rada 
skaistumu. Ja tas tā nebūtu, šis skaistums 
„neietu pie sirds”. Aiz tā visa ir lielāks 
saprāts. Patiesība ir visapkārt, un nekā 
skaistāka par patiesību nav. 

Vai viegli būt tam, kurš izzina 
Dieva radīto materiālo pasauli un cik 
tas ir nepieciešami?

J.: Cilvēku ‘dzen’ uz priekšu divas 
lietas – slinkums un zinātkāre. Slinkuma 
dēļ ir daudz jaunu atklājumu, lai cilvēkam 
būtu vienkāršāk. Vai ir viegli? Ir viegli un 
interesanti. Jo ideja ir tā, kas vada cilvēku. 
Zinātne ir savas ziņkārības apmierināšana 
uz valsts rēķina, tā saka.

L.: Domāju, zinātnieka ceļš savā 
būtībā parāda to dievlīdzību, ka mēs 
esam radīti, lai radītu. Mēs gribam kaut 
ko radīt. Un nevis tikai paturēt sev, bet 
iet ārā no sevis un dot, līdz ar to iegūstot 
gandarījumu un līdzinoties Dievam, kurš 
radīja, deva no sevis.

D.j.: Pirms katra darba ir jālūdz 
Dievs, jo Vārdā ir teikts: bez Manis jūs 
nenieka nespējat darīt. Tas attiecas uz 
visām cilvēka darbībām. Un tur, kur 
mēs pielūdzam Dievu un darām, un 
pateicamies Dievam, tur rodas radošums. 
Bet slinkums, savukārt, ir radošuma 
noliegums. Nepaklausība Dievam. 

V.: Izdabāšana sev. Darīt tā, kā pašam 
ir ērti. Gluži kā laulībā. Cilvēks var dzīvot 
savu dzīvi, bet, ieejot laulībā, viņa dzīve 

mainās, jo tagad viņam jādzīvo caur otru 
cilvēku, ja viņš grib īsti izdzīvot savu 
laulību. Darīt lietas vienam priekš otra. 
Bez otra es nevaru ieraudzīt sevi. Bet 
slinkums ir sevis attaisnošana. 

Vai materiālajai zinātnei ir maz 
iespējams sadzīvot ar teoloģisko?

L.: Ne velti visu zinātņu māte ir 
teoloģija.

D.j.: Jā, un tad sāka attīstīties citas 
zinātnes un izdzina māti no istabas. 
To izdarīja dabaszinātnes, kas izvirzīja 
savus šauros kritērijus, – pierādāmību, 
eksperimentus. Bet šodien šie zinātnis-
kuma kritēriji tiek pārskatīti, un uzskatīt, 
ka zinātne ir tikai eksperimentāla dabas 
zinātne, ir par šauru. Arī teoloģija ir 
zinātne, arī humanitārās zinātnes ir 
pilnvērtīgas zinātnes. 

V.: Tāpēc cieņa ir jāatdod atpakaļ 
mātei! Māti atkal ir jāieved istabā un 
jāierāda tai goda vieta.

Novēlējums Jēzus draudzei 
Ziemassvētkos!

L.: Arvien vairāk līdzināties Jēzum, 
– būt savas draudzes nosaukuma 
atbilstošai. Līdz ar to, lai tāpat būtu 
skaidrs, kas šī par draudzi, ka tas nemaz 
nebūtu jāvaicā.

D.j.: Karsti iemīlēt grēksūdzi, jo tā 
dziedina! Meklēt iespēju izsūdzēt grēkus 
privāti mācītājam! 

V.: Ir tāds skaists novēlējums: 
Priecīgus Ziemassvētkus! (smiekli) Ja mēs  
gribam, lai Ziemassvētki ir Bērna 
dzimšana, tam jāsagatavojas – ar lūgša-
nām un sakramentiem. Mans novēlējums 
ir sagatavoties, lai tad, kad pienāk šie 
svētki, tas ir arī iekšējs notikums, no kura 
var gūt spēku visu atlikušo gadu!

