
Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas 
Tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna.  /Jk. 1:17/ Nr. 108/12. 2012 

Par Ziemassvētkiem saka - 
dāvanu svētki.

Jā, arī gudrie no austrumu 
zemes, atnesa Kristusbērnam 
dāvanas - zeltu, vīraku un 
mirres. Tomēr, pirms viņi 
atvēra savas dāvanu lādes, 
kā lielāko dāvanu viņi pienesa 
savu pielūgsmi, tā lasām 
Bībelē. Redzamās dāvanas ir 
skaistas, vērtīgas, tās ieprieci-
na. Tomēr Dievs ar cilvēku un 
cilvēks ar cilvēku tā īsti sasto-
pas tikai tad, kad sirds ar sirdi 
savienojas.

Nesen kādā intervijā, 
runājot par dāvanām, kāda 
jauna māmiņa sacīja: „Svētku 
dienām tuvojoties, draugi 
jautā - ko Tev uzdāvināt? 
Es atbildu - atnāc vienkārši 
ciemos.” Šie vārdi no dzirdētās 

intervijas man palikuši atmiņā 
īpaši - atnāc vienkārši ciemos. 
Pieņemu, ka tie iespiedušies 
atmiņā tādēļ, ka var saklausīt 
atziņu - priecājos par dāva-
nām, paldies par tām, bet 
lielākā dāvana man ir tas, ka 
varam sastapties, būt kādu 
brīdi kopā, sajūtot vienam 
otra sirds gaišumu, siltumu un 
mīlestību.

Bērnu rotaļlietu kastes ir 
pilnas ar mantām, bet sirsniņās 
bieži vien liels nesaņemtās 
uzmanības, mīlestības un 
sirsnības iztrūkums.

Līdzīgi ir ar pieaugušajiem, 
tikai viņiem ir „ mantas” atbils- 
toši viņu vecumam un intere-
sēm.

Tā vietā, lai veltītu savu 
laiku, lai dāvinātu tuvību un 

mīlestību, izvēlamies nopirkt 
dāvanu. To pašu bieži vien 
ātrumā - bez attieksmes un 
piedomāšanas. Tā ir vieglāk. 
Tas prasa tik vien kā nedaudz 
naudas. Bet attiecību dziļums 
un skaistums izplēn un zūd 
arvien straujāk.

Lai būtu īsti skaisti un 
jauki Ziemassvētki, nav jābūt 
bagātam.

Dāvana, pēc kuras ilgojas 
ikviens, ir jau pie Tevis - Tavas  
sirds gaišums, siltums, mīlestī-
ba. Dažkārt mums šķiet - ja es  
sākšu to sniegt citiem, man 
pašam beigās vairs nekas ne- 
paliks. Mēs baidāmies. Bet 
nevajadzētu. Patiesībā ir tā - jo 
vairāk dodam, jo paši bagātāki 
kļūstam. Pestītājs Jēzus atdeva  
sevi visu, bet nekļuva naba- mācītājs Erberts Bikše 

gāks. Viņa piemēram ir vērts 
sekot.

Pirmie īstie un skaistie 
Ziemassvētki nenotika valdnieka 
Heroda lepnajā pilī. 

Tie notika lopu kūtiņā, 
vienkāršībā un pieticībā, bet 
neizsakāmi patiesā mīlestības 
klātbūtnē, kuras vārds ir: 
Imanuēls - Dievs ir ar mums  
(mūsu vidū).

Aicinu Tevi būt priecīgam, 
daloties mīlestībā, to pieņemot 
un sniedzot citiem!

Piedzīvo svētkus, kas paliks 
atmiņā ilgi!

 
Priecīgus Kristus dzimšanas 

svētkus un svētīgu Jauno Gadu!
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Tuvojas Aventa un Ziemsvētku laiks, 
kad domājam par to, kā īpaši iepriecināt 
savus tuvos un mīļos cilvēkus ģimenē. 
Arī esot draudzes kopībā kā lielā ģimenē 
ar brāļiem un māsām, ir jauki un svētīgi 
piedzīvot dāvināšanas un dāvanu saņem-
šanas prieku. 
    Pirms 18 gadiem mūsu draugi no  
Holandes iesāka jauku tradīciju, katru  
gadu Adventa laikā savā draudzē un  
tuvējā skolā aicinot gatavot Ziemas-
svētku dāvaniņas mūsu draudzes 
svētdienas skolas bērniem un pansionāta 
iemītniecēm. Pēc tam, kad vairākus ga-
dus bijām baudījuši mūsu Holandes  
draugu mīlestību un viņiem šādi mūs  
iepriecināt svētkos vairs nebija iespē-
jams, mēs paši mēģinājām pārņemt šo  
tradīciju. Tā katru gadu mūsu draudzes  
cilvēki tiek aicināti sagatavot Ziemas-

Mīlestības darbiņi

 Vispirms aplūkosim patiesību 
par cilvēku. “Dievs radīja cilvēku pēc 
Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja” 
(1. Moz. 1:27). Cilvēks tika radīts 
pilnībā labs, jeb tāds kuram no Dieva 
nebija jākaunas, mīlestības pilnām 
attiecībām ar Dievu, kā mīlestības 
pilnām attiecībām savā starpā, jo “nav 
labi cilvēkam būt vienam; Es tam 
darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” (1. 
Moz. 2:18). Cilvēks tika radīts, lai viņš 
vairotos un pārvaldītu Dieva  radību un 
cilvēks ir radīts nemirstībai. 

 Bet cilvēks uzticējās velna 
meliem. Meliem, kuri apgalvoja, ka 
Dievs kaut ko nebūtu cilvēkiem devis. 
Cilvēks tiem uzticoties krita grēkā, un 
visu sākotnēji doto zaudēja. Mīlestības 
pret Dievu vietā viņš iemantoja bailes no 
Viņa, kā mēs to lasām: “Es dzirdēju Tavu 
balsi dārzā, un mani pārņēma bailes” (1. 
Moz. 3:10). Baiļu iemesls bija tas, ka 
viņš ir zaudējis savu sākotnējo pilnību 
un ar kaunu atzīst - “es esmu kails” (1. 
Moz. 3:10). Cilvēku attiecībās ienāca 
otra nonicināšana un vainošana, jo taču 
“tā sieva, ko Tu man devi, lai viņa būtu 
ar mani, tā man deva no tā koka, un 
es ēdu.” (1. Moz. 3:12) Līdz ar to arī 
skaudība un naids, kas drīz vien noveda 
pie pirmās slepkavības: “Kains cēlās 
pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva” 
(1. Moz. 4:8). Pavēlētā augļošanās un 
vairošanās sievietēm ir kļuvusi sāpju 
pilna, jo Dievs sievai teica: “sāpēs tev 
būs bērnus dzemdēt” (1. Moz. 3:16) 

