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Sirsnībā 
mācītājs Jānis

Šodienas pasaule ir piekrau- 
ta ar mantām. Mēs dzīvojam 
mantu biezoknī, starp kurām  
tikai dažas mums ir vajadzī-
gas un dažām ir vērtība. 
Lielas un mazas, tās rindojas 
ne tikai veikalu plauktos, bet  
meklē un prasa aizvien vairāk 
vietas mūsos. Nemitīga pirk- 
šana un pārdošana varbūt uz  
brīdi iepriecina miesu, bet  
gars mūsos paliek apbēdināts.  
Vārds „piederēt” mūsdienās 
ir kļuvis par šīs pasaules brīv-
biļeti: jo vairāk mums pieder, 
jo pamanāmāki kļūstam. Šādu  
aicinājumu mēs katrs esam 
pieredzējuši, kad manta sāk 
piederēt nevis mums, bet mēs  
sākam piederēt mantai. Rau- 
goties bibliski, tie ir cilvēka 
centieni paslēpt savus dziļā-
kos ievainojumus un iekšējās 
pasaules kritienus, un mums 
katram tādi ir. Manta māca 
redzēt tikai šodienu, un ar 
tādu attieksmi tās vienmēr 
būs par maz un vienmēr vaja-
dzēs vairāk. Mantas piederība 
ir kā pretsāpju līdzeklis. Tā  
ļauj šodienas lētumu it visā  
kronēt par cilvēka lielāko vēr-
tību, un robeža ir pārsteidzoši 
trausla, līdz nemanāmi mūsu 

kabata sāk pavēlēt sirdij. 
„Man pieder!” – tas skan gluži 
kā kaujas sauciens. Ar visu, 
kas man pieder, šai pasaulei 
es varu apliecināt, ka esmu 
dzīves vērts, jo man pieder 
tik daudz... Vai tiešām? 

Vai viss, kas man pieder, 
ir vērtīgs? Ar šo jautājumu 
reizēm ir labi apstāties pie 
savas piekrautās dzīves un 
pavērot, kas tajā notiek. Un 
mēs pamanīsim, ka mantu 
biezoknī mums ir arī sirds. Tā 
ir vientuļa, jo manta piepilda 
cilvēka ārējo, nevis iekšējo 
dzīves telpu. Skaidrojot līdzī- 
bu par sējēju Marka evaņģē- 
lijā, Jēzus atklāj, ka „bagā-
tības viltus” (Mk 4:19) ieved  
mūs mantu biezoknī, bagātības  
viltus aprij visu dzīvo, kas 
nāk no sirds. Tātad manta 
rada viltus piederību, tā ir mā- 
nīga un visu greizo un aplamo 
uzdod kā patiesību. Ar to, kas 
mums pieder, mēs ilgojamies 
mirdzēt kā zvaigznes pie šīs 
pasaules debesīm.

Ir kāda Baznīcas dziesma, 
kurā ir vārdi „Daudz košu 
zvaigžņu mirgo mums, kvēl 
viņu staros debesjums; par 
visām viena košāk mirdz, lai 

viņai pieder tava sirds!”. Šī 
zvaigzne neesam mēs, tas ir  
Kristus, un pamanīsim – nevis  
tā pieder mums, bet mēs pie-
deram šai dzīvības zvaigznei 
Kristum. Tas ir šī mēneša 
lozungs, piederība tās īstajā 
nozīmē – nevis mums pieder, 
bet mēs piederam! Pāvils 
vēstulē filipiešiem to pasaka 
ļoti tieši. No nevērtīgu mantu 
piekrautas dzīves Dievs mūs 
vēlas izvest savas klātbūtnes 
un pestīšanas gaismā. Šie 
vārdi atjauno mūsu sirds pa-
tieso aicinājumu un atbrīvo 
mūs no kabatas kalpības. Tas 
ir aicinājums nevis iegūt sevi 
kā mirdzošu zvaigzni, bet 
meklēt To, kuram piederēt 
varam mēs paši. Sirds, kas  
mantu biezoknī tik ilgi ir klusē- 
jusi, ticībā ierauga pestīšanas 
gaismu. „Mēs piederam debe- 
sīm” – šie vārdi norāda virzie- 
nu tālāk aiz mūsu šodienas, 
tālāk aiz lietu un mantu pa- 
saules. Arī gudrie no Austru-
miem Jēzus bērnu atrada, 
nevis pēc bagātības un zīmēm  
šajā pasaulē, bet sekojot zī-
mei, kas ierakstīta debesīs. 
Pāri prātam un saprašanai 
Dievs lika atspīdēt Betlēmes 

zvaigznei. Tālais ceļš šiem 
Austrumu gudrajiem bija tāds,  
par kādu runā Pāvils: viņi vār- 
da vistiešākajā nozīmē šajā 
ceļā piederēja debesīm ar sa- 
vu skatu un ar savu sirdi. „Kad  
tie zvaigzni ieraudzīja, tos 
pārņēma milzīgs prieks”  
(Mt 2:10). 

Lūk, piederība debesīm 
mums atklāj īstenā prieka 
avotu, tā ir dzīve, kad Dievam  
uzticamies vairāk nekā sev. 
Debesīs nav vietas mūsu mantu  
biezoknim. To apliecina Jēzus 
līdzības vārdi par bagātnieku: 
„Neprātīgais! Šajā naktī tev 
atprasīs dzīvību – kam tad 
piederēs tas, ko esi sakrājis?” 
(Lk 12:20). Tā vietā mums ir  
jāmācās piederības ceļš debe- 
sīm – uzticēt sevi nevis mantai,  
bet Dievam. Debesis ir ticības  
piepildījuma zīme. Tās vien-
mēr būs neaizsniedzamas, 
pat saliekot kopā visu, kas 
mums pieder, bet tās kļūst tik  
tuvas, kad lokām savus ceļus  
krusta priekšā. Tas ir prieks 
pārākajā pakāpē, jo debesis 
nekad nav tukšas, tās vien-
mēr ar ticību aicina atrast 
bagātību nevis pasaulē, bet 
Dievā.
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4. novembrī plkst. 19.00 – slavēša-
nas vakars.

5.–6. novembrī – kursa „Brīvība 
Kristū” nedēļas nogale.

11.–12. novembrī – The Global 
Leadership Summit vadītāju konference. 
Sīkāka informācija: www.glslatvija.lv.

19. novembrī plkst. 18.00 – Svecī-
šu vakars.

20. novembrī plkst. 10.00 – Mūžī-
bas svētdienas dievkalpojums.

27. novembrī plkst. 10.00 – Pirmās 
Adventes dievkalpojums. Plkst. 14.00 
Alfa kursa izlaidums Rāmavā.

Pateicība
Liels paldies diakonijas vadītājai  

Jolantai Cukurei un ambulances vadī-
tājai Ilzei Kolmai par sniegto palīdzību  
un morālo atbalstu.

