Es nezinu, pa kādiem ceļiem Dievs mani vadīs. Bet es zinu, kas ir mans vadonis,
proti – Jēzus Kristus. No kā man bīties? /M. Luters/

Dieva ceļi ir neizdibināmi –
šo vārdu lielums pārsniedz jebkuru sapratni. Reizēm šos vārdus dzirdam pārliktus arī laicīgās sarunās, kur cilvēka spēka
vai padoma galapunktā nekas
cits neatliek, kā izsacīt šo lielo
ticības patiesību. Šādu nosaukumu pamanīju arī kādai pagājušā gadsimtā iznākušai grāmatai, un tas liek aizdomāties, ka
cilvēks, pat būdams soļa attālumā no patiesības, pats nekad
līdz galam nespēs to izprast. Ja
jau grāmatu vākus un mūsu sarunas reizumis caurauž vārdi
Dieva ceļi ir neizdibināmi, tad
tajos jābūt kam vairāk par
vienkārši izteiktiem vārdiem.
Un tā arī ir.
Šo jauno Kunga žēlastības
gadu mēs iesākam un turpmāk
vadīsim ar mūsu ticības tēva
un reformatora Mārtiņa Lutera
(1483–1546) domugraudiem,
jo šogad atzīmējam luteriskās
reformācijas piecsimto gadadienu. Un, to iesākot, arī Luters
mums atgādina tik pazīstamos
vārdus, tikai citādi pasacītus:
„Es nezinu, pa kādiem ceļiem
Dievs mani vadīs...” Bet nepār-

steigsimies – šie vārdi nav neziņas un šaubu pilni, bet drīzāk
norāda uz lielu ticības vairogu,
kas stājas pretī katrai neziņai
un šaubām. Gan Lutera, gan
ikdienas sarunās ierastie vārdi
ir dziļi noglabāti Svēto Rakstu
atklāsmē. Mēs tos varam atrast
apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem: „Kāds Dieva bagātības
un gudrības, un atziņas dziļums!
Cik neizprotamas ir Viņa tiesas
un neizdibināmi ir viņa ceļi!”
(Rm 11:33). Lūk, neizdibināmie
Kunga ceļi ir vārdi, kuros mīt
patiesība par mums katru. Šie
vārdi aicina nevis neziņā raustīt
plecus un dzīvot ar pazaudētu
dzīves virzienu, bet lūkoties
Svēto Rakstu un Baznīcas sirdī,
lai no turienes smeltos spēku
un padomu it visā.
Šo lielo prieku par Dievu,
kurš ir tuvu līdzās, arī Vecajā
Derībā izdzied (jā – pēc Dieva
pavēles izdzied!) Mozus; tie ir
vārdi Israēla tautas priekšstāvjiem: „Visi viņa [Dieva] ceļi ir
patiesi!” (5Moz 32:4). Lūk, pāri
dzīves un ticības nedrošībai
Dievs atver ceļu saviem ļaudīm.
Kaut arī nezināmu, kādā brīdī

mūsu prātam nesaprotamu,
tomēr drošu un pilnu patiesības. Lutera vārdiem var piekrist,
un reizē mums jālūdz Dievam
vairāk bērna paļāvības. Es nezinu... Vai viegli šos vārdus pieņemt, kad dzīvojam pārmērīgas viedokļu un zināšanu visatļautības ieskauti? Varbūt
Dievs savu svētību mums atvērs, ja nonāksim līdz šiem
lielajiem vārdiem, kas uzlūkojami bērna acīm, – es nezinu...
Tie ir vārdi, kurus pasaule apsmej, bet Dieva priekšā tie māca
paļāvības un ticības īstumu.
Tāpēc ir vērts kaut ko šajā pasaulē nezināt, lai nekristu augstprātības gūstā. Īpaši mūsu izzināšanai apslēpti ir Dieva ceļi
un Viņa nodomi. Tajos ir vieta
nevis mūsu ziņkārei, bet ticībai.
Un tomēr Dievs mūsu dzīvei
neaizsien acis, bet ļauj uzlūkot
Kādu, kurš mūsu ceļā iet mums
blakus: „Bet es zinu, kas ir mans
vadonis, proti – Jēzus Kristus.
No kā man bīties?” Šiem vārdiem ir jānonāk tuvu pie mūsu
sirds, lai mēs savu rītdienu sagaidītu, kā teikts, bez bailēm,
jo ticības lielākā balva nav tās
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zināšanā, bet pieņemšanā. Mēs
pieņemam savu rītdienu ar visu,
ko tā mums atnesīs. Esam pateicīgi, ja Dievs novērš nelaimi,
bet vienlaikus nenicinām Dievu
arī tad, ja piedzīvojam grūtības
un sāpes. Šajā visa pieņemšanā
arī atklājas ticības aicinājums.
Uzticēt Dievam savu rītdienu
un ļaut sevi vadīt. Neslēpt savas šaubas, bet vienlaikus nepaaugstināties gudrībā. Tik vien
kā reizēm klusi Dievam pateikt:
„Es nezinu, es šaubos, es kļūdos.” Tā ir mūsu dievbērnība –
sastapt rītdienu, turot ticības
vairogu. Kad pasaulei pretī paceļam ticības vairogu, viss
mūsu dzīvē var sākties ik dienu
no jauna. Un tā ir dzīvākā liecība tam, ka tiekam nosargāti,
vadīti un stiprināti. Jēzus pats
sevi ir nolicis mūsu priekšā un
pacietis krusta sāpes. Viņš pats
ir kļuvis par mūsu aizstāvi un
vairogu grēka priekšā. Tā dēļ
ir vērts dzīvot un palikt nešaubīgā ticībā – Dievs mūs vadīs
un vienmēr nosargās!
Ar jaunā gada sveicieniem
mācītājs Jānis
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Mēneša lozungs:
„Es izmetīšu tīklus Tavā vārdā."
/Lk 5:5/

1. janvārī plkst. 10.00 – Jaungada
dienas dievkalpojums.
5. janvārī plkst. 18.00 – nedēļas
dievkalpojums.
6. janvārī plkst. 18.00 – Zvaigznes
dienas dievkalpojums.
8. janvārī plkst. 13.00 – Svētdienas
skolas skolotāju sadraudzības pasākums
Rāmavā.
13. janvārī plkst. 19.00 – slavēšanas vakars.

