Bībele ir mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties.

„Bībele ir mūsu vīnadārzs.
Tajā mums visiem būs strādāt un nopūlēties,” – tā reiz
sacījis Dr. Mārtiņš Luters. Bībeli viņš salīdzina ar vīnadārzu,
kurā esam aicināti strādāt un
darboties. Ja kāds ierīko vīnadārzu, tad taču tādēļ, lai kādudien gūtu augļus. Lai ražu
iegūtu, nepietiks ar to, ka šad
un tad atnāksim paskatīties
uz dārzu no malas. Dārzā ir
jāieiet, līdzi ņemot darbarīkus,
un ir regulāri jāstrādā. Tikai
tā var cerēt uz labu ražu.
Dārzs nav parks, kur vienkārši pastaigāties, baudot ainavu,
un pat parkā kādam ir čakli
jāstrādā, lai parks saglabātu
savu pievilcību un būtu baudāms. Bībele ir kā dārzs, kura
augļi mums jābauda, jo tajos
ir mūsu mūžīgā izglābšana un
dzīvība. No šī dārza augļiem
mums jādod tālāk arī citiem,
lai, sajutuši augļu saldmi, arī
viņi saprastu, ka ir ielūgti
Bībeles dārzā.
Lai baudītu labumu no Bībeles vīnadārza, dažas lietas ir
patiesi svarīgas. Vispirms,
Bībelē ir jāieiet. Tas nozīmē, ka
nepietiek ar to, ka šad un tad
uzmetam acis plauktā gulošajai Bībelei, – Bībele ir jāatver
un ir jāsāk to lasīt. Tā tad arī

ir mūsu ieiešana Bībeles dārzā. Tam vajadzēs veltīt laiku –
dārzu nevar iekopt dažās
minūtēs. Lai iegūtu Dieva sagatavoto labumu, Bībeles
lasīšanai būs jāvelta pietiekami daudz laika, turklāt regulāri.
Lai pareizi izprastu to, ko
Dievs saka, ko Viņš dod,
Bībele būs jāstudē, tajā būs
jāiedziļinās – būs jārok dziļāk.
Šī dziļākrakšana patiesi vada
pretī lielākai auglībai.
Lai darbu varētu paveikt
labi, ir vajadzīgi darbarīki –
īstie, atbilstošie. Bībeles
dārzā varētu palīdzēt tādi
darbarīki kā Bībeles konkordance, Bībeles vārdnīca, uzticami Bībeles grāmatu komentāri. Jā, ir svarīgi Bībeli ne
tikai lasīt, bet arī pareizi
saprast, lai pēc tam Dieva
vārdā teikto pareizi varētu
pielietot dzīvē. Dr. Mārtiņš
Luters Bībeles vīnadārzā bija
īsts darbarūķis. Viņš Bībeli
tulkoja tautas valodā, un
bija tik svarīgi, lai katrs
Bībelē rakstītais vārds būtu
precīzs un uzticams, pareizi
uztverams un saprotams.
M. Luters bija iepazinies ar
daudzu sava laika izcilāko
teologu Bībeles tekstu komentāriem. Uz galda līdzās viņam

