
Dieva strautā ūdens papilnam. /Ps 65:10/ Nr. 144 Marts, 2016

Kristus svētību vēlot,                                                                                                                                         
mācītājs Erberts Bikše

Mēs no nekā nespējam 
radīt pat vienu ūdens pilienu. 
Dievs saka: „Lai top!” – un ir 
ūdens pārpilnība un dzīvība. 
Ja Dievs nebūtu šo pasauli 
izveidojis tā, ka to apņem 
ūdens avoti, un ja Viņš neliktu 
lietum līt savā laikā, nebūtu 
nekā no tā, ko saucam par 
dzīvību. Zilā planēta Zeme ir 
tik īpaši skaista tieši tāpēc, 
ka to caurstrāvo un apskalo 
ūdens straumes un avoti. 
Vasaras tveicē izkaltusī zeme 
gaida uz Dievu, un cilvēki 
raida Viņam lūgšanas, gaidot 
nolīstam lietu. Dievs atver 
debesu logus, un dzīvību 
atjaunojošais lietus nāk pār 
zemi. Pat tuksnesis dažās 
stundās tā kļūst par zaļojošu, 
ziedošu dārzu. Ir nākušas 
veldzējošas straumes, kuru 
radītājs, autors ir Dievs. Šo 
svētības brīnumu psalma 
autors izsaka vārdos: „Tuksne- 
si Viņš atkal pārvērš par 
ūdens dīķi un izkaltušu zemi 
par avoksnāju.” (Ps 107:35) 
Tā pasaule arvien vēl dzīvo, 
jo Dievs gādā, lai visai radībai 
nepietrūktu ūdens. 

Bet tagad palūkosimies 

uz sevi un pajautāsim: vai 
es dzīvoju? Tu teiksi: ja jau 
šobrīd lasu te rakstīto, tas 
taču nozīmē, ka dzīvoju! 
Bet ko tu saproti ar vārdu 
„dzīvot”? Vai to, ka fiziski 
eksistē, rosies, darbojies? 
Patiesi, šādas dzīvības uztu-
rēšanai ūdens netrūkst. No-
pērc pudeli vēsa ūdens, un 
slāpes ir veldzētas. Tu dzīvo. 
Bet es zinu, ka arī tu to zini: 
ir tomēr kaut kas vairāk, bez 
kā nav īstas dzīves. Mums 
visiem ir nemirstīga dvēsele. 
Tā nedzīvo no ūdens vien. 
Un tev pašam nav, ko tavai 
dvēselei piedāvāt, kad tā ir 
sausa kā izkaltusi zeme. Mēs 
nonākam pie punkta, kur 
mums jāatzīstas – manī pašā 
nav veldzes, mana dvēsele iet 
bojā. Tas ir labs punkts, jo, 
tajā nonākot, sākas dialogs, 
kas ir tik vajadzīgs, jo meklē 
glābšanu un palīdzību. 

Dvēseles atzīšanās un 
lūgšanas brīdis, kad skan 
vārdi gluži kā psalmā: „Kungs,  
Tu esi mans Dievs, es meklēju 
Tevi, pēc Tevis slāpst mana  
dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana  
miesa kā sausa, izkaltusi zeme,  

kurā nav ūdens.” (Ps 63:2)  
Tam, kas lūdz, dots apsolī-
jums, ka tiks atbildēts. Dievs  
to dara – Viņš atbild. „Jo, kā 
Es izleju ūdeni uz iztvīkušu 
zemi .., tā Es izliešu Savu 
Garu uz tavu dzimumu un 
Savu svētību uz taviem pēc- 
nācējiem, ka tie zaļos kā 
zāle, kā vītoli pie ūdens 
upēm.” (Jes 44:3, 4) Ūdens 
straumes zemei, lai tā dzīvotu.  
Dieva Gars tavai dvēselei, 
lai tā dzīvotu. Dieva dotais 
apsolījums ir piepildījies. 
Avots ir atvērts, lai tava dvē-
sele dzīvotu – dzīvotu mūžīgi. 
Pieeja brīva. Bet jāiet ticībā. 

Kristū, tikai Viņā ir mūsu 
dvēseles veldze un dzīvība. 
Kristus sacītais ielūgums skan 
tik nepārprotami: „Kas dzers 
no tā ūdens, ko Es tam došu, 
tam nemūžam vairs neslāps, 
bet ūdens, ko Es tam došu, 
kļūs viņā par ūdens avotu, 
kas verd mūžīgai dzīvībai.” 
(Jņ 4:14) Dievs ir atvēris 
avotu, kas „verd”, kas nekad 
vairs nemitēsies un neizsīks. 
Tu esi ielūgts nākt un smelt, 
lai dzīvotu mūžīgi. Kristus 
aicina un ielūdz arī šodien: 

„„Kam slāpst, tas lai nāk pie 
Manis un lai dzer, kas Man 
tic. Kā Rakstos sacīts, no tā 
plūdīs dzīvā ūdens straumes.” 
To Viņš sacīja par Garu, ko 
saņems tie, kas viņam tic.” 
(Jņ 7:37–39) 

Uz dvēseles slāpēm nav  
citas atbildes, kā vien šī –  
Kristus. Vienīgi Viņā dvēsele 
dzīvo – laikā un mūžībā. 
Tikai esot dzīvībā, kas nāk 
no Kristus, varam mierpilni 
dzīvot pasaulē un droši raudzī- 
ties pretī nāvei. Pret Kristus 
dāvāto dzīvību nāve neko 
neiespēj. Bībeles pašās beigās 
atrodam tik iedrošinošos vār-
dus: „Gars un līgava saka: 
„Nāc!” Un, kas to dzird, lai 
saka: „Nāc!” Kam slāpst, lai 
nāk! Lai ņem dzīvo ūdeni bez 
maksas katrs, kas grib.” (Atkl 
22:17) Kristū viss piepildīts. 
Katrs ir ielūgts, ieaicināts. 
Tava dvēsele ir izslāpusi? Nāc 
pie Kristus un satver ticībā 
mūžīgo dzīvību! Tu esi ielūgts 
un aicināts.
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9. martā plkst. 19.00 – sākas Alfa  
kursa nodarbības. Alfa kurss ir 12 nodar- 
bību cikls par kristietības pamatjautāju-
miem.

13. martā pēc dievkalpojuma – 
draudzes pilnsapulce un jaunās draudzes 
padomes un revidentu vēlēšanas.

19. martā plkst. 18.00 – pielūgsmes 
vakars ar grupu Arma Dei.

Reiz sensenos laikos dzīvoja vīrs, vārdā Sālamans, kas uzcēla diženu 
templi. Drīz vien jūdi novērsās no Dieva un sāka pielūgt citzemju dievus un 
elkus. Kādu dienu Dievs atļāva babiloniešiem uzbrukt jūdiem un izpostīt 
pilsētu, arī Dieva templi. Jūdi nonāca gūstā, līdz kādu dienu Dievs uzrunāja 
pravieti Hagaju, lai viņš iedvesmotu ļaudis ķerties pie darba, sakot: „Ir 
pienācis laiks!”