Jēzus draudzes virsmācītājs
Saskaņā ar Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes mācītāja Erberta Bikšes lūgumu,
draudzes padomes
2016. gada 24. novembra
sēdes lēmumu un Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas arhibīskapa
Jāņa Vanaga
2016. gada 9. decembra rīkojumu
par Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes
virsmācītāju ir iecelts
mācītājs Jānis Cepurītis.
Apsveicam virsmācītāju ar jauno amatu
un novēlam Dieva vadību un gudrību
draudzes stiprināšanā un celšanā!

Vai ir labi Jaungadā izteikt kādu
jaunā gada apņemšanos?
Iesākot jaunu gadu, ļaudis itin bieži
dod solījumus un apņemas kaut ko darīt
vai nedarīt. Kāda ir populārākā apņemšanās, ko ļaudis izsaka? Ieskatoties interneta lapās, izrādās, ka visbiežāk cilvēki
apņemas samazināt lieko svaru, atmest
smēķēšanu, pavadīt vairāk laika ar tuviniekiem, doties ceļojumā, atmest alkohola lietošanu. Daži cilvēki ir apņēmušies,
piemēram, lūk, ko: „Visiem sava telefona
kontaktiem uzrakstīt kaut ko īpaši mīļu un
jauku, katru personīgi apsveikt Jaunajā
gadā”, „Ar jauno gadu apņemos sākt domāt, bet vecajā vēl derētu brīnums”,
„Mana pirmā Jaungada apņemšanās –
iemācīties cept šokolādes mafinus”. Ja
mērķis ir labs, nav nekāda iemesla iebilst,
ja kāds kaut ko apņemas paveikt vai īstenot. Es pat teiktu, ka šādai apņēmībai
vajadzētu būt, jo sasniegt labu mērķi
taču ir apsveicami.
Grūtības rada tas, ka ļoti bieži mums
pietrūkst spēka un varēšanas skaisto apņemšanos dzīvē piepildīt un labos, cēlos
mērķus sasniegt. Uzlūkojot savus mācekļus, kam arī bija laba apņemšanās, Jēzus
reiz sacīja: „Gars ir apņēmīgs, bet miesa
vāja” (Mt 26:41). Bet Viņš arī deva pado-

mu, ko darīt, lai mērķi izdotos sasniegt.
Jēzus sacīja: „Lūdziet Dievu, ka nekrītat
kārdināšanā!” (Mt 26:41)
Ir labi, ja, sākot jaunu gadu, tev ir
laba apņemšanās, bet zini, ka tās īstenošanās ir atkarīga no tā, vai būs spēks un
varēšana, ko dāvinājis Dievs. Paliec lūgšanās, ļauj Dievam sevi vadīt ar Svēto
Rakstu palīdzību un zini, ka izdošanās ir
Dieva laipnības dāvana. To ļoti labi pasaka
apustulis Pāvils: „Tiešām ne no cilvēka
gribēšanas vai skriešanas – viss nāk no
Dieva, kas apžēlojas” (Rm 9:16). Bez
mērķu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas mūsu dzīvē nekas nevar notikt. Jāatceras tikai, ka arvien ir jāmeklē Dieva griba un Viņa spēks, lai labie nodomi varētu
īstenoties. Kristīgi ļaudis varēs apliecināt,
ka patiesi ir Kristus sacītie vārdi „Bez
manis jūs neko nespējat darīt” (Jņ 15:5),
proti, neko tādu, kam būtu paliekoša,
noturīga vērtība.
Lai, jauno gadu sākot, mums visiem
ir laba apņemšanās, jo īpaši vairāk laika
veltīt Dieva vārda lasīšanai, lūgšanām,
dziļāku attiecību izveidošanai ar Kristu un
mīlestības pilnākām, sirsnīgākām attiecībām ar cilvēkiem!
Lai labā apņemšanās piepildās saskaņā
ar Dieva svēto gribu!
Mācītājs Erberts Bikše

Sākot jaunu gadu, mēs pārdomājam aizvadītā gada veiksmes un neveiksmes, padarīto
un nepadarīto. Pateicamies Dievam par svētībām, ko saņēmusi diakonijas nozare!
Esam priecīgi par draudzes locekļu atsaucību, iesaistoties diakonijas organizētajos
labdarības pasākumos un atbalstot tos, kuru rocība ir ierobežota.
Sirsnīgu paldies saka 185 mūsu draudzes seniori, kuri saņēma draudzes locekļu un
diakonijas sagatavotās Ziemsvētku dāvanas. 20 seniori saņems „Svētdienas Rīta” gada
abonementu, ko iegādājāmies par draudzes eglītē šim nolūkam iegūtajiem līdzekļiem.

Nu jau 22 gadus mūsu draudzes namā ir aprūpes dzīvoklis jeb „pansionātiņš”
sešām draudzes loceklēm, kuras vecuma nespēka dēļ vairs nespēj dzīvot vienas
savā dzīvesvietā. Šeit viņu aprūpi nodrošina kalpotāju komanda – divas virtuvē,
sešas naktsmaiņā –, kas palīdz aiziet gulēt un no rīta piecelties, nomazgāties
un saģērbties, t. i., palīdz cieņpilni pavadīt dzīves nogali. Pašlaik mums ir ļoti
nepieciešamas viena vai divas nakts dežurantes un citi palīgi.
Vēršamies pie jums, mīļās draudzes māsas, – lūdziet Dievu un ieklausieties
Viņa sacītajā! Varbūt kādai no jums tiek dota tieši šī kalpošanas dāvana. Kad
dāvājam savu laiku un mīlestību citiem, arī paši topam piepildīti.