un radības pārvaldīšana ir kļuvusi par 
smagu darbu, jo Ādamam Dievs teica: 
“sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst” 
(1. Moz. 3:19). Nemirstības vietā cilvēks 
ir pakļauts nāvei, “jo tu esi pīšļi, un pie 
pīšļiem tev atkal būs atgriezties.”  (1. 
Moz. 3:19). Pēc grēkā krišanas ikviens 
cilvēks sevi atrod stāvoklī, kuru raks-
turo ciešanas un grūtības gan pārvaldot 
radību, gan attiecībās ar citiem cilvēkiem 
un vienlaicīgi dzīvo apziņā, ka reiz mirs. 
Šī apziņa rada mūsos bailes no savas 
nāves un bieži vien arī bezcerības sajūtu.

 Bailes no nāves mūsos, no 
vienas puses, ir tādēļ, ka mēs neesam 
radīti nāvei, līdz ar to nāve mums ir kaut 
kas pretdabisks. Daudz svarīgāks un 
nopietnāks iemesls bailēm no nāves ir 
mūsos dziļi mītošā apziņa, ka neatbils-
tam tam standartam, kuru Radītājs no 
mums pieprasa. Nāves klātbūtne mūsu 
dzīvēs atgādina to, ka reiz mēs sastap-
sim savu Radītāju un Viņš atzīs mūs par 
vainīgiem Viņa priekšā. Grēkā kritušais 
cilvēks gribot, negribot ir spiests ar šo 
vainas apziņu sadzīvot. Viņš to lielākoties 
dara divos veidos. Vieni šo vainas apziņu 
ignorē un ja tā kļūst pārāk skaļa, tad 
cenšas to nomērdēt. Dzīve tiek veltīta 
mantas krāšanai, izklaidēm, darbam 
u.c. lietām, kas novērš uzmanību no šīs 
vainas apziņas.  

 Otrā gadījumā cilvēki ir 
centušies meklēt izlīgumu ar Dievu un 
no turienes arī ir tik dažādās pasaules 
reliģijas. Pirmo cilvēku radīto reliģiju 

“Kurš kuram un ko dāvina dievkalpojumā?”

Svētdien, 2.decembrī pl. 10.00 
1.Adventa dievkalpojumā piedalīsies 
Jēzus draudzes Bērnu korītis, (vadītājas – 
Anda Miķelsone un Alise Blūma) un obo-
jiste Aira Paula.

Ceturtdien, 6. decembrī pl. 18.00  
dievkalpojuma noslēgumā – Džona Ratera 
„Bērnu mesa”, diriģents - Ēriks Kravalis, 
solisti – Kristīne Zāle (soprāns), Alek-
sandrs Dimitrovas (bass), koncertmeis-
tars – Raimonds Bičus, piedalās jauktais  
koris „Skaņupe”, bērnu vokālais an- 
samblis „Momo” (vadītāja Dagnija  
Kravale) un Rīgas Pļavnieku pamatskolas 
meiteņu koris „Volante”.

Svētdien, 9. decembrī pl. 10.00 
2.Adventa dievkalpojumā piedalīsies  
Talsu Tautas nama vīru koris "Dziedonis", 
diriģente - Inga Akmene, koncertmeis-
tars, kormeistars - Toms Kazimirisaņecs,    
kā arī Jēzus draudzes pūšaminstrumentu 
ansamblis (vadītājs – Igors Lūsis).

Svētdien, 16. decembrī pl. 10.00 
3.Adventa dievkalpojumā jauno draudzes 
locekļu Iesvēte. Pdalīsies Jēzus draudz-
es koris (vadītāja – Austra Ošleja) flau-
tiste Lauma Ilsuma, saksofoniste Santa  
Bukovska un vijolniece Līga Ilsuma.

Ceturtdien, 20. decembrī pl. 18.00  
dievkalpojumā piedalīsies vijolniece Ilze 
Gagaine.

Svētdien, 23.decembrī pl. 10.00 
4.Adventa dievkalpojumā piedalīsies  
vijolnieces Dace Jauģiete un Madara 
Jauģiete.

Pirmdien, 24.decembrī pl. 16.00 
Ziemsvētku uzvedums, pl. 19.00 
Svētvakara dievkalpojums.                                                         

Otrdien, 25.decembrī pl. 10.00 
dievkalpojumā piedalīsies Linda Fogel-
sone (vijole) un Anna Krauja-Čena 
(soprāns), pl. 18.00 Ziemsvētku uzve-
dums (atkārtojums).

Ceturtdien, 27.decembrī pl. 18.00 
Lūgšanu vakara dievkalpojums.

Pirmdien, 31.decembrī pl. 18.00 
Vecgada vakara dievkalpojums.

mākslinieks Māris Subačš
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Mīlestībā Jolanta Cukure un Ilze Kolma

svētku dāvaniņas vecākā gada gājuma 
draudzes locekļiem, kuriem šis ar sirds 
siltumu gatavotais sveiciens ielīksmo ne 
vien sirdi, bet ir arī taustāms mīlestības 
apliecinājums, kas noliekams svētku 
vakarā zem eglītes. 
     Arī šogad vēlamies visus mudināt 
piedalīties šajā mīlestības akcijā un aici-
nām ikvienu sagatavot dāvaniņu vismaz 
vienam draudzes senioram. Var gadīties, 
ka tā viņam būs vienīgā dāvana šajos 
Ziemassvētkos (sīkākā informācija pie 
diakonijas darbiniekiem un ziņojuma 
stenda).
     Tos draudzes seniorus, kuri vecuma 
nespēka un attālas dzīvesvietas dēļ  
nevar regulāri būt dievnamā draudzes 
vidū, katru gadu iepriecinām ar laik-
raksta "Svētdienas Rīts" abonementu. 
Lai savāktu nepieciešamos līdzekļus 

Kārlis Irbe

mēs varam atrast jau Bībelē pie Ādama 
un Ievas: “viņi atzina, ka viņi bija kaili, 
un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev 
gurnu apsējus.” (1. Moz. 3:7) Ādams un 
Ieva apzinoties savu kailumu meklēja 
tam risinājumu nopinot no vīģes lapām 
gurnu apsējus. Bet mēs redzam, ka 
Dievam ir cits viedoklis par grēkā 
krišanas rezultātu: “Dievs Tas Kungs 
darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no 
ādām un tajās ieģērba viņus.” (1. Moz. 
3:21) Dievs nepieņem Ādama un Ievas 
vīģu apsējus, bet tā vietā uztaisa drānas 
no ādām. Dievs norāda, ka cilvēku 
nodarījums ir tik liels, ka cilvēks nevar 
to tā vienkārši izlabot. Viņš savu kailumu 
nevar apsegt ar pāris noplūktām vīģes 
lapām, bet viņa kailuma apsegšanai ir 
nepieciešama, kāda nāve.

