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Vēlot pateicības pavairošanos  
pie mums visiem,  

māc. Erberts Bikše

Pateikt paldies – tas šķiet  
tik pašsaprotami. No mazām 
dienām to mums māca vecāki.  
Skolas laikā to atgādina skolotāji.  
Bībele māca mums pateikties 
ne tikai cilvēkiem, bet arī Dievam.  
Vispirms, vienmēr un par visu 
Viņam. Ir taču tik daudz tā, par  
ko varam būt pateicīgi. Par pa- 
vasari, kad jauna dzīvība mostas.  
Par vasaru tās brieduma skais-
tumā. Par rudeni tā auglībā un 
brīnišķīgajās krāsās. Par ziemu 
tās mirdzošajā baltumā. Varam 
pateikties par dzīvības dāvanu. 
Par to, ka esam pasaulē un 
mums dāvāts mūsu dzīves laiks.  
Psalma autors neaizmirst to 
darīt, un mēs no viņa varam 
mācīties: „Es Tev pateicos, ka  
es esmu tik brīnišķi radīts, brī- 
nišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele  
to labi zina.” (Ps 139:14) Varam  
pateikties par laicīgo labklājību. 
Ļaudis gan dažkārt saka: tas 
ir mans nopelns, manu roku 
darbs. Tomēr varētu jautāt: ko  
tu pats? Veselība, spēja mācīties,  
spēja domāt, darbs – tas viss ir 
brīnišķīga žēlastība. Ja tā visa  
nebūtu, mēs jau sen būtu zuduši.

Jāņa evaņģēlijā Jānis Kristī-
tājs mums atgādina novērtēt 

Dieva sniegto žēlastību, teik-
dams: „Cilvēks pats nespēj 
ņemt neko, ja vien tas viņam 
nav dots no debesīm” (Jņ 3:27).  
Ja esam kristieši, mēs varam 
pateikties arī par to, ka mums  
ir ticība. Evaņģēlija vēsts ta- 
vā dzīvē ir dāvana. Kāds šo 
dāvanu arī ienesa. Arī par to 
varam pateikties. Par to, ka 
arī ticība ir dāvana, raksta 
apustulis Pāvils: „Žēlastībā 
jūs esat izglābti caur ticību, 
tas nenāk no jums, tā ir Dieva  
dāvana” (Ef 2:8). Atcerēsi-
mies pateikties par ticības 
dāvanu. Mēs varam pateikties 
arī par to, ka mums ir dota 
grēku piedošana, jauna dzīve 
piederībā Kristum un mūžīgas 
dzīvības apsolījums.

Bībele mūs aicina pateik-
ties Dievam ne tikai par visu, 
bet arī vienmēr. Šie vārdiņi – 
„vienmēr” un „par visu” – ir  
tiešām liels izaicinājums. 
Zinu, ka nav vienkārši, bet 
mēs taču gribam virzīties uz  
to, kas ir Dieva griba. Vienmēr  
pateikties. Šķiet, ka tā būs  
dzīve ar tādu sirdi, kas ir pa- 
teicīga. Ir viegli būt pateicīgam,  
kad klājas labi. Tikai tad, kad  

klājas labi, ir viena bēda –  
mēs par pateicību aizmirstam.  
Pateikties tad, kad mūsu vēl- 
mes nepiepildās, kad piemeklē  
smaga slimība, kad mūsu 
dzīvē ienāk ciešanas un bē- 
das, – visticamāk, mums visiem  
vēl daudz lūgšanu Dievam 
jāraida, lai to iespētu. Reiz la-
sīju, ka mācītājs jauniešiem, 
kuri mazliet uzjautrinājās par  
viņa brillēm, esot sacījis: „Pa- 
teicieties, ka jums tās vēl nav  
vajadzīgas, bet tad, kad tās 
jums reiz būs vajadzīgas, pa- 
teicieties, ka tās ir.” Te ir kaut 
kas no pateicības par visu un  
vienmēr. Kamēr esam veseli,  
varam pateikties par veselību.  
Ja kādudien būsim slimi, pa- 
teiksimies par to, ka ir zāles 
un slimnīca, un arī par to, ka  
varam iet pacietības mācīšanās  
skolā. Mums taču ir dots ie- 
drošinošs apsolījums: „Un mēs  
zinām, ka tiem, kas Dievu mīl 
un kas pēc viņa iepriekšējā 
nodoma ir aicināti, viss nāk 
par labu” (Rm 8:28). Jā, patie- 
si, pat visskumjākajās dzīves 
situācijās ir, par ko pateikties. 
Ja jāatvadās no tuva un mīļa 
cilvēka, varam pateikties 

par skaistajiem, brīnišķīgajiem 
kopā pavadītajiem gadiem. 

Reiz lasīju Bībeles skolotāja 
Mateja Henrija rakstītu atga- 
dījumu no viņa dzīves. Kādudien  
viņam ceļā bija uzbrukuši laupī-
tāji un atņēmuši naudas maku. 
Saistībā ar šo atgadījumu viņš 
bija pierakstījis šādu pateicību: 
„Es pateicos: 1) ka man līdz 
tam neviens nebija uzbrucis;  
2) ka viņi paņēma manu naudu,  
ne dzīvību; 3) ka manā makā 
naudas nebija daudz, tās varēja 
būt vairāk; 4) pateicos, ka man  
uzbruka, nevis uzbruku es kā-
dam.” Ticu, ka mums visiem 
jāmācās arī sliktā pieredzē ie-
raudzīt Dieva žēlastību, kas ir 
katru dienu jauna. 

Varbūt kāds jautās: bet  
kādēļ gan pateikties? Patei-
coties mēs pagodinām Dievu. 
Apliecinām, ka šajā ceļojumā 
no laika uz mūžību uzticamies 
Viņam visā. „Kas pienes upurim 
pateicību, tas tur Mani godā, un 
tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu 
pestīšanu” (Ps 50:23). Pateicība 
tevi pašu dara apmierinātu. Ja 
sirds ir pateicīga, tā parasti ir 
arī apmierināta. 
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2. oktobrī – Pļaujas svētku dievkal-
pojums.