Dieva svētību vēlot,
Jolanta un Ilze
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REFORMĀCIJAS 500. JUBILEJAS SVINĪBAS JĒZUS DRAUDZĒ
Pirms pusgadsimta, 1517. gada
31. oktobrī, jaunais teoloģijas doktors
Mārtiņš Luters ar pāris āmura klaudzieniem aizsāka notikumu ķēdi, kuras atbalss saklausāma arī mūsu ikdienā, piemēram, dievkalpojumā, ko varam pieredzēt dzimtajā valodā, vai lasot Bībeli mājās, ne tikai mācītāja uzraudzībā. Tā ir
brīvība sastapties ar skaidru Evaņģēliju –
no Dieva dotu, caur Luteru saņemtu –,
un tās gājums ir 500 gadu.
Mēs, Jēzus draudze, vēlamies svinēt
šo unikālo notikumu ar īpašu programmu
visa gada garumā, jau sākot ar 2017. gada
janvāri. Tam par godu esam sagatavojuši
īpaša dizaina kalendāru ar Mārtiņa Lutera
atziņām, kuras turpmākos 12 mēnešus
pārdomāsim arī izdevumā „Jēzus Draudzes Dzīve”. Iespējams, ka pamanījāt
logo uz kalendāra un šīs avīzes vāka. Arī
tas ir mūsu pašu radīts un rotās visus šī
gada avīzes numurus, kā arī citus ar šīm
svinībām saistītos materiālus.
Esam iecerējuši lekcijas par dažādām
ar Luteru un reformāciju saistītām tēmām, ar ko saskaramies ikdienā, arī ārpus dievkalpojuma, – saskatām arhitek-

tūrā, saklausām mūzikā, izdzīvojam ticībā.
Nebaidīsimies ielūgt uz šīm tikšanās reizēm arī savus draugus no citām konfesijām, ģimenes locekļus vai tos, kuri vēl
nav atsaukušies Dieva aicinājumam!
Lekciju tēmas sagatavos zinīgi savas jomas speciālisti, kuri pratīs gan interesanti stāstīt, gan atbildēt uz jautājumiem,
uz kuriem mēs paši, iespējams, nevaram
atbildēt.
Reformācijas 500. jubilejas svinībās
vēlamies būt redzami un dzirdami arī
ārpus baznīcas sienām, priecējot Rīgas
iedzīvotājus un sevi ar lielākām un mazākām aktivitātēm. Reformācijas tēma
būs vadmotīvs arī vasaras nometnei,
Baznīcu nakts pasākumiem un citiem
notikumiem – visas ieceres pieminēt
nav iespējams, jo programma būs visai
apjomīga. Par visiem notikumiem laicīgi
tiks paziņots „Jēzus Draudzes Dzīvē”,
svētdienās dievkalpojuma ziņojumu daļā,
baznīcā pie ziņojumu dēļa un draudzes
sociālajos tīklos.
Ļoti iespējams, ka, lasot šīs rindas, ir
radies jautājums – kas tie ir par svētkiem, ko grasāmies svinēt? Mārtiņa Lute-

INTERESANTS FAKTS PAR MĀRTIŅU LUTERU
Kādudien 1505. gadā, kad Mārtiņš
Luters devās mājās no universitātes,
kur studēja jurisprudenci, viņa dzīvība
nonāca briesmās spēcīgas vētras dēļ.
Luters izmisumā piesauca svēto Annu
un apsolīja kļūt par mūku, ja vētrā
izdzīvos. Solījumu viņš turēja.

ra dzimšanas diena? Tēžu pienaglošanas
gadadiena? Vai tā ir kārtējā atcere un sērīgā piemiņa? Nē. Tie ir svētki, kuru centrā ir mūsu katra satikšanās ar dzīvo
Dievu. Vakar, šodien un rīt – visos laikos
un visās vietās. Dievs caur Mārtiņu Luteru
parādīja ceļu, kuru ejot mēs nonāksim
pie Viņa debesīs. Šī ceļa rokasgrāmata ir
pavisam ērta un kompakta – tas ir Lutera katehisms, kuru mēs esam aicināti
pārlasīt un pārdomāt. Galamērķis nav
mainījies arī pēc 500 gadiem. Vai pievienosies?
Svētku gada pasākumu koordinators
Jēzus draudzē
Edgars Gertners

Šajos Ziemsvētkos, kā jau katru gadu,
no jauna gaidām Jēzus Kristus nākšanu
pasaulē un dzīvojam tam līdzi caur Evaņģēlija vēsti. Arī šogad, tāpat kā vairākus
desmitus gadu pēc kārtas, bijām apciemot
savus draugus bērnu sociālās aprūpes
centrā „Baldone”. Šoreiz bijām sagatavojuši izrādi par Ziemsvētku vēsti, kas tika
izdzīvota ar meža dzīvnieku palīdzību
stāstā par dāvanu visvājākajam. Dieva
dēls Jēzus Kristus ir dāvana ikkatram –
gan lielam, gan mazam, gan slimam, gan
veselam. Mazo Jēzus bērniņu Dievs kā
dāvanu pienesa pirms diviem tūkstošiem
gadu Betlēmē, un katru gadu mums sirdī
ir šī īpašā Ziemsvētku gaidīšanas sajūta –
gaidīšana uz mūsu Pestītāju, uz apsolīto
žēlastības dāvanu no Tēva.
Svētdienas skolas bērni, vecāki un skolotāji bija saziedojuši 140 eiro mazām
dāvaniņām, ar ko iepriecinājām centra
„Baldone” bērnus un darbiniekus. Sirsnīgi
pateicamies katram, kas ziedoja savus
līdzekļus un laiku šim darbam!
Lai Dievs arī jūs bagātīgi svētī šajos
Ziemsvētkos!
Mīlestībā un sirsnībā
Ilna Meldere
Svētdienas skolas vadītāja
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Atklājot reformācijas 500. jubilejas svinību gadu, uz sarunu esam
aicinājuši Latvijas evaņģēliski
luteriskās Baznīcas arhibīskapu
JĀNI VANAGU.
Augusts Kolms, Edgars Gertners