 Ar šo dzīvnieku nāvi, kuru 
ādas izmanto, lai ietērptu Ādamu un 
Ievu, tiek pravietots par Kristus nāvi, 
kura nāve apsedz visus cilvēces grēkus. 
un noraida arī jebkādus cilvēciskus 
mēģinājumi nolīdzināt savu grēka vainu. 
Mēs droši varam apgalvot, ka kristīgā 
reliģija ir vienīgā patiesā reliģija, kas 
ved atjaunotās attiecībās ar Dievu. 
Kristīgā reliģija ir vienīgā reliģija, kas 
patiesi atjauno attiecības ar Dievu. Citās 
reliģijās nav glābšanas, jo tās  to nespēj 
sniegt. Nekristīgo reliģiju avots ir grēkā 
kritušā cilvēka samaitātais prāts, kas 
velna iedvests noved turpat no kuri-
enes iesāka - no cilvēka pašas nespējas 
apklāt savu vainu Dieva priekšā. Tādēļ, 
ja mēs nekristīgam cilvēkam uzdotu 

jautājumu: “Kurš kuram un ko dāvina 
dievkalpojumā?” atbilde, pēc būtības, 
būtu tāda: “cilvēks “dievkalpojumā” 
savam “dievam” dāvina upuri (sevi, 
laiku utt.)” Ne velti Jēzus velnu nosauc 
par pasaules valdnieku, jo viņš valda vi-
eniem iedvešot bezrūpību par savu dzīvi, 
mudinot cilvēkus apklusināt sirdsapziņas 
balsi, kas viņos mīt. Savukārt, tiem, kas 
sajūt šo vainu, cenšas iedvest pārliecību, 
ka viņi paši šo vainu var apklāt. Tādējādi 
viņš valda pār cilvēkiem - vieniem 
iedvešot mānīgu mieru, citiem maldu 
ceļus, kuri it kā ved pie Dieva.

 Paldies, Dievam, ka Viņš 
jau no brīža, kad cilvēce krita grēkā 
rūpējas, lai tā tiktu izglābta. Kad Dievs 
čūskai pavēstīja lāstu Viņš arī pavēstīja 
evaņģēliju cilvēcei : “Es celšu ienaidu 
starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu 
un sievas dzimumu. Tas tev sadragās 
galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.” 
(1. Moz. 3:15) Jaunajā tulkojumā vārda 
“dzimums” vietā ir vārds “pēcnācējs”. 
Dievs apsola, ka Ievai būs pēcnācējs, 
kurš sadragās velnam galvu, tātad viņa 
valdīšanu. Šis apsolītais pēcnācējs ir 
Jēzus Kristus. Viņa piedzimšana tiek 
saistīta ar neizmērojamu prieku, kā arī 
eņģeļi ganiem liecina. (Lk. 2:10,11) 

 Velna galvas jeb valdīšanas 
satriekšana notiek pie krusta, kā arī 
Jēzus neilgi pirms savas krusta nāves to 
apliecina: „Tagad ir šīs pasaules tiesas 
stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks 
izstumts ārā.” (Jņ. 12:31) Ar Jēzus Kris-
tus nāvi tiek pienests patiesais upuris, 

kas izlīdzina cilvēci ar Dievu. (Ebr. 
7:26,27) Nevis kāds grēcīgs Jeruzalemes 
augstā priestera nestais upuris, bet pats 
Kristus pienes sevi kā upuri par grēkiem, 
tādējādi patiesi izpērkot cilvēces grēkus. 
Protams, ka Israēla dievkalpošanai bija 
nozīme, bet tā bija kā norāde uz Kristu, 
jeb patiesā upura priekšvēstnesis.

 Ja vienīgais patiesais upuris, 
kas mūs atbrīvo no grēka lāsta ir Kristus 
upuris, tad arī kristīgais dievkalpojums 
nav vis mūsu upura nešana Dievam, 
bet Dieva pienestā upura saņemšana. 
Dievkalpojumā notiek tas, ka mēs 
pieejam „bez bailēm pie žēlastības 
troņa, lai saņemtu apžēlošanu un 
atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” 
(Ebr. 4:16), jo visu mūsu grēkus 
Kristus ir uzņēmies uz Sevi. Kristīgajā 
dievkalpojumā Dievs dāvina Sevi tiem, 
kas ir atnākuši. Jo kristīgais dievkalpo-
jums nav vieta, kur žēlastību izpelnās, 
bet gan vieta, kur žēlastību saņem. Jo 
tieši dievkalpojumā mēs dzirdam grēku 
piedošanas pasludinājumu, dzirdam 
Dieva Vārdu pasludinājumu, tikai 
dievkalpojumā mēs saņemam Kristus 
upuri – Viņa miesu un asinis, saņemam 
svētību un citas žēlastības dāvanas. Ne 
velti latviešu valodā pats vārds „dievkal-
pojums” norāda uz šo daudzo svētību 
autoru, jo ja mēs šo salikteni sadalam 
mēs iegūstam: Diev[s]-kalpo-jums. 
Tāpēc ar priecīgām sirdīm nāksim uz di-
evkalpojumu, lai piedzīvotu to, kā Dievs 
kalpo mums.

to iegādei, draudzes eglītes pasākumā 
rīkojam loteriju, kurā visās biļetēs ir 
kāds iepriecinājums gan bērniem, gan 
pieauguša-jiem. Lūdzam visus atbalstīt 
arī šo pasākumu gan dāvinot loterijai 
jaukas lietiņas, gan pērkot loterijas 
biļetes.

Daudzi grib iegūt lietas, 
Apkampt un turēt klāt; 

Laimīgs ir tas, kam liekas, 
Ka labāk ir atdāvināt. 

Ja saņemtais tālāk neplūst, 
Tas pazaudē vērtību, 

Laimīgs ir tas, kurš atdod, 
Sev paturot svētību. 

