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Sirsnībā 
mācītājs Jānis

„Topi paraugs ticīgajiem!” –  
šajā aicinājumā apustulis 
Pāvils savam gados jaunajam 
ticības līdzgaitniekam Timo-
tejam atklāj kristīgās dzīves 
smalkākās līnijas. Tie ir ticības  
pavedieni, caur kuriem atklā- 
jas Dieva svaidījums un klāt- 
būtne Timoteja kalpošanas 
darbā. Viena lieta ir pārstai-
gāt kājām garus gabalus ar 
spieķi rokā un maizes šķēli 
kabatā, sludinot krusta vēsti, 
bet pavisam cita lieta ir dzīvot 
tepat starp ļaudīm, kuri dienu 
no dienas redz katru tavu 
soli. Nekas no tā, kas tu esi, 
nevar tikt apslēpts. Viens no  
iemesliem, kāpēc Pāvils 
raksta šos iedrošinājuma 
vārdus, ir Timoteja jaunība. 
Daudzu acīs Efesā (1Tim 1:3)  
Timotejam pašam būtu jā-
meklē ticības paraugs, bet 
Pāvils raksta pretējo. Viņš ir 
vienisprātis ar apustuli Pēteri, 
kurš runu centuriona Kornēlija 
namā iesāk ar vārdiem „Dievs 
cilvēku neskata pēc ārienes” 
(Apd 10:34).

Bet cilvēks cilvēku gan! 
Otra cilvēka āriene mums 

kļūst par mērauklu, un mēs 
spriežam pēc tā, ko redzam 
un saprotam, tomēr mānīgi ir 
domāt, ka otra cilvēka vērtība 
ir vienlīdzīga viņa ārienei. Šo 
aplamību apgāzdams, Pāvils 
Timoteju iedrošina, sakot, ka  
ticība atstāj pēdas nevis mūsu  
ārienē, bet garīgajā cilvēkā 
mūsos. Tieši tur, kur citi ne- 
redz, – sirdī –, tieši tur, kur  
mums pašiem vēl tik daudz 
sevi jāiepazīst un jāsaprot, 
Dievs rada paliekošu ticības  
brīnumu. Pāvila pamudinā-
jums ne tikai Timotejam, bet  
arī mums atklāj ticības vērtību  
mūsu sirds pasaulē, bet vien- 
laikus viņš izgaismo pavedie-
nus, pa kuriem ticība ierauga 
dienasgaismu. Tie ir kā Dieva  
dāvāti tilti, pa kuriem mēs 
nesam Labo vēsti pasaulē. 
Reizēm pa šiem ticības til- 
tiem mēs diendienā nostaigā-
jam neskaitāmus soļus, mācī-
damies mīlestību, pazemību, 
piedošanu un prieku. Reizēm  
jūtamies paguruši un nesa-
prasti un labāk paliktu tepat 
pie savas sirds, neuzkraujot 
sev liekas citu cilvēku rūpes 

un vajadzības, bet, dienu no  
dienas atverot acis, mēs 
redzam, ka Dievs atkal ir uz- 
būvējis jaunu ticības pavedie-
nu, jaunu tiltu – šodienu. Ar 
to mēs esam aicināti kalpot 
pasaulei – apliecināt savu 
ticību, iznest dienasgaismā 
to, ko reizēm uzskatām par 
nedrošu citu acīs. 

Šī mēneša lozunga pants 
sākas ar vārdiem „neviens lai 
tevi nenicina tavas jaunības 
dēļ”. Tādējādi ticības drosme 
nāk nevis no ārienes, bet no  
mūsu iekšējā cilvēka, kurš 
kristību ūdenī miris un dzimis  
no jauna. Tas dod mums 
spēku dzīvot, ticēt un aplieci-
nāt. Kā lasījām, Pāvils runā 
par pieciem pavedieniem, par 
pieciem tiltiem, pār kuriem  
arī mēs esam aicināti vest  
savu ticību no sirds dziļumiem  
pretī mūsu līdzcilvēkiem. 
Vārdi, dzīve, mīlestība, ticība,  
šķīstība. Gluži kā pieci 
plaukstas pirksti, kas spēj 
saturēt kopā visu mūsu dzīvi!  
Šie ticības pavedieni Timote-
jam ir uzticēti tādēļ, lai 
Efesas ļaudis tajos ieraudzītu 

nevis pusaugu jaunekli, bet  
Dieva aicinātu un izredzētu 
vīru. Un mēs katrs varam uz 
šiem Timotejam dotajiem 
ticības pavedieniem palūko-
ties un pārdomāt, cik daudz  
no tā ir manā dzīvē. Vai kādu  
no tiem neesam pazaudējuši, 
nepārtraukti vērojot citus un 
spriežot tikai pēc ārienes? Ja 
tā, ir vērts pie tiem atgriez-
ties! Dievs tos ir dāvājis, lai,  
pa tiem ejot, mēs kļūtu par 
ticības paraugu pasaulei. Mēs  
nedrīkstam tos aizmirst, ne- 
drīkstam tos vieglprātīgi 
atstāt, jo arī mēs esam daudz 
vairāk nekā mūsu āriene. 
Pāvila vārdi māca piederēt 
ticības aicinājumam un par 
savu piederību neklusēt. Būt  
par paraugu vārdos Timote-
jam nozīmē būt dziļas ticības 
cilvēkam – neklusēt, kad ir 
naids, bet sniegt mīlestību. 
Neklusēt, kad ir trūkums, bet  
sniegt kumosu maizes. Neklu-
sēt, kad ir meli, bet runāt 
taisnību. Neklusēt, kad Kungs 
uzrunā tavu sirdi. Neklusēt...



Tā kā jauniešiem tas sagādāja prieku, 
esam iecerējuši sarīkot šādu braucienu 
arī šogad.

Draudzē jau vairākus gadus darbojas 
Palīdzības projekts. No šīs sezonas šis  
projekts ir jauniešu pārziņā. Tā ir vēl  
viena iespēja pavisam praktiski iesais-
tīties kalpošanā. Jau vasarā palīdzējām 
draudzes locekļiem un diakonijai, veicot 
fizisku darbu. Nešaubos, ka Palīdzības 
projektam ir liels potenciāls – ir vaja-
dzīgs tikai gribasspēks un vēlēšanās to  
attīstīt. Tāpēc arī šīs sezonas tēma ir 
„Piedzīvojums” – piedzīvojums gan 
dalībniekiem, gan vadītājiem.

Jauniešu vakari notiek baznīcā 
piektdienu vakaros plkst. 19.00 
(ieeja no mācītāja puses).