Kurš no reformatoriem uz jums ir
atstājis vislielāko iespaidu?
Jānis Vanags: No reformatoru pulka
man tuvāks un atbilstošāks ir nevis Mārtiņš Luters, bet Filips Melanhtons, viņš
bija mierīgāks cilvēks. Luters bija dinamisks un impulsīvs, milzum daudz spēja
sarakstīt; sev tādas īpašības nevaru piedēvēt. Filips Melanhtons daudz pūlējās,
lai Baznīca nešķeltos. Viņš uzrakstīja
Augsburgas ticības apliecības apoloģiju,
lai novērstu šo šķiršanos. Taču no Lutera
vienmēr sev atgādinu vārdus „Mana sirdsapziņa ir Dieva vārda gūstā”. Pat tad, ja
nākas piedzīvot pārbaudījumus un zaudējumus, mēs nedrīkstam kļūt neuzticīgi
Dieva vārdam, un mūsu pienākums ir
visās lietās meklēt atbildes Rakstos, kā
arī savas Baznīcas tradīcijā, proti, teoloģiskajā mantojumā. Kad mums jāvada
vai jāpieņem lēmumi, jāatceras, ka paši
esam zem autoritātes – Dieva vārda autoritātes –, kā tas parādās Rakstos un
mūsu luteriskajās apliecībās.
Ko jums nozīmē reformācijas
500. jubileja?
J. V.: Kāda zīmīga nianse – katoļu
Baznīca agrāk uz reformāciju skatījās kā
uz skandālu un šķelšanos, taču nupat
Lundā, kur reformācijas gadadienu līdz ar
luterāņiem atzīmēja arī pāvests, lūgšanās
bija teksts „Mēs pateicamies Dievam par
labo, ko devusi reformācija”. Manuprāt,
katoļu Baznīca atzīst, ka reformācija tagadējai Romas katoļu Baznīcai ir atgriezusi
Svēto Rakstu svarīgumu un vietu, kas
viduslaikos bija pabālējusi aiz cilvēku
tradīcijām un ceremonijām. Man reformācijas vēsts ir ļoti personīga un nozīmīga,
jo apzinos, ka man nav nekāda nopelna
Dieva priekšā, par ko es varētu cerēt saņemt balvā mūžīgo dzīvību. Mana vienīgā
cerība ir, ka Kungs Jēzus Kristus ir nodzīvojis to vienīgo perfekto, svēto dzīvi, kādu
Dievs prasa no katra cilvēka, ko es neesmu
spējis un nereti nemaz neesmu gribējis
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dzīvot. Viņš to ir izdarījis manā vietā, un
pat manu nāvi Viņš ir nomiris manā vietā.
Tas dod cerību, ka viss, kas no manis tiek
gaidīts, ir paļaušanās uz Kristu, un tas
cilvēkam ir iespējams. Svētais Gars pats
dāvina ticību, modina to, un Dievs par to
rūpējas. Tā ir atbrīvojoša vēsts, patiešām
laba vēsts un tāda, kādu Kristus to ir
atnesis.
Jūs pieminējāt Baznīcas šķelšanos.
Kas, jūsuprāt, šodienas kontekstā
būtu vairāk jāuzsver – mūsu kristīgā
vienotība vai atšķirīgais?
J. V.: Reformācijas Baznīca no katoļu
Baznīcas neatšķēlās – tā tika izstumta.
Mūsu Baznīcas vīzijā ir ierakstīts, ka patriotisms ir ekumēniski atbildīgs lepnums
par savas konfesijas vērtībām, – tā mēs
vēlamies skatīties uz šo jautājumu. No
vienas puses, mēs negribam un nevaram
atkāpties no tiem ticības artikuliem, ar
kuriem Baznīca stāv vai krīt, – ka cilvēks,
grēcinieks, tiek attaisnots caur ticību, pateicoties Dieva žēlastībai, bez bauslības
darba nopelna – tikai Kristus dēļ. No šīs
brīvības mēs negribam atteikties. No otras
puses, apzināmies, ka šķelšanās Kristus
miesā, Baznīcā, ko Jēzus ir atstājis zemes
virsū, lai tā turpinātu Viņa darbu, ir radījusi ievainojumu, kas nav dabisks stāvoklis. Tam nevajadzēja tā notikt, tāpēc reformācijas jubileju vēlamies atzīmēt tā, lai
pateiktos par labo, ko tā devusi, bet vienlaikus nepadziļinātu šķelšanos. Tāpēc meklējam ceļu, kā to atzīmēt kopā ar Romas
katoļu Baznīcu un citiem kristiešiem, jo
reformācija jau sen nav tikai luterāņu
īpašums. Pasaulē ir vairākas konfesijas,
kas atsaucas uz Lutera aizsākto reformāciju. Mums vajadzētu vairāk izvērtēt, ko
uzskatām par pietiekamu iemeslu atšķirtībai. Piemēram, pirms aptuveni 20 gadiem
piedzīvojām, ka pārmērīga prasība pēc
uniformitātes it visā jeb uzskats, ka jābūt
saskaņai līdz pēdējai burta zīmei, sašķēla
mūsu pašu luterisko Baznīcu. No reformācijas vēstures mēs zinām, ka tolaik nebija
prasības pēc pilnīgas nodalīšanās, piemēram, ka mēs nevarētu kopā ar citiem lūgt
Dievu, ja kādos jautājumos mums ir atšķirīgi uzskati. Tik lielā Baznīcā kā mums
neizbēgami būs atšķirības, tāpēc mums
ir jābūt vienprātīgiem būtiskajā, kas skar

