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Sirsnībā
mācītājs Jānis Cepurītis

Kristīgā vēsts savā būtībā 
ir ļoti darbīga. Tik dažādos 
Vecās un Jaunās Derības 
notikumos mēs sastopam 
cilvēkus, kuri savu ikdienu 
pavada, nevis garlaicībā 
šūpojot kājas vai laiski 
pārdomājot dzīvi, bet gluži 
pretēji – neatlaidīgs darbs 
un ikdienas pienākumi ir 
būtiskākais, ko atceramies 
par šo cilvēku dzīvi un 
viņu skatījumu uz Dievu. 
Tomēr viņu ikdiena nav 
tikai nemitīga roku, kāju 
vai galvas kustināšana. Aiz 
šiem pienākumiem, kas 
reizēm tik ļoti nogurdina, 
vienmēr ir rūpes un gādība 
par savu ģimeni, par dzīves 
pamestajiem un vientuļajiem. 
Tas nozīmē, ka cilvēka būtība 
šajā pasaulē ir pievērsta nevis 
tikai domām par savu vēderu, 
bet pāri visam – mūsu darba 
augļi kādam kļūst par maizi 
un pajumti. 

„Rūpējieties cits par 

citu!” – tas ir kristīgās dzīves 
aicinājums. Tā ir ikdiena, 
kurā lielu brīnumu vietā mēs 
paši kādam kļūstam par 
brīnumu. No sevis dodot, 
mēs piepildām mīlestības 
bausli pret savu tuvāko. 
Zīmīgs piemērs tam ir Jēzus 
saruna ar mācekļiem pirms 
piecu tūkstošu cilvēku 
paēdināšanas. Viņa vārdi 
pārsteidz ne tikai mācekļus; 
tie uzrunā arī mūs šodien: 
„..Jēzus tiem [mācekļiem] 
atbildēja: „Viņiem nav 
nekur jāiet; dodiet jūs 
viņiem ēst.”” (Mt 14:16) Vai 
nav pārsteidzoši? Viss, ko 
mācekļi sagaidīja, bija Jēzus 
aicinājums ļaudīm izklīst 
pa tuvākajiem ciemiem un 
parūpēties pašiem par sevi, 
bet tā vietā vārdi – „dodiet 
jūs viņiem ēst”. 

Šis notikums māca 
novērtēt to, kas mums 
ir dāvāts. Jēzus ar šiem 
vārdiem aicina domāt par 

došanas garīgo nozīmi, par 
to, ka rūpēs par otru mēs 
nostājamies līdzās viņa 
vajadzībās, vēl precīzāk – 
viņa cilvēcībā. Jo neatkarīgi 
no mūsu bagātības vai 
nabadzības lielākais ieguvums 
ir pati došana! Tie ir vieni 
no retajiem mūsu dzīves 
brīžiem, kad neko neprasām 
pretī, bet varam būt Dievam 
pateicīgi, ka, no sevis devuši, 
nabagāki neesam kļuvuši. 
Gluži kā mācekļi: pēc ļaužu 
maltītes tie salasīja grozus 
ar druskām un par trūkumu 
neviens nevarēja sūdzēties. 
Tādējādi mums savā ticības 
ceļā ir svarīgi par kādu 
rūpēties, svarīgi zināt, ka 
mūsu roku darbs nav veltīgs. 

Oktobrī Baznīca svin 
Pļaujas svētkus. Šie svētki 
mums ir vistiešākais 
atgādinājums par Dieva 
rūpēm mūsu dzīvē: zemē 
sētais tagad ir nobriedis 
vārpās. Pļaujas svētki mums 

aizvien ir nenogurstošs 
atgādinājums – Dievs rūpējas 
un ir klātesošs. Tomēr Dieva 
rūpes par cilvēku nebeidzas 
ar klētīm un graudu pilniem 
apcirkņiem. Dievs dod no 
sevis pašu dārgāko, un 
Viņa rūpes par mums ir 
ieraugāmas krustā. Dievs 
ar Jēzus nāvi nabagāks 
nekļuva, bet mēs bagātāki 
gan. Viņa krusta nopelns 
ir mūsu sirds maize un 
patvērums. Varētu teikt: 
pestīšana ir Pļaujas svētki 
mūsu dvēselei! Dievs cilvēka 
labā ir atdevis visdārgāko – 
nevis noglabājis un saudzējis 
kapā, bet augšāmcēlis. Tās 
ir Viņa rūpes, kas turpinās 
gan draudzes un dievgalda 
kopībā, gan arī mūsu dzīvē. 
Dosim no tā, ko esam 
saņēmuši, lai kļūtu nevis 
nabagāki, bet ticībā un Dievā 
bagātāki.
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13. septembrī daļa no draudzes spor-
tiskajiem brāļiem un māsām piedalījās 
skrējienā Nike Riga Run. Mūsu draudze 
šajā pasākumā iesaistījās jau ceturto 
gadu pēc kārtas, un tas ir kļuvis par labu 
tradīciju un sadraudzības veicinātāju. 

Jau rīta pusē visi priecīgi tikāmies Meža- 
parkā, lai pirms starta nokārtotu organiza- 
toriskos jautājumus un iesildītos. Tad notu- 
rējām lūgšanu un varējām doties ieņemt 
starta pozīcijas.

Šoreiz 10 km stafeti skrēja piecas ko-
mandas, kurās bija pa četriem sportistiem.  
Deviņi skrējēji piedalījās piecu un desmit 
kilometru distancēs, un mūsu draudzi 
pārstāvēja arī trīs nūjotāji. Šogad pirmo 
reizi skrējienā piedalījās draudzes bērni, 
un šķita, ka pēc noskriešanas visiem ir  
liels prieks un gandarījums par pieveikto 
distanci.

Mums bija prieks arī par daudzajiem 
draudzes sportistu atbalstītājiem, un jā- 
teic, ka sportistu atbalstīšana trasē ir 
labs sadraudzības veids. Pēc startiem, kā 
ierasts, turpat pļavā pie estrādes notika 
sadraudzības mielasts.

Ar rezultātiem var iepazīties internetā 
(http://nikerigarun.lv/). Labākie sasniegumi  
atbilstošajās vecuma grupās bija šādi.
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Sestdien, 10. oktobrī, – seminārs 
„Konfliktu risināšana, turot mieru” Rāma- 
vas muižā. Vada mācītājs Terijs Hese  
(Terry E. Hoese) no Amerikas. Pieteik-
šanās draudzes kancelejā vai pa e-pastu 
(info@jezusdraudze.lv).

23.–25. oktobrī – Alfa kursa nedēļas 
nogale.