Vairāk informācijas var atrast 
internetā: fb.me/jdj.lv.
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3. septembrī – diakonijas nometne.
12. septembrī plkst. 18.00 – kurss 

„Brīvība Kristū”. Vadītājs: Ronalds 
Akmentiņš.

12. septembrī plkst. 18.30 – iesvē- 
tes mācību sākums. Nodarbības notiks 
pirmdienās plkst. 18.30. Tās vadīs 
draudzes mācītāji Jānis Cepurītis un 
Erberts Bikše.

23. un 24. septembrī – draudzes 
padomes izbraukums.

Šā gada 12. septembrī 
atsāksies kurss „Brīvība 
Kristū”.

„Brīvība Kristū” ir kurss 
par to, kā Dieva vārdu nogādāt no mūsu 
prāta līdz sirdij, kā ļaut Dievam darboties 
mūsu dzīvē un veidot mūs tādus, lai, 
lūkojoties spogulī, mēs redzētu savu pes- 
tītāju Jēzu Kristu. Runāsim par to, ko 
Bībele saka par mums, ko Bībele saka 
par Dievu un velnu, kā stāties pretī ļau- 
numam un kārdināšanai, kas ir piedoša-
na un kāpēc ir jāpiedod. 

Kurss ir paredzēts visiem bez izņēmu- 
ma, un tas sāksies šā gada 12. septem-
brī plkst. 18.00 Jēzus baznīcas jauniešu 
galā (telpa virs kancelejas) un beigsies 
21. novembrī. Tās būs 12 aizraujošas 
pirmdienas mierīgā gaisotnē ar dzērie-
niem un vieglām uzkodām.

Aicinām visus interesentus pieteikties 
laicīgi, jo maksimālais grupas lielums ir 
20 personas.

Lūdzam pieteikties pa e-pastu  
(bk@jezusdraudze.lv) vai tālruni, zvanot 
Ronaldam Akmentiņam (t. 26211000). 
Piesakoties norādiet vārdu, uzvārdu un 
telefona numuru.

Dalība kursā, protams, ir bez maksas.

Ar septembri Jēzus draudzē sākas 
jauniešu vakaru sezona. Jaunās sezonas 
tēma ir „Piedzīvojums”. Dosimies vien-
reizējā piedzīvojumā visi kopā, plecu pie 
pleca! Uzklausīsim cits citu, atbalstīsim 
cits citu, dosim cits citam mērķi! Tikai 
kopīgi ejot, mēs spēsim sasniegt mērķi.  
Viens pats, bez palīgiem, necik tālu ne-
tiek. Ikvienam ir nepieciešama piederība 
pie kaut kā lielāka un mērķis, kura labā 
darboties. Šogad esam pārdomājuši ie- 
spējas, kā ļaut jauniešiem piedzīvot viņu 
piederību pie jauniešu kopības, draudzes 
un kristīgās Baznīcas. Tas vispirms jau 
nozīmē vairāk iespēju pašiem iesaistīties 
dažādajās jauniešu darba nozarēs.

Jauniešu vakaros pārdomāsim un pār- 
runāsim tēmas, kas ir svarīgas un aktu-
ālas jauniešiem. Netiks aizmirstas arī 
Baznīcas vērtības un Svētie Raksti. 
Jauniešu vakari ir domāti ikvienam, kas 
jūtas jauns un ir sasniedzis četrpadsmit 
gadu vecumu. Tradīcijas jaunajā sezonā 
aizmirstas netiks – ir plānota gan balle,  
gan Lieldienu nakts. Pagājušajā sezonā  
piedzīvojām kaut ko nebijušu – brau-
cienu uz Mazirbes rekolekciju centru. Ronalds Akmentiņš Klāvs Liepkauls
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Kāpēc tieši „četri dārzi”? Lai atbildētu 
uz šo jautājumu, atšķirsim pašu 
Bībeles sākumu, kur 1. Mozus grāmatā 
lasām: „Un Kungs Dievs stādīja dārzu 
austrumos no Ēdenes un ielika tur 
cilvēku, ko bija izveidojis. Un Kungs 
Dievs audzēja no zemes visus kokus, 
kas tīkami skatam un labi ēšanai, un 
dārza vidū – bija dzīvības koks un laba 
un ļauna atzīšanas koks.” (1Moz 2:8,9) 
Pamanīsim, ka cilvēks tika radīts pirms 
Ēdenes dārza. Tikai tad, kad tika 
radīts cilvēks, Dievs veidoja vietu, kur 
cilvēkam dzīvot. Tomēr šis dārzs nekļuva 
par mūžīgu cilvēka kopības vietu ar 
Dievu: paklausot čūskas kārdinājumam 
(1Moz 3:9–13), cilvēks krīt grēkā un 
viņam Ēdenes dārzs ir jāatstāj, jo ar vai-
nu un pārkāpumu nav iespējams skatīt 
Dieva godību. Tomēr Bībeles vēsts mums 
atklāj, ka Dieva nodoms cilvēkam – kopt  
un sargāt dārzu (1Moz 2:15) – ir aktuāls 
ne tikai nu jau zaudētajā Ēdenē, bet 
cauri Jaunās Derības vēstij tas aizsniedz 
un uzrunā arī šodienas cilvēku. 

Bez Ēdenes Bībele mums atklāj vēl  
trīs dārzus, kuros notiek cilvēkam svarīgi  
notikumi – notikumi, kuros vārdi „kopt 
un sargāt” ieskanas ar īpašu vēsti. Tādē- 
jādi Dieva nodoms ir parādīt cilvēkam  
ceļu atpakaļ uz Ēdeni. Tomēr grēka 
īstenība neļauj mums redzēt skaidri 
(1Kor 13:12), mūsu skats uz Dievu ir  
aizmiglots. Lai mēs nenomaldītos pavi-
sam, Dievs mums dāvina vēl trīs dārzus 
jeb ticības iespējas, kurām sekojot mēs  
varam atjaunot ceļu atpakaļ pie Dieva.  
Savā ziņā pirmajā dārzā cilvēks pazau- 
dēja Dieva tuvumu, savukārt citā dārzā  
Dievs Kristū bija gatavs šo tuvumu at- 
jaunot – ar savu nāvi un augšāmcelšanos. 

„Četri dārzi” gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē runā par Dieva klātbūtni pasaulē 
un cilvēkā. Neviens no šiem dārziem ne-
pieder mums, nevienu no šiem dārziem 
mēs neesam stādījuši, bet mums tiek 
dota iespēja ar savu dzīvi tajos ienākt, 
būt klāt pie tā, ko Dievs ir paveicis. Katrs 
no šiem dārziem atklāj pārsteidzošu 
Dieva veikumu mūsu labā! Mēs ik brīdi 
esam kādā no šiem dārziem – vienu 
atstājam, bet tuvojamies nākamajam. 
Lūk, četri dārzi, kuros mums šī gada 
nometnē bija iespēja būt:

• Ēdenes dārzs (1Moz 2:8–17), 
• Getzemenes dārzs (Mt 26:36–56), 
• Golgātas dārzs (Jņ 20:11–18), 

• Apsolījuma dārzs (Atkl 2:7, 21:4–6,  
22:1–14).