(M. Zviedre)



 

4

Ar katru Adventa vainagā aizde-
gto sveci mēs tuvojamies Ziemas-
svētkiem, kuros svinam patiesās 
Gaismas nākšanu mūsu vidū. Šajā 
gadā ir veiksmīgi noslēdzies mūsu 
dievnama fasādes apgaismošanas 
projekts, kura realizēšana bija 
iespējama pateicoties gan pašval-
dības atbalstam, gan vairāku 
uzņēmēju finansējumam, gan mūsu 
draudzes locekļu ziedojumiem. 
Tādēļ nolēmām, ka ir īstais laiks 
aprunāties ar Rīgas Austrumu izpild-
direkcijas izpilddirektoru Dmitriju 
Pavlovu, kurš ir devis neatsveramu 
ieguldījumu šī mūsu dievnama ap-
gaismojuma projekta īstenošanā.

Intervēja: Ivars Kupcis (foto – Ivars Kupcis)

Kādas ir Rīgas Austrumu izpilddi-
rekcijas funkcijas?

Funkciju klāsts ir plašs – gan terito-
rijas sakopšana un labiekārtošana, gan 
dzimtsarakstu jautājumi, gan pirmās 
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem 
ārkārtas situācijās, arī dzīvesvietu 
deklarācija, nekustamā īpašuma nodaļa, 
administratīvā inspekcija u.c. Visa 
sociālo jautājumu joma ir Rīgas Domes 
Labklājības departamenta pārziņā, bet 
daudzu jautājumu risināšanā mēs sadar-
bojamies.

Un cik liela teritorija ir jūsu 
pārziņā?

Mūsu priekšpilsētas robežas ir Čaka/
Marijas iela, Deglava iela līdz Ulbro-
kai, no Ulbrokas līdz Salaspilij, un pa 
Daugavu atpakaļ līdz 13. janvāra ielai. 
Tā ir Latgales priekšpilsēta, lai gan  
2009. gadā mums pievienoja arī Centra 
rajonu, un kopš tā laika esam Austrumu 
izpilddirekcija – viena izpilddirekcija ar 
diviem rajoniem.

Jūsu vadītā izpilddirekcija ir 
devusi lielu ieguldījumu Jēzus 
baznīcas fasādes apgaismojuma 
projekta īstenošanā. Kas jūs uz to 
pamudināja?

Vairākus gadus atpakaļ šeit - Latgales 
priekšpilsētā notika starptautisks arhi-
tektu un pilsētu attīstītāju plenērs, kurā 
mēs saņēmām diezgan daudz vērtīgu 

ieteikumu Maskavas 
forštates attīstībai. 
Viena no mūsu 
vadlīnijām – virzīties 
uz priekšu soli pa solim. 
Kā varat redzēt, ne tikai 
Maskavas forštatē, bet arī 
visā Latgales priekšpilsētā 
mēs cenšamies turēties pie 
šī koncepta. Tas attiecas uz 
publisko vietu sakopšanu – parki, 
skvēri u.c. Un dievnami ir neno-
vērtējama Maskavas forštates vērtība, 
ko uzsvēruši visi arhitekti, kas ar šo 
teritoriju strādājuši. 

Vairākus gadus atpakaļ Latvenergo 
izsludinātajā konkursā “Izgaismo Latviju” 
otro vietu ieguva Pāvila baznīca, kuras 
apgaismošanu varējām realizēt, patei-
coties gan sabiedrības balsojumam, gan 
uzņēmēju atbalstam. Tas bija pirmais 
dievnama izgaismošanas projekts mūsu 
priekšpilsētā. 

Savukārt Jēzus baznīca ir unikāla 
celtne ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un 
ārpus tās robežām, turklāt tā pārstāv 
koka arhitektūru - tāpēc mēs nolēmām, 
ka šī baznīca varētu būt nākamā. Ļoti 
būtiska bija arī atsaucība no draudzes, 
lai process veiksmīgi virzītos uz priekšu – 
tādēļ paldies Aldim Krieviņam, kurš bija 
šī projekta koordinators un virzītājs no 
draudzes puses.

Šajā projektā bija divi etapi – pirmajā 
ar “Parex” bankas atbalstu varējām iz- 
gaismot baznīcas torni, savukārt otrā 
etapa ietvaros izgaismojām visu pārējo 
dievnama fasādi šī gada sākumā, ko 
finansiāli atbalstīja kompānija “RBS 
Skals”. Prieks, ka draudze arī laikus  
saveda kārtībā baznīcas fasādi - manu-
prāt apgaismojuma projekts ir izdevies, 
baznīca šobrīd izskatās ļoti labi. Paldies 
šajā projektā ir pelnījis arī uzņēmums 
Rīgas Gaisma, kas nodrošināja pie-
slēgumu ielas apgaismojumam.

Draudze ir pateicīga arī pašval-
dībai, kura nodrošina elektrību 
dievnama apgaismojumam kopā ar 
pilsētas apgaismojumu. Vai jums ir 
nodoms izgaismot arī citas šīs  
apkaimes baznīcas?

Protams, 
tāds no-

doms ir – 
gan attiecībā uz 

katoļu baznīcu tepat Katoļu ielā, gan 
vecticībnieku Grebenščikova baznīcu, 
kas lieliski izskatītos no krastmalas. Bet, 
lai to paveiktu, ir svarīgs uzņēmēju arī 
atbalsts, kas pašreizējā ekonomiskajā 
situācijā mēdz būt piesardzīgi. 

Mūsu izpilddirekciju priecē, ka pēdējā 
laikā ir pieaugusi tūristu interese par 
šo priekšpilsētu, acīmredzami attīstās 
sakrālais tūrisms. Ja jūs būtu gatavi arī  
šajā kontekstā iesaistīties, tas tikai 
paaugstinātu cilvēku interesi par jums –  
jo jums taču ir ko rādīt un ko stāstīt, 
jums ir tik bagāta vēsture! Ja tas jūs 
interesē, varam tikties klātienē gan 
ar tūrisma profesionāļiem, gan mūsu 
speciālistiem - esam gatavi meklēt 
sadarbību arī šajā jomā.

Arhitekti mums ir norādījuši, ka di-
evnamu izkārtojums Maskavas forštates 
rajonā veido zīmīgu elipses formas 
figūru. Šobrīd apgaismojuma jomā esam 
sākuši ar diviem dievnamiem, turpināsim 
to tālāk - un beigās, iespējams, nonāk-
sim pie vesela tūrisma maršruta.

Vai varam minēt arī kādas 
aktuālas vajadzības, kā draudze 
varētu palīdzēt šīs priekšpilsētas 
iedzīvotājiem?