Šā gada februārī ikvienam, kas ir iesaistījies brīvprātīgā kalpošanā Jēzus draudzē  
vai vēl tikai grasās to darīt, bija iespēja apmeklēt apmācības, kuru virstēma bija 
„IR PIENĀCIS LAIKS! Stāsti no Hagaja grāmatas”. Tas bija trīsdaļīgs video 
seminārs ar subtitriem latviešu valodā, kura pamatā bija Hagaja grāmata no Vecās 
Derības.

Laikā, kad Israēla ķēniņš bija Sālamans, savas valdīšanas ceturtajā gadā viņš sāka  
grandioza Dieva tempļa būvniecību. Šis templis bija neiedomājami krāšņs. Ļaudis 
no visām pasaules malām ceļoja uz šo celtni, lai to aplūkotu un pielūgtu tajā Dievu. 

Kristīgais dievkalpojums, kādu to svinam mūsu baznīcā, daudzus liturģiskos 
elementus ir mantojis jau no senbaznīcas laika. Tie ir dažādi dziedājumi, atsevišķi  
dievkalpojuma elementi, kā arī noteikts Baznīcas gada ritējums. Šāds dievkal-
pojums glabā sevī lielu svētību, ko Dievs ir apsolījis savai draudzei virs zemes. 
Dievkalpojums nozīmē mūsu katra līdzdalību. Draudzei sanākot, dievkalpošanas 
prakse netiek izdomāta no jauna, bet Baznīcas pārmantotā pieredze ļauj mums 
piedalīties vienotā dievkalpojuma norisē, kas ir teoloģiski un baznīciski strukturēta. 
To sauc par dievkalpojuma kārtību; tā ir atrodama LELB dziesmu grāmatā un mūsu 
baznīcā bukleta veidā – pie dziesmu grāmatu stenda. Katrs baznīcēns ir aicināts to 
izmantot, nekautrējoties par savu nezināšanu, kur un kas dievkalpojumā ir jādara. 

Dievkalpojuma norisē mēs piedalāmies ar visu – te klāt ir mūsu maņas, sirds un  
prāta pasaule –, tāpēc nedrīkstam aizmirst arī savu ķermeni jeb miesu, kā apustulis  
Pāvils aicina: „Pagodiniet Dievu savā miesā.” (1Kor 6:20) Lūk, dievkalpojuma litur-
ģijā ir vairākas norises jeb garīgi akcenti, kuros mēs esam aicināti līdzdarboties ar  
savu miesu, un tas ir jautājums par to, kad sēdēt, kad celties kājās un kad mesties  
ceļos. Šeit jāsaprot, ka tā nav tikai tehniska mūsu ķermeņa norise vai uzstājīgs 
kārtības pieprasījums: ar savu miesas stāvokli mēs pagodinām Dievu un iekļauja-
mies vienotā dievkalpojuma norisē. 

Vēlos vien atgādināt, ka draudze nometas ceļos: a) pēc ienākšanas dievnamā 
(klusa lūgšana pirms dievkalpojuma); b) grēksūdzes laikā; c) lielās draudzes lūgša- 
nas laikā (var lūgt, arī stāvot kājās); d) dievgalda lūgšanas laikā (Svētā Vakarēdie-
na konsekrācija); d) dievkalpojuma nobeigumā (klusa lūgšana pēc dievkalpojuma). 
Grēksūdze un Svētā Vakarēdiena konsekrācija ir dievkalpojuma „smaguma centri”, 
kas īpaši uzlūko Jēzus pestījošo nopelnu pie krusta, tāpēc draudze šajās liturģijas 
norisēs nometas ceļos. Tomēr, ja kādam būt uz ceļiem vai ilgstoši sēdēt (stāvēt) 
liedz veselība, dariet tā, kā jums ir ērti! Līdzdalība liturģijā nav piespiešanās, bet 
priecīga klātbūtne Dieva pielūgšanā un draudzes kopībā.  

Tas, kad stāvēt vai sēdēt, ir norādīts dievkalpojuma kārtības lapiņās, kas ir labs 
ceļvedis liturģijas norisē. 

Ja kāds par dievkalpojuma kārtību vēlas uzzināt vairāk, esat sirsnīgi aicināti 
pirmdien, 4. aprīlī, plkst. 18.30 pievienoties iesvētes kursa nodarbībai par Baznīcas 
liturģisko praksi un dievkalpojuma kārtību. Šajā reizē mēs kopīgi aplūkosim dievkal- 
pojuma struktūru, un tas varētu dot jaunas atbildes un vērtīgu izpratni.

JAUTĀJUMS MĀCĪTĀJAM
Kad dievkalpojuma laikā ir jāceļas kājās, kad 

jāsēžas un kad jānometas ceļos?Atbild mācītājs Jānis Cepurītis

20. martā plkst. 10.00 – Pūpolsvēt-
dienas dievkalpojums.

22. martā plkst. 18.30 – Svētdienas 
skolas nodarbības.

24. martā plkst. 18.00 – Zaļās Ceturt- 
dienas dievkalpojums.

25. martā plkst. 18.00 – Lielās Piekt- 
dienas dievkalpojums (bez dievgalda).

26. martā plkst. 21.00 – Lieldienu 
sagaidīšanas nakts jauniešiem.

27. martā plkst. 6.30 – agrais Liel- 
dienu dievkalpojums, plkst. 10.00 – Kristus 
augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

Kristus saka: „Nebīsties, es esmu 
Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju 
miris, un redzi – es esmu dzīvs mūžu 
mūžam, un man pieder nāves un elles 
atslēgas.” (Atkl 1:17b–18)

DIEVKALPOJUMI  UN  PASĀKUMI   
JĒZUS  DRAUDZĒ  
2016. GADA  LIELDIENU  LAIKĀ

IR PIENĀCIS LAIKS!
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Vita Rudzīte

Bet pēc ķēniņa Sālamana nāves ļaužu 
sirds novērsās no Dieva, viņu uzmanība 
aizklīda citā virzienā un viņi sāka pielūgt 
elkus. Rezultātā Dievs pieļāva noteiktus 
notikumus, lai atjaunotu cilvēku ticību 
Viņam.

587. gadā pr. Kr. ķēniņš Nebūkadnecars  
un viņa karaspēks iebruka Jūdas dienvid-
daļā un iznīcināja templi. Tas bija pazemo- 
joši, jo ne tikai visa pilsēta tika iznīcināta 
un tās iedzīvotāji – sagūstīti, bet kā sāls 
uz brūces bija Dieva nama iznīcināšana, 
kas atņēma jūdiem viņu garīgo identitāti. 
Viņi bija satriekti līdz sirds dziļumiem un 
nebrīvē nodzīvoja 50 gadus.

538. gadā pr. Kr. aptuveni 50 tūksto-
šiem cilvēku atļāva atgriezties Jūdas  
galvaspilsētā Jeruzālemē, lai to atjauno-
tu. Viņi izveidoja jaunā tempļa pamatus 
un uzcēla altāri, taču tad ieradās samarie- 
ši un viņu darbošanos kavēja. Situācija 
kļuva sarežģīta, tāpēc jūdi nosprieda, ka 
šis noteikti nav īstais laiks jaunā tempļa 
celšanai.