D.m.: Tikai mīlestību!
J.: Lai Jēzus draudzei nepietrūkst 

sirsnības, kāda tai jau ir! Lai turpinās 
sadraudzība! 

6

Jānis- dr.sc.ing., Latvijas Valsts 
koksnes ķīmijas institūta vadošais 
pētnieks, Ksiloģenēzes laboratorijas 
vadītājs, 7 grāmatu autors, draudzē 
kopš 2010. gada.

Dace- mūzikas skolotāja, Latvijas  
Valsts koksnes ķīmijas institūta 
Saimniecības daļas pārzine, draudzē 
kopš 1995. gada.

Valters & Dace- mag.theol., 8 
gadus laulībā, 7 gadus pareizticībā, 
Latvijas Kristīgās akadēmijas pasnie-
dzēji, Tartu Universitātes doktoranti.

Līga- mag.oec., mag theol., LELB 
Finanšu nozares vadītāja vietniece, 
kasiere, draudzē kopš 2000. gada. 

foto: no personīgā arhīva
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Kalpojot draudzē, var pienākt 
brīdis, kad kāds no mums saņem 
aicinājumu vadīt. Vadīt Svētdienas 
skolu, vadīt jauniešu darbu, vadīt 
muzikālo dzīvi, vadīt diakoniju vai 
vēl kādu citu jomu. Ikviens vadītājs 
ir saskāries ar jautājumu: kā es varu 
kļūt par patiešām labu vadītāju, kas 
spēj sapulcēt uzticamus palīgus sev 
apkārt un gūt panākumus savā jomā?

11. un 12. novembrī kristīgajiem 
vadītājiem bija iespēja piedalīties 
brīnišķīgā pasākumā – vadītāju 
konferencē „Global Leadership Summit”, 
kas pirmo reizi norisinājās Latvijā. 
„Global Leadership Summit” (GLS) ir 
starptautiska starpkonfesionāla kustība, 
kas veiksmīgi darbojas kopš 1995. gada, 
mobilizējot pasaules līmeņa vadības 
speciālistus, lai apmācītu katru, kas 
apzinās savu kā vadītāja atbildību un 
uzdevumu.

GLS skaitļos 2011. gadā
Konference tiek tulkota 35 valodās 

pasaulē.
Tā notiek 82 valstīs, 453 pilsētās visā 

pasaulē.
Videokonferencē uzstājās 7 lektori –  

augsta līmeņa vadības speciālisti un 
bestselleru autori, kas savu darbību 
balsta uz kristietības principiem.

Konferencē Latvijā piedalījās aptuveni 
70 draudzes un organizācijas (katoļi, lute- 
rāņi, baptisti, metodisti, adventisti, Pestīša- 
nas armija, Vasarsvētku draudze u.c.).

Kopumā piedalījās 500 dalībnieki.
Par dalībnieku labsajūtu un konferences 
raitu norisi rūpējās 70 brīvprātīgie (arī no 
mūsu draudzes).

Jēzus draudzi pārstāvēja aptuveni 20 
draudzes locekļi.

Pirmā diena
Konferences pirmā diena sākās jau 

rīta agrumā ar reģistrēšanos un jau tad 
bija jūtams, ka ir ļoti padomāts par tās 
organizāciju un dalībnieku labsajūtu.

Pirmajā lekcijā Vilovrīkas draudzes 
vecākais mācītājs Bils Haibelss runāja 
par svēto neapmierinātību – dažādām 
situācijām, ar kurām saskaroties, jūtam, 
ka mūsu sirdī pieaug neapmierinātība 
ar esošo situāciju, lielāka vai mazāka 
mēroga problēmām, piemēram, 
nabadzību pasaulē, rasu naidu, ģimeņu 
iziršanu u.tml. Viņš aicināja vadītājus 
barot savu svēto neapmierinātību, jo tad 
Dievs dod enerģiju, lai uzņemtos risku un 
meklētu risinājumu.