Viena no problēmām mūsu rajonā ir 
pamestās mājas, un iestājoties aukstam 
laikam, bez pajumtes esošie cilvēki bieži 
vien izvēlas uzturēties tajās - tā vietā, lai 
dotos uz patversmi, kur pašvaldība visu 
nepieciešamo jau ir nodrošinājusi. Ja 
draudze varētu palīdzēt Labklājības de-
partamenta mobilajām brigādēm strādāt 
ar šiem cilvēkiem un palīdzēt viņus 
pārliecināt par patvēruma meklēšanu 
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patversmēs – tas ļoti palīdzētu viņiem 
pašiem, jo salā šīs situācijas bieži vien 
beidzas traģiski. Ik pa brīdim rodas 
arī problēma ar siltu apģērbu, īpaši 
vīriešiem – varbūt draudze varētu  šajā 
jomā palīdzēt cilvēkiem, kas palikuši bez 
pajumtes.

Tūlīt būs klāt Adventa laiks -  
ko jūs novēlētu mūsu draudzes  
cilvēkiem gaidāmajos Ziemas-
svētkos?

Protams - priecīgus un gaišus 
Ziemassvētkus! Draudze ar savu darbī-
bu dod dvēseles siltumu daudziem 
cilvēkiem. Ikdienā nākas sastapties ar 
dažādām situācijām, kur šāda siltuma 
cilvēku attiecībās ļoti pietrūkst. Gan jūsu 
draudze, gan citas draudzes manuprāt 
ļoti daudz dara, lai cilvēkos nestu 
labestību un visu pozitīvo. Mēs esam 
pateicīgi par to, ko jūs šeit darāt, un 
ceram uz sadarbību arī turpmāk.

Paldies arī jums par jūsu atbalstu 
un pretimnākšanu! Novēlam veiksmīgu 
mūsu priekšpilsētas attīstību arī turp-
māk - un priecājamies, ka draudze var 
būt daļa no tās.

Bet jūs arī esat – mūsu sadarbības 
projekts tikai palīdzēja to izgaismot!

Tulkoja Līga Dolace

Viņš brauca mājās kādu vakaru pa 
vientuļu ceļu. Darbs šajā mazajā vidus 
rietumu sabiedrībā bija tik pat lēns kā 
viņa vecā Pontiaka motors, bet viņš 
nekad nepadevās meklējot darbu. Kopš 
slēdza rūpnīcu viņš bija palicis bez 
darba, un ziemas vēsums bija beidzot 
arī ienācis viņa mājā. Tas bija vientuļš 
ceļš. Nebija daudz cilvēku, kuriem bija 
iemesls atrasties uz šī ceļa, ja vienīgi 
viņi nebrauca prom. Gandrīz visi viņa 
draugi bija jau aizbraukuši. Viņiem bija 
ģimenes, kuras vajadzēja pabarot un 
sapņi, kurus vajadzēja piepildīt, bet viņš 
bija palicis. Visbeidzot šī bija vieta, kur 
viņš bija apglabājis savus vecākus. Viņš 
bija šeit piedzimis un uzaudzis, pazīdams 
katru nostūrīti. Viņš varēja pat akls 
būdams pateikt, kas atrodas vienā un 
otrā ceļā pusē. Sāka jau krēslot un viegls 
sniedziņš sāka snigt no debesīm.

Tā vien gribējās ātrāk nokļūt mājās. 
Ar šo domu pārņemts, viņš gandrīz 
nepamanīja vecu kundzi, kura stāvēja 
ceļa malā. Pat šajā krēslā viņš nevarēja 
nepamanīt, ka viņai ir nepieciešama 
palīdzība. Un tā viņš nostājās priekšā 
Mersedesam un izkāpa laukā. Viņa 
Pontiaks vēl arvien sprauslāja, kad viņš 
piegāja viņai klāt. Viņš smaidīja, bet viņa 
tik un tā izskatījās uztraukusies. Pēdējās 
stundas laikā neviens nebija apstājies, 
lai palīdzētu viņai. Vai viņš grib kaut 
ko sliktu viņai izdarīt? Viņš neizskatījās 
drošs, bet gan nabadzīgs un izsalcis. 
Viņš varēja redzēt, ka kundze izskatās 
nobijusies, stāvot ārā aukstumā. Viņš 
zināja, kā viņa jutās. Bija tik auksts, ka 
tikai bailes varēja parādīties tevī. Viņš 
teica: „Esmu šeit, lai jums palīdzētu, 
kundze. Labāk kāpiet mašīnā un pasil- 
dieties tur. Un, starp citu, mani sauc 
Džo.” Viss, kas bija jāizdara, bija jāno-
maina riepa, bet vecai dāmai tas būtu 
bijis grūti. Džo drīz vien bija nomainījis 
riepu, bet viņš bija nosmērējies un rokas 
arī sāpēja. Kad viņš skrūvēja pēdējo 
skrūvi, kundze nolaida stiklu un sāka 
runāt. Viņa teica, ka ir no St.Luisas 
un tikai bija brauksi garām šeit. Viņa 
nevērēja vien beigt pateikties, par to, 
ka bija sniedzis viņai palīdzību. Džo 
tikai smaidīja, kad vēra ciet bagāžnieku. 
Viņa prasīja, cik viņa ir parādā. Jebkura 
summa būtu apmierinoša viņai. Viņa 
jau sāka domāt par visām tām lietām, 
kas būtu varējis notikt, ja Džo nebūtu 
apstājies.

Džo nekad nedomāja divreiz par 
naudu. Bet šis viņam nebija darbs. 
Tā bija izpalīdzēšana kādam, kam 
bija vajadzība pēc tā. Un Dievs zināja 
daudzus, kuri viņam bija pasnieguši 
roku grūtā brīdī pagātnē. Viņš tā bija 
dzīvojis visu savu dzīvi, un bija pieradis 
tā rīkoties. Viņš teica, ja viņa tiešām 
grib viņam atmaksāt, tad nākam reiz, 
kad viņa redzēs kādu, kam ir vajadzīga 
palīdzība, lai palīdz. Un Džo piemetināja 
„..un padomājiet par mani tad”. Viņš 
nogaidīja, kamēr viņa iedarbināja mašī-
nu un aizbrauca. Tā bija auksta un 
depresīva diena, bet viņš jutās laimīgs, 
jo tālumā jau redzēja savu māju.