/M. Luters/

bija Vecās un Jaunās Derības
teksti oriģinālvalodās – ebreju
un grieķu valodā. Viņa mērķis
bija iegūt labākos, pilnīgākos
augļus no Bībeles, no Dieva
vārda, augļus, kas patiesi ir
uzticami un nes sevī pestīšanu.
Mēs varam teikt: „Pateicība
Dievam!” – Mārtiņš Luters šos
Dieva vārda augļus, kas
sniedz pārliecību par mūžīgu
izglābšanu, sev atrada, turklāt viņā bija liela dedzība
arī citiem rādīt un mācīt, kā
Dieva vārdu lietot pareizi –
tā, ka tiek iegūta svētība, ne
posts. Jā, Dieva vārdu var
lietot arī sev un citiem par
postu, ja to izrauj no konteksta un interpretē, savu
kārību, iegribu vadīti. Savulaik daudzos jautājumos tas
bija Romas katoļu Baznīcas
posts, un, par nožēlu, tas
kristietībā sastopams arī
mūsdienās.
Lai gūtu augļus no Dieva
vārda, ar to ir jādarbojas, taču
interesanti – sākot ar to darboties, izrādās, ka lielāko darbu –
sirds un dzīves pārvēršanu
svētībā un auglībā – paveic
pats Dieva vārds. Jūs nekur
neatradīsiet, ka, piemēram,
Mārtiņš Luters būtu lielījies ar
to, cik daudz viņš paveicis, no-
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pūloties Bībeles vīnadārzā, bet jūs
atradīsiet daudz viņa liecību, ka
Dieva vārds ir paveicis visu viņā un
tad caur viņu – citos. Un tā patiesi
ir – kad darbojamies Bībeles dārzā,
visu īsto un lielo darbu mūsos paveic Dieva vārds.
Bībelē lasām, ka Dieva vārds
ir kā sēkla, kas krīt mūsu sirdī,
iesakņojas, aug un nes bagātīgus
augļus mūžīgai dzīvei. Dievs caur
savu vārdu strādā un nopūlas pie
mums. Ja Viņš to nedarītu, visi
mūsu pašu pūliņi nenozīmētu
neko. Vai Dieva darbs pie mums
izdosies? Pravieša Jesajas grāmatā lasām: „Jo, kā līst lietus un
sniegs krīt no debesīm, un turp
vairs neatgriežas, bet gan veldzē
zemi, uzplaucē to un diedzē, dod
sēklu sējējam un maizi ēdējam,
tā būs ar manu vārdu, kas iziet
no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko
es esmu gribējis, paveic to, kādēļ
es to sūtījis.” (Jes 55:10, 11)
Redzi, tev jādarbojas Bībeles
vīnadārzā un Dievs caur savu
vārdu darīs pie tevis savu
svētījošo darbu. Viņa darbs nekad
nebūs veltīgs. Kristus kā Dieva
pilnīgākais, visu piepildošais Vārds
cilvēcei neatgriežas godībā bez
ieguvuma. Viņš ņem līdzi arī tevi.
Pateicībā, esot kopā ar daudziem
citiem Bībeles vīnadārzā,
mācītājs Erberts

JŪNIJS

P

O

T

C

P

S

Sv

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Mēneša lozungs:
„Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem.” /Apd 5:29/

18. jūnijā pēc dievkalpojuma –
Voldemāra Lauciņa lekcija „Ievads Mārtiņa Lutera dzīvē un darbos”.

Sveicam Jēzus draudzē!
2017. gada 21. maijā
iesvētītie Jēzus
draudzes locekļi

Draudzes finanses 2016. gadā
Visa 2016. gada garumā draudzes
finanšu rādītāji ik mēnesi tika publicēti
izdevumā „Jēzus Draudzes Dzīve”.
2017. gada sākumā atskaites par
2016. gadu tika iesniegtas LELB
Virsvaldē un, tā kā esam sabiedriskā
labuma organizācija, arī Valsts ieņēmumu dienestā. Katra veida atskaitē iekļaujamo rādītāju kopums un datu grupēšanas prasības atšķiras, tāpēc šajā rakstā
vairāk aplūkoti ieņēmumi pa to veidiem
un izdevumi atbilstoši noteiktajām sabiedriskā labuma darbības jomām, papildinot ik mēnesi publicēto informāciju.
Vispirms par draudzes ieņēmumiem.
2016. gadā dievkalpojumu kolektēs saņemti 30 tūkstoši eiro, savukārt kazuā-

Ilze Paraģe (48)
skolotāja

Sabīna Baumane (25)
projektu vadītāja

lijās (par kristībām, laulībām) apmēram
3 tūkstoši eiro.
Saņemtie ziedojumi no privātpersonām Latvijā 2016. gadā veido 64,8 tūkstošus eiro, no kuriem 48,4 tūkstoši
eiro saņemti noteiktam mērķim (mērķziedojumi). Vēl 7,5 tūkstoši eiro saņemti
no Latvijā reģistrētām juridiskajām
personām, bet apmēram 10,5 tūkstoši
eiro – no ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām. Gada laikā kā mērķziedojumu kolekte noteiktam mērķim
(apskaņošanas sistēmai) saņemts mazliet vairāk nekā 1 tūkstotis eiro. Kopā
ziedojumos 2016. gadā saņemti 83,9 tūkstoši eiro, no tiem kā mērķziedojumi –
66,5 tūkstoši eiro.