Svētdien, 25. oktobrī, pēc dievkal-
pojuma – sadraudzība. Lūdzam paņemt 
līdzi cienastu!

Ceturtdien, 29. oktobrī, plkst. 19.30 –  
draudzes padomes sēde.

Kārlis Liepkauls

5 km skriešana:  
Kārlis Liepkauls – 1. vieta 

5 km nūjošana:  
Aivars Lukovskis – 4. vieta

10 km nūjošana:  
Iveta Radiņa-Liepkaula – 4. vieta

Stafetē ātrākajai no draudzes koman-
dām – 47. vieta kopvērtējumā

Mums skrienot, citi sacensību dalīb- 
nieki tika uzrunāti ar vārdiem, kas 
rakstīti komandas kreklu aizmugurē: 
„Skrējēji stadionā gan visi skrien, bet 
tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, 
ka jūs to dabūjat.” (1Kor 1:9)

Esam sportiski un tiekamies trasē!

ŠĪ GADA 20. SEPTEMBRĪ, PIEDALOTIES 
LELB RĪGAS IECIRKŅA PRĀVESTAM KRISTAM 
KALNIŅAM UN JĒZUS EV. LUT. DRAUDZES 
ILGGADĒJAM MĀCĪTĀJAM ERBERTAM BIKŠEM, 
KALPOŠANAS AMATĀ MŪSU DRAUDZĒ TIKA 
IEVESTS MĀCĪTĀJS JĀNIS CEPURĪTIS.

PATEICĪBĀ DIEVAM  
SIRSNĪGI SVEICAM UN VĒLAM 

SVĒTĪGU IZDOŠANOS!
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Vita Kalnciema
Virsvaldes Mūzikas komisijas locekle, 

Jēzus ev. lut. draudzes ērģelniece

Atskats
Kopš pēdējās luterāņu dziesmu grā- 

matas izdošanas 1992. gadā pagājuši 
divdesmit trīs gadi – laiks, kas Latvijai 
un līdz ar to mums visiem ir bijis ļoti pie-
pildīts, jaunām vēsmām un notikumiem 
bagāts. Pateicība Dievam, ka atmoda 
mūsu valstī daudziem atvēra ne vien 
siržu, bet arī dievnamu durvis un mēs 
varējām piedzīvot gan valsts himnas –  
lūgšanas „Dievs, svētī Latviju!” – at-
griešanos, gan draudžu atjaunotni! 
1992. gadā izdotā grāmata bija zīmīga 
ar to, ka tā bija pirmā kopīgā LELB un 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
ārpus Latvijas izdotā dziesmu grāmata; 
tās nosaukums ir „Dziesmu grāmata 
latviešiem tēvzemē un svešumā”. 

Pamazām radās aizvien jaunas dzies- 
mas, un jau 2005. gadā Baznīcas Virs-
valdes Mūzikas komisijā tika pieņemts 
lēmums izveidot esošajai dziesmu grāma- 
tai pielikumu. Tomēr drīz tapa skaidrs, 
ka Latvijas draudzēm dziesmu grāmatu 
sāk pietrūkt, un bija jāizvēlas – vai nu 
vēlreiz atkārtot 1992. gada izdevumu, 
vai paplašināt darbu pie iecerētā pieliku-
ma un izveidot pavisam jaunu dziesmu 
grāmatu, kurā tiktu apvienotas gan dzies- 
mas, gan uzkrātais liturģiskais materiāls.

Tapšana
Jaunās dziesmu grāmatas tapšanas 

process bija ļoti darbietilpīgs, jo diezgan 
mazai darba grupai bija gan rūpīgi jāat- 
lasa vērtīgākais un derīgākais no iepriek- 
šējām dziesmu grāmatām, gan jāatrod  
un jāpēta melodiju pirmavoti un sākotnē- 
jā ritmika, gan jāatjauno literāri noveco-
jušo tekstu valoda, gan arī jāuzrunā 
jauni komponisti un garīgo tekstu autori,  
lai viņi radītu mūsdienīgas, laikam atbil-
stošas Baznīcas dziesmas. Izdevumā, kas  
jau no izdošanas brīža kļūst par vēstures  
liecību, jābūt arī nevainojami precīziem 
gadskaitļiem, personvārdiem un faktolo- 
ģiskajam materiālam, ko atstājam nāka-
majām paaudzēm. Grāmatas tapšanas 
pēdējā posmā visas sagatavotās dziesmas  
pantu pa pantam tika kopīgi izdziedātas 
un vēlreiz pārbaudītas, tām tika pievie-
notas atbilstošās Svēto Rakstu atsauces, 
piešķirta numerācija, slēgti autortiesību 
līgumi, bet tulkotajām dziesmām – izvei-
dots to oriģinālo nosaukumu saraksts. 
Vēl jāpiemin, ka jaunā grāmata pēc ilgu 
gadu pārtraukuma beidzot ir izveidota 
pašu spēkiem šeit pat Latvijā.

Protams, grāmatas tapšanas procesā  
viedokļi bieži vien arī atšķīrās, tika disku- 

tēts gan par dziesmu atlasi un formatē-
jumu, gan par valodas atjauninājumiem 
un stilistiku. Dažkārt bija jāpiekāpjas 
vairākuma viedoklim. Esam taču tik dažā- 
di arī draudzēs – katrs ar savu īpašo 
pieredzi, gaumi, izpratni par Baznīcas 
mūzikas vēsturi un tās attīstību. 

Līdzīgi kā daudzviet Eiropā, arī mūsu 
dziesmu grāmata pārsvarā ir veidota 
vienbalsīgā salikumā, tomēr visdrīzākajā 
laikā ir plānots pabeigt arī paralēlo – 
četrbalsīgo – krājumu, ko praksē varēs 
lietot gan ērģelnieki, gan instrumentālie 
ansambļi. Pagaidām četrbalsīgais dziesmu  
salikums Baznīcas mūziķiem ir pieejams 
elektroniskā formātā.

Atvēršana
2015. gada septembrī Baznīcas Virs- 

valdes Mūzikas un Liturģijas komisiju 
pēdējo desmit gadu veikums – jaunā 
dziesmu grāmata – tika nodots lietošanā  
visām evaņģēliski luteriskajām draudzēm.  
Sestdien, 19. septembrī, Rīgas Domā 
varējām priecīgi svinēt jaunās dziesmu 
grāmatas atvēršanas svētkus. Svētku 
dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis 
Vanags. Dievkalpojumā muzicēja dažādu 
Latvijas draudžu apvienotais koris, orķes- 
tris, diriģenti Jānis Kaijaks, Guntars Prānis,  
Ilze Reine, Ilze Sprance un ērģelniece 
Vita Kalnciema.