Nobraukusi dažas jūdzes kundze 
ieraudzīja mazu kafejnīcu. Viņa vēlējās 
mazliet paēst un atpūsties pirms dosies 
ceļā mājup. Tā bija noplukusi vieta. Ārā 
stāvēja divi veci benzīna uzpildes tanki. 
Viss viņai šeit likās tik svešs. Te pienāca 
oficiante un atnesa tīru dvieli, lai viņa 
varētu izsusināt mitros matus. Oficiantei 
bija jauks smaids, kurš nepazuda, lai 
gan uz kājām viņa bija visu dienu. Vecā 
kundze ievēroja, ka viņa bija apmēram 8 
grūtniecības mēnesī. Viņa padomāja, kā 
kāds kuram ir tik maz var būt tik devīgs 
svešiniekam.

Tad viņa atcerējās Džo. Pēc tam, kad 
vecā kundze bija paēdusi, un oficiante 
bija aizgājusi izmainīt 100$ banknoti 
atlikumam, kundze nemanot izslīdēja 
pa durvīm. Oficiante atgriezusies ar 
atlikumu brīnījās, kur viņa varēja palikt, 
tad viņa ieraudzīja salveti uz kuras bija 
kaut kas rakstīts. Asaras sariesās viņai 
acīs, ko vecā kundze bija uzrakstījusi. 
Tur bija teikts „..Jūs man neesat neko 
parādā, esmu to arī piedzīvojusi. Kāds 
man kādreiz palīdzēja, līdzīgi, kā es 
tagad jums. Ja jūs gribat patiešām 
man atmaksāt, tad jums ir jādara, lūk, 
kas ...neļaujiet, lai mīlestības ķēde 
apstātos pie jums.” 

Tajā vakarā, kad viņa nokļuva mājās 
un ierāpās gultā, viņa domāja par naudu 
un to, ko kundze bija uzrakstījusi. Kā 
viņa varēja zināt, ka viņai ar vīru ir tieši 
tas nepieciešams? Kad nākam mēness 
piedzims mazulis, būs grūti. Viņa zināja 
cik ļoti viņas vīrs bija noraizējies par to, 
un, kad viņš apgūlās viņai blakām, viņa 
viņu maigi noskūpstīja un klusi un lēni 
iečukstēja ausī: „Viss būs labi. Es tevi 
mīlu Džo.”

Mīlestības ķēde
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No 5. līdz 9. novembrim mums bija 
iespēja piedalīties Vācijas Diakonijas 
rīkotajā konferencē "Novecot Eiropā" 
("Alt werden in Europa"). Konferencē 
piedalījās 90 pārstāvji no 14 Austrum-
eiropas valstīm un Vācijas.

Referātu un darba grupu piedāvājums 
bija ļoti plašs – aktīva novecošana, 
aprūpes modeļi un iespējas, dažādu 
valstu pieredze. Prieks bija konstatēt, 
ka mūsu mazais pansionātiņš pēc jau-
nākiem atzinumiem pārstāv modernāko–  
mazo dzīvokļa grupu aprūpes modeli. 
Arī Vācijā un citās valstīs mēģina lielos 
pansionātus un aprūpes centrus pārvei-

dot par 6-8 cilvēku grupām, kuri aprūpes 
personāla vadībā kopā dzīvo "normālu 
dzīvi" savu iespēju robežās, veicot mājas 
darbus, gatavojot maltītes un svinot 
svētkus. Protams, tieši Austrumeiropas  
valstis ir tās, kurās sistēmu maiņu un 
finansu trūkuma dēļ ir grūti tuvoties 
Vācijas līmenim aprūpē. Tomēr tieši 
baznīcas diakonijas organizācijas un 
draudzes ir tās, kas var darīt daudz, lai, 
kā izteicās Krievijas pārstāve, gados veci 
cilvēki vecumdienas pavadītu ar prieku 
– "starostj v radostj", un noslēguma 
vārdā uzsvēra, ka galvenais ir apziņa, 
ka esam kristieši un mūsu ceļš šo zemes 
dzīvi beidzot ved uz debesīm, un tā ir 
tā vēsts, kuru nesam, sniedzot aprūpi 
gados vecajiem cilvēkiem.

Ilze Kolma
Skaidrīte Mežecka

Attēlā (no kreisās) - diakonijas darbinieces Ilze 
Kolma, Angela Hesse, Skaidrīte Mežecka.

Diakonijas konference 
„ Novecot Eiropā”

„Paldies Tev, Dievs, par izlietni, kas ir 
pilna ar netīriem 
traukiem; tā 
liecina, ka mēs 
katru dienu 
ēdam daudz 
dažādu ēdienu.

Paldies Tev, Dievs, par netīro drēbju 
kaudzi; mums 
ir tik daudz ap-
ģērba gabalu 
visdažādāka-
jiem laikapstā-
kļiem un gadīju-
miem.

Paldies par mūsu nesaklātajām 
gultām; tās ir  
tik siltas un 
ērtas. Daudziem 
cilvēkiem nav 
savas gultas.

Kaut arī tad, kad skan modinātājs, es 
parasti paslēpjos 
dziļāk zem se-
gas, paldies Tev, 
Dievs, ka es varu 
dzirdēt. Ir tik 
daudz nedzirdīgu  
cilvēku.

Kaut arī dažus rītus es savas acis turu 
aizvērtas cik ilgi 
vien iespējams, 
paldies, ka esi 
man dāvājis 
spēju redzēt. Ir  
tik daudz nere-
dzīgu cilvēku.

Kaut arī es ne vienmēr vēlos celties  
pietiekami agri, 
paldies, ka esi 
man devis spēku 
piecelties. Ir tik 
daudz cilvēku, 
kas ir piesaistīti 
gultai.

Kaut arī manas dienas pirmā stunda  
bieži ir ļoti trauks- 
maina, ar neva- 
jadzīgiem strī- 
diem, ar lietām, 
ko steigā nevaru  
atrast, ar bērniem, 
kas ir pārāk skaļi un spītīgi, paldies Tev, 
Dievs, ka es varu dzīvot ģimenē. Ir tik 
daudz vientuļu cilvēku.

Kaut arī mūsu brokastu galds nekad 
neizskatās tā kā 
žurnālu bildēs, 
paldies, ka ir 
cilvēki, kas katru 
dienu vēlas ar 
mani sēdēt pie 
viena galda.

Kaut arī es bieži sūdzos par apstākļiem  
un vēlos lai man  
klātos labāk, 
paldies Tev, 
Kungs, par dzīvi.”