Elizabete Čodare (17)
skolniece

Matilde Kolma (16)
skolniece

llze Madara Ikauniece (22)
auklē bērniņu

Markuss Haralds Lūsis (18)
skolnieks
Edgars Valdemārs (40)
jūrnieks
Toms Koļesņikovs (23)
meža inženieris

Aivars Kalniņš (64)
pensionārs

Aivars Mickevičs (36)
būvinženieris
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Ance Strade (24)
kostīmu pārzine teātrī

Gustavs Jānis Mežciems (17)
skolnieks

Henrijs Rolands Kalniņš (15)
skolnieks

Māris Siliņš (52)
uzņēmējs

Kaspars Bergholcs (37)
tirdzniecības konsultants

Māra Priedīte–Abricka (28)
logopēde

Lauris Bušmanis (28)
strādā Nacionālajos
bruņotajos spēkos

Una Līce (19)
studente

Evelīna Ceipe (18)
skolniece

Monta Zandarte (25)
strādā lidostā

Rihards Krjučins (30)
strādā tūrisma jomā

Dāvis Immurs (25)
ģeogrāfs

Ieva Žeimunde (27)
studente
Vairis Bīriņš

Harijs Andersons (30)
ugunsdzēsējs– glābējs

Krista Zukure (26)
strādā bankā

Maiga Zariņa (77)
ārste

Citi ieņēmumi kopā veidoja 31,7 tūkstošus eiro, no kuriem 19 tūkstoši eiro
bija par īpašumu apsaimniekošanu saņemtais un tālāk pašvaldībai samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis,
6,6 tūkstoši eiro – saņemtā īpašumu
nomas maksa, 5,8 tūkstoši eiro – nometnes dalības maksa, kā arī 300 eiro – dažādi citi ieņēmumi. Ieņēmumi kopā gada
laikā sasniedza 148,6 tūkstošus eiro.
Atbilstoši atskaitēs minētajam saņemtie ziedojumi izlietoti saskaņā ar sabiedriskā labuma darbības jomām – kultūras
veicināšanai, labdarībai un izglītības veicināšanai. Kultūras veicināšanai atbilst
izdevumi, kas saistīti ar baznīcas ēkas
kā kultūras pieminekļa remontu un
uzturēšanu, kā arī ar draudzes mūzikas
dzīves organizēšanu un kora darbību.
2016. gadā izdevumi, kas attiecināti uz
kultūras veicināšanas aktivitātēm, veidoja 21,3 tūkstošus eiro. Izdevumi labdarībai saistīti ar plašo diakonijas darbu un
visu veidu palīdzības sniegšanu; gadā
kopā tie veidoja 45,6 tūkstošus eiro.
Savukārt izdevumi saistībā ar izglītības
veicināšanu – no ziedojumiem finansētie
nometnes izdevumi, dažādu lekciju,
kursu un apmācības izdevumi – gada
laikā veidoja 8,7 tūkstošus eiro. Nometnes izdevumu finansēšanai izmantota arī
visa saņemtā nometnes dalības maksa.
Papildus finansējumam, kas saņemts
ziedojumu veidā, arī cits saņemtais finansējums – no kolektēm, kazuālijām, īpašumu nomas un citiem ieņēmumiem –
izlietots atbilstoši nolikumā paredzētajiem draudzes mērķiem un uzdevumiem:
pasludināt Dieva vārdu un svinēt sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu
garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu
un pieaugtu ticībā un svētdzīvē. Visu
praktiskā darba atsevišķo izdevumu pozīcijas ik mēnesi var redzēt ieņēmumu
un izdevumu tabulā izdevumā „Jēzus
Draudzes Dzīve”. Kopumā draudzes izdevumi 2016. gadā veidoja 156,9 tūkstošus eiro.
Paldies Dievam par Viņa žēlastību un
pastāvīgo gādāšanu par visām draudzes
vajadzībām un kalpošanas jomām. Paldies visiem, kas savu iespēju robežās
ir iesaistījušies draudzes aktivitātēs un
snieguši finansiālu atbalstu. Paldies ikvienam, kas draudzi un visas kalpošanas
jomas aizvien patur savās aizlūgšanās.
Finanšu nozare