Pirmdienās plkst. 14.00 esat mīļi 
gaidīti uz Bībeles stundu draudzes namā.  
Šogad sarunu un studiju tēma – „Lute-
risms jautājumos un atbildēs”. 

Sestdien, 12. novembrī, plkst. 15.00  
draudzes bērnudārza „Jēriņš” telpās aici- 
nām seniorus uz sadraudzību 18. novem- 
bra svētku noskaņās. Mūsu viesi būs 
Jānis un Gunta Rožkalni. Iepriekš lūdzam 
pieteikties pa tālr. 67220084.

Trešdien, 16. novembrī, plkst. 14.00  
diakonijā – tikšanās ar floristi Taigu Alpi,  
kura palīdzēs ar padomu Adventes vai-
naga darināšanā. Katram būs iespēja 
pagatavot savu Adventes dekoru.

Sestdien, 3. decembrī, plkst. 17.00  
baznīcā aicinām visus piedalīties pateicī-
bas un pielūgsmes vakarā „Bet jūs esat ..  
tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis 
savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludi-
nātu viņa izcilos darbus” (1Pēt 2:9).

Draudzes namā var saņemt palīg-
līdzekļus slimnieku aprūpei (ratiņi,  
staigulīši, spieķi u. c.).

Roberts Feldmanis „Mirušo piemiņas dienā”, 
Baznīcas kalendārs 1973. 111.–113. lpp.

Sagatavojis Kārlis Liepkauls

„Turi piemiņā Jēzu Kristu, kas 
uzmodināts no mirušiem” (2Tim 2:8). 
„Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā 
par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs 
nenodotos skumjām kā tie, kam nav 
cerības” (1Tes 4:13).

Mirušo piemiņa. Savus aizgājējus 
pieminot, mēs pieskaramies nāves un 
mūžības lietām. Daudzveidīga ir savā 
izpausmē šī piemiņa mūsu tautā: gan 
mirušo piemiņas dienā, gan kapsētas 
svētku dievkalpojumā un aizgājēju 
pieminēšanā dievkalpojumā, bet arī kapu 
kopiņu rūpīgā, bieži pat paaudzēm ilgā 
kopšanā un apmeklēšanā, lai pie mīļo 
atdusas vietas pasēdētu, izraudātos vai 
ar tiem „parunātos”. Pieminēt tos, kas 
aizgājuši, atcerēties to, kas pagājis, 
te skubina sāpīgā vēlēšanās būt vēl 
ar saviem mīļajiem kopā, atvairīt nost 
šķiršanos. 

Attālinoties no kristīgās draudzes 
dzīves, no tās iestādījumiem un no 
ticības, jo lielāka kļūst pievēršanās 
ārējiem pieminējuma veidiem un 
kapsētas kopiņai, šai vienīgajai mantai, 
kas, šķiet, nav zaudēta, kas, liekas, vēl 
saglabājusi kaut ko no aizgājušā. Bet 
arvien dziļākas un skaudrākas līdz ar 
to kļūst šķiršanās un bārenības sāpes, 
arvien spēcīgāk pārņem cilvēka dvēseli 
bezcerīgie vēlējumi „celies augšā, tēvs, 
māmiņa, es pacelšu velēniņ'”.

Jā, senās gara mantas, kas pirms 
Evaņģēlija vēsts ieskanēja mūsu 
tautas dvēselē, pazina labi šīs lielās, 
neremdināmās bāriņu skumjas un sevis 
žēlošanas sāpes, pazina bezcerības 
izmisumu par nespēju saucot atsaukt, 
tekot panākt zudušo. Un šīs sāpes, šī 
sevis žēlošana, šis izmisums ar jaunu 
spēku laužas cilvēku dvēselēs, kur 
tie, Kristu un Viņa Evaņģēliju vērā 
neņemdami, redz un mīlē tikai šo 
pasauli, dzīvo un pieder vienīgi šīm 
redzamajām lietām, kas ap mums šai 
dzīvības laikā. Nāves pēkšņuma un 
drausmu pārsteigtiem un satriektiem, 
tiem vairs paliek tikai žēlums par 
zaudētajiem mīļajiem, un katra atmiņa 
un katra lūkošanās atpakaļ tad ir kā 
asmens, kas skaudri skar sirdi. 

„Brāļi, .. lai jūs nenodotos skumjām 
kā tie, kam nav cerības,” – apustulis 
brīdina kristīgo draudzi no šīs iestigšanas 
nekristīgajā bezcerībā. Mēs, Kristus 

Cieņā Biruta

ļaudis, arī nāves priekšā nelūkojamies 
tik atpakaļ vien, uz to, kas pagājis, 
mēs drīkstam vēl lūkoties uz priekšu. 
Lai cik dārgas ir pagātnes atmiņas, 
lai cik skumjas ir šķiršanās atvadas, 
mēs nepaliekam pie tā, kas redzams 
un kas ir nīcīgs (2Kor 4:18), tam pāri 
mēs raugāmies uz priekšu un uz mūsu 
Pestītāju Jēzu Kristu. Jā, arī mums 
mirušo piemiņas diena ir piemiņas 
diena! Kādas ļoti dārgas un ļoti lielas 
piemiņas diena – mēs spēcīgāk un ar 
lielāku pateicību kā jebkad šai dienā 
pieminam Viņu, kas ne vien miris, 
bet augšāmcēlies un mums līdzi devis 
drošību, ka arī pār mums nāvei nebūs 
varas – „kas dzīvo un tic uz Mani, tas 
nemirs nemūžam”.

Turi piemiņā Jēzu Kristu! Mēs 
bieži paejam garām šim svarīgajam 
atgādinājumam, šim vislielākajam 
iepriecinājumam, to nesaklausīdami, 
tajā neieklausīdamies. Tiklab savā 
darbošanās kā nāves priekšā mēs 
paliekam tikai ar sevi un šo pasauli vien 
un neredzam, bēdu un baiļu pārņemti, 
ka mums dota ieprieca – neaptverama 
savā lielumā un neizsakāma savā 
skaistumā uzvara pār nāvi un ieiešana 
nenīkstošajā, pilnīgajā un mūžīgajā 
dzīvībā. Kristus nostājas mūsu priekšā 
visā savā godībā un visspēcībā – ceļš 
uz šo dzīvību un tās devējs. Kad nāve 
kā draudīga un neatvairāma ēna klāsies 
pār visu, kas šai dzīvībā, biedinādama, 
iznīcinādama, sāpinādama, kad mums 
reiz būs jāstāv vaigu vaigā viņai pretī, 
tad ieklausīsimies un tversimies Viņa 
drošinājumā: jūsu sirdis lai neizbīstas, 
ticiet Dievam un ticiet Man! Tā nav 
sevis mierināšana, tā nav aizmiršanās 
meklēšana, tā nav skata novēršana 
no nāves nopietnības, tā ir nostāšanās 
uz klints visa aizrāvējos plūdos, tā ir 
palīdzība tur, kur nekas vairs nespēj 
palīdzēt. Viņš ir mūsu miers. Un mūsu 
piederība Viņam ir vienīgā drošība un 
uzvara nāvē. 