Par saviļņojošā pasākuma iespaidiem 
plašsaziņas līdzekļos ar citiem ir dalījies 
arhibīskaps Jānis Vanags: „Šodien pa- 
teicības dievkalpojumā atvērām mūsu 
jauno dziesmu grāmatu. Ne tikai atvē-
rām, bet arī lietojām – dziedājām Dieva  
aizrautībā no Gara piepildījuma. Orķes-
tris, bazūņu koris, draudžu kori, draudze 
no visas Latvijas – skanēja vareni. Gluži 
kā lasījumā no 2. Laiku grāmatas: „Un 
tiem tā saskanēja, it kā tie pūstu vienu 
tauri un dziedātu vienā balsī – viņi slavēja  
Kungu un pateicās viņam. Kad sāka 
skanēt taures, bungu šķīvji un mūzikas 
instrumenti, lai slavētu Kungu – viņš ir 
labs, viņa žēlastība ir mūžīga! – Kunga  
nams piepildījās ar mākoni, .. jo Kunga  
godība piepildīja Dieva namu.” Maestro  
Raimonds Pauls pie klavierēm pavadīja 
pats savu dziesmu ar Guntara Rača  
vārdiem „Tu, Dieva nams un patvērums”  
(#263), un tā bija tikai viena no dzies-
mām, kas radīta šai dziesmu grāmatai. 
Tas bija viens no saviļņojošākajiem diev-
kalpojumiem, kādu esmu piedzīvojis. 
Liels paldies LELB Baznīcas Mūzikas un 
liturģijas komisijai, īpaši Ilzei Sprancei, 
autoriem, atdzejotājiem un darbu prak-

tiskajiem veicējiem. Taču īstā pateicība 
nāks no draudzēm, kuras šo grāmatu 
iemīļos un liks tai atdzīvoties savos diev- 
kalpojumos un mājas lūgšanās – jo grā-
matā ir arī kārtības mājas un privātām 
lūgšanām, kā arī mācības gabali un lūg- 
šanu paraugi dažādiem gadījumiem. 
Gods Dievam augstībā!”

Apgūšana
Īpašs prieks man ir par to, ka beidzot 

Latvijā, pēc ļoti ilga pārtraukuma, jauna- 
jā dziesmu grāmatā ir atjaunota senākās 
izcelsmes – renesanses un reformācijas 
laika – dziesmu dzīvā, tik lokanā oriģi- 
nālā ritmika, ko jau 1899. gadā praksē  
mēģināja ieviest Rīgas Vecās Sv. Ģertrū-
des draudzes ērģelnieks Oskars Šepskis, 
izdodot savu krājumu „Rīgas Ģertrūdes 
baznīcas ritmiskie dziesmu meldiņi”. 
Toreiz tās gan bija tikai 35 vienbalsīgas, 
metroritmiski restaurētas klasiskās 
korāļu melodijas un mēģinājums bija 
tikai lokāls, tas neaizsniedza citas drau-
dzes. Komponists un ērģelnieks Andris 
Vītoliņš 1992. gadā par to rakstīja: 
„Viena cilvēka spēki bija par vājiem, lai 
izkustinātu gadsimtu tradīciju veidotu 
klintsbluķi!” Ar vārdu „klintsbluķis” šeit  
jāsaprot statiskā, ceturtdaļnošu pulsāci- 
jā vienveidīgi izlīdzinātā, lēni stīvā Baz-
nīcas dziesmu dziedāšana, kas savulaik, 
17.–19. gadsimtā, tika pasludināta par 
normu. Trijdaļu metru tolaik uzskatīja 
par pārāk laicīgu un „grēcīgu”, sadzīves 
dejai piemērotu, un tādēļ no Baznīcas 
mūzikas izskaužamu. Pāris t. s. ritmizē- 
to dziesmu jau varējām iepazīt arī 
1992. gada dziesmu grāmatā, tomēr 
pārsvarā tajā vēl aizvien dominēja korāļ-
melodiju smagnējā ritmika un dziesmas 
tempa paātrinājums vien uzlabojumus te 
nevarēja dot. Jaunajā dziesmu grāmatā  
turpmāk varēsim iepazīt dziesmu sākot- 
nējo ritmisko lokanību un prieku. Iespē-
jams, dažu dziesmu pilnīgai apgūšanai 
būs nepieciešams laiks, bet rezultātā 
būsim atguvuši senās dziesmas tādas, 
kādas tās savulaik tika uzrakstītas. 

Tikpat liels prieks ir arī par jaunās dzies- 
mu grāmatas bagātīgo lūgšanu un diev- 
kalpojumu kārtības sadaļu, kas būs palīgs  
mūsu ikdienas garīgajā ceļā. Lasīsim, 
pētīsim, apgūsim, lūgsim, dziedāsim! 

Esam aicināti mūžīgi atrasties Dieva 
klātbūtnē!

JAUNA DZIESMU GRĀMATA  
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀM DRAUDZĒM
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Pāvils raksta: „Dievs savienoja 
ķermenī locekļus tā, ka mazāk cienī- 
gam piešķīris lielāku godu, lai nebūtu  
ķermenī šķelšanās, bet visi locekļi 
vienādi rūpētos cits par citu.”  
(1Kor 12:24b–25) Par to, kā Kristus 
miesas – draudzes – locekļi rūpējas 
cits par citu, sarunājāmies ar 
Edgaru Gertneru.

Augusts Kolms

Iedomāsimies dievkalpojuma ap- 
meklētāju, kas uz baznīcu nāk trešo  
mēnesi, sēž telpas aizmugurē un tevi  
zina tikai kā to vīru, kurš brīnišķīgā 
balsī pie pults lasa Dieva Vārdu. Kā 
tu viņu iepazīstinātu ar sevi?

Parasti ar sevi nākas iepazīstināt kādā  
nodarbībā. Tad saku, ka mani sauc Edgars,  
Jēzus draudzē esmu aptuveni trīs gadus,  
esmu pērminderis, darbojos Alfa kursā  
un šodien mēs runāsim par to un to. 
Pērminderis Robertiņš, piemēram, stādī-
damies priekšā, saka: „Esmu Robertiņš, 
es slavēju Dievu.” Tā ir esence, kas par 
viņu liecina ļoti vispusīgi, bet par sevi 
tā vēl nevaru pateikt – tik konkrēti un 
īsi. Būtībā esmu atvērts cilvēks, un man 
vienmēr ir prieks redzēt visus Dieva namā.

Tātad tu sevi neidentificē ar savu 
kalpošanu?