1. nedēļa – GRŪTĀ PAREIZĀ IZVĒLE
Tempļa būvniecības darbi apstājās uz  

14 gadiem. Tā vietā, lai celtu Dieva namu, 
ļaudis sāka celt paši savas mājas, tāpēc 
Dievs uzrunāja pravieti Hagaju, lai viņš 
aicinātu ļaudis atsākt Dieva tempļa atjau- 
nošanu, kaut arī tauta uzskatīja, ka vēl  
nav pienācis īstais laiks. Tomēr ir jāsa- 
prot – jo vairāk savos darbos pietuvoja-
mies tam, kas ir tuvs Dieva sirdij, jo tica- 
māk, ka piedzīvosim pretestību. Tādos 
gadījumos ir svarīgi ar Dieva palīdzību 
izvēlēties grūto pareizo, nevis vieglo ne-
pareizo ceļu. Būtu tik viegli novērsties no 
Dieva un pievērsties sev pašam. Būtu  
grūti un pareizi turpināt tempļa celtnie-
cību. Ja kāds tevi ir aizvainojis, ir tik 
viegli apvainoties, nepiedot un dusmoties 
uz šo cilvēku, bet ir grūti un pareizi pie-
dot citiem, kā Kristus ir piedevis tev. Ir  
viegli aizvien tērēt vairāk naudas, nekā 
tev ir, pirkt visu, ko sirds kāro, un iekul-
ties parādos, bet ir grūti un pareizi ķepu- 
roties ārā no parāda, tērēt mazāk līdzek-
ļu un dzīvot tā, lai varētu būt dāsns pret  
citiem. Ikvienā draudzē noteikti ir cilvēki,  
kas apzinās, ka viņiem kaut kas ir jādara,  
jo Dievs ir aicinājis to darīt, bet viņi iz-
vēlas vieglo nepareizo ceļu, lai gan Dievs 
saka: izvēlies grūto pareizo. 

Ir pienācis laiks! Kā sākt kaut ko darīt?  
Dievs ir ļoti mīlošs un dod konkrētus no- 
rādījumus, sadalot darāmo trīs vienkār-
šos soļos (Hag 1:8). Pirmais: kāpiet kal- 
nos. Otrais: sanesiet kokus. Trešais: 
celiet namu. Daudzi no mums droši vien  
jautā: „Bet, Dievs, kā ir ar ceturto, piek- 
to un sesto soli?” Dievs atbild: „Neraizē-
jies par ceturto, piekto un sesto soli, iz- 
dari pirmo, otro un trešo. Mans vārds ir  
gaismeklis tavām kājām un gaisma tavām  

takām.” Dievs tev neatklās ceturto, 
piekto un sesto soli, kamēr nebūsi 
spēris pirmo, otro un trešo. 
Vienkāršākais veids, kā rīkoties šādā si-
tuācijā, ir beigt runāt un sākt darīt!

Ir pienācis laiks, tāpēc ikreiz, kad Dievs 
mums dod uzdevumu, būsim paklausīgi! 
Par iznākumu ir atbildīgs Dievs, bet mūsu  
uzdevums ir būt paklausīgiem.

2. nedēļa – NEATLAIDĪBA MAZ-
DŪŠĪBĀ

Dievs iedrošināja ļaudis atsākt pārtrauk- 
to jaunā tempļa būvniecību. Jūdi paklau-
sīja, bet jau pēc mēneša, kad darbi negā- 
ja uz priekšu, kā cerēts, viņi pilnībā zau-
dēja dūšu.

Ir divi mazdūšības izraisītāji: salīdzi-
nāšana un progresa neesamība. Jūdi sa- 
līdzināja savu sākumu (templi, kura celt-
niecība bija sākusies nesen) ar kāda cita 
gala rezultātu (vareno Sālamana templi). 
Viņi pārdzīvoja arī progresa neesamības 
dēļ, jo darbi neveicās tik raiti, kā bija 
domāts. Arī mēs piedzīvojam līdzīgas 
situācijas, domājot, ka konkrētā dzīves  
posmā mums vajadzēja būt sasniegu-
šiem daudz vairāk (veiksmīgāka karjera, 
laulība, bērni, labāks finansiālais stāvok-
lis u. tml.).

Brīdī, kad jūdus bija pārņēmusi maz-
dūšība, Dievs runāja caur Hagaju, aicinot 
būt stipriem un rīkoties (Hag 1:4). Labā 
ziņa ir tā, ka mums nav jābūt stipriem 
pašiem savā spēkā. Mēs dzīvojam Jaunās  
Derības laikmetā, un Jaunā Derība māca, 
ka nespēka brīžos Dieva spēks kļūst pil- 
nīgs. Kad tu vairs nespēj un grasies pado- 
ties, tieši tad tu esi ideāls kandidāts tam, 
lai tevī izpaustos Dieva spēks!

Kā rīkoties, kad tevi ir pārņēmusi maz- 
dūšība? Esi stiprs Viņa spēkā un rīkojies! 
Esi stiprs un iemūrē vēl vienu ķieģeli. Ne- 
atlaidīgi izvēlies grūto pareizo, nevis 
vieglo nepareizo izvēli. Iemūrē vēl vienu 
ķieģeli. Šajā situācijā ir ļoti svarīgi iegau- 
mēt principu – veiksmīgi cilvēki neat-
laidīgi dara to, ko parasti cilvēki dara  
laiku pa laikam. Ko darīt, kad ir kārdi-
nājums padoties? Esi stiprs un rīkojies. 
Esi stiprs un turpini lūgt, pat ja neredzi 
rezultātus. Esi stiprs un turpini lasīt 
Dieva vārdu, ik dienu meklēt Viņu Viņa 
vārdā. Esi stiprs un turpini darīt pareizo 
lietu, pat ja netiec uz priekšu. 

Bet tas viss ir tikai ievads. Šī stāsta 
galvenā doma ir šāda: jūdiem pat prātā 
nenāca, ka patiesībā Dievs priekšvēstī 
Jaunās Derības lielisko patiesību par Viņa  
mīlestību. Vecajā Derībā ļaudīm bija jāiet  
uz templi un jāpienes upuris cerībā tikt 
attaisnotiem Dieva priekšā. Jaunajā 
Derībā Dievs nāk pie tevis un pienes 
upuri, lai tu tiktu attaisnots Viņa priekšā, 
un Svētais Gars mīt tevī.

Ikreiz, kad tu iemūrē ķieģeli Viņa 

vārdā, tu pagodini Viņu. Kad tu kalpo kādam,  
Viņš tiek pagodināts. Kad tu mīli kādu, Viņš 
tiek pagodināts. Kad tu piedod kādam, 
Viņš tiek pagodināts. Kad tu piemini Viņa 
vārdu, Viņš tiek pagodināts. Tieši tāpēc mēs 
nedrīkstam zaudēt dūšu, jo mēs neesam 
vieni! Mums nav jādodas uz templi un jāpie-
nes upuris cerībā atrast Dievu; Viņš atnāca 
pie mums un deva mums Savu dēlu, lai mēs 
tiktu attaisnoti.