„Kad, sakampts nāves rokām, es 
bailēs iegrimšu, tad izrauj man' no 
mokām caur Tavu ciešanu!” 

Āmen.

Jolanta Cukure
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           Divas reizes gadā, pavasarī un rudenī, mūsu draudzes diakonija  
          rīko ekskursiju. Pavasaros tā ir tālāka, arī ārpus Latvijas, rudeņos – uz  
                    kādu no mūsu valsts novadiem. Tā ir iespēja priecāties un novērtēt Latvi- 
jas dabas skaistumu un katra novada tik atšķirīgā rakstura cilvēkus, kurus ietekmējuši gan vēsturiskie, gan ģeogrāfiskie apstākļi.

Mirdzošajā un saulainajā 1. oktobra dienā mēs braucām uz Vidzemi. Mums bija iespēja pabūt Āraišu ezerpilī, Opekalna baznīcā 
un Alūksnē, kur apskatījām reti sastopamu minerālu kolekciju pilsētas muzejā Jaunajā pilī, apmeklējām Bībeles muzeju un Alūk- 
snes baznīcu. Atceļā apskatījām Ates dzirnavas – mazu brīvdabas muzeju ar plašu seno lauksaimniecības rīku un tehnikas kolekciju. 

Saistībā ar Alūksni ar cieņu jāpiemin mācītājs Ernsts Gliks. Mārtiņš Luters ir teicis, ka jāgodā ne tikai savi vecāki un vecvecāki, 
bet arī skolotāji un garīgie tēvi, kas mācījuši un labu darījuši. Pie tādiem pieskaitāms arī Ernsts Gliks. Sagaidot reformācijas piec-
simtgadi, atcerēsimies arī viņu, kurš ienesa gaismu – reformas – Vidzemē, bet ne tikai...

Ernsts Gliks bija mācītāja dēls, dzimis Saksijā, Magdeburgas pavalsts 
Vetīnes pilsētā, mācījies Altenburgas latīņu skolā un studējis teoloģiju 
Vitenbergas un Leipcigas augstskolās. Leipcigā Gliks iepazina piētismu. 
Piētisti uzskatīja, ka Kristus mācības jāuztver ar sirdi, lai tās ne vien tiktu 
deklarētas, bet arī ievērotas dzīvē – ar smalkjūtību, godbijību, nešķirojot 
cilvēkus pēc stāvokļa vai šķiras.

1673. gadā, pēc augstskolas beigšanas, E. Gliks 21 gada vecumā darba meklējumos ieceļoja Vidzemē. Vācijā laiks pēc 
Trīsdesmitgadu kara bija grūts. Gliks ieceļoja reizē ar Johanu Fišeru, kuram Zviedrijas ķēniņš Kārlis XI bija uzdevis pārzināt 
Baznīcas lietas Vidzemē, t. i., iecēlis ģenerālsuperintendenta amatā. Viņš bija ļoti spējīgs administrators, izcils Glika domubiedrs.

Sākotnēji Gliks neilgu laiku strādāja Daugavgrīvā. Iemācījies latviešu valodu, viņš iztulkoja J. Fišera izstrādāto katehismu. 
Dzirdēdams, ka latviešiem nav Bībeles (daži fragmentu tulkojumi tomēr ir bijuši), E. Gliks deva Dievam solījumu labi iemācīties 
vietējo valodu un iztulkot Bībeli latviešu valodā. Pēc dažiem gadiem, apguvis latviešu valodu, viņš devās atpakaļ uz Vāciju, 
Hamburgu, pie slavenā Austrumu valodu pratēja Ezdras Edzarda uzlabot ebreju un grieķu valodas prasmes; pēc tam atgriezās 
Vidzemē. No 1683. līdz 1702. gadam viņš bija Alūksnes draudzes mācītājs, no 1687. gada – arī Kokneses iecirkņa prāvests.

Šajā laikā Gliks enerģiski ķērās pie Bībeles tulkošanas, un 1685. gadā iznāca pārtulkotā Jaunā Derība, 1689. gadā – Vecā 
Derība un visa Bībele kopā (4 kg smaga). Katras grāmatas iznākšanas gadā tika iestādīti ozoli, un tagad Glika ozoli ir alūksniešu 
lepnums. 1694. gadā ķēniņš pavēlēja izdalīt Bībeles baznīcām un skolām par velti, tikai tad tika atklāta pārdošana. Pavisam bija 
iespiesti 1500 Bībeles eksemplāri.

Savas darbības sākumā sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem Gliks bija pārsteigts: „Cik bēdīgi šeit stāv ar ticību,” viņš raksta, 
„tas vairāk ir apraudams nekā aprakstāms. Starp desmitiem tikai viens prot Tēvreizi, starp simts – vien to mazumiņu, ko viņi 
sauc par pieciem katķisma gabaliem.” Baznīcas altāris ir tukšs.

Pret šādu postu var līdzēt skolas, secina Gliks. Jārīkojas šādi: Pilspagasta bērni mācāmi šeit, Alūksnē, laicenieši – Opekalnā, 
bet tie, kas no Kalnmuižas un Ilzenes, – Zeltiņos. Tātad jābūvē trīs skolas, un tā arī notiek. „Un tā Alūksne bija pirmā vieta 
latviešu zemē, kur ar Dieva žēlastību manas atnākšanas pirmajā gadā – 1683. gadā – trīs skolas iesākās,” raksta Gliks (patiesībā 
dažas skolas jau ir). Drīz arī viss Kokneses apriņķis – 22 draudzes, kurām Gliks bija iecelts par prāvestu, – tapa „apstādīts” ar 
Alūksnes skolmeistariem.

Ernsts Gliks ir sarakstījis arī mācību grāmatas, tulkojis katehismu. Jāpiemin, ka viņš mācījās arī krievu valodu. Savā mājā viņš 
bija uzņēmis kādu pareizticīgu mūku, kas uz šejieni bija atbēdzis Krievijas juku dēļ. Gliks tulkojis Bībeli arī krievu valodā, bet 
kara laikos tās manuskripts ir gājis bojā.

Īpaši pieminama ir Glika audžumeita Marta Skavronska. Viņas zināšanas un inteliģence bija pārsteidzoša. Viņa prata vācu, 
latviešu, krievu un pat franču valodu. Tās visas viņa bija apguvusi mājmācības ceļā Glika ģimenē. Vēlāk šī sieviete kļuva par 
pirmo Krievijas ķeizarieni Katrīnu I.

1700. gadā sākās briesmīgais Ziemeļu karš. Pēc Alūksnes izpostīšanas Gliku ar visu ģimeni aizveda uz Krieviju. Viņa 
inteliģence tika pamanīta arī tur, un viņš no gūsta tika atbrīvots. Ir zināms, ka Gliks kādā rakstā par to pateicas ķeizaram.