2016. gads
Jēzus draudzē
„Pateicieties Kungam, piesauciet
Viņa vārdu!” (Jes 12:4)
Pateicība vienmēr liek mazliet palūkoties atpakaļ. Tā ir iespēja izvērtēt
piedzīvoto, pārdomāt sasniegto un pamanīt ticības svarīgumu katrā dzīves
solī. Lūkojoties atpakaļ uz 2016. gadu
draudzes dzīvē, varu teikt, ka tas bija
jaunu atklājumu, kopīgas ticības un pāri
visam Dieva žēlastības gads. Es Kungam
pateicos par aicinājumu būt starp jums
ar savu kalpošanu. Pateicos par jūsu
lūgšanām, iedrošinājumu un vērtīgām
sarunām. Pateicos par jūsu kalpošanu,
par laiku un atbildību, ar kādu esat
līdzdalīgi draudzes dzīvē. Par to visu
Kungam ir jāpateicas. Šeit pavisam īsi
atcerēsimies mūsu draudzes svarīgākos
2016. gada notikumus un pateiksimies
Dievam par kopīgi piedzīvoto!
•
Saskaņā ar LELB Satversmi šajā
gadā mums bija jāievēl jaunā draudzes
padome, tādēļ 3. un 17. janvārī tikās
nominācijas komisija, lai izvirzītu kandidātus jaunajam draudzes padomes sastāvam.
•
13. martā notika vēlēšanas un
tika ievēlēta jauna draudzes padome
un revidenti. Par draudzes priekšnieku
atkārtoti ievēlēts Māris Pētersons. Jaunā
draudzes padome amatā tika svinīgi
ievesta 17. aprīļa dievkalpojumā.
•
10. aprīlī pie mums viesojās
mācītājs Juris Uļģis ar lekciju „Mistiķi jeb
entuziasti Baznīcā – posts vai svētība?”
•
24.–29. jūlijs – draudzes vasaras nometne, kuras tēma – „Četri dārzi”.
Šoreiz ciemojāmies viesu namā „Līcīši”
skaistā Daugavas krasta ielokā. Mūsu
kopīgajās Bībeles stundās apstājāmies
pie četriem svarīgiem dārziem Bībelē:
1) Ēdenes dārzs, 2) Ģetzemanes dārzs,
3) Golgātas dārzs, 4) Apsolījuma dārzs.
Šie četri dārzi gan tiešā, gan pārnestā
nozīmē runā par Dieva klātbūtni pasaulē
un cilvēkā.
•
23. un 24. septembrī jaunā
draudzes padome devās izbraukumā uz
Lēdmani. Šo laiku pavadījām sadraudzībā,
klausoties lekcijas un kopīgi pārdomājot
draudzes dzīves turpmāko virzību. Mācītājs Jānis Cepurītis bija sagatavojis lekciju par konfesionālo identitāti un Baznīcas vietu ticības dzīvē. Īpaši tika izcelta
luteriskā apziņa, tās izkopšana un vērtība.

Luters ļoti cīnījās ar vainas sajūtu
un spēcīgām bailēm no Dieva un elles.
Viņš sūdzēja grēkus 20 reizes
dienā un sodīja miesu, gulēdams
uz aukstas klona grīdas.
Reiz, studējot Vēstuli romiešiem,
viņš atklāja attaisnošanu ticībā. Tas
piepildīja Luteru ar lielu mieru un
uz visiem laikiem izmainīja gan
viņa dzīvi, gan skatījumu, kas
turpmāk atklājās arī viņa
darbos un mācībā.