3. nedēļa – PAKLAUSĪBAS SVĒTĪBAS
Mēs cenšamies darīt to, ko Tu mums liki 

darīt, bet nejūtam progresu. Mēs cenšamies 
paklausīt Dievam, tomēr nejūtam izmaiņas 
savā dzīvē. Mūsdienās ir liela problēma – 
nosacījumu paklausība. Proti, es paklausīšu 
tik ilgi, kamēr tas man nesagādā neērtības 
vai arī kamēr es redzu kārotos rezultātus. Tā 
ir nosacījumu paklausība, bet mums jāsa-
prot, ka Dievs nedod mums iespēju apsvērt, 
bet gan pavēl paklausīt.

Kad tava sirds Dieva priekšā nav attaisnota,  
viss, ko tu darīsi, būs nepareizi. Attieksmei ir 
nozīme. Ja tava sirds ir greiza, lai ko tu  
darītu, viss būs nepareizi. Nosacījumu paklau- 
sība ir pilnīgi un galīgi nepareiza pieeja 
attieksmē pret Dievu. Mums jāsaprot, ka 
mēs nepaklausām Dievam, lai saņemtu 
Viņa svētību. Mēs paklausām Dievam, jo 
mīlam Viņu.

Ir reizes, kad Dievs nevar mainīt tavu 
situāciju, jo viņš cenšas mainīt tavu sirdi. 
Ja tavā dzīvē šobrīd notiek kas slikts, tas 
nenozīmē, ka tu to esi pelnījis un Dievs tev 
to ir uzsūtījis. Reizēm Dievs pieļauj ko sliktu, 
lai pievērstu mūsu uzmanību un atgrieztu 
mūs pie Sevis. Dievam ir viena vienkārša 
vēsts: „Es vēlos tavu sirdi.” Jaunajā Derībā 
Jēzus teica: „Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu  
savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu  
prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis.”  
Visa centrā ir sirds. Ja tava sirds nav pie 
Dieva, tad viss, ko tu dari, ir nepareizs, bet, 
ja tava sirds ir pie Dieva, tu pieredzēsi Viņa 
svētību.

Šī stāsta skaistākā daļa ir tā, ka jūdi atde- 
va savu sirdi Dievam. Viņi ne tikai cēla templi  
un paklausīja, bet arī atdeva savu sirdi 
Dievam, un, tā kā viņu sirds atgriezās pie 
Dieva, atgriezās arī Dieva svētība. Viņi nebija  
izdarījuši neko, lai to nopelnītu, bet bija mai-
nījusies viņu sirds. Ar to pietika.

Ārēji tu varbūt paklausi, bet iekšēji dumpo- 
jies vai esi neapmierināts. Pietiek slavēt ar 
muti! Mēs atdosim Viņam visu savu sirdi. 
Mēs nepaklausām Dievam, lai Viņš mūs svētī- 
tu. Mēs paklausām Dievam, jo mīlam Viņu. 
No visas savas sirds, prāta, dvēseles un spēka.

Ja kādu no video lekcijām neesat redzē-
juši un jūs nebiedē valodas barjera, aicinām 
tās noskatīties vietnē. 
http://www.life.church/watch/the-time-is-now/
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„Tieši vislabākais, ko vien cilvēks var 
piedzīvot, patiešām ir neizsīkstošs!” Par  
Dieva strautiem, kuros ūdens papilnam, 
par Lieldienu gaidīšanas laiku un Dieva  
svētību, vadot Svētdienas skolu, šomē-
nes uz lielo interviju esam aicinājuši 
visas trīs Svētdienas skolas vadītājas – 
Dainu Upīti, Daci Abakuku un Antru 
Legzdiņu.

Alise Pīrāga

Pastāstiet, lūdzu, mazliet par sevi –  
kas jūs esat un ar ko nodarbojaties?

Daina: Es esmu beigusi Rīgas Tehnis-
kās universitātes Ķīmijas fakultāti un 
Latvijas Universitātes Ekonomikas fakul-
tāti. Tagad nestrādāju nevienā no savām 
specialitātēm, bet Dievs mani ir ievedis 
draudzē, lai es kalpotu tur. Es sakārtoju 
un uzkopju baznīcu gan no iekšpuses, 
gan ārpuses, un esmu apmierināta ar šo  
kalpošanu. Agrāk es arī naktīs dežūrēju 
un sargāju baznīcu; tas bija ļoti svētīgs 
laiks, jo man patīk klusums un miers, 
kas ļauj sakārtot domas. Lielu dzīves 
daļu mēs ar ģimeni dzīvojām ļoti tuvu 
Jēzus baznīcai – divu minūšu gājienā. 
Tas bija tuvākais luterāņu dievnams, tā- 
pēc mēs ar vecākiem un vecmammu 
nācām uz šo baznīcu. Tad kādu laiku 
es biju prom no draudzes, taču atkal 
atgriezos, kad man jau bija sava ģimene. 
Vedu šeit arī savus bērnus, taču tad at-
kal pienāca kāds dzīves posms prom no 
Baznīcas. Trešo reizi Dievs mani aicināja 
atgriezties draudzē, kad tika meklēts cil- 
vēks saimniecības darbu vadīšanai. Tagad  

es redzu, cik daudz kas jāzina un jāprot, 
lai pieteiktos šim darbam. Tolaik es gan- 
drīz neko no tā nezināju, tāpēc tik dros-
mīgi iet un pieteikties var tikai Svētā 
Gara vadīts cilvēks. Saimnieciskos dar-
bus Dievs man neuzticēja, bet Viņa no- 
doms bija, lai es kalpotu, uzkopjot Viņa 
namu. Kopš tā laika esmu uzticīga šai 
draudzei. Dievs vienmēr ir bijis ar mani, 
tomēr ilgāks ceļš bija atrast Jēzu – sa- 
prast, ka, pateicoties tieši Viņam, es 
varu nokļūt pie Dieva. 

Dace: Es neesmu augusi kristīgā ģime- 
nē, taču mamma mani bērnībā kristīja 
un vēlāk, krustmātes pamudināta, arī 
iesvētījos, taču tajā laikā tas vēl bija diez- 
gan neapzināti – visi gāja un es arī. Pēc  
vairākiem gadiem, strādājot valsts bēr-
nudārzā, es satiku Agitu (Jirgensenu –  
red.), kas veda savu meitu uz manu gru- 
piņu. Es sapratu, ka viņā ir kaut kas 
īpašs, kā nav citiem. No viņas staroja 
mīļa gaisma un siltums, un arī es to gri-
bēju. Viņa mani uzaicināja uz Pirmās 
Adventes dievkalpojumu Jēzus draudzē, 
un tā sākās mans ceļš uz šo draudzi. 
Reiz mani uzaicināja vadīt interešu gru-
piņu māmiņu nometnē. Toreiz manī no- 
tika vislielākās pārmaiņas, un pēc nomet- 
nes es sāku nākt uz Alfa kursu. Ļoti spē-
cīgi sajutu, ka man šeit ir jābūt, ka gribu 
piederēt šai draudzei un tajā kalpot. Pēc 
Alfa kursa izgāju iesvētes mācību un 
kļuvu par draudzes locekli. 2013. gadā, 
pēc iesvētībām, sāku strādāt arī mūsu 
draudzes bērnudārzā. Pēc tam kādā 
māmiņu nometnē mani uzaicināja kalpot 