Krievijā Gliks atkal stājās pie darba – izstrādāja mācību grāmatas krievu valodā, Maskavā atvēra ģimnāziju krievu augstmaņu 
bērniem. Tā viņš ieguva lielu cieņu krievu inteliģences aprindās. Pats ķeizars Pēteris I esot nācis hospitēt stundas, kurās Gliks 
ģimnāzijā strādājis, un viņu ļoti cienījis.

Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” decembra numurā! Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti:  

R. Feldmanis „Latvijas baznīcas vēsture”,
                      G. Ceipe „Dieva tautas dzimšana”
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Jau nākamgad Jēzus draudze pie- 
dzīvos vērienīgāko dievnama rekon- 
strukciju tā pastāvēšanas vēsturē – 
par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks 
uzlabota ēkas energoefektivitāte un 
samazināts CO2 izmešu daudzums.  
Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aiz- 
sardzības un reģionālās attīstības  
ministrija, bet projekta uzraudzītājs –  
SIA „Vides investīciju fonds”. Pro-
jekts sākās šī gada septembrī, un to  
ir plānots pabeigt 2019. gada febru-  
             ārī. No vienas puses, uzturē- 
                   šanās baznīcā pēc pro- 
                      jekta pabeigšanas būs  
                    daudz patīkamāka, bet,  
        no otras puses, ceļš līdz   
                    komfortam vedīs caur  
                        grūtībām un pārbau-  
                         dījumiem, jo dažus   
                           mēnešus dievnams   
                                    būs jāslēdz.  
                                   Pārmaiņu gai- 
                                   dās uz sarunu       
                                          esam aici-  
                                           nājuši pro- 
                                            jekta ini-  
                                            ciatoru,   
                                         vadītāju un  
                                                Jēzus  
         draudzes   
                            locekli  
                                             ROBERTU  
           LIGERU. 

Edgars Gertners

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas 
īstenot tik vērienīgu projektu?

Ikdienā es strādāju šajā nozarē – esmu  
realizējis energoefektivitātes projektus 
gan valsts un pašvaldību, gan arī privāta- 
jā sektorā. Gadu gaitā ir uzkrāta piere-
dze, ko grāmatās izlasīt nevar. Zinot, ka 
kultūras pieminekļiem – arī baznīcām – 
būs pieejams līdzfinansējums no Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk 
tekstā – EKII) energoefektivitātes pro- 
jektu veikšanai, jau laicīgi sākām gata-
voties un plānojām, ko un kā darīt. Iesnie- 
dzām projektu, un esam viena no vairā- 
kām baznīcām, kas ir saņēmusi apstip-
rinājumu. Baznīcas ēka ir unikāla – šeit 
nevar piemērot standarta risinājumu, 
piemēram, vienkāršu sienu siltināšanu 
vai tikai LED apgaismojuma uzstādīšanu. 
Projekta prioritāte ir energoefektivitāte –  
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
samazināšana. 

Paskaidro, lūdzu, vienkāršākiem 
vārdiem, ko nozīmē emisijas kvotas?

Neapdomīgi lietojot fosilos resursus, 
rodas indīgas gāzes. Atbilstoši Eiropas 
Savienības likumiem ir izstrādāts plāns,  
kā ilgtermiņā – gadu desmitos – indīgo 
gāzu apjomu samazināt. Latvija kā Eiro- 
pas Savienības dalībvalsts ir uzņēmusies 
saistības samazināt CO2 izmešu apjomu, 
tāpēc ir izveidota valsts atbalsta program- 
ma, kas tiek īstenota kā EKII. Šī pro-
gramma ļauj valstij investēt līdzekļus 
sabiedrības izglītošanā par to, kā domāt  
                               „zaļi”, „ilgtspējīgi”,  
                                vārdu sakot, „ener- 
                               goefektīvi”; tas tiek  
                                  darīts, ieguldot  

finanšu resursus konkrētās nozarēs sil- 
tumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.

Cik lielu finansiālo ieguldījumu šis 
projekts prasīs no draudzes?

Draudzes ieguldījums šajā projektā ir 
118 595 EUR, savukārt projektam apstip- 
rinātais EKII līdzfinansējums ir 
446 144 EUR. 

Kādi būs dievnama praktiskie ie-
guvumi?

Praktiski tiks veikta visa baznīcas starp- 
stāvu telpas siltināšana sānu korpusos,  
kā arī centrālā korpusa energoefektivitā-
tes paaugstināšana, kas izpaužas kā sil-
tinājuma atjaunošana, kupola nobirušā 
siltinājuma noņemšana, jauna karkasa 
izveidošana, jaunas siltinājuma daļas iz- 
veide, apdare ar nepieciešamajiem palīg-
materiāliem. No ārpuses (redzamās daļas)  
tas nozīmē arī pilnīgu kupola restaurāciju 
tās klasiskajā izpratnē. Tā tiks novērsta 
dabiskā ventilācija, kas gadu desmitu 
laikā vibrācijas rezultātā kupolā ir radījusi  
plaisas. Mazinot gaisa apmaiņu, mēs va- 
ram prognozēt arī būtisku siltuma patēri- 
ņa samazināšanos. Kā viens no projekta 
netiešajiem ieguvumiem būtu minams 
arī tas, ka reizē ar siltināšanu var tikt  
sakārtots kupols. Tikai kupola restaurā-
cijai mēs naudu nevarētu lūgt, taču šajā 
projektā energoefektivitātes rādītāji ir 
cieši saistīti ar kupolu, kas ir būtisks siltu- 
ma noņēmējs.

Otrkārt, līdz šim siltumenerģijas piegā- 
di veica AS „Rīgas Siltums”, taču projekta  
ietvaros esam saņēmuši atļauju papildus 
esošajai centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai ierīkot alternatīvu siltumapgā-
des sistēmu, uzstādot lokālu biomasas 
granulu apkures sistēmu ar augstu efek- 
tivitātes rādītāju. Ieguvums no tā būs  
daudz mazāki rēķini par patērēto siltum- 
       enerģiju, jo AS „Rīgas Siltums” ir   
                       ieinteresēts piegādāt mak- 
                        simāli daudz siltumener-     
                           ģijas, bet draudzei par  
                             to jāmaksā. Projekta  
                           īstenošanas gaitā varē- 
                           sim ierīkot katlumāju   
                  ar katlu, kas ražots Austrijā   
                    un kura granulu patēriņš   
                   ir ārkārtīgi mazs. Mūsuprāt,   
                      tas ir modernākais katls,  
                  kāds pašlaik pieejams, un,  
                       pēc ražotāja aprēķiniem,  
                          pelni būs jāizgrābj reizi  
                           pusotrā mēnesī, tātad  
                               divas reizes apkures  
                                        sezonā. Alter- 