Ja nepazīstamiem cilvēkiem es stādītos  
priekšā, piemēram, tikai kā Alfas disku-
siju grupiņu vadītājs, par mani tas neko 
daudz nepastāstītu, jo viņi, iespējams, 
nezina, kas ir Alfa. Kalpošanas amats 
nenosaka to, kas mēs esam. To nosaka 
attieksme, ar kādu kalpojam. Piemēram, 
pērmindera amats, ja to tā var nosaukt, 
man asociējas ar disciplīnu un atbildību, 
kas man ir ļoti nepieciešamas garīgai 
augšanai, jo bez disciplīnas viegli aiziet 
neceļos; tāpēc vēlējos kalpot šajā amatā.  
Tas, ko šajā kalpošanā varu dot, ir skaidrs  

Dieva Vārda lasījums. Dievs man ir devis 
labu balsi, un domāju, ka tas ir nozīmīgi 
visai draudzei, bet jo īpaši vecākiem 
cilvēkiem. Dievkalpojumā nav svarīgāku 
vai mazāk svarīgu daļu, katra ir ļoti no-
zīmīga, arī lasījums, un ir būtiski, ka 
cilvēki to dzird. 

Kā sākās tava kalpošana?
Neatceros, vai es aizgāju pie Erberta 

vai viņš uzrunāja mani, bet notika tā, it  
kā mēs viens otru būtu sadzirdējuši. 
Varbūt šī ir klasiska atbilde, bet Dievs 
patiešām to visu sakārtoja.

Vai jūti, ka savā kalpošanas jomā  
esi atradis savu vietu Baznīcā, Kristus  
miesā?

Pilnīgi noteikti. Man ir liels prieks kal- 
pot Alfa kursā: runāt ar cilvēkiem, kuri  
Dievu vēl nepazīst, ir brīnišķīgs piedzīvo- 
jums. Es pats draudzē ienācu caur Alfa 
kursu – nenovērtējami, ka tagad varu  
būt tur noderīgs. Tajā pašā laikā kalpoša- 
na paplašinās. Ir bijušas iespējas lasīt 
lekcijas Alfā citās draudzēs, palīdzēt 
mūsu draudzes nometnēs un organizēt 
„Baznīcu nakts” pasākumu. Vienmēr 
cenšos kalpot tur, kur Dievs aicina. Vis- 
biežāk tas notiek caur citiem cilvēkiem, 
retāk pēc paša iniciatīvas. Esmu, piemē- 
ram, lasījis lekciju festivālā „Īsta mīles-
tība gaida”, kuru bieži vien reducē uz 
„nē seksam līdz kāzām”, bet patiesībā tā 
doma ir daudz dziļāka. Manā dzīvē tēmas 
„īsta mīlestība gaida” līdz šim ēdienkartē 
nebija. No vienas puses, nevarēju tur 
runāt, bet Dievs mani aicināja stāstīt par 
otro iespēju. Tagad organizācija „Īsta 
mīlestība gaida” mani ir uzaicinājusi 
braukt lasīt lekciju skolās un, iespējams, 
arī novadīt kādu raidījumu Latvijas 
Kristīgajā radio. Mums katram Dievs ir 
iedevis kādu talantu, un nevajag ar to 
kautrēties – vajag to apzināties un likt 
lietā. Mani Dievs ir izvēlējies lietot kā 

instrumentu, lai uzrunātu auditoriju, 
tāpēc pirms katras tādas reizes es ļoti 
rūpīgi pārdomāju, ko teikt, un daudz 
lūdzu, jo tā ir liela atbildība. Stāstīt 
publiski to, ko pats neesmu pārbaudījis 
un nepraktizēju, – tā ir melošana. Ar 
labu balsi vien nepietiek – ir brīži, kad 
izvēlos paklusēt.

Vai arī personiskajā dzīvē jūties 
atradis savu vietu Baznīcā?

Dievs ir bijis tik jauks, ka devis man 
iespēju nonākt vislabākajā draudzē, 
kādu vien spēju iedomāties. Un tā nav 
augstprātība. Es tiešām esmu Jēzus 
draudzes patriots un uzskatu, ka šī ir 
vislabākā draudze tieši man. Dažādu ga- 
dagājumu cilvēki nāk uz baznīcu, mums  
ir dažādas kalpošanas jomas, ir daudz  
aktivitāšu, draudze ir dzīva, esam sagai-
dījuši jaunu mācītāju… Es nepārspīlējot 
teikšu, ka šīs ir manas otrās mājas. 
Pirmās, protams, arvien ir mana ģimene –  
vislabākā –, par ko esmu Dievam ļoti 
pateicīgs.

Kā tu nokļuvi draudzē?
Pirms trim gadiem kāda meitene, kura 

man simpatizēja, uzaicināja mani uz Alfa 
kursu, jo negribēja iet viena. Protams, 
piekritu, domājot: trīs mēneši, kopīgi 
trešdienu vakari – kas var būt labāks 
par to? Arī līdz tam biju meklējis atbildes 
uz dzīves jautājumiem, bet kristietība 
man vienmēr šķita netīra, baznīca – kā 
biznesa iestāde. Taču domāju: ja es visu 
mūžu esmu par Baznīcu gānījies, tad 
Alfa kurss ir iespēja beidzot aiziet un 
paklausīties, par ko tad īsti esmu gānī- 
jies. Izgāju vienu Alfa kursu, bet uz 
nedēļas nogali neaizbraucu. Pēc pusgada 
Edgars Kabatiņš kādā mājas grupiņā, 
kad visi jau devās prom, pienāca un 
man jautāja: „Nu, Edgar, kā ir? Ir?” Es 
nevarēju samelot un teicu: „Zini… nav. 
Ir interesanti pavadīt laiku, bet… nav.” 