Svētdienas skolā. 
Antra: Es nāku no kristīgas ģimenes, 

un izsenis mēs bijām Rīgas Sv. Jāņa 
draudzē. Bērnībā man apkārtējie tuvinieki  
bija ticīgi, tāpēc ticēt Dievam likās tikpat 
pašsaprotami, kā elpot. Vēlāk, sākot vai- 
rāk komunicēt ar citiem cilvēkiem, biju  
pārsteigta un samulsusi, ka šāda pasau- 
les izpratne nebūt nav raksturīga visiem.  
Pusaudzes un jaunības gados mana ticī-
bas dzīve gan līdzinājās nevis plūstošai 
upei, bet stāvošam dīķim, taču tas nekad  
neizsusēja. Dzīvē nodarbojos ar to, kas  
man patīk, – esmu tulkotāja un redak-
tore. Es apprecējos, man piedzima dēls, 
un tad, pateicoties manas mammas un, 
kā zinu, vēl citu lūgšanām, nāca mans 
lielais „klikšķis” – mana ticība kļuva 
dzīva un es beidzot sadzirdēju un sajutu 
Dievu personiski! Sāku regulāri apmeklēt 
baznīcu, Bībeles studijas, mājas grupu. 
Veselu gadu mana upe pieņēmās spēkā 
un straujumā, bet tad kā zibens spēriens 
mani skāra smaga slimība un citi skumji 
dzīves sarežģījumi. Taču Dievs mani jau 
bija sagatavojis izturēt, es zināju un ar 
visu sirdi, dvēseli un prātu sapratu, uz 
ko varu paļauties. Un viss nokārtojās. 
Tad kādus sešus septiņus gadus kalpoju 
Jāņa draudzē par Svētdienas skolas 
skolotāju, bet pirms vairākiem gadiem 
dzīve mani atveda uz Jēzus draudzi. Šeit 
es jūtos brīnišķīgi un pašlaik kalpoju gan 
Svētdienas skolā, gan Alfas ēdinātāju 
komandā sava dēla vadībā.

Tagad ir gavēņa laiks. Ko tas jums 
nozīmē, un kā jūs to izmantojat?
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Daina: Laiks skrien ļoti ātri, ir daudz  
darba un ierastās ikdienas, tāpēc gribē-
tos atrast vairāk laika klusumam un 
mieram. Manuprāt, gavēņa laikā ir lielā-
ka grēka apziņa – es redzu sevi kā tādu, 
kas neko nespēj, kas nav nekas. Tas ir 
Dievs, kas par mani ir apžēlojies. Ikdienā 
ir daudz kārdinājumu – acīm, miesai –, 
tāpēc ir jāpastāv un acu priekšā vienmēr 
jātur Jēzus. Jābūt kopā ar Dieva Vārdu, 
jo tikai tas ir spēks! Ja mums nav Dieva 
Vārda, tad mēs nonākam pasaulē, kur 
tumsa ar mums var viegli strādāt un 
aizvest šķērsām. Ir lietas, no kurām ir 
grūti atteikties, taču es vēlos gavēņa 
laikā to darīt un sevi disciplinēt, tā pago-
dinot Dievu.

Antra: Es esmu vairākkārt piedzīvo-
jusi Dieva svētību un personisku laimes 
un piepildījuma sajūtu gavēņa laikā un  
pēc tā, kad man ir izdevies šo laiku pava- 
dīt un izdzīvot tā, kā, man šķiet, būtu 
vislabāk pēc Viņa prāta. Diemžēl bieži 
pasaule, ikdiena un pašas vājums un no- 
laidība ir pārmākušas manu labo apņem-
šanos.

Dace: Agrāk man šķita, ka gavēnis ir  
tikai atteikšanās no kaut kā, bet, gatavo- 
joties Svētdienas skolai, es uzzināju un 
sapratu, ka runa nav tikai par atteikšanos  
no kādiem produktiem. Ja sev kaut ko 
aizliedzam, tad tā vietā ir jāliek kas cits:  
Dieva vārds, Bībeles lasīšana, grēku no- 
žēla, lūgšanas. Šogad es cenšos sevi 
disciplinēt un atteikties no tā, kas ikdienā  
mani ļoti kārdina un no kā man pašai 
bieži vien nav spēka atteikties. Nereti 
dienas darbi sevī tā ierauj, tāpēc esmu 
apņēmusies no rītiem neiziet no mājas, 
neizlasījusi kaut vienu Bībeles nodaļu, un  
arī vakaros lasīt – ne tikai pārskrienot 
pāri rindiņām, bet iedziļinoties un izlasīto 
pārdomājot.

65. psalmā ir teikts: „Dieva strau- 
tā ūdens papilnam.” Kā jūs to saprotat?

Dace: Ilgus gadus es biju tālu prom 
no Dieva, tomēr Viņš mani ir mīlējis, pa- 
sargājis, žēlojis un gaidījis. Tagad es 
saprotu, ka Viņa mīlestības un žēlastības 
avots ir tik pilns, ka mēs, ja vien to vēla- 
mies, varam jebkurā brīdī pie tā iet, smelt 
un lietot.

Daina: Man ļoti patīk būt pie dabas 
un darboties dārzā ar ziediem un augiem.  
Īpaši karstas vasaras laikā, lai kas augtu,  
ir daudz jālaista. Kad es pati daru un 
laistu, viss ir labi, bet, kad Dievs atraisa 
savu „lejkannu” un lej pār zemi, tad tur  
ir visi nepieciešamie vitamīni. To parāda 
daba – zālei pēc lietus uzreiz mainās krā- 
sa; arī mēs sajūtam, ka gaiss pēc lietus 
ir citāds – pilns ar ozonu. Tad visa daba 
sajūt Dieva ūdeni no Viņa strautiem. Runa,  
protams, ir arī par ūdeni manai dvēselei. 
Dievs saka: „Nāciet, dzeriet bez maksas!”  
Bībele, Viņa vārds ir tas ūdens, kā Dievam  

ir bezgala daudz un par ko es Viņam 
esmu pateicīga. Un nemaz nav nepiecie-
šams okeāns vai jūra. Dievam pietiek ar 
strautu, lai dāvātu ūdeni visiem!

Antra: Cilvēki parasti vēlas, lai labās  
lietas dzīvē nekad neizsīktu. Lai naudas 
maks vienmēr būtu pilns, lai jaunības 
spars saglabātos, lai veiksmes un panāku- 
mu brīži birtu kā no pilnības raga, lai va-
sara nekad nebeigtos, – kas nu kuram. 
Lai kā arī būtu ar visu minēto, vai tas nav  
brīnišķīgi, ka tieši vislabākais, ko vien  
cilvēks var piedzīvot, patiešām ir neiz-
sīkstošs! Tā ir Dieva žēlastība.