Katrs dārzs ir atšķirīgs, bet katrs 
mūsos formulē ticības attieksmi. Katram 
dārzam ir īpaša vieta mūsu ticības ceļā.  
Virziens – no grēka stāvokļa pretī mūžī-
bai. Vienlaikus katrs dārzs ir ne tikai 
Dieva, bet arī cilvēka ticības spogulis, jo 
katrs no tiem atstāj mūsos neizdzēšamu 
sastapšanās pieredzi. Ar ko? Ar Dievu.  

„Četri dārzi” ir Dieva soļi cilvēkā. Tur  
mēs sastopam cilvēku arī tā ticības 
vecumposmos. Katrs dārzs sasaucas ar  
kādu no cilvēka dzīves izaugsmes posmiem  
un katrā no tiem ir citi garīgie akcenti.

Ēdene – bērnība (1Moz 2:8–17)
Garīgā piedzimšana. Apzināta saprat-

ne par garīgo pasauli kā esamību. Vēlme 
visu iepazīt robežojas ar nedrošību. Mēs 
mācāmies staigāt ne tikai pasaulē, bet 
arī ticības ceļā. Tā ir rūpīga klausīšanās, 
pieķeršanās un uzticība bez vārdiem. Ja  
esam ticīgu vecāku bērni, tad mūsu vecā- 
ku ticība kļūst par mūsējo. Mēs pārman-
tojam ticības pieredzi un daudzas lietas 
uztveram kā pašsaprotamas, nemaz ne-
jautājot par to jēgu un nozīmi. Ja garīgās 
dzīves sākums mums ir bez iepriekšēja 
kristīga konteksta, mēs mācāmies jaunu 
vārdu un simbolu nozīmi.

Getzemene – jaunība (Mt 26:36–56)
To raksturo ātri spriedumi un ātra 

rīcība. Mēs esam pārliecināti par savu 
taisnību un esam gatavi par to cīnīties. 
Mūsu „zobens” ir garīgās jaunības pazī-
me, un mēs esam cīnītāji par ideāliem. 
Mūs aizrauj un piesaista ticības racionālā 
un emocionālā ass. Visam saprotamajam 
veltām vairāk uzmanības nekā tam, kas 
aiz tā stāv. Šeit mūs vislabāk raksturo 
vārdi „Es zinu, kā vajag, es zinu, kā ir 
patiesībā!”. Šos vārdus mēs kareivīgi 
mēģinām iedzīvināt ne tikai sevī, bet arī 
līdzcilvēkos (patiesība par katru cenu). 
Mūs viegli var aizraut nebijušas un jau-
nas norises. Līdzīgi kā jaunībā, mēs pat 
virspusēju vērtību vārdā esam gatavi 
„aiziet no mājām”, atstāt līdzšinējo kopī-
bu un doties nezināmajā (sk. līdzību par 
pazudušo dēlu Lk 15:11–32). Pamanāms 
ir tas, ka mums ir svarīgi, ko par mums 
domā citi. Mēs veidojam savu tēlu, tā 
ietekmējot apkārtējo cilvēku priekšstatu 
par mums.  

Golgāta – pusmūžs (Jņ 20:11–18)
Salīdzinājums ar pusmūža krīzi. 

Ticības ceļā uzskatāmākais salīdzinājums 

ir Jēzus mācekļi Golgātas dārzā. Viņu 
attieksme, rīcība un motīvi liecina par 
daudziem neatbildētiem jautājumiem 
viņos pašos. Ārēji ātru atbilžu meklējumi 
robežojas ar ilgām pēc bēgšanas un visa 
esošā atstāšanas. Pusmūžs ir brīdis, kad 
vērtīgo sākam saskatīt nevis sev apkārt, 
bet sevī. Mums sāk kļūt mazsvarīgi, ko  
par mums domā citi, daudz vairāk pievēr- 
šamies savām iekšējām norisēm. Šis 
lūzuma brīdis nav vienkāršs: tā ir vērtī- 
bu un arī ticības pārorientēšana tālāk par 
virspusi, tā ir došanās pie būtiskajiem 
jautājumiem. Ticības ceļā Golgātas dārzs 
ir apstāšanās no dzīves skrējiena, tā ir  
ticības pamatīguma cīņa ar sekliem pa-
saules priekšstatiem. Un tāpēc, ka tā ir 
cīņa, reizēm tā ir sāpīga un liek pārvērtēt 
visu līdz šim pieredzēto un piedzīvoto. 
Piemērs tam ir Jēzus vārdi Nikodēmam: 
„Tev jāpiedzimst no jauna!” (Jņ 3:3) 
Ticības pusmūžā mūsos piedzimst ticības  
pamatīgums. Tā nav nebeidzama dzīve  
seklumā, bet sevis nolikšana pie Kristus  
kājām (kā Martas māsa Marija – Lk 10:39) 
mierpilnai un dziļai ticības dzīvei.

Apsolījuma dārzs – briedums  
(Atkl 2:7, 21:4–6, 22:1–14)

Ticības cilvēks savā briedumā ir gatavs  
daudz ko pieņemt. Ar ticības briedumu ir 
tāpat kā ar pestīšanu – to nevar nopelnīt,  
to var tikai pieņemt! Ticība nenoveco, 
ticība kļūst nobriedušāka. Te par svarīgā-
ko kļūst sevis pieņemšana, jo, atmetot 
nemākulīgas cīņas, mēs saprotam, ka 
pasauli uzveikt nav mūsu spēkos. Pāvils 
to atgādina, sakot, ka „mūsu cīņas ieroči  
nav miesiski” (2Kor 10:4). Ticības brie-
dums ir kā smalka dvēseles stīga, ko 
savas dzīves laikā mācāmies sadzirdēt. 
Mēs reizēm ātri gribam kļūt pieauguši, 
bet, līdzīgi kā pasaulē, arī ticībai ir nepie- 
ciešams laiks. Ticības briedumā mēs 
sākam izvērtēt patiesības, kurām seko-
jam, atmetam nevajadzīgās un paliekam 
pie vērtīgā.