Dieva apdāvinātie

Vita Rudzīte

Svētdienas skola ir vieta, kur pulcējas paši jaunākie draudzes locekļi, lai iepazītu Dievu un Svētos Rakstus. Līdzīgi kā 
pieaugušie draudzes locekļi arī mūsu mazie brāļi un māsas Kristū atnāk ar savu nastu uz pleciem vai smagumu sirdī, savu īsajā 
mūžā uzkrāto dzīves pieredzi. Kāds varbūt aug bez tēta vai māmiņas, kādam vecāki pelna naudiņu tālās zemēs, kādam vecāki 
nav saņēmuši mīlestību no saviem vecākiem, tāpēc vēl tikai mācās to dot savam bērnam. Svētdienas skolā ar mīlestību sagaida 
ikvienu bērnu – gan noskumušu, gan priecīgu, lai kopīgi iepazītu mūsu Debesu Tēti, kurš „tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jņ. 3:16).

Strauji tuvojoties decembra nozīmīgākajiem svētkiem, mēs aizvien biežāk domājam par dāvanām, ar kurām vēlamies tikt 
apdāvināti, par to, ko mēs vēlamies saņemt, piemēram, grāmatu, jaunāko „gudro” telefonu, planšetdatoru, divriteni... Mēs ļoti 
aizraujamies, veidojot sarakstu ar mantām, kuru mums nav, un bieži vien aizmirstam par to, kas mums jau ir dāvāts.

Pagājušajā vasarā Jēzus draudzes Svētdienas skola saņēma uzaicinājumu no Valmieras Svētā Sīmaņa draudzes Svētdienas 
skolas dalīties pieredzē un pavadīt laiku kopā sadraudzībā. Tas bija svētīgi kopā pavadīts laiks, un noslēgumā dāvanā saņēmām 
nezināma autora sarakstītus vārdus, kas mudina aizdomāties par to, cik daudz dāvanu mēs ik dienas saņemam, tās nemaz 
nelūdzot un reizēm neapzinoties to vērtību.
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Baiba Nevarževska

NĀC 
UN 
DARI!

1. Kā tu izvēlies, kura dāvana kuram cilvēkam būs piemērotākā?
Visticamāk, pēc iekšējām sajūtam, cik labi cilvēku pazīstu, tad varu piemeklēt ko īpašu, man ļoti patīk 

netradicionālas lietas ar interesantu dizainu.

2. Kur smelies idejas dāvanām?
Vienkārši īstā ideja atnāk īstajā brīdī. Tā kā ikdienā darbojos ar grafisko dizainu, sekoju līdzi jau-
numiem šajā sfērā, arī tad dažkārt „atnāk” kādu ideju kopapvienojums, ko gribētu īstenot. Ļoti 
bieži kaut ko interesantu nosapņoju un no rīta pierakstu, lai vēlāk varētu realizēt.

3. Vai ar baznīcu saistītiem un nesaistītiem cilvēkiem dāvanas ir atšķirīgas?  
Pa lielam gluži nē, bet dažkārt esmu pieķērusi sevi pie domas, ka šo gan uz baznīcu gājējam 

nedāvinātu un otrādi. Kāpēc? Jo ir cilvēki, kas neuztver lietas vienkārši, bet mēģina sarežģīt,    
   izanalizēt un tad labāk tādiem dāvināt neitrālas lietas, lai nav pēc tam lieku pārpratumu.

4. Vai dāvināšana sagādā prieku un iedvesma nāk brīvi jeb tomēr bieži ir pienākuma izjūta un 

Paula Feldmane

grūti nāk idejas? 
Man ļoti patīk dāvināt un dāvanas iegādāties savlaicīgi, citreiz pat kādam dāvana jau ir sagādāta pus gadu pirms tiek uzdāvināta, 
jo reizēm kaut kas uzrunā tik ļoti, ka ir tā vērts, ja dāvana ilgāku laiku pastāv un sagaida savu īpašnieku. Ar iedvesmu kā jau ar 
iedvesmu, to nevar dabūt pēc pasūtījuma - vai nu tā ir vai arī jāpagaida, un, ja ir jāpagaida, tad, protams, reizēm sanāk kaut ko 
domāt pēdējā brīdī, un tas ir grūtāk.

5. Vai ir bijusi kāda dāvana, kas kaut uz mirkli ir pilnībā izmainījusi dzīvi vai nesusi kādas vērtīgas atziņas?
Dieva dāvana cilvēkiem, kas maina pilnīgi visu, arī manā dzīvē ir uzdāvināta, un tā noteikti ir spilgtākā un vērtīgākā, kas man 
ir, un, kas nevar apnikt, novecot vai iziet no modes. Un, jā, es to varētu ierindot arī starp dāvanām. Dievs manā un vīra dzīvē ir 
dāvinājis kādus brīnišķīgus draugus, par kuriem domājot mums vienmēr, iemirdzas acis. Mēs nevaram tikties bieži attāluma dēļ, 
taču tas, ko varam dot viens otram, ir tik spēcinoši, un daudz pat tajos brīžos, kad vienkārši klusējam, kopā esot. 
Bet, ja runājam par materiālām lietām, tad tāda, ko varētu īpaši uzsvērt, laikam nav. Ir daudz brīnišķīgu dāvanu no mīļajiem 
vecākiem, kas vienmēr palīdz piepildīt kādu mazu sapnīti.

6. Vai tu izteikti izjūti Dieva vadību, apdāvinot citus? Ja jā, tad - kā?
Varbūt ne gluži apdāvinot jūtu Dieva vadību, bet tajā brīdī, kad domāju un gatavoju dāvanu, apsveikumu vai pārsteigumu - tad 
gan. Jo mīlestība, ko ielieku dāvanā, tā viennozīmīgi ir no Dieva. Un tas prieks, kas dzims aizvien no jauna, domājot kā kādu 
iepriecināt, ir tā vērts, lai atkal kādā vakarā, kad mīļie jau čuč, varētu ielīst savā kaktiņā un, klusiņām čabinoties, atkal taisīt 
kādam prieku.

AURĒLIJA ANUŽĪTE - LAUCIŅA
Katru gadu kā lielu pārsteigumu gaidām 

Ziemassvētku uzvedumu, kas ir ar lielu 
mīlestību un ieguldītu darbu gatavota 
dāvana no Jēzus draudzes brāļiem un 
māsām. Kopš 2008. gada režisores lomu ir 
uzņēmusies Aurēlija Anužīte – Lauciņa. Par 
šo kalpošanu viņa stāsta šādi:

„Kalpot uzvedumā par režisori mani 
uzaicināja Iveta Godiņa. Paklausot un 
kalpojot Dievam ar Viņa dotu talantu, 
esmu iemācījusies daudz jaunas lietas 
aktiera un pedagoga profesijā, par kurām 
pat nenojautu. Līdz tam biju pārliecināta, 
ka esmu vāja kā režisore, taču, ar trīcošu 
sirdi uzsākot pirmos mēģinājumus, varēju 

pamanīt, ka man piemīt kaut kas, par ko 
pat sapņos nesapņoju! Attīstība plauka 
abpusēji. Ar saviļņojumu un prieku gaidu 
katru gadu. 