  P. S. Lai neradītu lieku 
    satraukumu par gaidāmo projektu, vēlos informēt,  

    ka mūsu draudzes mācītāji un padome plāno, kā labāk un  
pareizāk rīkoties, lai draudzes locekļiem dievnama rekonstrukcija  
sagādātu pēc iespējas mazākas neērtības. No draudzes puses darbo- 
sies arī projektu vadītājs Pēteris Bikše, kurš sekos līdzi ne vien tehnis- 
kajiem procesiem, bet arī tam, lai būvnieki baznīcu nepārvērstu par  
būvbedri, bet pret dievnamu izturētos ar cieņu. Šī ir tikai pirmā no vairā- 
kām sarunām par baznīcā plānotajiem darbiem saistībā ar šo projektu.  
Ja jums ir radušies kādi jautājumi, lūdzam tos sūtīt uz e-pasta adresi  
info@jezusdraudze.lv. Iespēju robežās centīsimies operatīvi atbildēt.  
Pāri visam – lūdzam katru no jums nest šo projektu Dieva priekšā lūgšanās, 
lai Viņš palīdz ieraudzīt un risināt tās problēmas, kuras mēs cilvēciski vēl 
nespējam saskatīt. Lai Dievs uzrunā arī praktisko darbu veicējus un visus 
speciālistus, sponsorus, dažādu iestāžu darbiniekus, kuri var ietekmēt 
projekta gaitu. Lūgsim arī par mūsu draudzi un tās ticību, jo šis projekts 
būs pārbaudījums mums visiem. Visbeidzot – lai Dievs palīdz īstenot mūsu 
cilvēcisko vēlmi sakārtot Viņa namu zemes virsū, lai tas varētu kalpot  
tikai un vienīgi Dievam par godu! – Edgars Gertners
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natīva apkures sistēma pagarinās arī at-
tiecīgās infrastruktūras darba mūžu. 

Treškārt, baznīcas apkures sistēma ir 
izgatavota padomju gados. Diemžēl tā ir  
izbūvēta nepareizi un, iespējams, ka rasas  
punkts veidojas iekšā kokā, t. i., baznīcas  
ēkas sienās. Ja ārā ir auksts, bet iekšā silts,  
tad siltuma un aukstuma satikšanās vietā  
veidojas rasa, līdz ar to koka sienas pūst;  
šis brāķis projekta laikā tiks novērsts. 
Projektā paredzēts kompleksi modernizēt 
visu apkures sistēmu, samērojot to telpu 
komforta prasības, kurās uzturas cilvēki, 
ar īpašajām prasībām ērģeļu telpās. 

Ceturtkārt, tiks veikta logu restaurā-
cija. Praktiski tas nozīmē, ka logi tiks iz- 
jaukti, pulēti, krāsoti, tiks veikta apdare 
ar septiķiem, tapsēšana, plaisu aizdare, 
bojāto elementu protezēšana un ailu ap-
dare ar elementiem, tā mazinot gaisa 
caurlaidību. Hermētiskums palīdzēs mazi- 
nāt energozudumus. 

Piektkārt, tiks veikta baznīcas apgais- 
mojuma infrastruktūras energoefektivitā- 
tes paaugstināšana, nomainot visus gais-
mekļus pret augstas energoefektivitātes 
LED apgaismes ķermeņiem.

Papildus tam ir plānots veikt ēkas koka  
sienu termofotografēšanu, lai apzinātu 
visas zonas, kur būtu novēršami siltum-
enerģijas zudumi caur sienās esošajām 
plaisām. Šo darbu energosertificēts eks-
perts veiks laikā, kad āra temperatūra 
būs ne augstāka kā –10o C.

Vai energoefektivitātes vārdā pa-
stāv risks sabojāt ērģeles?

Šis projekts ir unikāls, tas nav viegls.  
Pie tā strādā profesionāli arhitekti, lai at- 
rastu kompromisu attiecībā uz ērģelēm  
nepieciešamo klimatu, jo nevaram pieļaut,  
ka projekta rezultātā ērģeles tiktu sabo-
jātas. Tad labāk no rekonstrukcijas un 
projekta īstenošanas atteikties. Šis ir ko- 
mandas darbs, kas paredz meklēt konkrē- 
tajai situācijai piemērotus risinājumus, 
nevis standartizēts process. Esam piesais- 
tījuši attiecīgo jomu speciālistus, un ķek- 
sīša pēc neviens nestrādā, visas aktivitā-
tes ir izvēlētas saskaņā ar rūpīgu izpēti 
un ekspertu personisko pieredzi.

Kādas izmaiņas būs pamanāmas 
pēc rekonstrukcijas?

Redzamākās pārmaiņas – visā baznīcā  
apgaismojums būs nomainīts uz energo- 
efektīvāku jeb LED. Pašlaik apgaismojums  
ir nepareizs, tāpēc projekta izstrādes laikā  
piesaistīsim inženierus, kuri palīdzēs to  
sakārtot. Pirmkārt, tas būs altāra apgais- 
mojums, tālāk – pa perimetru esošie 
kroņlukturi, kā arī uz kolonnām esošie 
gaismekļi; to pamanīs visi. Centrālā kor- 
pusa restaurācijas gaitā paredzēts izgais- 
mot arī to, uzstādot LED gaismas virte-

Pēteris Bikše

Noteikti daudziem mūsu draudzes 
locekļiem ir radies jautājums, kas tiek 
darīts aiz noslēpumainā žoga baznīcas 
galveno kāpņu pusē un kad tiks pabeigts  
iesāktais remonts. Šie darbi sākās 
pirms gada, kad draudze ieguva Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspek- 
cijas līdzfinansējumu baznīcas galveno 
kāpņu restaurācijai. Sākot darbu un no- 
ņemot virsējās pārseguma plāksnes, 
atklājās, ka situācija nav tik vienkārša, 
kā cerēts. Izrādījās, ka zem kāpnēm 
no māla ķieģeļiem ir izbūvēta lēzena 
cilindriska velve, kurai gadsimtu gaitā  
mitruma iedarbības dēļ daļa augšējo  
ķieģeļu ir sadrupuši, radot nevienmērī-
gu kāpņu nosēšanos, plaisāšanu un vis- 
pārēju deformāciju. 

Lai darbus varētu turpināt, draudzes 
māsa arhitekte Helēna Dekante kopā  
ar inspekcijas darbiniekiem veica apse-
košanu, objekta izpēti un sagatavoja 
rīcības plānu kāpņu turpmākajai sagla-
bāšanai un izmantošanai. 

Pateicība Dievam, ka tagad esam 
ieguvuši darbu veikšanas atļauju jaunas  
velves izbūvei. Jau kopš oktobra sāku-
ma cītīgi tiek veikts remonts – velves 
veidņu izveide, velves izveidošana no  
ķieģeļiem, pārsedzes izveidošana, re-
staurēto un jauno akmens plākšņu un 
elementu montāža un kolonnu balstu 
restaurācija –, lai kāpnes pilnībā tiktu 
pabeigtas līdz gada beigām. Aicinu 
visus draudzes locekļus arī turpmāk 
paturēt lūgšanās mūsu dievnama uztu-
rēšanas darbus. 

nes gar centrālā kupola karnīzi. Ir plāno-
ta arī padomju laika apgaismes ķermeņu 
nomaiņa uz stilam un arhitektūrai piemē- 
rotākiem. Protams, aukstajā periodā baz- 
nīcas apmeklētāji jutīs, ka vide ir daudz 
komfortablāka. Vienkārši runājot, būs 
siltāks. 