Otrajā lekcijā starptautiskās 
organizācijas International Justice 
Mission prezidents Gerijs Hogens runāja 
par pasaulē valdošo netaisnību un to, 
kā vadīt, kad uzdevums šķiet bezcerīgs, 
biedējošs vai grūts. Viņš arīdzan 
pieminēja stāstu par to, kā Jēzus pabaro 
cilvēku pūli ar 5 maizēm un 2 zivīm. 
Tajā brīdī Jēzus nevis vaicāja, kas ir 
nepieciešams; viņš jautāja mācekļiem, 
kas viņiem ir. Tātad jautāja, kas viņiem 
ir, nevis kā viņiem nav.

Trešajā lekcijā biznesa analītiķis un 
bestselleru autors Džims Kolinss aicināja 
mūs būt nevis labiem, bet izciliem 
vadītājiem, kā arī justies ērti loga un 
spoguļa priekšā. Ko tas nozīmē? Ja 
cilvēkam kaut kas izdodas, viņš raugās 
spogulī un priecājas par to, ka viss 
izdevās tik labi. Bet, ja neizdodas, raugās 

ārā pa logu un vaino apstākļus, krīzi, 
ekonomiku u.tml. Citiem vārdiem sakot, 
viņš neuzņemas atbildību.

Savukārt ceturtajā lekcijā Čārlza 
Stenlija dēls Endijs Stenlijs stāstīja par 
savu labāko vadības lēmumu, proti, to, 
ka viņš izvēlējās „apkrāpt” savu draudzi, 
nevis ģimeni. Viņš atgādināja par Pāvila 
sacīto: „Vīri, mīliet savas sievas, kā 
Kristus mīlēja savu draudzi.” Un par Jēzus 
apsolījumu, ka viņš cels baznīcu. Tātad 
baznīcas celšana, draudzes veidošana ir 
nevis cilvēka, bet Jēzus rokās, bet cilvēka 
uzdevums ir rūpēties par savu ģimeni. 
Vēl Endijs atgādināja par to, ka ir svarīgi 
pašam darboties „stiprajās” jomās jeb 
jomās, kuras mums padodas, un uzticēt 
pārējās jomas, kuras nepadodas, citiem.

Otrā diena
„Labrīt! Prieks jūs atkal redzēt!”
Šāds sveiciens otrajā dienā sagaidīja 

ikvienu, kas iegāja pa konferences norises 
vietas durvīm. Bija patiešām interesanti 
vērot atnācēju reakciju. Vieni apmulsa, 
tomēr beigās viņu sejā atplauka plats 
smaids, citi samīļoja sagaidītājas, vēl daži 
pat salutēja.

Konferences piektajā lekcijā Ņujorkas 
Pestītāja presbiterāņu draudzes mācītājs 
Tims Kellers runāja par pazudušo Dievu, 
balstot savu runu uz līdzību par pazudušo 
dēlu. Viņš pieminēja to, ka bieži vien cilvēki 
vēlas kontrolēt Dievu ar saviem labajiem 
darbiem, tāpat kā vecākais dēls vēlējās 
kontrolēt savu tēvu, un tajā pašā laikā 
kritizē citus. Tims runāja par to, ka bieži 
vien kalpošanu izmantojam kā veidu, lai 
izglābtos, un mūsu pašvērtējums un ticība 
ir atkarīga no gūtajiem panākumiem. Mēs 
it kā darām labus darbus, tomēr darām 
tos nepareizā iemesla dēļ.

Sestajā lekcijā bijušais General Electric 
Company priekšsēdētājs un izpilddirektors 
Džeks Velčs – patiešām kolorīta personība –  
stāstīja par principiem, kurus ievērojot 
viņš savulaik bija uzvedis GE neticamos 
augstumos. Džeks runāja par to, ka ir 
ļoti svarīgi būt atklātam un labs vadītājs 
neapskauž citus par to, ka viņiem piemīt 
lieliskas spējas, bet gan uzslavē tos 
un lepojas ar tiem. Mēs katrs izdarām 
izvēli, kurā vietā strādāt vai kalpot, tāpēc 
nedrīkst meklēt attaisnojumu bezdarbībai 
(piemēram, zema alga, ja strādājat 
bezpeļņas organizācijā), bet ir jādarbojas 
par visiem 100 procentiem.