•
9. oktobrī pie mums viesojās
un dievkalpojumā sprediķoja sens mūsu
Baznīcas draugs un brālis Kristū mācītājs
Terijs Heizī (Terry Hoese).
•
9. decembrī LELB arhibīskaps
Jānis Vanags apstiprināja mācītāju Jāni
Cepurīti draudzes virsmācītāja amatā.
•
Gada nogale visu konfesiju ticīgajiem bija īpaša. Rīga uz pāris dienām
kļuva par Tezē kopienas Eiropas tikšanās
vietu. Arī mūsu draudze kalpoja ar viesmīlību. Svētceļniekiem tika dotas naktsmājas, tika pavadīts laiks sadraudzībā un
lūgšanās. Gatavojoties šim notikumam,
4. decembrī mūsu baznīcā notika Tezē
lūgšanu vakars. Tā bija laba iespēja
kopīgi dziedāt, būt klusumā un lūgšanās.
•
Pēc Ziemsvētkiem, 25. decembrī,
pulcējāmies, lai sadraudzībā svinētu Kristus dzimšanas svētkus. Šī gada draudzes
eglīte bija radoša pēcpusdiena ar kopīgu
muzicēšanu, dziesmām un dzeju.
•
29.–31. decembris – Tezē Eiropas tikšanās Rīgā.
Savā un mācītāja Erberta vārdā
gribu īpaši pateikties tiem no jums,
kuri ar ziedojumu atbalstīja baznīcas
apskaņošanas sistēmas nomaiņu. Kopā
šim mērķim līdz šī gada maijam tika
saziedoti 1901,59 EUR. Ar šo summu
pietiek, lai plānoto paveiktu, un lielākā
darba daļa jau ir izdarīta: izvilktas
jaunas vadu līnijas, jauns risinājums
austiņām (pirmajos divos baznīcas
solos), jaunas skandas baznīcas zālē,
jauns skandu izkārtojums balkonā, jauni
mikrofoni mācītājiem, apskaņota
Torņa istaba un ieejas vestibils, veikts
kapitālais remonts vienam no jaudas
pastiprinātājiem. Mūsu baznīcas īpašā
akustika prasīja ne mazums izdomas un
pūļu, lai skaņa būtu pietiekama un kvalitatīva. Vēl palikuši nelieli nobeiguma
darbi, un tad viss iecerētais būs paveikts.
Lai Dievs arī turpmāk mūs svētī labiem
nodomiem un darbiem!

Pateicībā
mācītājs Jānis Cepurītis
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Kad LAIMDOTAI KALNAI teicu,
ka intervijā runāsim par Bībeli un
Dieva vārda studēšanu, viņa uzreiz
izsaucās: „„Tavs vārds ir manu kāju
spīdeklis un gaišums uz maniem
ceļiem” (Ps 119:105) – šis pants ir
mans vadonis visos manos ceļos!”
Par to arī runājām – par Dieva
vārdu, kas spēcina un iedvesmo, par
ciešanām, par kurām pateikties, un
piepildītiem sapņiem.
Alise Pīrāga

Jūs Jēzus draudzē oficiāli esat jau
no 1991. gada. Kā nonācāt līdz mūsu
draudzei?
Pēc tam, kad tēvu, kas bija luterāņu
mācītājs Teodors Valters, izsūtīja uz
Krieviju, es no Budbergas atbraucu uz
Rīgu un sākumā gāju uz Reformātu draudzi Mārstaļu ielā, kur kalpoja mācītājs
Haralds Kalniņš. Es biju tikko beigusi
vidusskolu un pārcēlusies uz Rīgu, meklējot darbu. Mācītājs Kalniņš bija brīnišķīgs
un kļuva par manu garīgo tēvu. Tas bija
īpaši svarīgi laikā, kad mans tēvs sešus
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gadus bija prom izsūtījumā. Kad padomju vara Mārstaļu ielas namu draudzei atņēma, mācītājs Kalniņš sāka kalpot Jēzus
draudzē. Es līdz ar viņu pārnācu uz šo draudzi.

gadiem, kad līdz ceturtajai klasei vēl
varēju mācīties ticības mācību, – tas bija
brīnišķīgi.