Baznīcas sirdi, bet otršķirīgos jautājumos
ir iespējama brīvība. Tie ir jautājumi par
baznīcas iekārtu, par mācītāja apģērbu,
mūziku dievkalpojumā u. tml.
Skatoties uz šodienas Baznīcu, cik
ļoti mēs atbilstam reformatoru iecerētajam ideālam?
J. V.: Latvijas Baznīca lielā mērā ir īstenojusi reformatoru sapni un ieceri, kas
viņiem pašiem neizdevās. Tas nav mūsu
nopelns, bet objektīvi vēsturiskie apstākļi.
Melanhtona sacerētajā Augsburgas ticības
apliecības apoloģijā lasām, kā viņš redz
Baznīcas reformu. Viņš saka: mēs negribam atmest neko, kas ir labs un vērtīgs, –
ne dievkalpojumu, ne tradīcijas, ne bīskapa amatu, ne baznīcas iekārtu. Viss,
ko vēlamies, ir attīrīt Baznīcas dzīvi no
cilvēciskām ieražām, kuras nevar paturēt
neapgrēkojoties. Diemžēl reformācijas
laikā liels iespaids bija ne tikai ticības, bet
arī politiskajiem motīviem. Eiropas valdnieki vēlējās atbrīvoties no pakļautības
Romai. Bija valdnieki, kā Frīdrihs Gudrais,
kas Luteru aizstāvēja tieši ticības dēļ, taču
daudzi reformāciju izmantoja, lai iegūtu
politisko brīvību. Tā rezultātā Baznīcai
Vācijā neizdevās īstenot reformatoru ieceri, par kuru raksta Melanhtons. Zviedrijā reformācija noritēja gludi, bez kara,
saglabājot gan diecēzes, gan bīskapa
amatu, gan apustulisko sukcesiju. Mums
Latvijā to ir izdevies pārmantot. Kas attiecas uz saturisko pusi, pēc labākās
sirdsapziņas esam centušies būt paklausīgi Rakstiem un luteriskajām apliecībām.
Mums pašiem šķiet, ka esam tuvu autentiskajam luterismam. Domstarpībās, kādas
mums ir ar Vācijas luterāņiem, viņi uzsver
„mūsdienu reformatorisko izpratni”, norādot, ka mēs neesam sekojuši līdzi teoloģiskajai attīstībai. Protams, kaut kādā
ziņā tā ir, jo padomju laikos tam sekot
līdzi nebija iespējams. Tomēr domāju, ka
šī mūsdienu reformatoriskā izpratne
Rietumeiropā un lielā mērā arī Ziemeļamerikā ir attīstījusies projām no autentiskās reformācijas pamata patiesības,
ka Svētie Raksti ir augstākā autoritāte.
Daudz kas tiek lemts, vadoties pēc citiem
motīviem, piemēram, jautājumā par viena
dzimuma laulību svētīšanu. Zviedru Baznīcas skaidrojumā, ko tā izsūtīja partnerbaznīcām, bija pat sacīts, ka ir jautājumi,
kuros Baznīcai ir tiesības lemt citādi, nekā
rakstīts Bībelē. Mēdz norādīt, ka Bībele
apraksta tikai sava laika situāciju. Tam
mēs nevaram piekrist.
Domājot par šo situāciju, kādus
izaicinājumus varam sagaidīt nākotnē?
J. V.: Mēs esam uzkāpuši uz šaurā
ceļa, ja tā var teikt. Tas nebūs vienkārši,
un lielā mērā būs arī sāpīgi. Piemēram,
mūsu sinodes lēmums, ka vēlamies mācītāja amatā ordinēt tikai vīrus, ir izraisījis

lielāku pretimstāvēšanu, nekā šis jautājums būtu pelnījis. Starptautiskajās attiecībās mēs vienmēr cits uz citu centāmies
skatīties saprotoši kā uz Baznīcu, kas no
sirds cenšas vadīt cilvēkus pie Jēzus,
tāpēc arī reizēm pievērām acis uz lietām,
kas tika lemtas citādi, nekā lēmām mēs,
jo katrā vietā apstākļi ir atšķirīgi. Šī iemesla
dēļ centāmies uzturēt labas partnerattiecības ar visiem. Pēc sinodes lēmuma redzams, ka mūsu vācu partneriem priekšplānā ir nostājušies citi jautājumi. Viņi
vairs neskatās uz mums kā uz Baznīcu, kas
cenšas vest cilvēkus pie Jēzus, bet kā uz
Baznīcu, kas nedara tā, kā viņi uzskata
par pareizu. Tas ir izraisījis sairumu attiecībās, bet, no otras puses, tā ir bijusi patiesības stunda. Vienprātība mācībā Baznīcas vienotībai ir būtiska, tāpēc ir brīži,
kad ir grūti turpināt kā agrāk. Ja kādas
Baznīcas vadošais bīskaps Lieldienās
pasludina, ka Kristus nav augšāmcēlies,
un visi to pieņem, tas ļoti apgrūtina
partnerattiecības.
Kas ir šodienas luteriskās Baznīcas
ugunslīnija, kuru nevaram pārkāpt?
J. V.: Patlaban aktuālā robeža ir viena
dzimuma pāru svētīšana. Ja runā par sieviešu ordināciju, manā skatījumā tur var
runāt par neapustulisku praksi, par bīskapu nepaklausīšanu Dieva vārdam, bet
ordinētās sievietes ir sirsnīgi kalpojušas,
ir bijuši augļi. Viena dzimuma pāru svētīšana bieži tiek minēta kopā ar sieviešu
ordināciju, jo abi jautājumi tiek pamatoti
ar vienu un to pašu teoloģisko metodi.
Tomēr tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas, jo viena dzimuma attiecības Bībelē ir nosauktas
par grēku un ir teikts, ka tie, kas tā darīs,
neiemantos mūžīgo dzīvību. Baznīcas aicinājums ir sludināt atgriešanos no grēka,
bet, svētījot viena dzimuma attiecības,
Baznīca apstiprina palikšanu grēkā. Te ir
būtisks jautājums par cilvēku pestīšanu.
Kas, jūsuprāt, ir skaistākais luteriskajā mācībā?
J. V.: Evaņģēlija skaidrā vēsts. Šī ticība
cilvēku atbrīvo no bailēm, kādas izjūtam
lielā un bargā Dieva priekšā, apzinoties
savu neatbilstību svētuma kritērijiem.
Tieši Latvijas luteriskajā Baznīcā ir tapis
latviskais Bībeles tulkojums, to ir iztulkojis prāvests Ernsts Gliks. Līdz ar to luterāņu Baznīca ir bijusi iesaistīta latviešu literārās valodas izveidošanā. Te ir radusies
pirmā latviešu proza un garīgā dzeja –
varam pieminēt Georgu Manceli un Kristoforu Fīrekeru. Mūsu Baznīca ir bijusi klāt
Latvijas kultūrvides un dvēseles veidošanā
ne mazākā mērā kā folklora un tautasdziesmas. No mūsdienu latvieša nav iespējams izravēt ne pasakas un tautasdziesmas, ne kristīgo vēsti un vērtības. Tas ir
tāpat, kā vienā bērnā apvienoti tēva un
mātes gēni, kurus nevar atdalīt, bērnu