7. oktobrī – slavēšanas vakars.
7.–9. oktobrī – Alfa kursa nedēļas 

nogale.

18. un 19. gadsimtā Reformācijas 
svētki tika padarīti par cilvēku godināša-
nu, taču pirms tam tie tika svinēti nevis 
kā cilvēku nopelns, bet gan kā Dieva 
darbs. Luters tika pieminēts ne kā ģeni-
āla personība, bet kā instruments Dieva 
rokās, ar kura palīdzību Dievs kristietībai 
atdevis Evaņģēliju. Netika godināti cilvē- 
ki, bet Dievs, un Baznīca tika aicināta at- 
griezties no grēkiem. Arī Lutera 95 tēzes 
sākas ar aicinājumu uz grēknožēlu un 
atgriešanos.

Reformācija savā būtībā ir Baznīcas 
grēknožēla un atgriešanās no grēkiem.

Jau Vēstulē ebrejiem mēs varam lasīt,  
ka, tāpat kā mūsdienās, notika novērša-
nās no Baznīcas un valdīja kūtrums, kas  
noved pie atkrišanas no Kristus. Pret to  
vēršas Vēstule ebrejiem. Tajā norādīts, 
ka ir jāpiemin tie, kas mācījuši Evaņģē-
liju, tie, kas Evaņģēliju, kuru Kristus bija  
uzticējis apustuļiem, pēctecībā nesuši 
tālāk. Mums jāsaprot, ka kristiešu pir-
mās paaudzes piedzīvoja briesmīgus pār- 
baudījumus un neatkrita no ticības, daudzi  
gāja bojā mocekļa nāvē. Mums jāsaprot, 
ka pirms mums ir bijuši tik daudzi kris-

Kārlis Liepkauls

Raksta tapšanā izmantota Hermaņa Zases 
uzruna  „Reformācijas diena – aicinājums 

Baznīcai atgriezties no grēkiem”

tieši, kas apliecinājuši kristīgo ticību un  
bijuši uzticīgi līdz pat nāvei. Tam vaja-
dzētu motivēt arī mūs.

Dieva vārdi ir pilnīgi, tie ir kas cits ne- 
kā cilvēka vārdi. Cilvēka vārdi kādreiz 
izzudīs, bet Dieva Vārds paliks mūžīgi. 
Cilvēka vārdi vienmēr kādā brīdī nonāks 
konfrontācijā ar citiem cilvēka vārdiem, 
bet Dieva Vārds paliks nemainīgs un 
visvarens. Caur Dieva Vārdu ir radītas 
visas lietas, ar to tiks tiesāti dzīvie un 
mirušie. Dieva Vārds ir piedošanas vārds,  
caur kuru tiek nesta pestīšana. Kristus  
pats ir mūžīgais Dieva Vārds (Atkl 19:13).

Pasludināt Dieva Vārdu nozīmē paslu-
dināt Kristu. Mēs pasludinām Krustā 
sisto – tā saka Pāvils (1Kor 1:23). 
Kristus ir Baznīcas pasludinājuma centrs, 
un šī vēsts ir jānodod no paaudzes paau-
dzei. Sludinātāji būs daudzi, bet Kristus 
paliks tas pats.

To, ka Kristus ir pasludinājuma centrs, 
Luters atgādināja Baznīcai, kura to bija 
aizmirsusi. Baznīca bija tik ļoti sajaukusi 
Dieva Vārdu ar visādiem cilvēku vārdiem,  
ka bija pazudis pats centrālais – Kristus. 
Luters atgādināja, ka Jēzus Kristus ir 

Šī gada septembrī mūsu draudzes 
locekļi jau piekto gadu piedalījās pasāku-
mā We Run Riga. Šogad draudzes pārstāv- 
ji skrēja piecu un desmit kilometru dis- 
tanci, kā arī piedalījās stafetes skrējienā, 
kur katrā komandā bija četri skrējēji. 
Pašiem mazākajiem bija iespēja piedalīties 
dažus simtus metru garajā bērnu skrējienā.

Visa diena izvērtās par lielu sadraudzī- Kārlis Liepkauls

WE RUN RIGA – PIEKTAIS GADS
bas pasākumu, un ļoti daudzi cilvēki re- 
dzēja, ka arī kristieši skrien un ir sportis-
ki. Kopumā no draudzes piedalījās desmit  
komandas, un šogad kopā ar lielajiem 
sacentās arī bērnu komanda. Jāpiemin, 
ka jauniešu komanda 126 komandu kon-
kurencē ieguva 19. vietu.

Pēc skrējieniem, kā katru gadu, turpat  
pļavā pie Mežaparka estrādes bija sadrau- 

dzības pusdienas. Šoreiz par tām parūpē- 
jās Ilze Berga.

Pateicība Dievam, ka varam nest Labo 
Vēsti pasaulē arī sporta pasākumos.

Tiksimies treniņos, lai, iespējams, jau 
nākamgad Jēzus vārds izskanētu arī uz 
goda pjedestāla !

patiess Dievs, Dievs no Dieva, ar Tēvu 
vienāds būtībā, tomēr reizē arī patiess 
cilvēks.

Uz jautājumu, kāpēc cilvēks nevar iz- 
glābties pats, Luteram bija viena atbilde:  
Kristū viss ir žēlastība, kas piedod grēkus.  
Visi mūsu pūliņi nopelnīt žēlastību ir vel- 
tīgi. Mēs to nekad nevaram panākt, arī 
ar visdievbijīgāko dzīvi. Ir iespējams dzī-
vot tikai no Dieva žēlastības, jo viss cits 
ir veltīgas cilvēka pūles. Luters cilvēku 
parāda visdziļākajā postā. Cilvēks slēpjas 
aiz savām maskām – miera, drošības, 
pašapziņas un lepnuma. Cilvēks ir Dieva 
radība, kas sauc pēc glābēja.

Luters ir teicis, ka nevis mēs esam tie,  
kas varētu glābt Baznīcu, bet gan Viņš, 
kas saka: „Es esmu pie jums ik dienas 
līdz pasaules galam” (Mt 28:20).