Es esmu tikai 
instruments
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Nākamajā Alfa kursā aizbraucu arī uz ne- 
dēļas nogali, kur vakarā, pēc visām aiz-
lūgšanām un lekcijām, mēs sēdējām pie 
galda un stāstījām notikumus no savas 
dzīves. Izstāstīju par murgiem, kas ne- 
lika mierā piecus gadus, – par mirušiem 
cilvēkiem, kuri sapņos nāca pie manis 
runāt. Biju mēģinājis to risināt dažādi –  
ejot pie astrologiem un tā tālāk, bet 
nekas nelīdzēja, kļuva tikai ļaunāk. 
Tovakar kāds pajautāja, vai es gribu, lai 
par mani aizlūdz. Par mani lūdza Līga 
Dolace, Daniēls Godiņš un „Trauslais” 
Toms (Toms Treifelds – red.). Tajā brīdī es  
piedzīvoju, kas ir Dievs. Sajūta bija ap-
mēram tāda, it kā man būtu aizvērtas 
acis un es lidotu kosmosā, neprātīgai 
gaismai šķīstot gar acīm… Ar to tas viss  
varēja beigties, bet, tā kā pavīdēja doma,  
ka varētu būt darīšana ar kādu ļaunu 
garu, mēs sarunājām, ka „glābsim Edga- 
ru” – brauksim uz Liepāju pie mācītāja 
Bitāna, kurš ir viens no Latvijas eksorcis-
tiem. Kad mācītājam visu biju izstāstījis, 
viņš nevis taisīja šovu, bet mierīgi pajau- 
tāja: „Ko tu gribi darīt tālāk?” Jau pirms 
tam biju izlēmis, ka vēlos būt daļa no 
draudzes. Viņš teica: „Labi, izej iesvētes 
mācību! Mēs pa to laiku par tevi lūgsim.” 
Iesvētījos, pazuda murgi, un sāka notikt  
brīnumi. Es ticu Dievam, jo velns ir pa- 
rādījies tik ļoti klātesoši, ka viņš sev ir iz- 
darījis lāča pakalpojumu, jo es varu teikt:  
jā, velns tiešām ir un ir arī risinājums, 
kas mani no tā visa izglāba.

Kā tu rūpējies par citiem?
Lai kādam palīdzētu, vispirms tas cil- 

vēks ir jāierauga. Ir jāpaliek malā savas 
vajadzības, savas vēlmes, un katram no 
mums tas ir grūti – arī man. Piemēram, 
ja es, vēlēdamies „rūpēties” par kādu, 
māktos tev virsū ar palīdzību, kas tev 
nav vajadzīga, tu nekļūtu laimīgs. Bībelē  
Jēzus aklajam vīram jautā: „Ko tu gribi,  
lai es tev daru?” Mums ir jāieklausās, 
kas otram cilvēkam ir vajadzīgs. Ja ne- 
maldos, Bils Haibels stāstīja iedvesmo-
jošu stāstu: viņš bija dievkalpojumā  
Ķīnā un dievkalpojuma laikā kāds vīrietis  
izmisīgi raudāja, bet neviens šim cilvē-
kam nepiegāja klāt. Nav svarīgi, kāds ir 
tavs amats, bet, ja tu redzi, ka kādam ir 
slikti, tad kurš gan cits pie viņa pieies,  
ja ne tu? Ja saredzu vajadzību, uzklausu 
cilvēku, painteresējos dziļāk, arī pēc 
nedēļas un mēneša, paturu viņu lūgšanās –  
tas ir tāds ideālais variants, bet, godīgi 
sakot, ne vienmēr tam ir laiks. Tomēr, ja 
cilvēks vēlas tuvoties Dievam, vienmēr  
ir kādi risinājumi. Viens no tiem ir Bībe- 
les grupiņa. Varbūt cilvēks to apmeklē 
tāpēc, ka viņam patīk, kā es vadu, – tīri 
cilvēcīgi, ka viņš tiek uzklausīts, – taču 

necenšos likt akcentu uz sevi. Tajā dienā, 
kad iedomāšos un noticēšu, ka esmu 
baigais pērminderis, baigais diskusiju 
vadītājs, droši varēšu kalpošanu atstāt, 
jo tas beigsies ar izgāšanos. Mana kalpo-
šana neatšķiras no tām kalpošanas jo-
mām, kur cilvēki nav tik redzami, tikai 
viņiem tik bieži nepasaka paldies, tāpēc 
es aicinu pamanīt tos cilvēkus, kuri 
ikdienā varbūt ir neredzami, bet savu 
darbu dara tikpat rūpīgi.

Ko darīt cilvēkam, kurš negrib 
iesaistīties kalpošanā, jo baidās kļūt 
iedomīgs?

Es teiktu – nu, ej, pamēģini! Bet pa-
ralēli ir jābūt lūgšanā. Man patīk, kā 
mācītājs Rolands Eimanis teica: ja tu 
neapzinies sevi pēc definīcijas kā „es, 
nabaga grēcinieks”, tad ir baigi bēdīgi. 
No tā punkta, kad tu sevi apzinies kā 
grēcinieku, ir iespēja kaut ko sākt, kaut  
kur virzīties. Es sev to vienmēr atgādinu, 
jo īpaši brīžos, kad paslīd kāja. Pirms 
katras publiskas uzstāšanās lūdzu Dievu.  
Negribu parādīt savu varēšanu, bet vēlos,  
lai Dievs mani lietotu, un tas ir brīnišķīgi, 
ka bieži vien man nav izdomāts sakāmais,  
bet pēkšņi parādās vārdi, parādās kāds  
piemērs, par kuru pats varu brīnīties –  
wow, es nekad par to nebiju aizdomājies!

Kā mēs varam palīdzēt tiem, kuri 
kalpo mūsu draudzē?

Tā kā esam liela draudze, mēs bieži 
vien uzskatām par pašsaprotamu, ka  
mums būs liels koris, ka būs liela Svēt- 
dienas skola, ka svētdienās un ceturt-
dienās būs pilna baznīca, ka būs liels 
Alfa kurss, pārapmeklēti slavēšanas 
vakari un tā tālāk. Bieži vien mēs atnā-
kam uz baznīcu tikai kā ņēmēji: „Ar to 
jau ir gana, ka svētdienas rītā esmu 
pamodies un atnācis uz dievkalpojumu.” 
Es gribētu aicināt cilvēkus vairāk ie-
saistīties kalpošanā un apmeklēt arī 
sarīkojumus, lai pēc tam nav jājautā, 
kāpēc mums korī ir tik maz dziedātāju 
vai kāpēc uz slavēšanas vakaru atnāk tik 
maz cilvēku. Neviens cits kā tu, lasītāj, 
jau neizdarīs, lai būtu labāk. Tad nebūs 
tādu problēmu, ka redzamie līderi ir 
izdeguši, jo velk ārkārtīgi lielu vezumu, 
un tad nebūs jājautā, kāpēc mums nav 
šī vai tā. Kalpošana nav kaut kas ekstra, 
kas jādara tikai atsevišķiem cilvēkiem. 
Dievs mūs katru ir aicinājis, un man ir  
prieks, ka varam apliecināt Viņu tik da-
žādos veidos. Kad dievkalpojumā kāds 
no pults aicina pievienoties kalpošanai, 
atsaucieties! Jo parasti atsaucība ir nulle.

Pastāsti par cilvēkiem, kuru dzīvē 
Dievs caur tevi ir darbojies!