nenokaujot.
Ja būtu iespēja uzdot jautājumu
kādam no reformatoriem, ko jūs jautātu?
J. V.: Jautātu gan Luteram, gan Melanhtonam, vai visu esmu sapratis pareizi.
Lutera Lielajā katehismā, kur skaidrots
ceturtais bauslis, ir teikts, ka pret garīgajiem vadītājiem jāizrāda divkārša cieņa
un paklausība, jo viņi vada ar Dieva vārdu.
Man būtu ļoti svarīgi pārliecināties, kā ir
ar mani – vai esmu vadījis ar Dieva vārdu.
Esmu centies darīt visu pēc labākās saprašanas, taču man būtu nozīmīgi uzzināt
viņu viedokli.
Kā ir būt garīgajam tēvam?
J. V.: Es nevēlos pielīdzināt sevi kādam
baznīctēvam. Par tādiem parasti sauc tos,
kas ir mācījuši visu Baznīcu. Man vairāk ir
bijusi jāpiedzīvo spriedze starp atbildību
un gandarījumu, jo tad, kad jāpieņem
lēmumi, kas skar cilvēku likteņus, tas nav
vienkārši. Zem atbildības nastas ir spirdzinoši piedzīvot, piemēram, ka cilvēki
pastāsta, ka ir kaut ko ieguvuši no manas
līdzgaitniecības viņu garīgajā dzīvē. Arī
pēdējo notikumu sakarā esam saņēmuši
lielu atbalstu no citu zemju kristiešiem un
pateicību par mūsu Baznīcas teoloģisko
stāju. Pēc jūnija sinodes viesojos Milvokos, Amerikā, un tur viens cilvēks bija
speciāli atlidojis no Teksasas, lai mani
satiktu un pateiktu, ka Latvijas Baznīcas
lēmums ir vēsturisks, tāds, par kuru viņš
vēlas stāstīt visai pasaulei. Viņam tas bija
signāls, ka Baznīcas lejupslīde nav neatgriezeniska, ka pēkšņi viena Baznīca ir
izlēmusi pretēji tendencēm. Vairāki līdzšinējie partneri no Vācijas atsūtīja ziņu,
ka minētā sinodes lēmuma dēļ pārtrauc
sniegt mums finansiālo palīdzību, bet ir
sarosījušies citi vācieši, kuri sūta ziedojumus, lai mums palīdzētu. Tātad tam, ko
mēs darām, ir vērtība arī pāri robežām.
Ko praktiski nozīmē būt vadītājam
Baznīcā, kurā ir tik dažādi cilvēki?
J. V.: Man ir daži principi – cilvēku rīcību cenšos neuztvert personiski. Ja kāds
runā pretī maniem uzskatiem, es neuzskatu viņu par ienaidnieku. Vēl cenšos nesteigties – to man bieži pārmet. Ir jālūdz,
jāskatās, kā labāk visu atrisināt. Cenšos
rūpīgi raudzīties, vai tas, ko daži dara
pretēji lielākajam vairumam, ir pret mūsu
ticības pamatiem vai ne. Piemēram, ir
cilvēki, kas baznīcā vada seminārus par
eneagrammu. Lai saprastu, ko tur māca,
apmeklēju semināru, kuru vadīja mācītājs
Linards Rozentāls. Es nesaklausīju, ka
tajā būtu kas pret ticības patiesībām.
Tādā veidā cenšos dot vietu un iespēju
kalpošanai, kas nav pretrunā ar mūsu pamatnostādnēm. Kad ir acīmredzamas
pretrunas ar vienošanos par to, kā saprotam jautājumus, tad gan jāpieņem sāpīgi

lēmumi. Tā bija, piemēram, Jura Cālīša
gadījumā. Viņam tika piedāvātas dažādas
izdevības savu nostāju koriģēt. Viņš nebija
gatavs to darīt, tāpēc nācās šķirties.
Kā kalpošanas laikā esat mainījies?
J. V.: Ir grūti sevi no malas novērtēt,
taču atceros – dekāns Elijs Godiņš sacīja,
ka Baznīca šajos divdesmit gados vairākas
reizes ir prasījusi, lai es kļūstu par pilnīgi
citu cilvēku. Tas ir saprotams, jo dažādos
laikos bijušas dažādas vajadzības. Pašā
sākumā no manis gaidīja vienpersonisku
vadību, jo tāda bija tradīcija. Kādus desmit
gadus tā arī notika. Pēc tam ienāca jaunāka
garīdzniecības paaudze un parādījās vajadzība pēc demokrātiskām pārvaldes formām –
tās arī izveidojām. Tik demokrātiska kā
tagad Baznīca nav bijusi kopš LELB pirmsākumiem. Mums ir piedēvējuši varas centralizāciju, taču tie, kuri zina, kā Baznīca tiek
pārvaldīta, saprot, ka mūsu procedūras ir
atklātas un demokrātiskas. Bija laiks, kad
vairāk vajadzēja pievērsties arī Baznīcas un
valsts attiecību sakārtošanai, bija jānododas
jurisprudencei. Gāju uz Saeimu un piedalījos
likuma rakstīšanā par reliģiskajām organizācijām, bija jāveido līgums ar valsti, līgums
par Domu, Pēterbaznīcu. Vienā brīdī jutu,
ka likuma pantus ir vieglāk uzrakstīt nekā
sprediķi. Tad parādījās vajadzība gādāt par
dvēseļu kopšanu – pats izgāju garīgos vingrinājumus un pašlaik attīstām rekolekciju
modeli. Pa šiem gadiem esmu kļuvis vecāks,
to var just. Jaunībā biju straujāks, aktīvāks.
Tagad esmu mierīgāks un līdzsvarotāks. Katrai no šīm īpašībām ir savi plusi un mīnusi.
Kā mums vajadzētu svinēt lielo
reformācijas jubileju?
J. V.: Gribētu, lai tie kļūst par kopības
svētkiem, lai uz dievkalpojumu, kas paredzēts 2017. gada 28. novembrī Rīgas Domā,
sanāk mācītāji un draudžu locekļi no visas
Latvijas. Vēlos, lai mēs varētu to darīt ekumēniski atbildīgā veidā. Manuprāt, šie svētki
ir arī misijas svētki, jo uz tiem vērsta visas
pasaules uzmanība, – tā ir iespēja reformācijas vēsti nodot citiem cilvēkiem.
Ko jūs novēlat reformācijas svētkos?
J. V.: Iedziļināties savas Baznīcas saturā.
Tagad viens no biežāk lietotajiem vārdiem ir
„krīze”. Finansēs, veselības aprūpē, ceļu remontā, demogrāfijā un arī reliģijā mums ir
krīze. Pasaule par to runā. Krīze reliģijā
sākas tad, kad vairums sekotāju nav iedziļinājušies tās saturā. Jubilejas gadā novēlu tiem
simtiem tūkstošiem, kuri sevi pieskaita pie
luterāņiem, apgūt Mazo katehismu un pie tā
neapstāties, lai atjaunotu un papildinātu zināšanas par luterisko ticību. Novēlu iedziļināties arī garīgajā praksē – lūgšanu dzīvē,
Svēto Rakstu lasīšanā un apcerē, savas dvēseles kopšanā, izmeklējot sirdsapziņu un
lietojot žēlastības līdzekļus – absolūciju un
Svēto Vakarēdienu. Novēlu gan ar prātu,
gan sirdi iedziļināties savas ticības saturā!
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Sveicam Jēzus draudzē!
2016. gada 18. decembrī iesvētītie Jēzus draudzes locekļi