Pievērsīsimies nevis cilvēku vārdiem, 
bet Dieva Vārdam, jo tas ceļ Baznīcu!
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Ar pateicību Dievam un visiem, kas jebkādā veidā ir līdzdarbojušies  
diakonijas telpu remontēšanā un iekārtošanā, esam sākuši jauno darba sezonu.

Jolanta Cukure un Ilze Kolma

Drēbju istaba ir piedzīvojusi 
lielas pārvērtības – tā kļuvusi 
daudz gaišāka un plašāka, tur-
klāt tā ir ne tikai vieta, kur 
saņemt vai nodot drēbes, bet  
arī vieta, kur pavadīt laiku, kaut 
ko praktisku pagatavojot, šujot, 
līmējot, zīmējot. 

Telpā ir jauni skapji un galdi, 
kurus kā dāvanu saņēmām no 
mūsu draudzes brāļa Roberta 
Ligera un Zaksenhāgenes 
draudzes Vācijā. 

Draudzes sociālajā 
dzīvoklī, kur dzīvo sešas  
mūsu draudzes māsas, 
jaukas pārmaiņas notiku-
šas divās telpās. Pirmkārt, 
dzīvojamā istabā, kur 
visas iemītnieces un dar- 
binieki ēdienreizēs pulcē- 
jas pie galda, kā arī no- 
tiek svētbrīži un dievkal-
pojumi, vecie logi ir no-
mainīti pret koka pakešu 
logiem. Otrkārt, dušas 
telpā esam ierīkojuši ap- 
sildāmu grīdu, lai šīs tel-
pas lietošana iemītniecēm 
būtu patīkamāka.

Pārvērties ir arī draudzes medpunkts.  
Pēc remonta tas iekārtots ar mēbelēm,  
ko ziedojusi Zaksenhāgenes draudze. 

Ir rekonstruēta ieeja un tualetes telpa.

Par visām šīm jaukajām pārvērtībām esam 
priecīgi un no sirds pateicīgi. Pateicamies mūsu  
draudzes brāļiem un māsām par palīdzību, lai 
dzīve un darbošanās mūsu draudzes namā 
kļūtu vēl labāka nekā līdz šim un patīkamāka 
tiem, kas to apmeklē un izmanto piedāvātās 
iespējas. 

Esam pateicīgi mūsu ilggadējam draugam  
un atbalstītājam Aleksandram Hardelim, SIA 
„Ceļš” un citiem ziedotājiem, kuru ziedotie 
līdzekļi ļāva veikt šos darbus. Pateicamies arī  
Arta Leča remontkomandai, Aigaram Akmen-
tiņam un Jēkabam Vasiļjevam par paveikto.

Diakonijas atvērto durvju nedēļa

Aicinām apmeklēt draudzes namu un iepazīt 
diakonijas dažādās aktivitātes atvērto durvju 
nedēļā no 10. līdz 14. oktobrim, kad drau-
dzes nams visiem interesentiem būs atvērts 
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, un 
svētdien, 16. oktobrī, – pēc dievkalpojuma.

Bībeles stundas senioriem

Sākot no 10. oktobra, ik pirmdienu plkst. 14.00 aicinām seniorus uz 
Bībeles stundu draudzes namā. 2017. gada 31. oktobrī atzīmēsim Reformācijas 
piecsimtgadi, tāpēc šajā mācību gadā Bībeles stundu tēma būs „Luterisms 
jautājumos un atbildēs”. 
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Kluss, pazemīgs, labprātāk izvē- 
las būt otrajā plānā – tāds priekš-
stats, kopā kalpojot, radies par pēr- 
minderi KĀRLI ŠKENDERSKI. Dros-
mīgs – par šo Kārļa īpašību uzzināju 
sarunas laikā, klausoties godīgo 
atzīšanos par kārdinājumiem un 
Dieva brīnumaino dziedināšanu. 
Citu cilvēku liecības dzīves grūtajos 
brīžos var kalpot par stiprinājumu. 
Cerams, ka arī šī saruna kalpos 
par iedvesmu spert soli tālāk – 
dziļākā paļāvībā uz Dievu un Viņa 
apsolījumiem.

Edgars Gertners

Kā tu nokļuvi Jēzus draudzē?
Deviņdesmito gadu sākumā Kapseļu 

ielā Pārdaugavā bija Medicīnas darbinie-
ku nams, kur bija dažādas nodarbības, 
arī Svētdienas skola. Sieva turp veda 
dēlu Miķeli, un paši arī gājām. Kad no 
Kapseļu ielas Svētdienas skola tika pār-
celta uz Sarkandaugavu, uzzinājām, ka 
ir iespēja iet arī uz Jēzus draudzi, kas 
mums bija blakus mājām. Kaut kādi 

garīgie meklējumi jau bija. Atnācu uz 
Svētdienas skolas vecāku grupiņu, ko 
vadīja Maija Frīdberga, un paliku. 

Kurā brīdī pirmoreiz sastapi Dievu?
Tas notika caur brīnumu – dziedinā-

šanu. Dievs mani atbrīvoja no kārības 
lietot alkoholu. Es nebiju plencis, bet 
patika labas mantas, kompānijas, iedzer-
šanas, bet skaidrs, ka bija jāapstājas. 
Pats dažādos veidos centos pielikt šim  
dzīvesveidam punktu, bet nekas neizde-
vās. 

Izrādījās, ka tad, kad iedzeru, sieva 
nesaprot manus jokus. Man viss ir tik 
forši, bet viņa nesaprot. Otrā dienā viņa 
prasa – kāpēc tu mani apvaino? Tā tas 
aizgāja līdz sarunai, cik tad ilgi var tā 
dzīvot – jāšķiras. Es aizgāju uz baznīcu 
un izmisīgi lūdzu Dievu – ka es nevēlos 
palikt savā kārdinājumā, lai Dievs man 
palīdz. Tas bija izmisums. Vakarā lūdzu, 
un no nākamās dienas mani alkohols 
vairs neinteresēja. Tas bija brīnums! 
Joprojām mašīnā stāv Gideonu Bībele, 
kurā ierakstīts datums, kad nodevu savu 
dzīvi Kristum. Es apzinos, ka neesmu 

pasargāts no alkohola, taču tā bija brī-
numaina dziedināšana. 