Vai baznīca projekta īstenošanas 
laikā būs jāslēdz?

Būvnormatīvi paredz, ka zem sastat-
nēm cilvēki atrasties nedrīkst, taču bez 
sastatnēm nav iespējams restaurēt kupo- 
lu. Būvnieks prognozē, ka to var izdarīt 
pusotra mēneša laikā, bet mēs redzam, 
ka tie būs aptuveni trīs mēneši. Tajā 
laikā dievkalpojumi notiks citur – par to 
informēs draudzes padome.

Kādi ir projekta lielākie izaicināju-
mi draudzei? 

Pirmais, kas nāk prātā, – kā draudze 
samaksās 118 595 EUR finansējumu no  
savas puses, jo summa nav maza. 
Pašlaik kā projekta koordinators es uzru-
nāju sponsorus un atbalstītājus, tāpēc 
draudzes ieguldījums būs salīdzinoši ne- 
liels un, iespējams, tas vispār nebūs 
nepieciešams. Iespējams, kādam rodas 
šaubas, vai baznīca neuzņemas pārāk 
lielas saistības. Vai šo projektu patiesi 
varēs realizēt? Lai apliecinātu, ka pārlie-
cība par šī projekta realizēšanu ir ne 
tikai vārdos, bet arī darbos, mēs, SIA 
„CVIR”, no savas puses nodrošināsim arī 
galvojumu, kas draudzei ļaus uzelpot 
vieglāk. Tāpat palīdzēsim nodrošināt aiz- 
ņēmumu, kas nepieciešams projekta 
īstenošanai, jo vispirms projekts ir jāre- 
alizē un tikai pēc tam var saņemt līdzfi-
nansējumu – 446 114 EUR. Šis projekts 
patiesi ir izaicinājums, un tajā piedalās 
labākie mums zināmie speciālisti. Īpaši 
priecē tas, ka viņu primārā motivācija 
ir vēlme paveikt labāko, tā ir viņu goda 
lieta, nevis vēlme saņemt atalgojumu. 

Kāds šobrīd ir projekta statuss, un 
kas notiks tālāk?

Nākamā gada janvārī ir jābūt pabeig-
tam tehniskajam projektam. Ja draudze 
un visas nepieciešamās instances to 
akceptēs, būvnieki to varētu realizēt 
vienā būvniecības sezonā. Sarežģītākā 
daļa, protams, ir kupols; pārējās daļas 
saimniecisko darbību neietekmē – para-
lēli var notikt dievkalpojumi un citi pasā- 
kumi. Mans redzējums un mērķis – ope-
ratīvi realizēt projektu, lai būtu laika 
rezerve, nevis visu darīt pēdējā brīdī, kad  
galvenais ir kaut kā izdarīt, nevis strādāt  
kvalitatīvi. Ceram, ka nākamā gada 
Ziemsvētkos baznīca jau būs restaurēta, 
ar jaunu elpu. 



       Sv. Gregora   
         kristīgās misijas  
                       centrs
          Reģ. Nr. 40801051503
           Konta Nr.: 
LV36HABA0551042615737

Man mīļš ir kļuvis vietējo sakāmvārds 
„Mtu ni watu”, kas tulkojumā no suahili 
valodas nozīmē „Cilvēks ir cilvēki”. Tas 
pauž domu, ka cilvēks šajā pasaulē ne-
dzīvo viens, ka mēs esam līdzatbildīgi un 
cits citam vajadzīgi. Arī pāri robežām.

Vairāk informācijas un aktualitātes 
par šo projektu var atrast vietnē 
bvitiprojekts.weebly.com. 

Lai jauks un svētīgs jums šis laiks!

pat palīdz saviem klasesbiedriem. Par  
7. klases skolnieku Omari, kuram ir  
16 gadi, skolotāji sacīja, ka viņam esot 
grūta galva. Viņš pat alfabētu nezināja, 
bet tagad lēnām lasa vienkāršus tekstus. 
Šabani ir trešās klases skolnieks, kurš 
gandrīz divus gadus nebija apmeklējis 
skolu. Arī viņš neprata ne lasīt, ne rakstīt.  
Tagad viņš tekoši lasa un ir ļoti uzcītīgs.

Esam spēruši arī solīti tālāk – sadarbī-
bā ar Bviti pamatskolu vēlamies īstenot 
skolēnu ēdināšanas projektu. Izrādās, ka 
daudzi bērni uz skolu mēro tālu ceļu un  
skolā ierodas izsalkuši, jo ģimenes 
galvenā maltīte ir ap pieciem sešiem 
vakarā. Tātad viņiem jāiztur no vakara  
līdz vakaram. Un kurš gan spēj koncen- 
trēties mācībām, kad vēders kurkst?

Gribam piedāvāt viņiem no rīta skolā 
vienkāršu kukurūzas miltu putriņu, kas 
Tanzānijā bērniem ir ierasta rīta maltīte. 
Pēc veiktajiem aprēķiniem, viena skolēna 
paēdināšana mācību gadā izmaksā  
8,30 EUR. Plānots, ka vecāki un skola 
segs ap 70 % izmaksu, nodrošinot 
kukurūzas miltus, pavāru vai piedaloties 
finansiāli.

Vēl ir nepieciešami 1350,00 EUR, un 
544 Bviti bērni veselu gadu skolā saņems 
vienu maltīti dienā. Ja vēlies piedalīties un  
finansiāli atbalstīt šo ieceri, savu ziedoju-
mu ar norādi „Bviti projektam” pārskaiti 
uz šo kontu.
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Oktobrī kopā ar Lūkasiņu uz pāris ne- 
dēļām biju Latvijā, lai satiktu ģimeni un  
draugus. Priecājos pabūt arī Jēzus drau-
dzē. Gads (un divi mēneši) kopš mūsu 
pagājušās viesošanās ir bijis tik ilgs.

Necerēju redzēt skaisto Latvijas rude- 
ni, tomēr te nu tas bija. Krāsains, dzestrs  
un vienkārši skaists. Kādu dienu, braucot 
pie mammas, nogriezos no paredzētā 
maršruta un izbraucu cauri Siguldas sen-
lejai. Arī Tanzānijā man ir sava „Gaujas 
senleja” (lasi – kalnains apvidus ar līku- 
motu ceļa posmu, kas ved no kalna lejā, 
pāri upei un tad atkal augšā kalnā), sava  
„Valmieras šoseja” (lasi – jaunais Baga-
mojo ceļš, kam abās pusēs paveras plašu- 
mi), un savi „ozoli” (lasi – vientuļi un kupli  
savvaļas mango koki). Taču tāda skaistu-
ma, kāds ir Latvijā, tur, protams, nav. 