1. diena. Ēdenes dārzs
Bībeles dārzos vienmēr notiek kaut 

kas ļoti svarīgs. Dārzs kalpo par Dieva un 
cilvēka sastapšanās vietu. Tieši Ēdenes 
dārzs iezīmē cilvēka sākumu un iemāca 
cilvēkam pirmo sastapšanos ar Dievu. 
Jā, šai pieredzei ir smagas sekas. Cilvēks 
pārkāpj dārzā nolikto kārtību, pārkāpj 
Dieva teikto, un dārzs viņam ir jāatstāj. 

Ir svarīgi, lai mēs mazliet pievērstos 

Turpinājums 4. lpp.
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tam, kas ar vārdu „dārzs” tiek saprasts 
Bībelē, proti, Tuvo Austrumu kultūrvidē 
tas parasti nozīmēja īpaši norobežotu un 
iekoptu vietu (Vdz 2:6). Šādi norobežoti 
dārzi atradās pilsētu nomalēs, un tos ie-
skāva akmens krāvumu sienas (Jes 5:5; 
Sak 24:31). Dārzā izplūda ūdens avoti, 
tur bija ierīkoti ceļi un takas, iestādīti 
dažādi augi un koki. Šādi dārzi minēti 
1Moz 2; 1Moz 3; 1Moz 13:10; Dz 4:12–16;  
Māc 2:5,6; Ech 28:13, 31:8,9, 36:35; 
Jl 2:3. Dārzos bija pa kādai būdai 
(Jes 1:8; Vdz 2:6) vai pat sarga tornis 
(Mk 12:1). No šī torņa varēja pamanīt 
un padzīt savvaļas zvērus un laupītājus 
(Īj 27:18). No minētā varam secināt, ka 
dārzs ir rūpīgi glabāts dārgums un tam ir 
kāds noteikts uzdevums. 

Ja šīs pārdomas pārnesam uz mūsu 
garīgo pasauli, varam teikt, ka ticība ir  
dārza sapratne, ko Dievs ir iekopis un  
veidojis mūsos ar savu vārdu un Baznī-
cas kopību. Arī mums, cilvēkiem, ir noteik- 
tas ne tikai fiziskās, bet arī garīgās robe-
žas. Cilvēks Dieva acīs nav izplūdusi un 
nekonkrēta būtne, bet ir Dieva veidots 
un sargāts. Mūsu miesa, gluži kā dārza 
robeža, kalpo par mūri, kas sargā mūsu 
garu. Vārdi „Nepārkāp Dieva noliktās 
robežas!”, kas ir bauslības pamats, ir ak-
tuāli arī šodien. Pasaule mums iemāca 
kļūt par bezrobežu cilvēkiem it visā. Mēs  
izplūstam vērtībās, ticības atklāsme 
lēnām tiek izšķīdināta, un robežas gan 
fiziski, gan garīgi paliek vien „uz papīra”. 
Tu vari iet, kur gribi, un dzīvot, kā gribi, 
jo sabiedrība izvēlas visu apšaubīt, nevis 
apliecināt skaidru izvēli. Tā varbūt ir 
vieglāk dzīvot – pagaidām.

Savukārt ticība ir dārza veidošana, 
ticība ir mācīšanās redzēt sevī Ēdeni, ko  
esam zaudējuši. Dievs ar savu vārdu 
izgaismo robežas, kuras pārkāpjot mēs 
zaudējam cilvēcību. Ticība ir robeža, kas 
nevis iegrožo, bet māca. Tā māca redzēt, 
ka visatļautība ir jāaptur sirdī un tikai 
tad tas izdosies miesā. Iemācies nezagt 
citu domas, iemācies mīlēt savu tuvāko, 
godā vecākus, kuri visu sevi ir atdevuši 
tevis dēļ, ievēro Dieva atpūtas dienu un 
nekļūsti par vergu šodienai! Lūk, šie un 
vēl daudzi citi ir ticības robežjautājumi, 
kuros nedrīkstam būt izplūduši. Dievs 
skaidri rāda, kur mums ir jāapstājas un 
jāpaliek pie tā, kas esam, neievainojot 
otra dzīvi. Tās ir tikai mūsu kārības un 
aplamās iedomas, kas cenšas Dieva ie-
kopto mūsos izbradāt un izsēt pa malu 
malām. Tomēr tas, ka Ēdene mums ir aiz  
muguras, nenozīmē, ka ceļš ir beidzies. 
Dievs Kristū pats kļūst par ceļu (Jņ 14:6),  
lai Ēdenē zaudētais tiktu atjaunots mūžī-
bā – Atjaunotajā Ēdenē debesu valstībā.

Jānis Cepurītis
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Pirms mūsu draudzes vasaras nomet-
nes es vairākkārt nācu draudzes priekšā 
dievkalpojuma informācijas daļā, lai pa- 
stāstītu, kā gatavojamies nometnei, infor- 
mētu par vieslektoriem, kurus dzirdēsim, 
aicinātu piedalīties nometnē un saukt 
līdzi draugus un tuviniekus, kā arī aicinā-
tu lūgt par šo laiku, ko Dievs mums vi-
siem dāvā.

Tagad no sirds noliecu galvu pateicībā 
Tā Kunga priekšā par visu, visu labo, ko  
no Viņa šajā laikā saņēmām: par pasar-
gāšanu, par bagātīgajām Dieva vārda 
atziņām, par svētību ar finansēm, par kat- 
ru dalībnieku, īpaši tiem, kas starp mums  
bija pirmo reizi, un par uzklausītajām 
klusajām lūgšanām... Pateicos arī visiem 
nometnes darbiniekiem, kas ar prieku 
kalpoja citiem ar tām dāvanām, ko Dievs 
viņiem devis!

Vēlos izmantot iespēju, lai izsludinātu 
jau nākamā gada Jēzus ev. lut. draudzes 
vasaras nometni: tā notiks 2017. gadā  
no 23. līdz 28. jūlijam atpūtas komplek-
sā „Silmači”.

2. diena.  Getzemenes dārzs – 
„gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja” 

Nometnes otrās dienas Bībeles stun-
das lasījuma sākumā Jēzus mācekļiem 
saka: „Palieciet šeit un esiet ar mani no- 
modā!” (Mt 26:38) Bet mācekļi, gaidīda-
mi Jēzu atgriežamies no sarunas ar Tēvu,  
aizmieg. Kad Jēzus viņus atrod guļam, 
Viņš saka: „Tā jūs nespējāt pat vienu 
stundu būt ar mani nomodā? Esiet nomo- 
dā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdinā-
šanā! Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja.” 
(Mt 26:40–41)

Visai bieži, vakarā pirms gulētiešanas 
beidzot dienu ar lūgšanu, es aizmiegu, 
vēl pirms esmu pateikusi „Āmen!”. Miesa 
ir vāja. Naktī, kad Jēzus tiek nodots, arī 
mācekļiem acis līp ciet. Jēzus mācekļus 
trīs reizes lūdz palikt ar Viņu nomodā, 
bet visas trīs reizes mācekļi ļaujas nogu- 
rumam un zaudē modrību. Miesas vājums  
ir pakļaušanās kārdinājumam, un ik reizi,  
tam ļaujoties, attālināmies no Dieva. 
Mācekļi īsti nesaprot, kas tonakt notiks, 
tāpēc viņi nebaidās par sevi un Jēzu un  
nepaliek modri. Arī mēs ikdienā negai-
dām ticības pārbaudījumus un bieži esam  
pārsteigti, kad tādi pienāk, jo neesam 
bijuši nomodā. Mācekļi tā pa īstam „pa-
mostas”, kad ierodas Jēzus sagūstītāji, 
un tad kāds no mācekļiem ātrsirdībā 
nocērt kareivim ausi. Viņš meklē spēku 
pasaulē.