Tev patika labas lietas un kompā-
nija. Kā mainījās ikdiena, kad priori-
tāte kļuva Kristus?

Mani vecie draugi palika kā draugi 
sirdī, bet vairs nebija interesanti. Par 
viņiem es lūdzu, bet praktiski sākās citi 
laiki un draugi. Vairāk laika pavadu ar 
draudzes cilvēkiem, un arī attieksme 
pret visu ir citāda. Piemēram, strādājot 
slimnīcā, es uz mājām ņēmu drēbes –  
gultasveļu un citas lietas. Būtībā zagu, 
kaut arī pašam šķita, ka tas jau nav 
nekas liels. Kad nodevu savu dzīvi Kris-
tum, salasīju visas mantas un aizvedu 
atpakaļ uz slimnīcu, citādi nevarēju. 

Kas notika ar laulību?
Paldies Dievam, līdz šķiršanai neaiz-

gājām. 
Kopš ej stingri ar Dievu, kas bijuši 

lielākie pārbaudījumi?
Tu saki – stingri ej ar Dievu –, bet tā 

nav, jo tā vienkārši nav. Pa vidu ir dažādi 
kārdinājumi, kuros kāja paslīd. Reizēm 
tas ir neapzināti, reizēm tā ir iekšēja 
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cīņa, kad pa galvu maļas daudzas  
domas – varbūt, ka nekas slikts nebūs, 
šoreiz jau var... Skatoties no malas, ne-
vienam nepārmetu, ka viņš dara tā vai 
šitā. Man to cilvēku ir žēl, bet saprotu, 
ka arī es esmu tikpat vājš. Stingrā turē- 
šanās ir vēlēšanās palikt uzticīgam Kris-
tum, bet ar vēlēšanos ir par maz – ir 
jārīkojas. Lielākie pārbaudījumi man ir 
tādi paši kā visiem dzīvē – nauda, tās 
pelnīšana, kārdinājumi nopelnīt dažādos 
veidos, par katru cenu. Varas kāre var-
būt man nav bijusi, bet sievietes un viss  
pārējais, ko piedzīvo vīrieši, – tā ir reali-
tāte. Kristus spēkā mums tās domas ir 
jāraida prom!

Kā kļuvi par pērminderi?
Kļūt par pērminderi mani uzaicināja 

mācītājs – biju reizē ar Māri Zelču un 
vēl vienu brāli. Tā bija liela izšķiršanās, 
jo pērmindera kalpošana ir liels gods un 
atbildība. Man ir prieks nākt un kalpot, 
jo viena diena tā Kunga pagalmos ir 
labāka nekā tūkstoš citu. Uzskatu, ka 
esmu laimīgs cilvēks, jo man ir Kristus. 
Protams, cilvēcīgi varētu vēlēties lielāku 
harmoniju un mieru ikdienā, bet patiesi 
esmu laimīgs. 

Vizuāli izskatās, ka pamatīgi 
trenējies. Kā uzturi sevi fiziskajā 
formā?

Man bija muguras problēmas: sāpēja 
tik stipri, ka neko nevarēju izdarīt. Mans 
draugs neiroķirurgs uztaisīja rentgenu 
un konstatēja, ka ir izslīdējuši muguras 
diski, – sāpīgi, bet nav mirstamā kaite. 
Gāju pie vēl viena ārsta, prasīju – varbūt 
masāža var palīdzēt? Viņš saka – tev jau 
nav, ko masēt, nav muskuļu! Tā nu gāju 
pie stieņa, karinājos, jo nebija variantu. 
Lai skriemeļu kolonnu nostiprinātu, bija 
vajadzīgi muskuļi. Tāpēc laiku pa laikam 
padarbojos pie stieņa. Ja sanāk, ļoti 
patīk izbraukt ar riteni vai kopā ar sievu 
paskrienu. 

Analizējot šodienas pasauli, uz 
kurieni tā, tavuprāt, virzās?

Bībelē jau ir rakstīts, ka mēs ejam uz 
laiku beigām. Tas ir briesmīgi – sākot  
no morālās pagrimšanas, bērnu audzinā-
šanas visatļautības un pārprastas vien-
līdzības. Hiperseksuālisms jebkurā vietā, 
cilvēka labklājības heroizēšana – tu vari,  
tu esi pelnījis! Tie ir briesmīgi un tukši 
saukļi, bet mums tos pasniedz kā lielu 
vērtību. Šajā pasaulē ik uz stūra ir 
kārdinājums. Piemēram, man kājā bija 
roze – slimība, ko ārstē ar antibiotikām. 
Aizeju pie ārsta, viņš saka – aizej pie 
tantiņas, lai novārdo. Kāda cita kolēģe 
saka – zini, man ir viena tāda zināma. 
Beigās gāju pie cita ārsta, kurš izrakstīja 
antibiotikas, taču kārdinājums, kad sāpes  

bija neizturamas, bija patiešām liels. 
Vai tev šajā pasaulē ir bail?
Bailes reizēm iezogas, jā. Migrantu 

plūsma, piemēram, ir biedējoša. Cilvēki, 
kuri bēg no nāves, nenāk kā iebrucēji 
un dūru vicinātāji. Šie antikristiskie 
strāvojumi ir vairāk nekā aizdomīgi. Psei- 
dotolerance no kristiešu puses, manuprāt,  
ved uz postu.

Jā, kristīgā Baznīca Rietumos pie-
dzīvo grūtus laikus...

Tas mani izbrīna un reizē neizbrīna. 
Absurdi, ka kristīgajā Baznīcā notiek 
antikristīgas lietas, pret kurām stāv Bībe- 
le. Ja ļauj homoseksuālam cilvēkam 
vadīt Dieva namu un to, ka viņš reklamē 
savu grēku, akceptē, nevis cenšas viņam 
palīdzēt... Es ierosinātu šādu Baznīcu 
izslēgt no kristīgo organizāciju saraksta. 
Tas ir tas pats, kas pateikt, ka palaistuve 
ir šķīsta. 

Kas tev palīdzējis saglabāt skaid-
ru skatījumu?