Kā Dieva svētība un pārpilnība ir  
izpaudusies jūsu kalpošanā Svētdie-
nas skolā?

Daina: Svētība ir tā, ka mums Svēt- 
dienas skola vispār ir, jo daudz kur Latvijā  
tās nav. Mums ir tik daudz bērniņu, mums  
ir skolotāji – šīs svētības nevajag aiz-
mirst. Svētība ir arī tas, ka es varu kalpot 
un ka Dievs mani ir pakāpeniski uz to 
vedis. Viņš pats ir teicis, ka, ja būsim 
uzticīgi mazās lietās, Viņš dos lielākas, 
tāpēc arī sīkumi ir nozīmīgi. Bija laiks, 
kad Svētais Gars mani uzrunāja un es ik 
pa laikam iedomājos: kā būtu, ja es būtu 
Svētdienas skolas vadītāja? Beigu beigās 
Dievs man deva Daci un Antru. Var tikai 
apbrīnot Dieva domas un gudrību, kā 
Viņš mūs ir savedis kopā.

Dace: Jā, mēs katra esam apveltīta 
ar ko īpašu. Liela svētība ir arī tā, ka mēs  
varam būt kopā, cita citu stiprināt un cita 
no citas mācīties; ne tikai mācīt bērnus, 
bet arī mācīties no viņiem.

Daina: Pie bērniem jāiet mīlestībā pat 
tad, ja reizēm jābūt stingram. 

Antra: Manās attiecībās ar Svētdienas 
skolu Dieva svētība un pārpilnība ir izpau- 
dusies vistiešākajā veidā. Kad vairākus 
gadus biju darbojusies kā Svētdienas 
skolas skolotāja Jāņa draudzē un biju 
laimīga, to darot, pēkšņi sāku sajusties 
izsīkusi. Varbūt tāpēc, ka manu garu no- 
spieda arī traģiski personiskās dzīves 
notikumi, vairs nejutos spējīga un cienīga  
dalīties ar bērniem Dieva vārdā. Gāja gadi,  
un, nu jau Jēzus draudzē esot, atkal sa- 
dzirdēju aicinājumu iesaistīties šajā  
kalpošanā. Esmu te iepazinusi brīnišķīgus  
cilvēkus, no jauna piedzīvojusi laimes 
un piepildījuma sajūtu un sapratusi, ka 
uz laiku apsīkt var tikai mūsu pašu vājie 
spēki, uzņēmība, varbūt pat ticība, taču 
Dieva svētība nevar izsīkt nekad – tā ir 
pāri plūstoša un bezgalīga!

Kā jums kā Svētdienas skolas va-
dītājām līdz šim ir gājis?

Daina: Ir gājis visādi. Ir bijuši brīži, kad  
esmu bijusi sašļukusi, bet tad nākamajā 
nodarbībā Dievs tik ļoti iepriecina, ka ir 
spēks iet tālāk. 

Dace: Dažreiz nav pat jāgaida līdz 
nākamajai nodarbībai, jo kāds pienāk 

klāt un uzmundrina, pasakot ko tādu, kas 
palīdz saņemties un turpināt. 

Antra: To, kas izdodas vai neizdodas, 
vislabāk jau redz citi. Man pašai ļoti patīk 
mūsu komanda, un es priecājos, ka šajā 
kalpošanā esmu tuvāk iepazinusi tik jaukas 
kolēģes. Azartiskas, pašaizliedzīgas un 
humorpilnas!

Jūs noteikti pie bērniem redzat, kā 
viņi Svētdienas skolas laikā mainās.

Dace: Savā pieredzē bērnudārzos esmu 
redzējusi, kā bērni mainās un pieaug gud- 
rībā, pateicoties skolotāju pacietībai un 
mīlestībai. Kad es aizeju uz 12. klases iz-
laidumu un ieraugu, kā viņi ir mainījušies, 
tad ir gandarījums par darbu, par to, par 
kādiem cilvēkiem viņi kļūst, un to, ka viņi  
saka paldies un atceras to darbu un mīles-
tību, kas viņos ir ieguldīta. Svarīgākais sā-
kums, kad tiek ielikta mīlestība, ir ģimene. 
Tad mēs Svētdienas skolā vai dārziņā to 
varam attīstīt tālāk. 

Vai arī Lieldienu laikā mēs varam 
ieraudzīt Dieva pilnību un svētību?

Antra: Bībele saka, ka tieši Jēzū mājo 
„visa Dieva pilnība” redzamā veidā. Un tam 
ir tiešs sakars arī ar Lieldienu laiku.

Dace: Visa mūsu dzīve ir kā ceļš pretī 
Dievam un pilnībai. Mums ik pa laikam 
tiek piedāvāti kādi blakus ceļi, taču mums 
ir jāsaglabā ticība un jāvirzās, jātiecas uz 
pilnību! 

Daina: Skatoties uz Jēzu, es redzu, ka 
tikai pie krusta Viņa darbs bija piepildīts, 
tur Viņš sasniedza savu pilnību. Arī manī 
nepārtraukti notiek pilntapšana, kad Dievs 
piespēlē man dažādas situācijas, jo grib 
mani šajā procesā pilnveidot, un galu galā 
mūžībā mēs reiz būsim pati pilnība. Mans 
lielākais Lieldienu prieks ir tas, ka Jēzus ir 
dzīvs, ka pie Viņa nav nāves un tumsas, 
bet ir gaisma, prieks un mīlestība! Tikai 
šeit, šajā dzīvē, mums ir jāmēģina tumsai 
pretoties, taču reiz mēs būsim pilnīgi un 
dzīvi! Nobeigumā es gribētu nolasīt savu 
dzejoli par to, ko man nozīmē Lieldienas.

Pirms un pēc krusta
Pirms Lieldienām kāpjam kalnā,
Cits ātrāk, cits lēnāk iet,
Jo dažādas mūsu nastas,
Kas mūsu dvēseli spiež.
Šis ceļš dots, lai darītu brīvus
No tā, kas no Dieva šķir,
Lai, uzkāpuši kalnā pie krusta,
Mēs redzam priekškaramo autu
Pārplīsušu pušu.
Ceļš kalnā pie krusta – pusceļš,
Jo patiesais mans prieks lejā mīt;
Tai tukšajā klints kapā,
Kur sagaidīts Lieldienas rīts.
Tais vārdos, ko eņģelis vēsta:
„Viņš augšāmcēlies! Viņš patiesi dzīvs!”
29.03.2008.



6

Kopš pagājušā gada rudens mūsu baznīcas galvenā ieeja ir  
slēgta. Draudze, ejot uz dievkalpojumiem un citiem sarīkoju-
miem, baznīcā ieiet no kreisās puses – pa tā sauktā vācu gala 
durvīm. Līdzīga situācija pēdējo reizi bija 2002. gadā, kad 
draudzei tieši tāpat baznīcā nācās ieiet no kreisās puses, jo 
galvenā ieeja bija slēgta kolonnu restaurācijas dēļ. Šoreiz pie 
vainas ir nevis kolonnas, bet akmens kāpnes.