Pēc notikumiem Getzemenes dārzā un  
Jēzus sagūstīšanas mācekļi aizbēg, jo 
baidās par savu brīvību un dzīvību. Man 
šķiet, ka tieši tāda reakcija ir cilvēkam, 
sastopoties ar grūtībām. Bēgšana šķiet  
dabisks veids, kā izvairīties no sāpinā-
juma, no sarežģījumiem un problēmām. 
Tas ir dabiski, ja pār mums valda miesa. 
Bet, ja noteicējs ir gars, tad ir cerība, ka 
apņēmība palīdzēs ar grūtībām cīnīties. 
Mācekļu cilvēciskās bailes ir tādas pašas 
kā Jēzum, bet atšķiras viņu rīcība.

Jēzus tonakt rāda piemēru, kā būtu  
jādarbojas mehānismam „gars ir apņē-
mīgs, miesa vāja”. Viņš lūdz: „Mans Tēvs,  
ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man 
garām! Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu.” 
(Mt 26:39) Lūdzot pēc atbrīvošanas no 
krusta, Jēzus atklāj cilvēciskas bailes, 
taču Viņa gars ir pakļāvīgs un Viņš tūlīt  
pieņem sava Tēva gribu. Nespēju iedomā- 
ties, ka situācijā, kad mani būtu pārņēmu- 
šas nāves bailes, es tik viegli varētu 
teikt: „Lai notiek, kā Tu to esi plānojis! 
Es paļaujos uz Tevi pilnībā!” Tāpēc šī ir  
viena no tām Bībeles vietām, kas tieši 
man apliecina Jēzu vienlaikus kā patiesu 
cilvēku un patiesu Dievu. Lai gan Viņa cil- 
vēciskā miesa ir vāja un baiļu pārņemta,  
Viņa gars ir spēcīgāks un pieņem galīgo 
lēmumu. 

3. diena. Golgātas – uzvaras –  
dārzs, kurā cilvēks sastop augšām-
celto Kungu

Lai kaut nedaudz sajustu divus gadu 
tūkstošus senos notikumus, kuru cena 
ir mūsu katra mūžīgā dzīvība, aicinu iz-
tēloties brīdi, kad no Jēzus mutes jau 
bija izskanējuši vārdi „viss piepildīts”. 
Kristus sāpes un ciešanas bija galā. Gol-
gātā pie krusta karājās Viņa miesa, bet 
gars bija atdots Tēva rokās. Skaļais pūlis 
bija izklīdis, zaimotāji un kliedzēji bija 
devušies projām – interese par notikumu 
bija izgaisusi. Šajā brīdī uz skatuves pa- 
rādās vēl nebijis tēls – Jāzeps no Arimate- 
jas, kurš bija Jēzus māceklis slepenībā. 
Viņš izprasa Jēzus miesas no Poncija 
Pilāta, kurš dīvainā kārtā lūgumu nenorai- 
da. Romas imperiālā sodu kārtība pare- 
dzēja ar krusta nāvi sodītajiem pie krusta  
arī palikt, līdz miesa pati sadalās, bet 
jūdu likumi to nepieļāva. Jēzus kapavieta 
tika izraudzīta atsevišķi – dārzā –, tāpēc 
arī vēlāk, pēc augšāmcelšanās, kad Viņš  
runāja ar Mariju, viņa domāja, ka Jēzus  
ir dārznieks. Jēzus laikā dārznieki piede-
rēja pie sabiedrības zemākās daļas, tomēr  
Jāņa evaņģēlija kontekstā te atklājas 
attiecības starp Dievu Tēvu un Dēlu: „ES 
ESMU patiesais vīnakoks, un dārzkopis ir 
mans Tēvs” (Jņ 15:1). 

Golgātas dārzs kalpo kā apliecinājums 
dzīvības uzvarai pār nāvi. Jēzus mācek-
ļiem pirmajā brīdī gan tā nešķita – tukšais  
kaps, par kuru bija ziņojusi Marija Mag-
dalēna, viņos raisīja bažas un neziņu, 
tāpēc apmulsuši šie vīri devās prom –  
citas dzīves meklējumos. Straujā rīcība  
mācekļus pievīla. Turpretī Marija pazemī-
gi palika pie kapa – ar ticību, ilgām un  
cerībām. Tā ir ticības brieduma pazīme, 
kas nav viegli iegūstama, bet ir neizmē-
rojami vērtīga. Mūsu katra ticība, gluži 
kā dārzs, ir jākopj.

Edgars Gertners

4. diena. Apsolījuma dārzs
Nometnes tēma – četri dārzi – ved 

mūs no ticības ticībā. Šajā ceļā Jēzus ir  
pirmais, un mūžības dārzā nonāks vien  
tie, kas ar Viņa palīdzību uzvarēs savu  
grēcīgo „es”. Tieši tik nopietna ir Apsolī-
juma dārza apceres tēma, ko varējām 
pārdomāt šajā dienā.

Ēdenes dārzā cilvēka nepaklausības 
dēļ iegūtā atziņa atšķirt labo no ļaunā 
ticības dzīvē dzen viņu cauri Getzemenes 
dārzam un liek izcīnīt garīgas cīņas, izjust  
bailes, apzināties savu nespēju uzvarēt 
pārbaudījumos ar laicīgiem līdzekļiem.

Nonākot Golgātas dārzā, mēs it kā 
pārejam no pieskaršanās Jēzus miesai uz 
pieskaršanos Jēzus garam – ticību dod 

Jēzus sacītais vārds un Viņa nopelnā  
mēs izkļūstam no dzīves un ticības krīzēm.  
Manuprāt, ir svarīgi un spēcinoši apzinā-
ties, ka, ejot pa straumi un neiekļūstot 
ticības pārbaudījumos, neviens nenonāk 
Apsolījuma dārzā. Ieiešana mūžības 
dārzā ir balva par noieto ticības ceļu un  
atgriešanās mūžīgajā dzīvībā. Tā Apso-
lījuma dārzs ar jaunpiedzimšanu Dievā 
vienotā lokā saslēdzas ar Ēdenes dārzu, 
taču tagad Dievs cilvēka sirds kompasa 
adatiņu spēj vienmēr atkal pagriezt pa-
reizajā virzienā.