Turēšanās pie Kristus vārda, pie 
katra burta, kas ir Bībelē. Sākumā 
tas var šķist kā fanātisms, bet tikai tā 
var saglabāt pazemību. Ir, piemēram, 
asiņainas ainas Vecajā Derībā, ko 
nesapratu, bet es, piemēram, klausos 
Svētdienas skolas raidījumus pa radio, 
kur Dievs lieto Ivetu Godiņu, un no viņas 
stāstītā esmu daudz ko sapratis. Tomēr 
jāatzīst, ka ir lietas, ko nekad nespēsim 
izskaidrot, un to nevajag darīt. Kristīgo 
mācību nevar izpreparēt kā anatomijā –  
pie tās ir vienkārši jāturas. Paldies 
Dievam, ka mūsu mācītāji stāv nelokāmi 
uz Kristus patiesības. Tas ļoti palīdz un 
stiprina, tāpat brāļi pērminderi. 

Vai mācītājs ir tava 
autoritāte draudzē? 

Jā! Ja gans labi 
gana avis, tad 
ganāmpulks ir  
kārtīgs un paē- 
dis. Tās neprā-
tīgās avis ir 
aizmukušas 
vai ganās savā 
vaļā, un arī tas 
ir pieņemami. 
Esmu pārlie-
cinājies – ja 
Dieva vārds ir 
mācītāja autori-
tāte, neviena sveša 
mācība draudzē 
neienāk. Esmu dzirdējis, 
piemēram, par dažādiem 
virzieniem, ko ir vēlējušies 
ievilkt mūsu draudzē, bet tas viss ir 
norimis un kaut kur pazudis. Tādas lietas 
pie mums neturas, jo Dievs ir žēlīgs un 

apgaismo. Mācītāji mums nebaidās teikt 
patiesību. Tad, kad draudzei bija lielas 
problēmas un krāpnieku dēļ bija ieķīlāta 
mūsu Brīvības ielas māja, Erberts 
padomes sēdē teica aptuveni tā – lai 
pazūd visa manta, bet lai mēs paliekam 
pie Kristus! Tas bija stiprinājums – ja 
gans ir stiprs, tāda ir arī draudze.  

Ko tu atbildētu, ja kāds censtos 
pārliecināt, ka dievkalpojums nav 
svarīgs?

No pieredzes saku – mēs nenākam 
klausīties mācītāju, bet Dieva vārdu, un 
tāpēc nav svarīga personība, bet tas, vai 
sludina Kristus kalps. Ja kādreiz mūsu 
mācītāji ir atvaļinājumā un aizvieto kāds 
kalps, kas nav tik izveicīgs, var gadīties, 
ka cilvēcīgi tieku mazāk uzrunāts. Bet 
neviens dievkalpojums nav nevērtīgs! 
Ir sprediķi, kas aizrauj vairāk, jo rodas 
atklāsmes. Ir sprediķi, kuru laikā domas 
iet prom no Dieva nama. Tad lūdzu, lai  
varu klausīties. Ja kādreiz dzirdu slikti,  
es skatos mācītājam mutē – tā ir vieglāk  
saglabāt koncentrēšanos. Dievkalpojums 
ir dāvana, tāpēc jānāk uz visiem dievkal-
pojumiem, uz kuriem vari atnākt. Dienā 
mēs ēdam vairākas reizes; garīgi paēst 
reizi nedēļā – tas nav nopietni. Tāpēc ir  
liels prieks nākt arī uz Svētdienas skolas  
diskusijām un dievkalpojumiem ceturt-
dienās. Ja Dievs nebūs pirmajā vietā, 
mēs pirmajā vietā ieliksim sevi. Ja Dievs  
ir pirmajā vietā, tad mūsu dzīve ir pie-
pildīta! 

Nobeidzot sarunu, skatiens rīt-
dienā. Kādu tu vēlies redzēt mūsu 
draudzi?

Kā mazo ganāmo pulciņu. 
Ne tāpēc, lai tā būtu 

maza, bet Kristus ir  
teicis, ka Viņa 

draudze ir kā 
mazs ganāmais 
pulciņš – no 
sirds uzticīgi. 
Mēs visi 
esam dažā-
di, un tas ir 
labi, bet  
mēs nelo-
kāmi palie-
kam uzticīgi 

Kristum, un 
ar to viss ir 

pateikts. Kādā 
dokumentālajā 

filmā Anna Rancāne 
trāpīgi pateica: „Kris-

tum jādzīvo sirdī, nevis 
pakārtam kaklā.” Pie tā arī aicinu 

turēties!
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nepakļaujas eksperimentālai pārbaudei. 
Diemžēl ne domas, ne sajūtas, kas ir 
garīgās pasaules izplatītākie produkti, 
nevar vizualizēt un pārbaudīt atrauti no 
domātāja, kura smadzenēs tās rodas. 
Var, protams, sekot līdzi smadzeņu elek- 
triskajai aktivitātei, taču pašu domu tā  
nolasīt nevar un tās saturs paliek nezināms.

Tāpēc patiess zinātnieks uz 
jautājumu, vai eksistē garīgā 
pasaule, atbildēs, ka zinātnei nav 
pierādījumu nedz par tās eksistenci, 
nedz par to, ka tā neeksistē.

Tāpat būs arī ar godīgu atbildi par  
materiālās pasaules (Visuma) izcelšanos:  
zinātne var pētīt materiālās likumsakarī-
bas un uz to bāzes veidot pasaules var-
būtējās izcelšanās teorijas, taču tās nav 
iespējams pārbaudīt eksperimentāli, 
tāpēc tās visas ir un paliek nepierādāmas 
hipotēzes, kam ticēt vai neticēt ir katra 
zinātnieka izvēles jautājums. Tāpat ir ar 
dzīvības izcelšanos. Matemātiskie aprē- 
ķini skaidri parāda, ka pašlaik postulē-
tajā Visuma eksistences laikā dzīvības 
nejaušas rašanās varbūtība ir nulle. 
Tātad – nejauši dzīvība rasties nevarēja! 
Līdz ar to bez Radītāja dzīvības rašanos  
izskaidrot nevar. Kamēr kādā eksperi-
mentā nav pierādīta dzīvības nejaušas 
rašanās iespēja, arī zinātne šo iespēju 
definēs kā hipotētisku un nepierādītu.