Katru mēnesi simtiem cilvēku kāpj pa šīm kāpnēm augšup, 
lai nokļūtu dievnamā, un pēc tam atkal lejup, lai dotos tālāk 
savās gaitās, taču baznīcas kāpnes un kāpņu laukums nav tikai 
ieeja un izeja. Šī vieta ir daudz kas vairāk. Kāpnes ir pirmā  
vieta, kur svētdienu rītos satiekas draudzes locekļi, kas iero-
das no dažādām vietām Rīgā un tās tuvumā. Tuvojoties dievkal- 
pojuma sākumam, katri nākamie nācēji ir arvien steidzīgāki, 
taču īsam sveicienam laika pietiek vienmēr. Arī pēc dievkalpojuma  
draudze šeit satiekas vēlreiz. Pa kreisi un pa labi no durvīm 
dzirdamas sarunas. Mazākie izmanto iespēju nolēkt no kolonnas  
pamatnes vai kāda pakāpiena vai skraida augšup un lejup pa 
metāla uzbrauktuvi. Tie, kuri pēc dievkalpojuma cer satikt kādu  
draudzes locekli, lai ko pajautātu vai apsveiktu dzimšanas dienā,  
bieži viņu panāk tieši šeit – ārpusē. Šī ir pēdējā vieta, kur pēc 
dievkalpojuma sasveicināties ar kādu tajā rītā vēl nesatiktu 
draudzes locekli un drīz pēc tam arī atvadīties, novēlot jauku 
nākamo nedēļu. Līdz ar to kāpņu slēgšana draudzes locekļiem 
ir neierasta atkāpe no ikdienas ritma, kas jau ir ieilgusi. Kas 
tad īsti ir noticis?

Jēzus baznīcas kāpnes ir veidotas no izturīgām akmens 
plāksnēm, tomēr laika gaitā tās ir nodilušas, saplaisājušas, 
vietām pat salūzušas. Arī lietus ūdens darījis savu – gadiem 

KAS 
NOTIEK AR 
BAZNĪCAS 

GALVENO IEEJU?

ritot, tas izskalojis kaļķa javu, kas akmens plāksnes turēja kopā.  
Turklāt kāpņu laukuma pamatne bija nosēdusies un uz tās 
lietus laikā veidojās peļķes. Remonts bija ļoti nepieciešams. 
Rudenī, kad bija nokārtotas formalitātes un izstrādāts projekts, 
draudzes uzņēmums SIA „Ceļš” sāka pirmos darbus. Noceļot 
akmens plāksnes, lai tās no jauna salīmētu un piestiprinātu, 
atklājās kas negaidīts! Zem plāksnēm atrodas velvēta telpa, 
par kuru iepriekš nekas nebija zināms. Šāds atradums neapšau- 
bāmi ir interesants, jo draudzē jau sen klīst leģendas par baznī- 
cas pagrabiem – par neizprotamām gaisa plūsmām, aizmūrētām  
ejām un pat tuneli uz otru Daugavas krastu. Remontu gan šis 
atklājums tikai sarežģī – turpmākajam darbam nepieciešams 
jauns projekts, jauns apstiprinājums un jauni izdevumi. Darbi 
varēs turpināties tikai vasaras sākumā. „Iespējams, velve ir 
tāpēc, lai baznīcas pamati elpotu un tos neietekmētu mitrums,” 
stāsta uzņēmuma vadītājs Aldis Krieviņš. „Tā ir slēgta telpa no 
pakāpieniem līdz baznīcas sienai, tieši zem pamata plāksnēm. 
Šoreiz leģendas par pagrabiem nav piepildījušās,” viņš pasmaida.

Augusts Kolms

Tuvojas viens no lielākajiem gadskārtējiem jauniešu sarīkojumiem mūsu draudzē – 
Lieldienu nakts. Tā ir unikāla iespēja nakšņot baznīcā, taču tas šajā pasākumā nebūt 
nebūs galvenais. Lieldienu nakts būtība ir sagaidīt gavēņa laika beigas un nosvinēt Kristus 
augšāmcelšanos. 

Šogad Lieldienu nakts būs īpaša, jo ceļš, kuru iesim, nebūs ierastais Kristus krusta ceļš. 
Iepriekšējos gados mums jau ir bijusi iespēja ieklausīties personās, kuras šajā Bībeles 
notikumā ir iesaistītas. Arī šogad iesim, lai kopā piedzīvotu, pārdomātu un izvērtētu divu  
cilvēku – Sīmaņa Pētera un Jūdas Iskariota – rīcību. Abi bija Kristus mācekļi, abi grēkoja 

pret Jēzu Viņa ciešanu ceļā, abi nožēloja izdarīto, bet kaut kas viņus dara pavisam atšķirīgus. Lieldienu naktī kopā pārdomāsim 
divus ceļus, starp kuriem izvēlēties, meklējot glābiņu no savas nodevības un grēka, – Pētera ceļu (atslēga) un Jūdas ceļu (cilpa). 
Kristus žēlastībā Pēteris kļuva par klinti (Πέτρος, no gr. val. – klints), uz kuras celta kristīgā Baznīca. Viņa rokās ir Debesu val- 
stības atslēgas (Mt 16:17–19). Savukārt Jūda nezināja, ko ar savu grēka nastu iesākt. Nespēdams savu vainu uzveikt, viņš ļāva 
tai sevi sagrauzt un iedzīt pašnāvībā (Mt 27:5, Apd 1:16–19). Kādu ceļu ejam mēs?

Lieldienu nakti piedzīvosim 26. marta vakarā. Dalībniekiem vēlams saģērbties silti,  
jo diezgan daudz laika pavadīsim ārpus baznīcas telpām. Tāpat arī vajadzētu izvēlēties 
siltus un ērtus apavus, lai aukstums vai citas neērtības nenovērš domas. Tā kā Lieldie- 
nu nakts pasākums beigsies vēlu naktī, tā dalībniekiem būs iespēja nakšņot baznīcā 
un sagaidīt rīta dievkalpojumu. Līdzi gan jāpaņem savs guļammaiss. Aicināti ir jaunieši  
no 14 gadu vecuma. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Uz tikšanos!

Klāvs Liepkauls
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Ilze Kolma
Foto: Ilze Kolma un Jolanta Cukure

No 11. līdz 18. janvārim mēs, četras 
diakonijas darbinieces – Jolanta Cukure, 
Ilze Kolma, Skaidrīte Mežecka un Dzintra 
Rone –, apciemojām māsu draudzi 
Brēmenē. Viens no svarīgākajiem 
ciemošanās mērķiem bija pasniegt mūsu 
draudzes pateicības rakstu ilggadējam 
sadarbības partnerim un brālim 
Hervartam Popem, kurš daudzus gadus 
atbalstījis diakonijas darbu, gādājot 
ratiņkrēslus un citu slimnieku aprūpei 
nepieciešamo aprīkojumu. Hervarts 
Pope pašlaik ārstējas rehabilitācijas 
slimnīcā pusotras stundas braucienā no 
Brēmenes, kur arī priecīgi satikāmies 
un pasniedzām viņam pateicības 
rakstu. Unser Lieben Frauen draudzes 
cilvēki mūs ļoti sirsnīgi uzņēma savās 
mājās. Viņi bija sagatavojuši vērtīgu 
programmu, lai iepazīstinātu mūs ar 
draudzes diakonijas un sieviešu grupas 
darbu, kā arī citām kalpošanas nozarēm.