 Vissirsnīgākais paldies visiem Bībeles 
stundu skolotājiem, kuri izvēlējās dažā-
das formas, kā izstaigāt šos četrus dārzus.  
Piemēram, pirmsskolas vecuma bērni 
dārzu tapšanā piedalījās praktiski: katru 
dienu uz tāfeles mainīgā fona uzlika 
augus, dzīvniekus, cilvēkus un eņģeļus. 
Beigās, vizuāli nonākot zelta Apsolījuma 
dārzā, bērni lika plūst kristāldzidrām 
upēm un Jēzus un eņģeļu klātbūtnē cilvē- 
kus ietērpa baltās drēbēs.

Interesants bija arī četru dārzu pielī- 
dzinājums četriem cilvēka mūža un 
ticības ceļa posmiem – bērnībai, jaunī-
bai, pusmūžam un briedumam. Tēmām 
piešķirtie akcenti bija dažādi, bet mūs 
vienoja atziņa, ka Kristus visos dārzos ir 
klātesošs un mūsu uzdevums ir vienmēr 
būt modriem, kopt un nosargāt savas 
sirds dārzu.

Sandra Jalaņecka

Alise Ceļmale

Pateicībā
nometnes vadītāja Rute
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Jēzus draudzes septembra 
vadmotīvs šogad ir „priekšzīme”. 
Apustulis Pāvils raksta: „Topi 
paraugs ticīgajiem savos vārdos, 
dzīvē, mīlestībā, ticībā, šķīstībā.” 
(1Tim 4:12b) Par priekšzīmi, 
motivāciju un izaugsmi sarunājos ar 
mūsu draudzes jauno lietvedi VITU 
RUDZĪTI.

Augusts Kolms

Ar septembra sākumu tev draudzē 
ir jauni pienākumi. Mazliet biedējoša 
doma, vai ne?

Ļoti. Šodien Lelde man stāstīja par 
saviem pienākumiem. Mēs to ikdienā 
neizjūtam, bet to ir tiešām daudz. Mani 
gan nebiedē paši pienākumi, bet vairāk 
tas, ka jāiemanās, kas, kā un kurā brīdī 
jādara. Tā ir jauna pasaule, bet paļaujos, 
ka Dievam ir plāns un draudze būs 
pacietīga un atsaucīga.

Vai šos jaunos pienākumus tu 
redzi vairāk kā darbu vai kalpošanu?

Manuprāt, nav iespējams īsti 
nošķirt, vai būt par lietvedi ir darbs 

vai kalpošana. Es tos redzu abus kopā. 
No vienas puses, ir labi, ka ir šis darba 
aspekts, jo tas dos iespēju distancēties 
un novilkt robežu starp darbu un privāto 
dzīvi. Ja ir runa tikai par kalpošanu, 
jārēķinās, ka tas paņem ļoti daudz 
laika, jo es nemāku strādāt pavirši, un 
tad no tā cieš pamatdarbs. Uzņemties 
kalpošanu par lietvedi es laikam nespētu. 
Bet man jau patīk kārtot visādus papīrus. 
Cilvēku faktors gan ir mazliet biedējošs.

Tātad tu labprātāk strādā ar 
papīriem nekā ar cilvēkiem? 

Manā pašreizējā darbā visu var 
nokārtot, izmantojot e-pastu un īpašas 
tulkošanas programmas. Apzinos, ka 
man ir jāmācās komunicēt ar cilvēkiem. 
Tas būs pamatīgs pārbaudījums, jo 
lielāko daļu laika es nebūšu es pati, bet 
pārstāvēšu draudzi, tāpēc nevarēšu ļaut 
savai nedrošībai stāties ceļā. Kalpojot 
par svētdienas skolas vadītāju, sapratu, 
ka man vienmēr ir bijis grūti, piemēram, 
piezvanīt kādam kaut vai personisku 
vajadzību dēļ, bet svētdienas skola bija 
atbildība simts un vairāk cilvēku priekšā. 

Tā bija ļoti liela motivācija – ej un dari. 
Un viss. Tāpat arī citās organizatoriskās 
lietās, kas nav saistītas ar mani, bet kur 
ir jādomā par citiem. Ceru, ka arī šajā 
gadījumā būs tas pats... Protams, piecas 
minūtes pašaubīšos, pirms pacelšu 
klausuli (smejas), bet ticu, ka šādi būs 
vieglāk.

Kā tu izjūti šādu sevis 
pārvarēšanu – kā izaugsmi vai 
kā atkāpšanos no savas patiesās 
dabas?

Šobrīd es to izjūtu kā izaugsmi un arī 
kā atbildi uz vairāk nekā gadu uzdotu 
jautājumu. Visu laiku satraucos, ka 
nevaru atrast stabilu kalpošanu. Esmu 
bijusi korī, svētdienas skolā, atkal korī, 
draudzes avīzītē, pie armadejiešiem. 
Esmu darījusi arī kaut ko atsevišķi –  
koordinējusi Baznīcu nakti mūsu 
draudzē, tulkojusi apmācību video. Mana 
kalpošana ir bijusi stipri sadrumstalota 
salīdzinājumā ar to, kā citi ir atraduši 
savu stabilo vietu, tur ir un jūtas labi. 
Man tā nav bijis. Esmu atkal un atkal 
jautājusi: kas ar mani nav kārtībā, ka 
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tā mētājos? Kad saņēmu piedāvājumu 
kļūt par draudzes lietvedi, sāku apjaust, 
kāpēc tik daudz kur esmu bijusi: ir 
sajūta, ka esmu gatavota šim darbam.  
Kaut arī tas nav saistīts ar manu profesi-
ju – tulkošanu –, ticu, ka, darot šo darbu,  
varēšu gūt personisko izaugsmi, kas man  
šobrīd ir vajadzīga, jo savā pamatdarbā 
esmu sasniegusi visu, ko varēju. Tulkoša- 
na ir un vienmēr būs mana sirdslieta, un 
es aizvien meklēšu un pieņemšu iespējas 
šajā ziņā pilnveidoties, bet esmu sevi 
izsmēlusi konkrētajā darbavietā, tāpēc 
man jau labu laiku bija pārdomas, cik ilgi 
vēl to gribēšu darīt un kā atgriezties uz 
izaugsmes ceļa. Jaunais darbs ir… varbūt 
ne ļoti liela izaugsme profesionāli, bet 
personiski gan. Redzēs, kā ies.