Lūkojoties pa logu uz skaisto rudeni, 
domās tomēr atgriezos Tanzānijā, kur 
Bviti ciematā esam sākuši lasītprasmes 
un rakstītprasmes programmu. Bviti cie- 
mats atrodas Tanzānijas ziemeļaustru-
mos. Sadarbojoties ar vietējo pamat-
skolu, secinājām, ka skolā ir daudz bērnu,  
kuri vēl arvien neprot lasīt un rakstīt, tur- 
klāt visās klašu grupās, t. i., no 1. līdz  
7. klasei. Skolā kopumā mācās 544 bērni. 

Šai programmai ir ļoti labi rezultāti. 
Divu mēnešu laikā lielākā daļa skolēnu, 
kuri piedalās nodarbībās, apgūst alfabē- 
tu, iemācās rakstīt un lasīt. Pēc program- 
mas beigšanas viņi atgriežas savā klasē  
un turpina mācības kopā ar pārējiem. 
Piemēram, Zura, kas pirmajā klasē mācās  
trešo gadu, jo neprata lasīt un rakstīt, 
tagad ir viena no aktīvākajām klasē un 

Santa Cileviča
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Šā gada 23. un 24. septembrī draudzes  
padome un revidenti devās izbraukumā 
uz Lēdmani, lai pavadītu laiku kopā, labāk  
iepazītu cits citu un uzzinātu vairāk par 
to, kas nākamajos gados būtu svarīgi 
pavasarī ievēlētās padomes kalpošanā.

Izbraukums sākās piektdienas vakarā  
ar kopīgām vakariņām un svētbrīdi. Nāka- 
mā diena tika aizvadīta intensīvā darbā,  
un to aizsāka mācītāja Erberta uzruna. 
Atsaucoties uz LELB Satversmes 16. pantu,  
viņš atgādināja, kādi ir draudzes uzdevu-
mi: „Draudzes uzdevumi ir pasludināt 
Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; re- 
gulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai  
jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpē- 
ties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprināju-
mu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā  
un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas  
darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas;  
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un 
kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot 
labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.”

Mācītājs Jānis teica uzrunu par (ie)aug- 
šanu ticībā. Viņš aicināja meklēt atbildes 
uz vairākiem ar ticību un Baznīcu saistī-
tiem jautājumiem. Šīs pārdomas rosināja 
padomes locekļus uzdot jautājumus, pēc 
kuriem kļuva skaidrs, ka būtu ļoti vērtīgi 
gan padomē, gan draudzē organizēt priekš- 
lasījumu par dažādiem praktiskiem jau- 
tājumiem, piemēram, mācītāju insignijām  
jeb amata tērpiem (kāpēc tie ir dažādi, 
kuros gadījumos kādus tērpus lieto), 
liturģiju u. tml.

Tā kā jūnija sākumā notika LELB Sino- 
de un tika pieņemti grozījumi LELB Sat-
versmē, katram padomes loceklim un 
revidentam bija sagatavota Satversmes 
izdruka līdzņemšanai un mācītājs Erberts  
īpaši uzsvēra vairākus aspektus, piemē-
ram, to, kādas ir padomes tiesības un 
pienākumi (Satversmes 37. pants, īpaši 
tā 6., 11. un 12. punkts):

„Draudzes padomei bez iepriekšmi-
nētā ir vēl šādas tiesības un pienākumi:

6) rūpēties par draudzes diakonijas 
un misijas darbu, mūzikas dzīvi, bērnu 
un jauniešu darbu un citām draudzes 
darba nozarēm;

11) iecelt un atlaist draudzes diakoni-
jas vadītāju, bērnu un jauniešu darba 
vadītājus, pērminderus un citus draudzes 
darbiniekus, vajadzības gadījumā nosa-
kot viņiem algu;

12) iecelt un atlaist Baznīcas mūziķus 
un noteikt viņu atalgojumu.”

Īpaša uzmanība tika pievērsta arī  
draudzes locekļu tiesībām un pienāku-
miem. Tie ir norādīti Satversmes 27. un 
30. pantā: 

„27. Baznīcas (LELB) loceklim ir šādi  

pienākumi: veidot savu ticības izpratni 
saskaņā ar LELB mācību un dzīvot 
Kristu apliecinošu dzīvi, apmeklēt drau-
dzes dievkalpojumus un lietot Svētos 
Sakramentus, ziedot draudzes darbam, 
ievērot draudzes kārtību, izpildīt LELB 
noteikumus un priekšrakstus, bez svarī-
ga iemesla neatteikties no amata, kurā 
ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt. Vecāku 
īpašs uzdevums ir vest pie kristības un 
kristīgi audzināt savus bērnus, sekmēt 
viņu iesvētības.

30. Iesvētītie draudzes locekļi, kuri  
vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto 
Vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kār- 
tas nav maksājuši noteiktos ziedojumus 
draudzes un LELB kopīgajām vajadzībām,  
uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no 
draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot 
piederību savai draudzei, viņam ir jāvēr- 
šas pie attiecīgās draudzes mācītāja. 
Pāriet citā draudzē var saskaņā ar šīs 
Satversmes 22. un 23. pantu.”

Ja kādam draudzes loceklim nav pie- 
ejams internets, bet ir vēlēšanās skaidri  
zināt, kādas ir viņa tiesības un pienāku-
mi, LELB Satversmes attiecīgās sadaļas 
izdruku ir iespējams saņemt kancelejā 
pie lietvedes.

Draudzes padomei un revidentiem 
tika izsniegta arī LELB attīstības un dar- 
bības virzienu stratēģija (arī tās izdruku 
var saņemt kancelejā), par kuru vairāk  
pastāstīja draudzes priekšnieks. Stratē-
ģijā ir norādīta Latvijas evaņģēliski lute-
riskās Baznīcas vīzija, proti, tā:

• „apzinās sevi kā Dieva izglābto un 
aicināto cilvēku kopību, kas apliecina 
Kristu, dzīvo ar Viņu un kopā ar Viņu 
strādā labākai pasaulei;

• glabā un iedzīvina Bībelē atklāto, 
luteriskajā reformācijā interpretēto evaņ- 
ģēlija vēsti un tikumiskās normas – ir 
atvērta visiem, taču ne visam;

• vēlas būt Kristus klātbūtnes vieta, 
kurā Viņš ir sadzirdams, ieraugāms, sasto- 
pams un piedzīvojams: vēstī, sakramen-
tos un sadraudzībā;

• vēlas būt aicinoša, droša telpa, kurā  
ikviens ir aicināts ienākt un kopā ar mums  
piedalīties Dieva dzīvē uz piedošanu, svēt- 
tapšanu un mūžīgo dzīvību.”