Ļoti lielu pārsteigumu sagādāja septītā 
lekcija, kas bija ekskluzīva intervija ar īru 
rokgrupas U2 solistu Bono. Viņš jau pirms 
daudziem gadiem pieņēma grūtu lēmumu 
būt kristietim un vienlaikus izmantot savu 

TU NEVARI AIZVEST CITUS TUR, KUR PATS NEESI GATAVS IET

turpinājums 8.lpp



pienākumus, bet pārskatīt visu no pašiem 
pamatiem. Ir svarīgi sakārtot attiecības 
ģimenē.”

Dita Prēdele: „Ārā no banalitātes un 
baiļu cietuma, lai dzīvotu Dieva taisnībā.”

Ilze Berga: „Vai tu vari dzīvot bezat-
bildīgi un izvēlēties nedrošu dzīvi kalpojot?”

Aldis Krieviņš: „Viena no visuzru-
nājošākajām atziņām bija Dieva uzdevuma 
izpratne, kādu pats Dievs iedibina kārtību, 
kurai jāpaklausa, lai dzīve un kalpošana 
būtu svētīga. „Vīri, mīliet savas sievas, kā 
Kristus mīl draudzi.” Nevajag pārprast Dieva  
aicinājumu, pilnībā atdot sevi draudzei un 
ģimeni atstāt novārtā, lai Dievs pielāpa tos 
caurumus, kurus es nevaru, jo nav laika. 
Ticu, ka Dievs dod izpratni, kā šīs lietas 
savienot vislabākajā veidā. Ģimene ir mans 
pienākums, kur Dievs nāk palīgā, bet ar 
manu palīdzību Dievs ceļ draudzi. Dievs ceļ 
draudzi un nevis es!”

8

Vita Rudzīte
foto: Kārlis Liepkauls - Radiņš

popularitāti, lai cīnītos pret nabadzību 
un AIDS. Tiem, kas pārzina U2 muzikālo 
daiļradi, ir zināms, ka viņu dziesmām 
bieži vien ir sociālpolitisks raksturs, tomēr 
fragmenti no koncertiem skaidri parādīja 
to, ka šī grupa, kas ir tik ļoti populāra arī 
nekristiešu vidū visā pasaulē, nekautrējas 
parādīt to, ka mīl Dievu.

Visbeidzot astotajā lekcijā Bils Haibelss 
atgādināja par vadības pamatprincipiem un 
to, kā aizvest cilvēkus no šejienes uz turieni.  
Viņš arīdzan aicināja mūs ieklausīties Dieva  
čukstos, piemēram, kad sadzirdam klusu  
Svētā Gara aicinājumu uzņemties kalpoša-
nu, lūgt piedošanu, piezvanīt ģimenei vai 
draugam u.tml.

Abās konferencēs dienās mums bija 
iespēja ne tikai paraudzīties uz vadīšanu 
ar jaunām acīm, bet arī slavēt Dievu 
dziesmās (otrajā dienā mums pievienojās 
Lība Ēce-Kalniņa), redzēt to, kā, izmantojot  
zīmējumus smiltīs, tiek attēlota pasaules 

radīšana, dažādus skečus un drāmas, 
pārrunāt dzirdēto starp savējiem, satikt 
vienviet daudzus pazīstamus cilvēkus no 
citām draudzēm un smelties daudzas citas 
idejas.

Atziņas un jautājumi
Daniēls Godiņš: „„Global Leadership 

Summit” ir kvalitatīvs, iedvesmojošs un 
uzrunājošs seminārs vadītājiem. Lai mēs 
būtu labi vadītāji, mums ir vajadzīga laba 
sagatavošanās un apmācība. Man GLS ir 
vieta, kur es kā vadītājs varu augt un attīstīt 
savus talantus.”