Zinātne mēģina atbildēt uz jautājumu, 
kā pasaule radās, bet nevar atbildēt uz  
jautājumu, kāpēc tā radās tāda, kā tā ra- 
dās vai tika radīta? Vai pasaule radās ne-
jaušības rezultātā? Un no kurienes radās 
tie likumi, pēc kuriem no sprādziena ra-
dīta haosa izveidojās augsti organizēta  
materiālā nedzīvā pasaule un vēl augstāk  
organizēta dzīvās dabas pasaule? Vai arī 
tie ir nejauši?

Lai īstenotos tāda veida nejaušība, ar  
postulēto Visuma vecumu nepietiek, kur  
nu vēl ar Zemes vecumu, ko zinātne lēš  

uz 4,54 miljardiem gadu1. Visuma vecumu  
zinātne lēš uz 13,8 miljardiem gadu2. Lai 
dzīvība rastos nejauši, būtu vajadzīgs 
miljardiem reižu lielāks laika periods, lai 
šāda notikuma varbūtība kļūtu lielāka 
par nulli3. Ne velti divkārtējais Nobela 
prēmijas laureāts Iļja Prigožins rakstīja, 
ka organisku struktūru nejaušas rašanās 
statistiskā varbūtība ir nulle4. Pats profe-
sors Frānsiss Kriks, kas saņēma Nobela 
prēmiju par DNS atklāšanu, rakstīja, ka 
dzīvības rašanās ir brīnums.

Lai notiktu evolūcija, jāmainās gēniem.  
Lai spontānu mutāciju rezultātā notiktu  
pāreja no vienas kārtas uz citu, var-
būtība ir vēl mazāka. Tātad, nepiesaucot 
Dievu, nevar izskaidrot, kā radās dzīvība.  
Un atkal nonākam pie tā paša – ticēt, ka  
dzīvība ir radusies nejauši, vai ticēt, ka to  
ir radījis Dievs, paliek katra cilvēka, tai 
skaitā arī zinātnieka, brīva izvēle. Starp 
citu, arī Darvins ticēja un uzskatīja, ka 
dzīvību ir radījis Dievs!

Vai starp reliģiju un zinātni pastāv 
kādas pretrunas? Pastāv gan, un tās ir  
saistītas ar to, ka zinātne kā pamato-
jumu dabas norišu skaidrojumos ne- 
pieļauj „garīgo”, „pārdabisko” vai  
„dievišķo” spēku iesaistīšanu tikmēr,  
kamēr to ietekmi nevar eksperimen-
tāli pierādīt. Turpretim ticība un reliģija 
Dieva un garīgās pasaules eksistencei 
neprasa nekādu eksperimentālu pierādī-
jumu, bet gan paļaujas uz ticību to eksis- 
tencei un spējai ietekmēt arī materiālās 
pasaules norises. Tiek uzskatīts arī, ka 
pasaulē nav nekā tāda, kas norādītu uz 
Dieva esamību, tātad – Dievs neeksistē!

Žans Žaks Ruso ir teicis, ka pietiek 
paskatīties uz tauriņa spārnu, lai apgāz-
tu visas ateistu teorijas par Dieva neesa- 
mību. Matērijai nav nepieciešams skais-
tums! Tā kā tauriņa acs nespēj uztvert 
krāsas, tas nespēj novērtēt pretējā dzimu- 
ma skaisto ietērpu un tam nav nekā ko-

ZINĀTNES  un 
RELIĢIJAS 
ATTIECĪBAS

Attīstoties zinātnei, pieaug cilvēces 
pašapziņa, it īpaši, balstoties uz savām 
spējām, izskaidrot un paredzēt dažādas 
norises apkārtējā pasaulē. Daudziem sa- 
biedrības locekļiem, īpaši tiem, kuru zinā- 
šanas par lietu patieso stāvokli ir visai 
ierobežotas, sāk likties, ka cilvēks ir vai 
vismaz drīz kļūs visuvarens – pakļaus 
apkārtējo pasauli un izmainīs to tā, kā vi- 
ņam pašam tas šķitīs par labu esam. Un,  
ja tā, tad atkrīt arī nepieciešamība pēc 
ticības Dievam. Tad var ar vieglu roku 
„atkratīties” no visa tā, ko šobrīd nevar 
izskaidrot, pasakot, ka ar laiku zinātne 
attīstīsies tik tālu, ka tā spēs izskaidrot 
visu vienīgi un tikai ar materiālajā pasau- 
lē valdošajām likumībām.

Tā nonākam pie materiālisma kā pa- 
saules uzskata, kas noliedz jebkādu garī- 
go spēku vai garīgās pasaules eksistenci,  
vai arī pie naturālisma, kas uzskata, ka  
visi spēki, kas darbojas apkārtējā pasau- 
lē, darbojas kā akli dabas spēki un ka ne- 
kādi pārdabiski vai saprātīgi darboties-
spējīgi spēki neeksistē. Tomēr pamato-
jums šādam apgalvojumam ir visai ap- 
šaubāms: tiek apgalvots, ka īstā zinātne 
un īstie zinātnieki noliedz šādu spēku 
esamību kā tādu, kaut arī šis apgalvo-
jums nebūt neatbilst patiesībai.

Vispirms jau zinātne nodarbojas 
tikai ar to, ko tā reāli var izpētīt, jo  
tā balstās uz hipotēžu (pieņēmumu) un  
teoriju izvirzīšanu un pārbaudīšanu vai  
nu ar eksperimentu palīdzību, vai arī iz- 
mantojot matemātikas un loģikas paņē- 
mienus. Par zinātniski pierādītu tiek uz-
skatītas tās likumsakarības, kuras ne  
tikai izskaidro to vai citu norisi materiā-
lajā pasaulē, bet var arī pietiekami precīzi  
paredzēt vēl neatklātu faktu vai likumsa-
karību eksistenci. Bet zinātne nepēta 
un nevar pētīt garīgās pasaules 
likumsakarības un norises, jo tās ne-
var izmērīt ar fizikālām metodēm un tās 
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pīga ar pievilināšanas spēju. Skaistums 
dabai vispār nav vajadzīgs, jo katram 
dzīvniekam ir sava izpratne par to, kas ir 
pievilcīgs partneris. Skaistums ir liecība 
par labu Radītājam!