Aktualizētais jautājums par draudzes 
locekļu tiesībām un pienākumiem raisīja 
diskusiju par ziedojumiem un draudzes 
locekļa statusu. Ir labi un svētīgi, ka 
draudzes locekļi aktīvi ziedo kolektē, tā 
līdzdarbojoties Dieva valstības darbā. 
Papildus tam ir svarīgi atcerēties, ka vis- 
maz reizi gadā draudzes loceklim ir jā- 
veic ziedojums, kas parādās ziedotāju 
sarakstos. Līdz ar Satversmes grozīju- 

miem ir parādījušies jauni termini – „ie- 
svētīts draudzes loceklis” un „balsstiesīgs 
draudzes loceklis”. Balsstiesīgs ir pilnga- 
dīgs, iesvētīts draudzes loceklis, kurš vis- 
maz vienu gadu ir reģistrēts draudzē,  
vismaz vienu reizi gadā savā draudzē ir 
saņēmis Svēto Vakarēdienu un samak-
sājis ikgadējo ziedojumu. Tāpat kā līdz  
šim, Satversme paredz, ka ikviens drau- 
dzes loceklis var būt reģistrēts vienā 
LELB draudzē (Satversmes 24. pants).  
Lai izvairītos no pārpratumiem par pie-
derību pie draudzes un no nepatīkamiem 
brīžiem, piemēram, balsojot draudzes 
sapulcēs, nav katru gadu jāreģistrējas 
no jauna – uzskaitei pietiekams ir ziedo- 
jums ar norādītu draudzes locekļa vārdu,  
uzvārdu un personas kodu. Ziedot var ar  
bankas pārskaitījumu vai atnākot uz kan- 
celeju, kur lietvede par veikto ziedojumu 
izrakstīs kvīti un ievadīs tās numuru drau- 
dzes locekļu sarakstā. Ja reģistrēts 
draudzes loceklis veic ziedojumu ar ban- 
kas starpniecību, visa nepieciešamā 
informācija (vārds, uzvārds, personas 
kods) būs ietverta maksājuma uzdevu- 
mā. Šāds kancelejā vai bankā veikts zie-
dojums ir svarīgs gan kā apliecinājums 
par draudzes locekļa piederību pie drau- 
dzes, gan skaidrai draudzes atskaišu 
sagatavošanai. Ja ziedojums tiek veikts 
ar pārskaitījumu bankā, maksājuma uz- 
devumā var norādīt vienkārši „Ziedojums”.  
Desmit procenti no ziedotās summas tiks 
novirzīti Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas kopīgajām vajadzībām, kas ir 
ļoti svarīgi, lai varētu turpināties ne tikai 
Jēzus draudzes, bet arī visas luteriskās 
Baznīcas darbs. Vēl var norādīt, ka tas 
ir ziedojums kādai no draudzes darbības 
nozarēm vai aktivitātēm, piemēram, „Zie- 
dojums Svētdienas skolai” vai „Ziedojums  
diakonijai”. Šādā gadījumā ziedojums 
tiks novirzīts konkrētajam mērķim.

Nākamajā gadā tiks svinēta reformā- 
cijas piecsimtgade (1517–2017). Ir iece- 
rēts šos svētkus atzīmēt arī Jēzus drau- 
dzē. Tas nebūtu atsevišķs pasākums, bet 
pasākumu cikls gada garumā, kas izpaus- 
tos kā kopīgas draudzes aktivitātes un 
lekcijas (par Luteru un mūziku, mākslu, 
arhitektūru u. tml.). Aktīva dalība Lutera 
gadā nākamgad veidos Jēzus draudzes 
ārējo tēlu.

Kopumā padomes un revidentu izbrau- 
kums bija svētīgs kopā pavadīts laiks, 
kas ļāva jaunajai padomei uzzināt vairāk 
par aktualitātēm draudzē, apspriest jautā- 
jumus, kas būtu risināmi nākotnē, un 
saņemt garīgu stiprinājumu.



Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Vita Rudzīte, Jolanta Cukure, Kārlis Liepkauls, Edgars Gertners,  

Pēteris Bikše, Santa Cileviča, Jānis Miķelsons 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!

Natālija Caune
Aina Poga
Maiga Krivošapkina
Lidija Bunce
Jānis Redlihs
Verners Losbergs
Kārlis Škenderskis
Māris Ostrovskis

92 (01.11.)
91 (27.11.)
90 (01.11.)
82 (01.11.)
80 (06.11.)
60 (21.11.)
55 (08.11.)
45 (05.11.) 

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

Armands Akmentiņš
Lizete Ligere
Ēriks Mičs
Justīne Pugoviča
Jonatāns Habakuks Zariņš
Roberts Utināns
Ģertrūde Uzulniece

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (remontam u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodevas
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Nodokļi
Algas (8 darbinieki)
Palīdzības pabalsti
Reprezentācijas izdevumi
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kancelejas preces
Degviela
Elektrība
Nometnes izdevumi
Pasta pakalpojumi
Atkritumu izvešana
„Venden” ūdens
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
Grāmatas
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

2886
2028
1148

380
50

6492

8132
3772
1343

490
380
224
133
113

90
70
68
61
52
44
39
37
33
23
21
17
10

15152

2016. GADA SEPTEMBRA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

LAULĀTI

Kristaps Andrejsons un Maija Alise Sproģe
Roberts Ligers un Rūta Raude
Toms Koļesņikovs un Elīna Doze
Arturs Moisejevs un Laila Cildermane
Mareks Stefaņenkovs un Ilze Berga

MŪŽĪBĀ

Ženija Pūga 
(28.11.1929.–17.10.2016.)

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!

Šogad Adventes laiks sāksies jau novembra 
pēdējā svētdienā. Mūsu draudzē jau daudzus 
gadus ir jauka tradīcija – sarūpēt draudzes 
senioriem Ziemsvētku dāvaniņas. Kā drau- 
dzes apsveikumu cenšamies tās viņiem  
nogādāt līdz svētkiem.

Lai to varētu izdarīt, aicinu jūs iesaistīties 
akcijā „No sirds uz sirdi”, kas norisināsies no  
20. novembra līdz 18. decembrim.  
Diakonijas kalpotāji ir sagatavojuši 150 ap-
loksnes, kurās ir informācija par dāvanas 
saņēmēju un dāvanas gatavošanu. 

Aploksnes var saņemt draudzes namā 
diakonijā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
baznīcas kancelejā pie lietvedes Vitas un pēc 
dievkalpojumiem pie aplokšņu izplatītājām – 
Matildes, Elizabetes, Ilzes un Jolantas.

Sagatavotā dāvana jānodod draudzes namā 
vai baznīcas kancelejā līdz 18. decembrim.

Ziemsvētki ir laiks, kad mēs vēlamies  
cits citu iepriecināt, un to mēs noteikti darīsim 
arī šogad. 

Būsim atsaucīgi un kalposim no sirds uz sirdi!
 Mīlestībā

Jolanta Cukure