Kārlis Liepkauls-Radiņš: „GLS konfe- 
rence pamatīgi uzlādēja. Konference lika  
padomāt par konkrētām lietām, par kurām  
pārdomas bijušas jau iepriekš, bet tās izkris-
talizējot. Viena no tām: GLS lika saprast, ka 
nedrīkst apstāties, kad šķiet – šeit ir labi, 
bet doties uz priekšu un vest līdzi citus.”

Juris Križanovskis: „Ir svarīgi nevis  
uzņemties aizvien jaunus kalpošanas 

Sēžu ar savu draugu pie degoša kamīna. 
Viņš jautā: “Kādēļ īsteni Ziemassvētkos 
dedzina eglīti, un ne priedi vai kadiķi, arī šie 

Egles 
krusts

Zenta Mauriņa
Upsalā, 1950.gada Ziemassvētkos

koki taču saglabā savu zaļumu?”
“Vai tu tiešām to nezini? Paskaties tikai, 

egles galotnē katrs zars izveido krustu. Egle 
ir Kristus koks, tas nes viņa likteni. Krusts 
saista debesis un zemi, visu dzīvo radību, 
arī kokus. Jēzum jau piedzimstot bijis lemts 
krusts, eglei tas ieaug debesīs. Atbrīvots 
krusts. Krusts bez pienaglota Cilvēka Dēla. 
Kas dzīvo eglei līdzīgu dzīvi, ar saknēm 
cieši turas zemē vai šaurā klinšu spraugā, 
savos zaros dod mājvietu nogurušiem  
putniem, klausās pasaules vējos, tiecas  
pretī saulei un nedz vienpatības kailsalā,  
nedz izmisuma sniegputenī nebeidz augt un 
slavēt dzīvību, - tas Kristu noņem no krusta.

Krucifiksi ceļmalās nomāc, bet egles  
ar saknēm zemē ar krustu zaru galos 
rāda ceļu uz prieka debesīm. Tādēļ mēs 
dedzinām eglīti un nevis kadiķi vai priedi. 
Ka cilvēki vairāk pieķērušies krustā sistā 
tēlam nekā smaidīgajam Jēzus bērniņam, 
vairāk nekā pestītājam, kas dziedināja  
Jaira meitiņu un vairoja prieku Kanas kāzās, 
ūdeni pārvēršot prieka vīnā, liecina, cik 
maz vēl cilvēce sapratusi Kristus mācību. 
Saviem mācekļiem viņš teica, ka sāpes 
vērtīsies priekā un viņa māceklis ir tas, kas 
vairo prieku zemes virsū.”

No šiem vārdiem izvēlies tos, kurus Ziemassvētku stāstā lieto Bībele.
Ievieto tos mīklā, un horizontāli izlasīsi eņģeļa vārdus (Lk.2:14a).

Daži burti jau ir savās vietās.

4 burti
DĒLS
GANI
LOPI
RŪĶI
SILE

5 burti
DIEVS
GRĒKI
ROTĀT
ZAĶIS
ZIEMA
ZIRŅI
ZVANI

6 burti
AUTIŅI
EGLĪTE
JĀZEPS
MARIJA
SNIEGS
SVINĒT

7 burti
AUGUSTS
BAZNĪCA
BETLĒME
CEPETIS
DRAUDZE
EŅĢELIS

KAMANAS
KRISTUS
MIRDZĒT
PILSĒTA

SPOŽUMS

vairāk burtu
SALATĒVS
ZVAIGZNE

DECEMBRIS
NEBĪSTIETIES
ZIEMEĻBRIEŽI

sagatavoja: Anda Miķelsone



Maija & Rolands
"Es un mans nams - mēs kalposim Tam 

Kungam." /Joz 24:15/
Tajā laikā, kad domājām jau par to, kāds 

būs mūsu nams, izraudzījāmies šo Dieva 
Vārdu, kā pamatu mūsu namam tādēļ, ka 
tas izsaka to, kam mēs paši piederam un 
kam piederēs arī mūsu nams. 