Mūsu ceļš aizveda arī uz Hildesheimu, 
kur apciemojām Johannesu un Mariju 
Baumaņus. Johanness Baumanis ir 
sens Latvijas luteriskās Baznīcas, un 
īpaši mūsu draudzes, draugs. Būdams 
Baznīcas mūziķis, viņš ar savu ērģeļspēli 
daudzus gadus ir iepriecinājis klausītājus 
dažādās Latvijas baznīcās. Visbiežāk 
viņš spēlējis Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes 
draudzē, kur kādreiz ērģelniece bijusi 
viņa mamma. Tagad, kad viņš ar kundzi 

vairs nespēj daudz ceļot, galvenā 
kalpošana ir laikraksta „Svētdienas 
Rīts” rakstu tulkošana vācu valodā un 
izsūtīšana interesentiem, kādu nav maz.

Svētdienas dievkalpojumā Unser 
Lieben Frauen draudzē piedalījās Dzintra 
Rone un Skaidrīte Mežecka, kura sacīja 
arī sveiciena vārdus. Savukārt Reinhards 
Anderss pastāstīja, kā pirms vairāk nekā 
20 gadiem izveidojās partnerattiecības 
starp mūsu draudzēm.

Jolanta Cukure un Ilze Kolma 
svētdienas dievkalpojumu svinēja 
Saksenhāgenas draudzē, kuras mācītāju 
Eberhardu fon Kleistu, draudzes 
priekšnieku Volkeru Topu un citus 
draudzes locekļus iepazinām pagājušā 
gada pavasarī, kad viņi ieradās pie 
mums ar kravas mašīnu – pilnu ar 
drēbēm mūsu diakonijas drēbju istabai 
un pārsienamo materiālu ambulancei. 
Arī šajā draudzē bija iespēja īsā uzrunā 
pastāstīt par mūsu draudzi un nodot 
mīļus sveicienus.

Esam Dievam pateicīgas par šo jauko 
un vērtīgo nedēļu neparasti ziemīgajā 
Ziemeļvācijā. Domājam, ka šis brauciens 
stiprināja mūsu sadarbību ar Brēmenes 
un Lejassaksijas brāļiem un māsām un 
ka mēs arī turpmāk varam sagaidīt viņu 
atbalstu mūsu draudzes diakonijai.

Tuvojoties jaunās padomes vēlēšanām 
š. g. 13. martā, aicinām Jūs pārbaudīt savu  
piederību draudzei: vai pēdējos divos gados 
esat veikuši reģistrētu ziedojumu pret kvīti  
vai ar bankas pārskaitījumu. Pretējā gadī-
jumā saskaņā ar Latvijas evaņģēliski luteris-
kās Baznīcas Satversmi esat uzskatāms par 

neaktīvu draudzes locekli un vēlēšanās piedalīties nevarēsiet.
Minēto informāciju var noskaidrot draudzes kancelejā, pa telefonu 67224123 vai 

pa e-pastu: info@jezusdraudze.lv.

DIAKONIJAS 
DARBINIEKU 

CIEMOŠANĀS  MĀSU 
DRAUDZĒ  BRĒMENĒ



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 
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša 
trešajā sestdienā plkst. 15.00 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

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

Klāvs Liepkauls, Jolanta Cukure

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Milda Šteina
Ilga Skrindževska 
Mirjama Andrejsone
Aivars Krieviņš
Ludviga Alpe
Antonija Apiņa
Ināra Jirgena
Ilga Zeļča
Zenta Gangnuse
Aija Antonija
Austra Jarašūnaite
Vija Andersone
Līga Krogzeme
Valentīna Brodska
Valija Kukaja
Biruta Pogele
Sarma Gertnere
Baiba Kelle
Sergejs Dagajevs
Iveta Bagone
Raimonds Lukjanskis
Inga Blodone
Ivita Biele
Aiga Muižniece
Baiba Tomsone
Baiba Bela

93 (12.03.)
88 (01.03.)
86 (25.03.)
85 (22.03.)
85 (28.03.)
84 (28.03.)
82 (08.03.)
81 (04.03.) 
81 (15.03.)
81 (29.03.)
80 (15.03.)
80 (20.03.)
75 (18.03.)
75 (20.03.)
70 (09.03.)
65 (01.03.)
65 (28.03.)
60 (23.03.)
60 (29.03.)
55 (02.03.)
55 (26.03.)
50 (17.03.)
50 (31.03.) 
45 (06.03.)
45 (18.03.)
45 (19.03.)

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 (reliģiskajai darbībai, saimn. izd., Alfa kursam u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Zemes iznomāšana
Draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Apkure
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Ekrāna iegāde
Remonta materiāli
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Elektrība
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Kancelejas preces
Maināmie paklāji
Pasta pakalpojumi
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

4730
3515
2387
1577

491
30

12730

4048
2449

948
461
380
378
300
224
189
170
150
150

72
54
50
47
34
33
20
11
10

10178

2016. GADA JANVĀRA 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"

MŪŽĪBĀ

Aija Narda Ate 
(21.09.1932.–06.02.2016.)

Šogad Jēzus draudzes vasaras  
nometne notiks no 24. līdz  
29. jūlijam atpūtas komplek- 
sā „Līcīši”, kas atrodas Ķeguma  
novada Tomes pagastā  
(www.licisiak.lv).  
Pieteikšanās no 1. jūnija. 
Tuvāka informācija – vēlāk.

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Jāni un Andīnu 
Sprinčus ar meitiņas Nellijas 
piedzimšanu un Aigu un Igoru 
Vintuļakus ar dēliņa piedzimšanu!

KRISTĪTI

Elza Mazure
Terēze Prāmniece

Ar domām par Lieldienu laiku aicinām jūs 
no 28. februāra līdz 23. martam 

piedalīties diakonijas rīkotajā akcijā.

Sarūpēto Lieldienu pārtikas paciņu jūs varat nodot 
baznīcā kalpojošajiem vai nolikt zālē uz pēdējā sola. 

Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 to var nodot 
diakonijā – Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118. 

Šie pārtikas produkti tiks izlietoti Lieldienu pārtikas 
paku sagatavošanai un tiks nogādāti tiem, kam ir 

nepieciešams mūsu mīlestības atbalsts.
Sīkāka informācija – diakonijā 

tālr. 67220084, 28377608

Dieniska maize

Aicinām draudzes seniorus uz pasākumu 
„SADRAUDZĪBA GAVĒŅA LAIKĀ”!

Pasākums notiks 12. martā plkst. 11.00 draudzes 
bērnudārza „Jēriņš” telpās, Dzirnavu ielā 118.

Lūgums pieteikties pie Jolantas (tālr. 28377608) vai 
Ilzes (tālr. 29372676) līdz 10. martam.