Vai, tavuprāt, draudzes lietvede ir 
autoritāte?

Draudzes lietvede ir… tāds centrālais 
posms, caur kuru un ar kuru visi 
komunicē. Savā ziņā draudzes lietvede 
ir arī draudzes seja, jo cilvēki ar viņu 
sazinās un viņa rada iespaidu par 
draudzi. Bet vai autoritāte? Es tā 
neteiktu. Draudzē galvenā autoritāte 
parasti ir mācītājs.

Autoritāte taču var būt arī kāds, 
kurš rāda piemēru – „ja pat lietvede 
tā dara, tad jau tā var darīt”.

Ja to tā pavērš, tad jā. Kā piemērs 
mēs varam kļūt par autoritātēm. Bet tas 
nav mans pašmērķis.

Vai esi domājusi par to, ka 
draudzes locekļi uz tevi tagad 
skatīsies citādi?

Jā, esmu par to domājusi. (Smejas) 
Nelielas bažas rada tas, ka mani 
pārstās redzēt kā mani, kā personību, 
un redzēs tikai draudzes lietvedi. Šīs 
bažas sakņojas jau iepriekš pieminētajā 
svētdienas skolas laikā. Pirms tam 
draudzē biju pilnīgi neredzama, un 
svētdienas skolas laikā kļuvu redzamāka, 
bet tikai ar to konkrēto amatu. Ja 
kāds nāca pie manis runāties, tas 
bija par svētdienas skolu. Par Vitu īsti 
neinteresējās. Tā kā pēc dabas esmu ļoti 
noslēgts cilvēks, tad pati arī nestaigāju 
apkārt, uzprasīdamās uz sarunām. 
Rezultātā trešajā svētdienas skolas 
vadīšanas gadā izdegu un salūzu. Bet 
tā bija laba un svētīga salūšana, kas 
aizvien turpinās. Tagad man ir svarīgi, ka 
mani uztver nopietni, ko draudzes vadība 
jau ir apliecinājusi ar aicinājumu darīt 
lietvedes darbu, bet tas nemaina faktu, 
ka mēs katrs paliekam mēs paši. Nav 
tikai – ā, tu esi tikai mūziķis, tu esi tikai 
mācītājs vai tu esi tikai mācītāja sieva. 
Mēs katrs aizvien esam cilvēks. Draudzes 
nometnē „Dzintarkrastā” mācītāju varēja 

redzēt uz burāšanas dēļa. Mācītājs un 
mācās burāt – nu kā?! Tad tu aptver, ka 
viņš ir cilvēks, viņš nav tikai mācītājs, 
viņam ir savas intereses. To mēs ikdienā 
bieži palaižam garām. 

Apustulis Pāvils uzskaita vairākas 
jomas, kurās esam aicināti būt 
par priekšzīmi citiem ticīgajiem – 
„vārdos, dzīvē, mīlestībā, ticībā, 
šķīstībā”. Kā, tavuprāt, varam būt 
laba liecība visiem apkārtējiem – 
vispirms ar vārdiem vai darbiem?

Šajā gadījumā laikam jāatbild 
tradicionāli, ka mūsu darbiem jāsaskan 
ar mūsu vārdiem. Sacīt varam viskautko, 
bet, ja vārdi neatbilst tam, ko dzīvē 
darām, tad tiem nav jēgas.

Asīzes Francisks esot sacījis: 
„Sludini Evaņģēliju vienmēr, un, ja 
nepieciešams, lieto vārdus.” Tāpat 
arī labi zināma paruna vēsta, ka 
„darbi runā skaļāk par vārdiem”. Cik 
agri un kā mums jāatklāj sava ticība 
apkārtējiem? 

Tas ir interesants citāts, jā. Mācītājs 
droši vien nesacīs: „Sveiki, mani sauc 
tā un tā, es esmu mācītājs.” Tas būtu 
ātrākais veids, kā visus aizbaidīt prom. 
Darbā, kur strādāju līdz šim – tā nav 
kristiešu vide –, es arī nestaigāju apkārt, 
sacīdama: „Sveiki, mani sauc Vita, esmu 
kristiete, nāciet pie mums uz draudzi, 
uz dievkalpojumiem, kas notiek tad 
un tad!” Uzskatu, ka liecinu par savu 
ticību ar to, kā izturos, kā uzvedos, 
kaut vai neiesaistoties aprunāšanā. 
Taču neslēpju to, ka esmu kristiete, ka 
esmu draudzē, un, ja man ko jautā, tad 
es atbildu. Domāju, ka man nav dota 
evaņģelizēšanas dāvana, lai es varētu iet 
un atklāti runāt. Esmu no tiem, kas var 
liecināt vienkārši ar savu dzīvi. Ja uzdos 
jautājumus par ticību, draudzi, es par to 
runāšu, bet es neiešu virsū.

Vai tas nav ikviena kristieša 
aicinājums – tā mazliet iet virsū?

Ir, taču man šāda iešana virsū šķiet 
diezgan nepatīkama manas noslēgtības 
dēļ. Ja man nāk ar kaut ko virsū, tad 
man liekas, ka man to mēģina uzspiest. 
Tāpēc, ja redzu uz ielas sludinātājus no… 
kā lai nosauc… sektām…?

Jaunajām reliģiskajām kustībām.
Tas skan daudz labāk, jā. (Smejas) 

Ja redzu šos cilvēkus, ļoti strauji cenšos 
mainīt maršrutu, lai man nebūtu ar 
viņiem jāsatiekas, jo tāds uzrunāšanas 
veids man nešķiet pieņemams. Man ir 
pretreakcija pret to, ka man nāk klāt 
un cenšas kaut ko iestāstīt. Tas attiecas 
ne tikai uz ticību, bet arī, piemēram, uz 
uzbāzīgu pakalpojumu reklāmu. Varbūt 
tas ir dīvaini, ka pieminu Viasatu un 

evaņģelizēšanu vienā elpas vilcienā, bet 
man tā ir.

Kā šis dzīves pavērsiens tevi ir 
iespaidojis?

Mani fascinē tas, kā Dievs darbojas 
manā dzīvē. Viena lieta ir tas, ko mēs 
katrs pats iedomājamies, un cita – 
kas notiek patiesībā. Šis gads ir nesis 
lielas pārmaiņas manos uzskatos un 
pieņēmumos. Biju nospriedusi, ka 
mans aicinājums ir būt ēnā ar to, ko 
daru, piemēram, videoapmācības 
materiālu tulkošanu vai dziesmu vārdu 
pārslēgšanu Arma Dei vakaros. Vislielāko 
gandarījumu sagādā tas, ka neviens to 
nav pamanījis, jo tas nozīmē, ka visu 
esmu izdarījusi labi. Esmu pieradusi būt 
neredzama, jo arī tulkotāji lielākoties 
ir neredzami… ja ir labi izdarījuši savu 
darbu. 