Reizēm mēs tiekam iepriecināti, rei- 
zēm – sāpināti. Ir svarīgi lūgt par cilvē-

kiem, kas tevi ir sāpinājuši, lai Dievs 
turpina viņus uzrunāt. Brīnumi notiek, 
bet šo tēmu plašāk nekomentēšu. Kāds 
konkrēts stāsts. Atkal negribu teikt, ka 
tas ir mans nopelns, jo es lūdzu Dievam, 
lai viņš mani lieto. Pēdējā draudzes vasa- 
ras nometne. Man bija jāvada Bībeles 
stunda dalībniekiem vecumā no četr-
padsmit līdz piecpadsmit gadiem. Tas 
nav sevišķi runīgs vecumposms, tāpēc 
Bībeles grupiņu vadītāji labprātāk izvēlas 
kādu citu. Bet nometnes pēdējā dienā 
vairāki bērni no grupiņas bija nopirkuši 
man konfekšu kasti, pienāca, apķēra un 
teica: „Paldies par Bībeles nodarbībām! 
Tu pat nevari iedomāties, cik tas, ko tu 
teici, bija svarīgi.” Man šķita – Dievs, cik 
forši! Arī es tās nedēļas laikā tik daudz 
ko ieguvu, tik daudz bija jāpārdomā. Ir 
cilvēki, kurus esmu uzaicinājis uz Alfu un 
kuri ir palikuši, vai cilvēki, kuri ir bijuši 
manā grupiņā un tagad kalpo paši. Par 
to es ļoti priecājos, bet neskaitu, kurš 
no viņiem ir „manējais”. Tie jau nav 
manējie – tie ir Dieva cilvēki. Es esmu 
tikai instruments, kas var pastāstīt, bet 
dzīves maina Dievs. Un to vienmēr ir 
svarīgi atcerēties.



6

Tas ir 
interesants notikums, kad baz-

nīcā uz altāra tiek novietoti un glīti sakārtoti 
grozi ar kartupeļiem un burkāniem. Tur redzam arī apaļas  

kāpostgalviņas, cukini, zeltainus sīpolus, pupas, kārdinošas vīnogas, 
sulīgus ābolus, bumbierus un kur nu vēl tās daudzās mazās un lielās burci-

ņas ar dažnedažādajiem gardumiem, kas pagatavoti ziemai. Tad liekas – rudens kaut  
kā īpaši ienācis mūsu mīļajā baznīcā, jo pāri visai telpai stiepjas krāsainas kļavu lapu vītnes.
Kāpēc katru gadu oktobra pirmajā svētdienā to darām?

Rudens ir pļaujas laiks, ražas novākšanas laiks gan laukos, gan dārzos. Viss, kas ievākts, tiek 
rūpīgi sagatavots un nolikts ziemas krājumiem. Un varbūt tikai tagad, tā visu pārskatot, redzam – cik  

daudz mums visa kā ir! Kad stāvi savu darba augļu priekšā, kas ir alga par tavām pūlēm un ieguldīto darbu,  
kādas domas ir tavā sirdī? Protams, prieks par labo ražu, par padarīto, gandarījums par ieguldīto darbu un vēl...  

Manā sirdī ir dziļa pateicība Dievam, kas tam visam licis labi izdoties. Jo ieklausies: „Tu, Dievs, „veldzē 
kalnus no Savas debess pils; ar augļiem, ko Tu audzē, piepildās zeme. Tu liec augt zālei par barību 

lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize un vīns, kas 
iepriecina cilvēka sirdi, lai viņa vaigs spīdētu no eļļas un maize lai stiprinātu viņa miesu.”” (Ps 104:13–15)

Es vēlos Dievam pateikties. Un patiesi – mūsu pateicība ir zīme, ka mīlam Dievu un pagodinām Viņu. Bībelē lasām: „Kas  
pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu.” (Ps 50:23) Tāpēc arī Pļaujas  

svētku altāris ir mūsu – kristiešu – pateicība Dievam un līdz ar to arī liecība tiem cilvēkiem, kuri Dievu vēl nepazīst un  
Dievam nepateicas ne par dienišķo maizi, ne mājvietām, ne finansēm. Kad tu atnesīsi savu upuri un noliksi 
uz altāra, kaut arī tā būtu neliela dāvana, dari to ar pateicību Dievam, kas arī tevi šajā gadā ir svētījis.

Kur meklējams Pļaujas svētku tradīciju aizsākums?
Cilvēki, kas atzinuši Radītāju, nemaz nevar citādi, kā pateikties un Viņu slavēt, jo Dievs ir tas, kurš aizvien gādā par 

to, ka saule lec un riet, ka gadalaiki mainās, ka sētais uzdīgst un izaug. To dara Dieva nesatricināmā uzticība un želastība, 
tāpēc visi, kuri spēj to saredzēt, ņem no Dieva dotā un kā pateicību pienes uz Viņa altāra. Jau Bībeles pirmajās lappusēs 
lasām, ka Ādama un Ievas dēli Kains un Ābels ņēma no sava darba augļiem un pienesa upuri Tam Kungam (1Moz 4:3–4).

Interesanti, kā jūdu tautas ticīgie šo pateicību pienesa un vēl tagad pienes Šāvū`ot svētkos. Šāvū`ot svētkiem ir vairāki izcelšanās ie- 
mesli, kas cits citu papildina, bet katram no tiem ir īpaša nozīme. Viens no iemesliem ir saistīts ar ikgadējo zemkopības ciklu.  
Kad vārpas jau bija piebriedušas, ebreji pateicās Dievam, ka Viņš ir pasargājis laukus no sausuma, un pienesa 
Viņam upuri. Uz Jeruzālemes Templi tika nestas divas jaunās ražas maizes (no raudzētas mīklas) un augļi kā 
„bikkūrīm – pirmajie augļi”. Tas bija īpaša veida upuris. Šis rituāls aprakstīts 3. Mozus grāmatas 23:16–20.