Annija Dobbermane
(24)
Nodarbošanās: bankas
darbiniece, studente
Vaļasprieks: mūzika

Kristīne Grundmane
(29)
Nodarbošanās: biroja
vadītāja apdrošināšanas firmā
Vaļasprieks: dziedāšana

Artis Daģis
(44)
Nodarbošanās: auto
krāsotājs
Vaļasprieks: grāmatu
lasīšana

Krists Eihmanis
(37)
Nodarbošanās: strādā
valsts sektorā
Vaļasprieks: pārgājieni

Elīna Eihmane
(29)
Nodarbošanās: nodokļu
inspektore
Vaļasprieks: dejošana
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Ričards Čodars
(19)
Nodarbošanās: students
Vaļasprieks: basketbols

Anna Līvmane
(23)
Nodarbošanās:
reklāmas aģente
Vaļasprieks: floristika,
rokdarbi, zīmēšana

Māra Kelle
(27)
Nodarbošanās:
bērna kopšanas
atvaļinājumā
Vaļasprieks:
peldēšana

Katrīna Līvmane
(23)
Nodarbošanās:
reklāmas aģente
Vaļasprieks:
zīmēšana, rokdarbi

Viesturs Krickis
(33)
Nodarbošanās:
strādā loģistikā
Vaļasprieks: dejošana

Roberts Škapars
(22)
Nodarbošanās:
strādā kinoteātrī
Vaļasprieks: sports

Marta Grīnberga
(21)
Nodarbošanās:
bērnudārza
audzinātāja
Vaļasprieks: ceļošana

Guntars Oliņš (36)
Nodarbošanās:
strādā autoservisā
Vaļasprieks:
basketbols, novuss

Vineta Kricka (31)
Nodarbošanās:
bērna kopšanas
atvaļinājumā
Vaļasprieks: dejošana

Šogad mēs īpaši atcerēsimies un
pārdomāsim pirms 500 gadiem notikušo
reformāciju, kas bija pagrieziena punkts
kristīgās ticības izpratnē un daudzu tā
laika ticīgo dzīvē un ikdienā. Arī mēs
joprojām piedzīvojam šī notikuma sekas.
Ir svētīgi ik pa laikam atgriezties pie
saknēm un atskatīties uz mūsu ticības
pirmsākumiem – uz tiem drosmīgajiem
un Dievam uzticīgajiem vīriem un
sievām, kas par spīti apstākļiem paļāvās
uz Dievu un atsaucās Viņa aicinājumam
nest Labo Vēsti tautām, kuras to vēl
nebija dzirdējušas. Cilvēku dzīve tika
mainīta, un arī mēs esam šī stāsta
mantinieki. Lai šis aizkustinošais un
iedvesmojošais stāsts par mūsu tautas
vēsturi kalpo mums par iedrošinājumu
un atgādinājumu, ka Dievs, kam mēs
kalpojam un ko saucam par savu Tēvu,
ir visuvarens un Viņam nekas nav
neiespējams!

Brāļu draudzes Vidzemē. „Nu nāk
latvju Pestītājs”
Beidzās Lielais Ziemeļu karš (1700–
1721), un beidzās „labie zviedru laiki”.
Kārlis IX bija rūpējies arī par latviešu
zemnieku stāvokli (Glika Bībeli sauc arī
par Kārļa IX Bībeli), bet tagad Vidzemē
iestājās krievu laiki. Pēteris I atdeva
muižniekiem tiesības, pamatojoties
uz „nekad neredzētu dokumentu”.
Muižnieki tagad drīkstēja zemniekus
pērt, sodīt, uzlikt milzīgas nodevas
un nogriezt ausis vai iededzināt zīmi
pierē, ja viņi mēģinātu bēgt (1719. g.).
Krievijā zemnieki bija vergu stāvoklī. Par
„nekad neredzēto dokumentu” neviens
pierādījumus neprasīja.
Bez visa tā muižnieki bija atklājuši,
ka var nopelnīt daudz vairāk, ja labību
pārvērš degvīnā, un Vidzemē sākās
īsti degvīna plūdi. Daļa produkcijas
tika sūtīta uz pilsētām. Vidzemē bija
933 krogi un tikai 29 skolas. Degvīns
ieguva nosaukumu „šķidrā maize”.
Zemnieki slīcināja bēdas krogos; ir arī
jēdziens „baznīckrogs”, tātad bieži vien
tas atradās netālu no baznīcas.
Taču ap 1740. gadu sāka notikt
dīvainas lietas: krogi un cietumi tukši,
cilvēki kļuvuši saticīgāki, priecīgāki,
laipnāki... Kas noticis? Izrādās, ka ap
1729. gadu Vidzemē bija ieradušies
tā sauktie Hernhūtes Brāļu draudzes
sludinātāji. Viņi nāca no Saksijas,