Kas jums patīk luteriskajā Baznīcā?

Protams! Mums mājās katru rītu bija
lūgšana pie altāra. Mēs arī dziedājām
korāļus no Dziesmu grāmatas. Manam
tēvam bija ļoti laba balss. Arī vakaros
mums kopā bija lūgšanas. Tētim nebija
dēla, mēs bijām trīs māsas. Viņš ļoti gribēja, lai kāds sekotu viņa pēdās mācītāja
amatā, un tagad redzu, ka viņa vēlme
tiešām ir piepildījusies, – mana meita
Kristīna ir sludinātāja, misionāre.

Man ļoti patīk, ka mums ir Svētais
Mielasts, kas ir ne tikai piemiņas mielasts, bet mēs baudām tieši Kristus miesu
un asinis. Pēc Mielasta es esmu piepildīta
ar tādu spēku un brīnišķu sajūtu! To nevaru izteikt, varu vien Tam Kungam pateikties! Tāpēc nesaprotu, kāpēc ir cilvēki, kas negrib nākt uz dievkalpojumu
un pie Mielasta. Man tas ir ļoti vajadzīgs.
Kā bija padomju laikā būt mācītāja bērnam?
Bauskas vidusskolā direktors mūs ļoti
uzpasēja. Bauskā gāju luterāņu baznīcā –
mums neaizliedza, bet bija, kas izseko,
tāpēc arī, skolu beidzot, manā raksturojumā nekas labs nebija rakstīts. Bet atceros arī labos laikus pirms padomju

Vai jūs ģimenē kopā lasījāt Bībeli?

Esmu dzirdējusi, ka jums ir ļoti
talantīga, muzikāla ģimene.
Jā, arī man ir laba balss, es savulaik
mācījos mūziku privātstundās. Manam
tētim bija ļoti laba dzirde, viņš visu varēja uz klavierēm spēlēt pēc dzirdes. Viņš
spēlēja arī mutes ermoņikas. Citi teica,
ka viņa tenora balss ir tik laba, ka viņam
jāiet strādāt operā par solistu. Es savu-