Un vēl – kāpēc ikviena dzīva radī-
ba cenšas izdzīvot? No kurienes šī 
tieksme, vēlme dzīvot? Kāpēc dzīvot ir  
labāk nekā nedzīvot? Kāpēc jācīnās, lai  
dzīvotu? Tam nav nekāda sakara ar matē- 
riju, no kā šie organismi ir veidoti. Un tā 
tas ir visā dzīvajā dabā! Tātad dzīvība ir 
kas vairāk nekā šo organismu veidojošās 
molekulas un audi! Mēs apzināmies sevi –  
to, ka mēs esam! Kur tas ir ierakstīts gē-
nos? Genoms kodē mūsu fizikālo uzbūvi, 
bet kas kodē mūsu garīgo uzbūvi? Vai 
savu eksistenci apzinās arī dzīvnieki? 
DNS nekodē apziņu! Nav nekāda pamata 
uzskatīt, ka neiedomājamā sarežģītība, 
dzelžainā organizētība un viss pārējais, 
ar ko izceļas dzīvie organismi, ir nejau-
šas pašorganizēšanās (no haosa) rezul-
tāts. Te neiztikt bez programmas un 
Radītāja!

Dzīvībai bez organismu veidojošā sa- 
tura ir svarīga arī strukturālā organizāci-
ja. Personību nosaka ne tikai gēni. Gēni 
dod fizikālo pamatu, bet bez apziņas ne-
veidojas personība! Talanti var iedzimt, 
bet arī netalantīgiem vecākiem dzimst 
talantīgi bērni un otrādi – talantīgiem 
vecākiem bērni ne vienmēr ir talantīgi 
vai ar to pašu talantu, kas vecākiem vai  
vecvecākiem! Vienas olšūnas dvīņi ir at- 
šķirīgi nevis ar gēniem, bet ar personībām.

Ticēt un spēt pierādīt ir pilnīgi at- 
šķirīgas lietas. Bet tomēr – arī zinātnie- 
ki pat tik eksaktā zinātnē kā matemātika 
paļaujas uz ticību aksiomām – apgalvo-
jumiem, kuru patiesīgumu nav iespējams 
eksperimentāli pierādīt. Atcerēsimies 
kaut vai apgalvojumu, ka divas paralēlas 
taisnes nekad nekrustojas, ko gan nav 
iespējas pārbaudīt eksperimentāli. Tāpat 
ir arī ar fiziku un ar Visuma izcelšanos 
lielā sprādziena rezultātā. Ja gribam uz- 
skatīt, ka Radītājs te nav piedalījies, būs  
vien jātic, ka visa Visuma masa ir kād- 
reiz bijusi koncentrēta tādā telpas ap- 
gabalā, kura izmēri ir mazāki par ūdeņ-
raža atoma kodolu, un tad tā vienā brīdī 
uzsprāgusi... Tāpat jātic, ka elektroni 
ap atoma kodolu pārvietojas tādā veidā, 
ka tie nekad nešķērso telpas apgabalus, 
kurus tiem fiziski būtu jāšķērso, lai no- 
kļūtu tajos telpas apgabalos, kuros tie  
patiesībā kaut kādā veidā tomēr nokļūst.  
Šādus pieļāvumus zinātniekiem nākas 
pieciest, jo tos paredz teorija, kas noteik- 
tās robežās palīdz skaidrot eksperimen-
tāli novērotos faktus.

Bet ko darīt ar Dievu? Dievam nevar 
neko pajautāt, ar Dievu nevar izdarīt 
eksperimentus, Dieva rīcību nevar pro-

gnozēt – vismaz tiktāl, cik tas attiecas 
uz materiālās pasaules norisēm! Tāpēc 
pasaules izcilākie prāti gan senatnē (Ņū-
tons, Paskāls, Pastērs u. c.), gan arī 
vismaz 40 % Nobela prēmijas laureātu 
mūsdienās Dieva esamību atzina un 
atzīst. Un tas nemaz netraucē katram 
no viņiem darīt to, ko viņi prot, t. i., 
pētīt Dieva radītās materiālās pasaules 
likumsakarības, atstājot Dieva un garīgās  
pasaules likumsakarību izpēti reliģijai. 
Protams, ka reliģija, veidojot ticīgā cilvē- 
ka izpratni par Dieva vārda jēgu, ietekmē  
arī viņa izpratni par pasauli, dzīvi un cil-
vēku – par lietām, kuras pēta zinātne. 
Taču zinātne neizvirza un nepēta tādus 
jautājumus kā, piemēram, kāda ir cilvēka  
esības jēga. Zinātne pēta pasauli un pa-
rādības, kas tajā notiek, nesaistot tās ne 
ar ko citu, kas atrodas ārpus materiālās 
pasaules, savukārt reliģija, pētot Dievu, 
vienlaicīgi iepazīst arī pasauli un tās at- 
tiecības ar Dievu. Līdz ar to, tēlaini izsa-
koties, zinātne un reliģija pēta vienas 
monētas divas atšķirīgās puses.

Tas, uz ko cenšas sniegt atbildi reliģija,  
ir koncentrēts tieši garīgajā plāksnē – 
kāda tam visam ir jēga, kāpēc Dievs mūs 
aicina darīt tā vai citādi, kas ir pareizi  
un kas nepareizi no Dieva vārda viedokļa?  
Patiesībā jau veidojas diezgan komiska 
situācija: Dieva noliedzēji visus Dieva 
baušļus (izņemot pašu galveno, kas kā  
augstāko vērtību postulē Dieva atzīšanu  
un paklausību Viņam) atzīst un tādu cil- 
vēka rīcību, kas tos iemieso, vismaz for- 
māli uzskata par normālas sabiedrības 
ētikas pamatkritērijiem pilnībā atbilsto-
šu. Tātad – cilvēks, kas dzīvo atbilstoši 
Dieva baušļiem, dzīvo sabiedrībā atzītu,  
tikumisku dzīvi! Ja turklāt viņš tic Dievam  
un ievēro pirmo bausli, tad uz viņu attie- 
cas Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvoša- 
nu pēc nāves, bet, ja ne, tad viņu gaida 
sods un iznīcība. Ko tad zaudē cilvēks, 
kurš tic Dievam, izņemot iespēju bez 
sirdsapziņas pārmetumiem grēkot? Dzīvo- 
jot atbilstoši Dieva vārdam, viņš dzīvo 
arī sabiedrībai pieņemamu dzīvi, bet grē- 
kojot nonāk konfliktā ar sabiedrības in-
teresēm vai pat likumu!