Tauta nesa arī labprātīgos ziedojumus: „Tad tev būs svinēt nedēļu svētkus Tam Kungam, tavam Dievam, ar savas rokas labprā-
tīgo dāvanu, ko tu dod pēc tā, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis.” (5Moz 16:10) Ar bagātīgiem labprātīgajiem ziedojumiem 
ebreju tauta pienesa pateicību Dievam ne tikai par ražu, bet arī par to, ka Dievs viņus ir izglābis no verdzības Ēģiptē un izvedis uz  
labu un plašu zemi – uz zemi, kur piens un medus tek. Svētki noritēja lielā sajūsmā un ārēji redzamā priekā. 5. Mozus grāmatas 
16:11–15 vairākkārt pavēlēts šajos svētkos priecāties Tā Kunga priekšā, turklāt visiem: „Un tev būs priecāties Tā Kunga, sava 
Dieva, priekšā, tev un taviem dēliem, un tavām meitām, un taviem kalpiem, un tavām kalponēm, un levītiem, kas mīt tavos 
vārtos, un svešiniekiem, un bāreņiem, un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo” (5Moz 16:11). Visiem vajadzēja izpildīt pavēli „Un 

tev būs priecāties..”, un visi priecājās Dieva priekšā un bija Viņam pateicīgi. „Tomēr tiem nebūs nākt Tā Kunga priekšā 
tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis.” (5Moz 16:16–17) 

Pļaujas svētku tradīcija mūsu draudzē
Par Pļaujas svētku tradīcijas veidošanos mūsu draudzē man pastāstīja ilggadēja mūsu draudzes 
māsa un iepriekšējā mācītāja, bīskapa Haralda Kalniņa, sieva Vija. Līdz 1961. gadam  

Rīgas Jēzus ev. lut. draudzē katru gadu tika veidots simbolisks Pļaujas svētku altāris –  
ar maizes klaipu, vīnogām, vārpām, kādiem augļiem. Līdz ar jaunā mācītāja  

atnākšanu draudze sāka veidot bagātīgu altāri, liekot veltes abās altāra pusēs,  
un baznīcu pušķot ar kļavu lapu vītnēm. Vītņu pīšanu ierādīja ticības  

māsas, un priecājos, ka varam to darīt katru gadu no jauna.
Lai Tas Kungs svētī upuri, ko kopīgi pienesīsim uz 

altāra, un svētī šo altāri kā liecību tiem,  
kuri Dievam vēl nepateicas!

2004

2006

2008

Rute Bikše
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Nepilnas trīs neaizmirstami jaukas un  
piepildītas dienas no 4. līdz 6. septembrim  
draudzes diakonijas darbinieki pavadīja 
rekolekcijās Dzintaros – gan mācoties, 
gan atpūšoties un esot sadraudzībā.

Tūlīt pēc ierašanās rekolekciju namā 
visus sagaidīja pārsteigums – iespēja 
noskatīties filmu „Segvārds Vientulis” un 
tikšanās ar filmas režisoru Normundu 
Puci. 

Nākamā diena bija ļoti piepildīta: no  
rīta mācītājs Aivars Gusevs nolasīja lek-
ciju par Kalna svētrunu un vadīja dis-
kusiju par to, bet vēlāk visi apmeklēja 
Aspazijas māju un Jūrmalas Brīvdabas 
muzeju. Vakarā diakonijas darbinieki 
gatavoja Pļaujas svētku apsveikuma 
kartītes un konkursā pārbaudīja savas 
Bībeles zināšanas. 

Svētdien diakonijas darbinieki devās  
uz Dubultu draudzi, lai kopā svinētu 
dievkalpojumu un būtu sadraudzībā. 
Dievs dāvināja arī ļoti jauku laiku, tāpēc 
rekolekciju nobeigumā visi brīnišķīgi at- 
pūtās pie jūras. Paldies Dievam par ie- 
spēju to piedzīvot!

Tas ir 
interesants notikums, kad baz-

nīcā uz altāra tiek novietoti un glīti sakārtoti 
grozi ar kartupeļiem un burkāniem. Tur redzam arī apaļas  

kāpostgalviņas, cukini, zeltainus sīpolus, pupas, kārdinošas vīnogas, 
sulīgus ābolus, bumbierus un kur nu vēl tās daudzās mazās un lielās burci-

ņas ar dažnedažādajiem gardumiem, kas pagatavoti ziemai. Tad liekas – rudens kaut  
kā īpaši ienācis mūsu mīļajā baznīcā, jo pāri visai telpai stiepjas krāsainas kļavu lapu vītnes.
Kāpēc katru gadu oktobra pirmajā svētdienā to darām?

Rudens ir pļaujas laiks, ražas novākšanas laiks gan laukos, gan dārzos. Viss, kas ievākts, tiek 
rūpīgi sagatavots un nolikts ziemas krājumiem. Un varbūt tikai tagad, tā visu pārskatot, redzam – cik  

daudz mums visa kā ir! Kad stāvi savu darba augļu priekšā, kas ir alga par tavām pūlēm un ieguldīto darbu,  
kādas domas ir tavā sirdī? Protams, prieks par labo ražu, par padarīto, gandarījums par ieguldīto darbu un vēl...  

Manā sirdī ir dziļa pateicība Dievam, kas tam visam licis labi izdoties. Jo ieklausies: „Tu, Dievs, „veldzē 
kalnus no Savas debess pils; ar augļiem, ko Tu audzē, piepildās zeme. Tu liec augt zālei par barību 

lopiem un dažādiem augiem cilvēku vajadzībām, Tu liec zaļot sējai, lai nāktu no zemes maize un vīns, kas 
iepriecina cilvēka sirdi, lai viņa vaigs spīdētu no eļļas un maize lai stiprinātu viņa miesu.”” (Ps 104:13–15)

Es vēlos Dievam pateikties. Un patiesi – mūsu pateicība ir zīme, ka mīlam Dievu un pagodinām Viņu. Bībelē lasām: „Kas  
pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā, un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu.” (Ps 50:23) Tāpēc arī Pļaujas  

svētku altāris ir mūsu – kristiešu – pateicība Dievam un līdz ar to arī liecība tiem cilvēkiem, kuri Dievu vēl nepazīst un  
Dievam nepateicas ne par dienišķo maizi, ne mājvietām, ne finansēm. Kad tu atnesīsi savu upuri un noliksi 
uz altāra, kaut arī tā būtu neliela dāvana, dari to ar pateicību Dievam, kas arī tevi šajā gadā ir svētījis.

Kur meklējams Pļaujas svētku tradīciju aizsākums?
Cilvēki, kas atzinuši Radītāju, nemaz nevar citādi, kā pateikties un Viņu slavēt, jo Dievs ir tas, kurš aizvien gādā par 

to, ka saule lec un riet, ka gadalaiki mainās, ka sētais uzdīgst un izaug. To dara Dieva nesatricināmā uzticība un želastība, 
tāpēc visi, kuri spēj to saredzēt, ņem no Dieva dotā un kā pateicību pienes uz Viņa altāra. Jau Bībeles pirmajās lappusēs 
lasām, ka Ādama un Ievas dēli Kains un Ābels ņēma no sava darba augļiem un pienesa upuri Tam Kungam (1Moz 4:3–4).