Jēzus draudze ir vieta, kur mēs 
satikāmies, katrs ar savu ticības pieredzi. 
Un, paldies, ka mūsu laulībā mēs varam būt 
nevis divi, bet trīs - mēs abi un Dievs. Jo 
atskatoties uz kopā nodzīvoto laiku un arī 
tagad, var redzēt, kā Dievs par mums gādā 
patiesā mīlestībā arī mazos un nenozīmīgos 
sīkumos. Tā patiešām ir īpaša sajūta, kad 
tu jūti un apzinies, ka par tevi tik ļoti gādā.

Paldies arī mūsu vecākiem, kas ir lūguši 
par mums vēl pirms mēs iepazināmies un 
turpina lūgt arī tagad.

Vairāk nekā pēc 2 gadu draudzības 1999. 
gada 7. augusts bija mūsu kāzu diena, kurā 
gan ielūgumos, gan arī dziesmā skanēja šis 
Dieva vārds.

Gundega & Haralds
2005. gadā Jēzus 

draudzē notika kurss  
„Atbildes meklējot”, 
kas līdzinās šodien  
daudziem tik labi  

pazīstamajam Alfa kursam gan pēc  
formas, gan satura. To veidot tikām aicināti 
arī mēs. Iepriekš bijām vienīgi redzējušies 
dievkalpojumos, no attāluma, sejas bija 
atpazīstamas, bet pat viens otra vārdu vēl 
nezinājām.

„Atbildes meklējot” vakari notika reizi 
nedēļā, bet tā sauktās komandas tikšanās, 
gatavojoties turpmākajām nodarbībām, un 
jo īpaši kursa dalībnieku kopīgajam nedēļas 
nogales izbraukumam, bija daudz biežākas. 
Tā pamazām sākām tikties arī ārpus 
baznīcas, sākumā gan nedaudz plašākā 
lokā, bet vēlāk it kā nejauši aizvien biežāk 
arī divatā, un tad jau palēnām ar kopīgo 
kalpošanu saistītās sarunas kļuva daudz 
personīgākas, un kopīgā laika pavadīšana 
daudz mazāk saistīta tieši ar draudzē  
veicamajiem pienākumiem. 

Noslēdzoties „Atbildes meklējot”, kāds 
laulāts pāris no Jēzus draudzes, kuri šobrīd 
dzīvo Zviedrijā - Gunārs un Elita Veides 
- organizēja un vadīja video semināru 
ciklu par laulības dzīvi. Un tā kā Elita bija 
kalpojusi arī „Atbildes meklējot”, bijām 
labi sastrādājušies, un viņa ļoti aktīvi 
aicināja visus - jaunus, vecus, precētus un 
neprecētus -  šajos semināros piedalīties, 
apgalvojot, ka katrs tur noteikti iegūs 
kaut ko sev noderīgu. Tik tiešām liela 
daļa no „atbilžu meklētājiem”, gan no  
komandas, gan kursa dalībnieku vidus, 
šim aicinājumam atsaucās. Arī mēs, kaut 
gan tobrīd pavisam noteikti ar laulību 
saistītie jautājumi nešķita aktuāli, arī „otrās 
pusītes” meklēšana absolūti nebija mūsu 
dienaskārtībā. Jo tolaik bijām draugi, kaut 
arī, kā vēlāk noskaidrojās, vairāki citi brāļi 
un māsas mūs jau bija uzskatījuši par pāri 
un bijuši visai pārsteigti, uzzinot, ka tā nav! 
Bet laikam jau ir zināma taisnība teicienam, 
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Mareks 
Stefaņenkovs,
arhitekts

Edgars Rušmanis,
apskaņotājs draudzē

Ronalds Akmentiņš,

Visdažādākajā veidā. Gan kā atbildi 
uz lūgšanām, gan ikdienišķās sadzīves 
lietās. Apmeklējot ceturtdienas dievkal-
pojumus, jūtu Dieva vadību kā iespēju 
būt ar Viņu kopā tā vietā, lai vienkārši 
brauktu mājās.