Tomēr daudzi izvēlas labāk neticēt 
Dievam, kā aizsegu izmantojot būtībā 
nepatiesu apgalvojumu, ka zinātne it kā  
noliedzot Dieva eksistenci. Patiesībā 
zinātne nekad nav nedz noliegusi Dieva 
eksistenci, nedz arī apgalvojusi, ka tā 
var pierādīt Dieva eksistenci! Un tomēr –  
ja zinātniskie pētījumi noved pie atklās-
mes, ka cita skaidrojuma tam vai citam 
atklājumam nav kā tikai Dieva kā Visura-
dītāja veikums, tad ievērojama daļa zi-
nātnieku pamatoti secina, ka Dieva 
eksistence ir daudz vairāk ticama 
nekā apgalvojumi, ka viss ir radies 

no nekā un bez kāda pamata.
Tas, kas tic, ka viss šajā pasaulē no- 

tiek stihiski, bez augstākas jēgas, patiesī- 
bā ir bīstams cilvēces attīstībai un izdzī-
vošanai. Uzskats, ka cilvēks pats, viņa 
sapņi, alkas pēc laimes, mīlestība pret 
labo, pretīgums pret ļauno, tieksme pēc 
saprāta un patiesības ir tikai ilūzija, kaut 
kādi elektrisko impulsu uzliesmojumi 
tajā nožēlojamajā matērijas gabalā, ko 
saucam par cilvēka smadzenēm, ka „virs 
zemes nav taisnības, dūrei tik spēks” un  
nekāda pastarā tiesa mūs negaida, atņem  
mums arī garīgās bremzes, kas attur no 
ļauna darīšanas.

Un te nu zinātnei ir, ko aizdomāties: 
vai zināšanas par materiālo pasauli ir tā 
augstākā vērtība? Vai reliģijas „dogmas”, 
kas māca mums laba un ļauna izpratni, 
tomēr nedod cilvēcei ko vairāk kā tikai  
iespēju piepildīt savu vēderu un apmieri- 
nāt savas iegribas? Un vēl. Ja apgalvojam,  
ka esamība nav nekas cits kā aklu dabas  
spēku spēle un mēs, cilvēki, kā domājo-
šas būtnes paši esam to sastāvdaļa, tad  
mūsu domāšanas produkts – mūsu do-
mas – arī ir tikai akls un nesaprātīgs 
dabas spēks. Līdz ar to mēs nonākam 
pie absurda, ka mūsu saprāts ir daļa no  
nesaprātīga dabas spēka. Bet, tikko mēs 
to noliedzam un uzskatām savu rīcību 
par saprātīgu, tā nākas atgriezties pie 
tā, ka eksistē garīgā pasaule, kuras sa-
stāvdaļa ir arī mūsu domas.

„Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija 
pie Dieva, un Vārds bija Dievs.” (Jņ 1:1)

Vai var vēl skaidrāk pateikt, ka iesāku- 
mā bija informācija (patiesība, vārds) 
par visu, kas ir un kam būs būt, un šī 
informācija bija pie Dieva, un Dievs bija 
šī patiesība (informācija, vārds), kas 
iemiesojās materiālajā pasaulē (miesā)?

Garīgā pasaule bija vispirms, un tikai  
tad tika radīta materiālā pasaule, kuras 
likumsakarības zinātne tik sekmīgi pēta,  
lietojot Dieva doto instrumentu – saprā-
tu! Neaizmirsīsim to un nesašaurināsim 
savu apvārsni līdz acīm redzamajām un  
rokām aptaustāmajām lietām, bet vērsī- 
sim savus skatus uz Radītāju, lai patei-
cībā pieņemtu un saprātīgi lietotu Viņa 
doto dāvanu – saprātu – Dievam par 
godu un cilvēkiem par svētību!



Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Kārlis Liepkauls, Edgars Gertners, Jolanta Cukure, Ilze Kolma 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Mārtiņš Kļaviņš 
Liāna Mauriņa 
Lilija Vasiļevska
Ērika Martinsone
Vizma Ozolniece
Diāna Miezīte
Iveta Godiņa
Aija Zandere
Normunds Čirksta
Līga Kalniņa
Marita Kokneviča 
Jānis Māliņš
Taiga Alpe

83 (14.10.)
82 (11.10.)
82 (18.10.)
80 (06.10.)
80 (09.10.)
60 (05.10.)
55 (03.10.)
55 (16.10.) 
55 (20.10.)
55 (20.10.)
50 (07.10.)
45 (06.10.)
45 (16.10.)

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)

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

Benjamin Thomas Stade
Ričards Kārlis Mazpans

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (nometnei, apskaņošanai, projektoram u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Zemes noma
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodeva
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Nometnes izdevumi 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju", Blīdenes un Lubānas draudzei
Apskaņošanas izdevumi
Palīdzības pabalsti
Remonta materiāli
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
„Rīgas ūdens”
Sakaru pakalpojumi
Maināmie paklāji
„Venden” ūdens
Grāmatas
Elektrība
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

2738
2268

881
264
400
142

6693

6984
4853
3895

380
250
140
130
109

65
46
40
33
30
24
23
20
12
10

15660

2016. GADA AUGUSTA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

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

LAULĀTI

Jānis Barons un Ilze Dūša
Arturs Balandiņš un Baiba Nevarževska
Romāns Vožiks un Ilze Zalāne

MŪŽĪBĀ

Valdis Ivsiņš  
(07.09.1933.–10.08.2016.)

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. 17.45 līdz 18.20 mazajiem 

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!