laik dziedāju korī „Juventus”, un ar to
izbraukājām daudzas zemes. Man ļoti
patīk ceļot.
Mārtiņš Luters ir teicis: „Bībele ir
mūsu vīnadārzs. Tajā mums visiem
būs strādāt un nopūlēties.” Kā jums
liekas – ko nozīmē strādāt un nopūlēties Bībeles vīnadārzā?
Kas tur ko nopūlēties! Bībele man dod
spēku un izturību! Bet nopūlēties vajag,
atliekot laiku Bībeles lasīšanai. Mans
laiks tagad ir no rītiem – es stundu pusotru noteikti lasu Dieva vārdu, lūdzu un
aizlūdzu par savējiem un draudzi. Draudzes māsas man piezvana un lūdz aizlūgt.
Es ilgus gadus darbojos diakonijā. Kolīdz
mūsu draudzē izveidojās diakonija, es
tur sāku kalpot. Mēs gājām pie veciem
cilvēkiem, kopā lūdzāmies un lasījām
Rakstus, nesu viņiem „Jēzus Draudzes
Dzīvi”, izvadājām svētku paciņas. Es vēl
joprojām aizbraucu ciemos pie kādas
māsas, kas vairs nevar atnākt uz baznīcu. Mēs runājamies, kopā lūdzamies un
lasām Dieva vārdu.
Bībele mani iedvesmo, tā dod man
prieku un sapratni! Šodien izlasīju Vēstules romiešiem 12. nodaļu – kolosāla!
Piedod, nepārmet, nesatraucies, dod tam,
kam vajadzīgs, palīdzi – kaut ar labu
vārdu vai mīļu acu skatu! Tas mums ir
vajadzīgs, bet pats cilvēks to nevar, mans
spēks ir vājš. To var izdarīt tikai Tā Kunga
spēkā! Esmu izlasījusi visu Bībeli un
gājusi arī uz Bībeles skolām, Mazo Lutera
akadēmiju. Savulaik diakonijā kopā ar
mācītāju Pavasaru studējām Jesajas grāmatu. Bībele ir mans vadonis. Ja arī ir
smagi brīži, tad es krītu ceļos un ņemu
Bībeli. Kad nāca karš un mēs ar ģimeni
bēgām projām, mēs cerējām, ka varēsim
kā citi aizbraukt uz Vāciju vai Ameriku,
bet Dievs tā nebija lēmis, jo Iecavā mūs
pārsteidza krievi. Kad pāri lidoja lidmašīnas un mežā no šāvieniem lūza koki, mēs
slēpāmies grāvī. Tad es lūdzu Dievu, lai
Viņš mani paņem projām, ja paņems
arī manus vecākus. Man ļoti negribējās
palikt dzīvai, ja paņemtu prom vecākus.
Mēs visi izglābāmies. Tētis pēc atgriešanās no Sibīrijas kalpoja līdz pat 84 gadu
vecumam un nodzīvoja 95 gadus! Atceros – ka kara laikā mums visām trim māsām pie krūtīm bija piesprausts 91. psalms.
Es no māsām esmu visvecākā un, paldies
Dievam, vēl turos! Dzīve nav rožu lauks –
arī tagad, kad ir kādas problēmas, es
Dievam par visu pateicos un nekreņķējos, kas būs rīt vai parīt. Nepaliec nevienam neko parādā, jo tu nezini, cik daudz
laika tev ir dots dzīvot!

Vai Bībelē varam atrast atbildes
uz visiem dzīves jautājumiem?
Ja Dieva Gars darbojas, tad var atrast.
Pats tu neatradīsi. Dieva Gars man pasaka, un tad es atrodu atbildes uz visiem
jautājumiem.
Jūs vadāt arī mājas grupiņu.
Jā, 1995. gadā es sāku vadīt mājas
grupiņu, jo Dievs mani uzrunāja, ka arī
man vajag mājas grupiņu. Daudzi jau ir
aizgājuši mūžībā, bet tie seši, kas tagad
esam, vienmēr sazvanāmies un lūgšanās
visu liekam Dieva priekšā.
Ko tas mums dod, ka ne vien katrs
atsevišķi, bet arī kopā lasām Bībeli?
„Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā
Vārdā, tur Es esmu viņu vidū” (Mt 18:20).
Tu vari arī viens pats lūgt savā kambarī,
bet kopā visam ir lielāks svars. Kad kopā
studējam Bībeli, tad katrs izsakām savu
viedokli, kā to izprotam, un dalāmies
pieredzē.
Bībeli mēs lasām, lai iepazītu Dievu,
bet, to lasot, noteikti daudz ko uzzinām arī par sevi.
Jā, ļoti daudz kas atveras! Jo biežāk
lasa, jo dziļāk tas ieķeras sirdī. Bībele ir
izlasīta jau daudz reižu, bet ir jālasa vēl –
tas ir spēka avots! Dažreiz jūtu, ka pielavās egoisms, nenovīdība, salīdzināšanas kāre. Kāpēc viņam ir tā, bet man
citādi? Kāpēc man nesanāk tāpat kā tam
otram? Bet Tas Kungs noliek pie vietas
un pasaka: tam, kam ir daudz dots,
daudz ir jāatdod. Un man ir ļoti daudz
dots! Reiz man bija uznākusi sevis nenovērtēšana – kāpēc es to nevaru izdarīt
tā, kā vajadzētu? Tad saprotu, ka tas
nav bijis Dieva prāts visu paveikt tā, kā
biju iecerējusi, un ka man tas nav vajadzīgs, bet viss, kas ir nepieciešams tieši
man, man jau ir! Nevis tas, kas ir otram
dots, bet tas, kas nepieciešams man.
Katram ir dota sava dāvana un savs uzdevums dzīvē. Gluži kā teikts Bībelē – ne
visi varam būt pravieši, dziedinātāji, mācītāji, bet katram Dievs devis savu uzdevumu un talantu. Esmu priecīga un apmierināta ar to, kas man ir dots, bet
reizēm tomēr vēl iznāk sev pārmest, ka
kaut ko būtu varējusi izdarīt labāk.
Ko jūs tādās reizēs darāt? Kā cīnāties?
Es nometos ceļos pie Tā Kunga un