Interesanti, kā jūdu tautas ticīgie šo pateicību pienesa un vēl tagad pienes Šāvū`ot svētkos. Šāvū`ot svētkiem ir vairāki izcelšanās ie- 
mesli, kas cits citu papildina, bet katram no tiem ir īpaša nozīme. Viens no iemesliem ir saistīts ar ikgadējo zemkopības ciklu.  
Kad vārpas jau bija piebriedušas, ebreji pateicās Dievam, ka Viņš ir pasargājis laukus no sausuma, un pienesa 
Viņam upuri. Uz Jeruzālemes Templi tika nestas divas jaunās ražas maizes (no raudzētas mīklas) un augļi kā 
„bikkūrīm – pirmajie augļi”. Tas bija īpaša veida upuris. Šis rituāls aprakstīts 3. Mozus grāmatas 23:16–20.

Tauta nesa arī labprātīgos ziedojumus: „Tad tev būs svinēt nedēļu svētkus Tam Kungam, tavam Dievam, ar savas rokas labprā-
tīgo dāvanu, ko tu dod pēc tā, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis.” (5Moz 16:10) Ar bagātīgiem labprātīgajiem ziedojumiem 
ebreju tauta pienesa pateicību Dievam ne tikai par ražu, bet arī par to, ka Dievs viņus ir izglābis no verdzības Ēģiptē un izvedis uz  
labu un plašu zemi – uz zemi, kur piens un medus tek. Svētki noritēja lielā sajūsmā un ārēji redzamā priekā. 5. Mozus grāmatas 
16:11–15 vairākkārt pavēlēts šajos svētkos priecāties Tā Kunga priekšā, turklāt visiem: „Un tev būs priecāties Tā Kunga, sava 
Dieva, priekšā, tev un taviem dēliem, un tavām meitām, un taviem kalpiem, un tavām kalponēm, un levītiem, kas mīt tavos 
vārtos, un svešiniekiem, un bāreņiem, un atraitnēm, kuri pie tevis dzīvo” (5Moz 16:11). Visiem vajadzēja izpildīt pavēli „Un 

tev būs priecāties..”, un visi priecājās Dieva priekšā un bija Viņam pateicīgi. „Tomēr tiem nebūs nākt Tā Kunga priekšā 
tukšā, bet gan ikvienam ar savu dāvanu rokā, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis.” (5Moz 16:16–17) 

Pļaujas svētku tradīcija mūsu draudzē
Par Pļaujas svētku tradīcijas veidošanos mūsu draudzē man pastāstīja ilggadēja mūsu draudzes 
māsa un iepriekšējā mācītāja, bīskapa Haralda Kalniņa, sieva Vija. Līdz 1961. gadam  

Rīgas Jēzus ev. lut. draudzē katru gadu tika veidots simbolisks Pļaujas svētku altāris –  
ar maizes klaipu, vīnogām, vārpām, kādiem augļiem. Līdz ar jaunā mācītāja  

atnākšanu draudze sāka veidot bagātīgu altāri, liekot veltes abās altāra pusēs,  
un baznīcu pušķot ar kļavu lapu vītnēm. Vītņu pīšanu ierādīja ticības  

māsas, un priecājos, ka varam to darīt katru gadu no jauna.
Lai Tas Kungs svētī upuri, ko kopīgi pienesīsim uz 

altāra, un svētī šo altāri kā liecību tiem,  
kuri Dievam vēl nepateicas!

2009

2010

2010 Ilze Kolma

Diakonija informē
12. oktobrī atsāksies senioru Bībeles 

stundas draudzes namā. Tās notiks 
pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Katra mēneša pirmajā un trešajā 
pirmdienā draudzes senioriem ir iespēja 
bez maksas frizēties salonā „Košuma 
Darbnīca”. Iepriekš jāpiesakās draudzes 
diakonijā pie Jolantas (t. 28377608) vai 
Ilzes (t. 29372676).

Draudzes namā var saņemt palīglī-
dzekļus slimnieku aprūpei (ratiņi, stai-
gulīši).



Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00

Mācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

Mācītājus var satikt arī pirms un pēc  
dievkalpojumiem.

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30

Bērnu korītis otrdienās plkst. 17.30

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

Redaktore: Līga Pugoviča       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās:  Jānis Cepurītis, Lelde Kupce, Ilze Kolma, Rute Bikše, Augusts Kolms, Vita Rudzīte, 

Kārlis Liepkauls, Vita Kalnciema

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Māra Ozoliņa
Mārtiņš Kļaviņš
Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Ilona Vaniņa
Maija Prēdele
Lija Vrubļevska
Arvīds Bobinskis
Andžela Pētersone
Ināra Kalniņa
Inese Sīle
Kristīne Igaune

89 (30.10.)
82 (14.10.)
81 (11.10.)
81 (18.10.)
65 (15.10.)
65 (25.10.)
55 (18.10.)
55 (23.10.)
50 (06.10.)
50 (06.10.)
45 (17.10.)
40 (22.10.)

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676

Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Drēbju kamera 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)

Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ" 
(tālr. 67222698)

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (Svētdienas skolai, reliģiskajai darbībai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Zemes iznomāšana
Nometnes dalības maksa
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nometnes izdevumi
Nodokļi
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Remonta materiāli
Elektrība
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
Kancelejas preces
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

3203
3096
2595

528
170
100

30
9722

3395
2400
1659

500
350
150
144
140

90
47
37
31
23
22
20
11
10

9029

2015. GADA AUGUSTA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
R īgas Jēzus ev.  lut.  draudze

Reģ.  Nr.  90000084191
DNB bank a, konts:  LV94RIKO0002013007985

Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123

e-pasts: info@jezusdraudze.lv
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums

Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests  SIA "Dardedze hologrāfija"

LAULĀTI
Atis Upenieks un Sintija Alpe
Bruno Sterģis un Linda Lazdiņa
Kaspars Banders un Anete Parādniece
Normunds Zunde un Inga Stiprais
Reinis Bikše un Marta Spēlmane
Mārtiņš Jirgensons un Alise Blūma

KRISTĪTI
Elizabete Kabatiņa
Ralfs Škabara

LAULĪBAS IESVĒTE
Andrejs un Dagmāra Krogzemi

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Sanitu un Silves- 
tru Lūšus ar dēliņa Nameja pie- 
dzimšanu, Ievu Dambi un Valtu  
Mazuru ar meitiņas Elzas piedzim- 
šanu, Zani un Jāni Prāmniekus 
ar meitiņas Terēzes piedzimša-
nu, kā arī Alisi un Andri Dekantus  
ar meitiņas piedzimšanu!