Pa šo laiku esmu saņēmusi lielu 
svētību – dēlu Jāzepu. Pagājušo gadu, kad 
viņam bija tikai 2-3 mēneši, viņu auklēt 
nācās tiem, kuri uz skatuves tajā brīdī 
nebija. Man nebija ne mazāko sirdsapziņas 
pārmetumu, ka turēju viņu baznīcā, tieši 
pretēji – es iekšēji gavilēju un pateicos 
sirdī, ka man ir dota tāda iespēja kalpot 
radoši un būt kopā ar kristiešiem!

Šīs kalpošanas laikā esmu saņēmusi 
milzīgu prieku kopā nogurt, Dievam 
par godu. Šī dāvana ir tik saviļņojoša, 
tā nelīdzinās nevienam zemes dar-
bam. Protams, izņemot kalpošanu savai 
ģimenei, kas uzveduma tapšanas periodā 
tiek pakļauta negaidītām izmaiņām. Paldies 
viņiem par sapratni!”

Paldies Aurēlijai par šo pašaizliedzīgo 
kalpošanu! Ikviens, kas redz sevi 
Ziemassvētku uzveduma veidošanā, ir 
laipni aicināts atsaukties! Šobrīd īpaši 
nepieciešami skatuves strādnieki – vīrieši, 
kas palīdzētu skatuvi uzcelt un novākt 
abās izrādes dienās. 

Kāds vīrs bija ļoti ticīgs.  
Viņš domāja par Dievu no rīta  
līdz vakaram. Kādu nakti Dievs 
viņam parādījās sapnī un teica: 
„Mīļais draugs, kāpēc tu mani  

esi aizmirsis?”
„Kā tad tā?” vīrs jautāja.  

„Es taču ne par ko citu dzīvē  
neesmu domājis!”

„Pareizi,” Dievs sacīja,  
„bet man gribas,  

lai tu mani arī pazītu.”

TICĪGAIS VĪRS

autors Juris Rubenis 
mākslinieks Māris Subačš



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 14
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma 
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta 
otrdienās no 18 līdz 18.30
ceturtdienās 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)

Redaktors: Kārlis Liepkauls - Radiņš (Līgas Amatas prombūtnes laikā)

Redakcija: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Paula Feldmane, Vita Rudzīte, Lelde un Ivars Kupči, Baiba Nevarževska, Iveta un Kārlis 

Liepkauli - Radiņi

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
Valda Ira  Jurkāne
Anna Dzirniece
Ināra Meldere
Laima Skamane
Dzintra Kļaviņa
Dzintra Kaugare
Dagnija Balode
Dolārs Pelcis
Andris Anspaks
Sandra Gordijčuka
Irēna Bauere

92 (01.12.)
91 (10.12.)
87 (22.12.)
86 (15.12.)
85 (20.12.)
84 (02.12.)
83 (30.12.)
82 (26.12.)
81 (02.12.)
75 (05.12.)
75 (05.12.)
75 (15.12.)
75 (23.12.)
70 (28.12.)
65 (26.12.)
65 (31.12.)
50 (10.12.)
50 (21.12.)
45 (06.12.)
45 (14.12.)

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)

Ieņēmumi, Ls: 
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa kursam, remontam u.c.)
Kolektes
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi
Kolekte Svētdienas skolai
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi 
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (10 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
"Jēzus draudzes dzīves" izdošana
Palīdzības pabalsti
Dzimšanas dienu kartiņām draudzes locekļiem
Degviela
Remonta materiāli
Elektrība 
Maināmie paklāji 
Kancelejas preces 
Atkritumu izvešana 
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju" 
Sakaru pakalpojumi 
Venden ūdens
Apsardzes pakalpojumi
Rīgas ūdens
Bankas pakalpojumi
Kopā

1972
1707
1587
1179

100
95
85

6725

1802
1560

400
156
151
110

93
80
58
53
35
35
35
30
17
14
14
12

8
4663

2012. GADA OKTOBRA IEŅĒMUMU UN 
IZDEVUMU PĀRSKATS

KRISTĪTI

Anete Jēkabsone
Normunds Logins

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

Sirsnīgi sveicam Andīnu un Jāni 
Sprinčus ar dēliņa Bruno, kā arī 
Kristīni un Kristapu Martukānus ar 
dēliņa Krišjāņa piedzimšanu!

DIEVA DĀVANA

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

LAULĀTI

Vilmārs Pavlovs un Inga Liepiņa

Ingūna Strenga

HRONIKA
25. novembrī notika Mirušo 

piemiņas dienas dievkalpojums, 
ko pārraidīja Latvijas Televīzija.

INFORMĒ BIBLIOTĒKA

Bērpo T., Vinsenta L. Debesis ir! Maza zēna 
apbrīnojamais ceļojums uz Debesīm un 
atpakaļ - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.

Mācītāja Toda Bērpo ģimenei 
bija jāpiedzīvo grūti brīži – mazā 
dēlēna ļoti smagā slimība. Daud-
zu notikumu mijiedarbībā  
bērna dzīvība tiek glābta. Pēc 
atveseļošanās vecāki ir pārsteigti, kad 
mazais Koltons stāsta par operācijas laikā 

piedzīvoto – viņš ir bijis debesīs un ticies ar Jēzu…

Ziemassvētku stāsts par sarkanajiem 
zābaciņiem. - Rīga : Elfs, 1995.

Kurpniekam Hansam nepatīk 
Ziemassvētki un visa kņada ap 
dāvanām un dāvināšanu. Kādu  
nakti viņa istaba pielīst ar spožu 
gaismu un parādās eņģelis, kas 
pavēsta - Hanss Ziemassvētkos 
saņems dāvanu no Dieva. ”Dāvana 
viņam?” Hanss ir pārsteigts un ļoti 

gaida, kad to iegūs. Arī pats Hanss izgatavo savu dāvanu 
Dievam – sarkanu zābaciņu pāri no vislabākajiem 
materiāliem. Dieva dotā dāvana maina Hansa sirdi, tā 
atveras labestībai, mīlestībai un Ziemsvētku priekam. 
Arī Hansa gatavotie sarkanie zābaciņi ir brīnišķīga 
dāvana, kas atrod savu īpašnieku. Sirsnīga grāmatiņa 
bērniem par Ziemsvētku patieso nozīmi, kas veidota pēc 
šāda paša nosaukuma multiplikācijas filmas.