Gada sākumā pārvarēju sevi un 
aizgāju uz sarunu pie mācītāja Erberta 
par to, ka redzamā kalpošanā man draud 
risks kļūt lepnai un sagaidīt uzslavas, 
tāpēc man labāk palikt ēnā. Šai 
dvēseļkopšanas sarunai bija pilnīgi cits 
rezultāts, nekā biju gaidījusi. Vispirms 
nāca piedāvājums koordinēt Baznīcu 
nakti mūsu draudzē. To pieņēmu, un biju 
iecerējusi darboties fonā – visu sarunāt, 
bet vakarā nebūt redzama. Dievam 
ir lieliska humora izjūta – Viņš visu 
sakārtoja tā, ka man pašai vajadzēja iet 
cilvēku priekšā. Tas bija pārsteigums, 
cik labi viss sanāca. Bija sajūta, ka visā 
iepriekšējā kalpošanā Dievs mani ir 
gatavojis tieši šim brīdim. Vēlāk Erberts 
mani uzaicināja pansionātā lasīt dzeju, 
kas arī nozīmē iet cilvēku priekšā. 
Acīmredzot Dievs viņam teica ko citu, 
nekā es pati biju izdomājusi. Tagad kā 
lietvede arī nebūšu pavisam neredzamais 
cilvēks. Sapratu, ka mans plāns nesakrīt 
ar Dieva plānu. Ir svarīgi pārslēgt 
ātrumus, pielāgoties jaunajai situācijai 
un paļauties, ka Dievs zina, ko dara. Ar 
nepacietību gaidu, kas būs tālāk, kāpēc 
tas viss notiek. 

Šis ir bijis pārmaiņu gads, kad 
pārslēgt domāšanu, neieciklēties uz 
pieņēmumiem, bet tiešām mācīties 
paļauties. Mani aizvien pārsteidz, kā 
Dievs darbojas. Iecerēto Viņš atklāj 
tikai pamazām. Tā ir pat labāk, jo, ja 
pirms pieciem gadiem, kad pieņēmu 
piedāvājumu vadīt svētdienas skolu, 
es būtu zinājusi, kas mani sagaida 
pēc tam, – kā Dievs atkal un atkal liks 
mani situācijās, kad būs jāizvēlas, vai 
rīkoties pa vecam vai tomēr paļauties 
un uzdrošināties, – mana gļēvulība būtu 
guvusi virsroku.

Paldies par interviju!



Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Lelde Kupce, Edgars Gertners, Alise Ceļmale, Rute Bikše, 

Ronalds Akmentiņš, Sandra Jalaņecka, Klāvs Liepkauls, Augusts Kolms

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ausma Smilts 
Jānis Pričins
Ērika Rauska
Maiga Zamberga
Gaida Kalvišķe
Maiga Lietiņa
Valdis Ivsiņš
Ludmila Lukševica
Ausma Kalniņa
Brigita Bāra
Ināra Greivule
Ilze Usa

92 (16.09.)
89 (27.09.)
87 (06.09.)
87 (30.09.)
86 (08.09.)
84 (03.09.)
83 (07.09.)
82 (03.09.) 
82 (24.09.)
75 (22.09.)
75 (25.09.)
70 (29.09.)

Diakonija (tālr. 67220084)
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
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)

Konts ziedojumiem:
R īgas Jēzus ev.  lut.  draudze

Reģ.  Nr.  90000084191
DNB banka,  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"

KRISTĪTI
Henrijs Pēteris Morozovs
Ričards Štekelis
Laura Paņko
Kristaps Paņko
Kamilla Paņko
Lūkass Andrejs Paņko
Silina Mikalauska
Alise Kubile
Brajens Zutis
Andžela Zute
Henrijs Krasovskis
Loreta Malnača
Haralds Malnačs
Šarlote Tīna Krastiņa
Jete Jasmīne Birzaka
Ralfs Dominiks Znots
Valters Bērziņš
Sebastians Fjodorovs
Reinis Cimdiņš
Kate Lemša
Toms Lemšs

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (diakonijai, nometnei, apskaņošanai u. c.)
Nometnes dalības maksa
Kolektes
Ziedojumi
Zemes noma
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodeva
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Nometnes izdevumi
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Palīdzības pabalsti
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Remonta materiāli
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Baznīcu nakts izdevumi
Pasta pakalpojumi, kopēšana, izdrukas
Elektrība
„Rīgas ūdens” un kanalizācijas pakalpojumi
Atkritumu izvešana
Ugunsdzēšamo aparātu apkope
Maināmie paklāji
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
Atbalsts bērnudārzam „Jēriņš”
Grāmatas
Bankas komisija
Kancelejas preces
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

8801
5816
5038
2037
1577

680
155

24104

7163
2550
2236
1800
1000

760
600
446
350
316
300
217
154
174
118
104

85
77
66
51
50
31
25
21
20

18714

2016. GADA JŪNIJA UN JŪLIJA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

LAULĀTI
Raitis Koļesņikovs un Inga Smirnova
Rūdolfs Pūrvietis un Elīna Rozevska
Viesturs Krickis un Vineta Erkena
Jānis Mangulsons un Ilva Ļevčonoka
Mārtiņš Spriņģis un Paula Baltiņa

IESVĒTĪTI
Inga Kubile
Aivars Kubilis

LAULĪBAS IESVĒTE
Andris un Aurēlija Lauciņi

MŪŽĪBĀ
Anna Seiksta  
(12.08.1926.–30.04.2016.)
Ieva Štelmakere  
(12.06.1912.–10.05.2016.)
Mirjama Andrejsone 
(25.03.1930.–21.05.2016.)
Anna Zariņa  
(10.09.1922.–17.04.2016.)
Antonija Indersone  
(14.01.1932.–12.06.2016.)
Guntis Ranka  
(06.02.1931.–02.07.2016.)
Zaiga Ceple  
(25.01.1937.–30.07.2016.)

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. 12.00 līdz 18.00 
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
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

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

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas 
mantas gan dievkalpojumu, gan draudzes 
pasākumu laikā!

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Kārli un Līgu Pugovičus ar meitiņas 
Justīnes piedzimšanu, Rūdolfu un Edīti Ligerus 
ar meitiņas Lizetes piedzimšanu un Gati un Ivetu 
Šultus ar meitiņas Karolīnes piedzimšanu!