Dieva vadību savā dzīvē es izjūtu ļoti 
spēcīgi, jo visur manās domās un darbā 
es jūtu Dieva klātbūtni, jo esmu viena 
un vienīgais, kas man palīdz, ir cerība 
uz Dieva palīdzību. Visu laiku es pa-
teicos Dievam par to palīdzību, ko Viņš 
man sniedz.

Inese Otzule,

Es katru rītu cenšos būt lūgšanā un 
lieku Dieva rokās to , lai Viņš sakārto 
visus manus plānus. Un pat ja kaut kas 
nenotiek pēc mana plāna, es zinu, ka 
Dieva plāns būs vēl labāks par manu 
plānu. Tas tiešām darbojas!

tulks

Galvenā lieta ir, ka Dievs vada mani 
caur savu Vārdu. Ikdienā tas izpaužas 
tā, ka sarežģītās situācijās, kad man 
jāpieņem kāds lēmums, es atceros, ko 
Dievs caur savu Vārdu ir teicis. Šobrīd 
es to visvairāk attiecinu uz savu ģimeni. 
Dievs man liek būt par vīru un tēvu un 
to neviens cits nevar izdarīt manā vietā.

 Intervēja: Ramona Vasiļjeva 

Dievs mani pastāvīgi māca caur 
dažādām lietām, piemēram, kalpošanu. 
Agrāk es biju ļoti nesavaldīgs, nervozs, 
ātri iekarsu. Tagad esmu iemācījies būt 
lēnprātīgs, apdomīgs. Par to visu man 
ir jāpateicas Dievam. Dievs mani vada 
katru dienu, - pat ja kādreiz gadās 
ieiet neceļos, Dievs aicina atpakaļ uz 
draudzi.

pensionāre
Vija Landmane,    

pārdošanas vadītājs

 Lelde Kupce
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?

ka no malas viss ir labāk redzams! :) 
Mūsu laulības notika tā paša gada 

septembrī Jēzus draudzē, un nu jau laulībā 
pavadīti seši gadi. Dievs mūs ir svētījis ar 
dēlu Filipu (5 gadi) un meitiņu Rebeku (3 
gadi). Droši vien, iznākot šim „Draudzes 
dzīves” izdevumam, būs jau piedzimusi 
arī otra meitiņa. Protams, kā jau ikvienā 
laulībā, piedzīvoti gan viegli, gan grūti brīži, 
taču aizvien esam centušies un joprojām 
cenšamies vienmēr viens otru atbalstīt, 
būt līdzās, un jo īpaši - pēc iespējas vairāk 
pavadīt laiku kopā arī ikdienā. 

Bet pats galvenais, ko mēģinām aizvien 
atcerēties vispirms paši, un tad atgādināt 
arī citiem - jo tuvākas un ciešākas ir vīra 
(un jo īpaši vīra!) un sievas katra personīgās 
attiecības ar Jēzu Kristu, lasot, mācoties 
Dieva vārdu, lūdzot Dievu, arī piedaloties 
dievkalpojumos un saņemot Sakramentus, 
jo aizvien tuvāki viņi kļūst arī viens otram.

 Un vissvarīgākais - nekad nepārstāt, 
neaizmirst un nepagurt Dievam pateikties 
un turpināt lūgt par savu dzīvesdraugu!



Redaktore: Līga Amata

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Ramona Vasiļjeva, Jolanta Cukure, Iveta un 

Kārlis Liepkauli - Radiņi, Alsie Pīrāga, Anda Miķelsone

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Anna Jordane 
Aldonija Berga
Lidija Leja  
Ērika Krieviņa 
Rute Bērziņa
Livarts Starks
Vera Brencāne
Vilma Pallo
Dzidra Vija Lāce
Ludviķis Bērziņš
Leontīne France
Ģederts Melngailis
Emīls Sudmalis
Sondra Jakobsona

91 (01.12.)
90 (10.12.)
86 (22.12.)
85 (15.12.)
84 (20.12.)
83 (02.12.)
82 (30.12.)
81 (26.12.)
80 (02.12.)
75 (21.12.)
70 (25.12.)
60 (31.12.)
55 (19.12.)
45 (07.12.)