Bertelsdorfas, netālu no Hutberga
jeb Pasargāšanas kalna, kur grāfa
Cincendorfa īpašumā atradās šīs brālības
centrs. „Hernhūte” nozīmē „Tā Kunga
pasargātība” – tā šo apmetni bija
nosaukuši čehu un vācu brāļi. Grāfs
Cincendorfs brāļiem sagādāja valdības
atļauju ierasties Latvijā – viņš ieradās
Rīgā un ieguva atļauju sūtīt uz Vidzemi
un Rīgu brāļus un māsas, „kas varētu
darīt labu iespaidu uz tautas tikumību” –
tāds bija atļaujas pamatojums.
Šie brāļi bija apmēram 50 vienkārši,
sirsnīgi čehu un vācu tautības cilvēki,
pārsvarā amatnieki. Viņu vadītājs bija
čehu namdaris Kristians Dāvids, brālis
no Morāvijas, kas bija arī Hernhūtes
dibinātājs. Draudze, rokas uzlikdama,
viņu svētīja ceļam pie latviešiem.
Ģenerāliene Hallarte viņus laipni un
priecīgi uzņēma savā Valmiermuižā. Drīz
vien viņi iemācījās latviski, un tauta tos
sauca par vācbrāļiem. Kopā ar vietējiem
ļaudīm viņi strādāja smagos muižas
darbus un lūdza Dievu atvērt ceļu uz
latviešu sirdīm. Pacietīgi un pazemīgi viņi
stāstīja par Pestītāja krusta ciešanām un
mīlestību uz visiem cilvēkiem. Šī vēsts –
Kristus ir arī viņu Pestītājs – atrada
ceļu uz latviešu un arī dažu muižnieku
sirdīm. Jēzus Kristus ir arī latviešu
Pestītājs, Viņš krusta nāvē gājis, cietis,
miris un augšāmcēlies arī par latviešu
grēkiem, un arī latvieši ir Dieva mīļotā
tauta. Jēzus Kristus līdz mielēm un nāvei
ir izcietis pasaules netaisnību un mīl
atstumtos – šādas atziņas latviešiem
izskanēja pirmo reizi – kā jaunums, kā
atklāsme.
Cilvēki nožēloja un raudāja par
saviem grēkiem, atdeva nozagtās
mantas, lūdza piedošanu tiem, kam

darījuši pāri, uzrādīja un apara elku
upurvietas un atsacījās no dažādām
māņticībām. Gaujas krastā ģenerālienes
Hallartes īpašumā, tā sauktajā Jēra
kalnā, sākās intensīva celtniecība.
Tika celts vesels ēku puduris dažādām
vajadzībām.
1739. gada Vasarsvētkos Valmierā
sākās varena atmoda, kas īsā laikā
izmainīja visu tautu. Svinības notika zem
klajas debess Gaujas krastā, diakonāta
priekšā. „Pār šiem cilvēkiem atvērās
Dieva valstības debesis, no kurām pār
viņu dvēselēm izlija Svētais Dieva Gars
[..] Šī gada Vasarsvētki bija īpašas žēlastības dienas. No šī brīža daudzi modinātie skaita savu apžēlošanas laiku,” rakstīja
vācbrālis Buntebarts. Pār Vidzemi atvērās debesis, un uz Valmieras Jēra kalnu
plūda zemnieki no tuvas un tālas apkārtnes. Cilvēki dziedāja slavas dziesmas
Dievam, bet latviešu mīļākā dziesma bija
„Nāc nu, latvju Pestītāj” pēc M. Lutera
dziesmas „Nu nāk tautu Pestītājs”.
Notika cilvēku personīga atgriešanās
pie Kristus un dzīves likšana Dieva
rokās. Latvieši vairs nav sērdieņi. Tagad
viņiem ir advokāts, pārstāvniecība pie
Visuaugstākā.

Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti:
R. Feldmanis „Latvijas baznīcas vēsture”,
G. Ceipe „Dieva tautas dzimšana”,
U. Ģērmanis „Latvijas vēsture”
Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” nākamajos numuros!
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Lūdzam informēt
draudzes lietvedi, ja
ir mainījusies Jūsu
dzīvesvietas adrese vai
tālruņa numurs!

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
Virsmācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.

Ekskursija „Pa Mārtiņa Lutera vietām”

SIRSNĪGI SVEICAM!

10.06.2017.–16.06.2017.
Vitenberga–Eislēbene–Eizenaha–Vartburga–Erfurte–
Drēzdene–Hernhūte–Vroclava
Ceļā dosimies ar autobusu, būs nodrošinātas
naktsmājas un brokastis.
Kopējās izmaksas vienai personai –
aptuveni 240 EUR.
Pieteikšanās pie Jolantas Cukures (tālr. 28377608).
Tuvāka informācija pie ekskursijas vadītāja
Alfa Trepša (tālr. 29473896).

2016. GADA NOVEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (remontam, Svētdienas skolai, Alfa kursam u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Reprezentācijas izdevumi (kartītes u. c.)
Grāmatas
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Apkure
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remontdarbi
Degviela
Elektrība
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Pasta izdevumi
LEAF izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kancelejas preces
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā
Redaktore: Alise Pīrāga

4398
2745
2305
268
80
9796

3783
2407
853
596
582
550
380
240
190
165
150
150
119
90
85
73
68
65
45
37
36
36
27
22
10
10759

Ženija Dambure
Biruta Sproģe
Imants Piro
Antonija Indersone
Ilga Rūba
Ilze Cilinska
Anna More
Zaiga Ceple
Vija Landmane
Inga Suharuka
Pēteris Grāvlejs
Georgs Dmitrijevs
Ligita Štrausa
Kārlis Tomsons
Una Šaltene
Gints Freibergs
Anita Šteinberga

96
87
85
85
80
80
80
80
75
75
75
75
65
60
50
45
45

KRISTĪTI
Vineta Kricka
Viesturs Krickis
Guntars Oliņš
Roberts Škapars

IESVĒTĪTI
Ričards Čodars
Artis Daģis
Annija Dobbermane
Elīna Eihmane
Krists Eihmanis
Marta Grīnberga
Kristīne Grundmane
Vineta Kricka
Viesturs Krickis
Anna Līvmane
Katrīna Līvmane
Guntars Oliņš
Roberts Škapars

LAULĀTI
Ivars Ikaunieks un Ilze Vītoliņa

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Erberts Bikše, Augusts Kolms, Edgars Gertners, Vita Rudzīte,
Ilna Estere Meldere, Irēna Vilberga, Ilze Kolma, Jolanta Cukure
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(06.01.)
(21.01.)
(11.01.)
(14.01.)
(08.01.)
(12.01.)
(08.01.)
(25.01.)
(01.01.)
(05.01.)
(17.01.)
(24.01.)
(27.01.)
(09.01.)
(18.01.)
(11.01.)
(17.01.)

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
Kora mēģinājumi
ceturtdienās plkst. 19.30
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!
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:
Rīgas 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"