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

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 
piekdienās no plkst.10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma 
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta 
ceturtdienās pirms dievkalpojuma 
no 17.30 līdz 18, 
svētdienās pēc dievkalpojuma        
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19

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 pl. 9.30
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)

Konts ziedojumiem:
DNB 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 1000 eks., Izdevums iespiests  SIA Dardedze hologrāfija

NO SIRDS UZ SIRDI

Līdz ar Adventa laiku mūsu sirdīs ienāk miers un 
prieks, jo šis ir gaidu laiks uz brīnumu... 

Klāt Ziemassvētku vakars – Kristus dzimšanas 
svētki – „..es jums pasludinu lielu prieku... jo 
jums šodien Pestītājs dzimis” (Lk. 2:10,11).

Šajos svētkos mēs vēlamies 
iepriecināt mūsu draudzes  
vecāko paaudzi. Mīļie brāļi un  
māsas Kristū, aicinām Jūs ie- 
saistīties pasākumā „No sirds  
uz sirdi”, sagatavojot mūsu seni- 
oriem Ziemassvētku dāvaniņu. 

Diakonija ir sagatavojusi 225 aploksnes, kurās ir  
informācija par dāvanas saņēmēju un dāvanas 
gatavošanu.

Aploksnes Jūs varat saņemt pie Līvijas un Jolantas 
katru dienu diakonijā, Dzirnavu ielā 118 (Draudzes 

namā), no plkst. 9.00 līdz 17.00; baznīcā – kancelejā 
pie lietvedes Leldes un pēc dievkalpojumiem pie 

aplokšņu izplatītājiem.
Sagatavotā dāvana jānodod Draudzes namā vai 

baznīcas kancelejā līdz 19. decembrim.
Esiet atsaucīgi un kalposim no sirds uz sirdi!

DIEVA DĀVANA

"Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, 
un bērnu svētīa mums ir Viņa 
atlīdzība." Ps. 127:3

Sirsnīgi sveicam Eviju un 
Daniēlu Godiņus ar dēliņa Hugo 
un Gundegu un Haraldu Bietes ar 
meitiņas Marijas piedzimšanu!

Mīlestībā, diakonijas darba vadītāja Līvija

Ieņēmumi, Ls: 
Kolektes 
Ziedojumi
Draudzes ikgadējās nodevas
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei, 
remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (11 darbinieki) 
Nodokļi
Nometnes ēdināšana 1. daļa
Ērģeļu restaurācija 2. daļa
2012. gada kalendāra izdošana   
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12 daļa saskaņā 
ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (3 cilvēkiem)
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve”  izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Degviela
Pasta pakalpojumi
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi 
Datora izdevumi
Reprezentācijas izdevumi
Kancelejas preces
Kopā

1853
1132

87
957

1835
65

5929
 

2187
2121
1800
1000

632
400

110
162
181

52
80
26
20
34
29
25
13
23
18
22
15

8
8958

2011. GADA OKTOBRA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

DRAUDZEI 
PIEVIENOJUŠIES

Ilze Miškina

JAUNGADA 
LOTERIJA

Arī šogad organizējam draudzes 
Jaungada loteriju.

No 1. līdz 30. decembrim  
gaidīsim Jūsu dāvaniņas loterijai,  

kura notiks draudzes Eglītes 
laikā. Dāvaniņas lūdzam nodot 

diakonijā vai kancelejā.
Iegūtos līdzekļus izmantosim, 

iegādājoties un izsūtot pa pastu 
„Svētdienas Rītu” draudzes  

senioriem, kas dzīvo ārpus Rīgas.
Gaidām Jūs Diakonijā!