lūdzu piedošanu. Ja esmu ko nepareizi
izdarījusi, saku, ka labošos, un lūdzu
Viņa palīdzību, lai skaidrāk varētu saklausīt Viņa balsi. Nevis savu balsi. Un
tad tā arī ir tā balss, kas dod atbildi, kad
uznāk šaubas un neapmierinātība.
Tas Kungs vienmēr manus sapņus ir
piepildījis, tāpēc es Viņam esmu lielu pateicību parādā un gribētu vēl kalpot, palīdzēt un labu darīt, kamēr vien dzīvoju.
Viņš man ir tik daudz devis, ka to nemaz
izteikt nevar! Dievs piepildīja arī manu
bērnības sapni – redzēt Izraēlu. Tas bija
mans laimīgākais ceļojums, kad varēju
būt Bībelē aprakstītajās vietās, tās redzēt un izbaudīt! Tas bija brīnišķīgs
sapņu piepildījums.
Ir rakstīts: „Mēs teicam sevi laimīgus
arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību,
pastāvība – cerību, bet cerība nepamet
kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots”
(Rm 5:3–5). Esmu laimīga arī tad, kad ir
ciešanas un pārbaudījumi, jo viņš manī
rada izturību, stiprina ticību un nepamet
kaunā, jo ar Dieva mīlestību mūsos ir
izlieta cerība. Esmu kļuvusi ļoti bagāta
un laimīga Tai Kungā, tāpēc man visu
laiku jādomā, ko es vēl labu varētu izdarīt!
Vai garajā ticības dzīvē esat atradusi labāko veidu, kā lasīt un studēt
Dieva vārdu?
Es obligāti lasu no rītiem. Lasu kristīgas grāmatas un lasu arī par citām reliģijām, lai zinātu, kā runāt ar citiem, lai
varētu viņus saprast, padiskutēt un mācēt izvērtēt, kas atbilst Bībelei. Kristieši
Baznīcā tagad sāk dalīties, par ko man
ļoti žēl. Es ļoti lūdzu To Kungu, lai mums
būtu vienotība. Mums, visiem kristiešiem, ir jālūdz par vienotību! Es kristiešus
nešķiroju pēc konfesijām. Mēs visi esam
brāļi un māsas, un man ir brāļi un māsas
gan katoļu, gan baptistu baznīcās un
citur. Nekad neko nedrīkstam pārmest
vai nosodīt, jo Dievs redz labāk! Mums
citam cits ir jāpieņem, un, ja vien otrs tic
mūsu Kungam Kristum, tad mums par to
Dievam ir jāpateicas! Mums nav tiesību
tiesāt, kritizēt un runāt sliktu par tiem,
kas domā citādi. Ļausim Tam Kungam
darboties un lūgsim par ekumēnismu,
vienotību starp kristiešiem, lai visi varētu
cienīt, mīlēt un piedot.
Es gribētu lasītājiem teikt novēlējumu
no Salamana pamācību grāmatas: „Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un
nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet
domā uz To Kungu visos savos ceļos,
tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas”
(Sal pam 3:5–6).
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REFORMĀCIJAS LIECĪBAS TĒLOTĀJMĀKSLĀ
12. maija vakarā varējām pulcēties
Jēzus draudzē un klausīties Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša
lekciju „Reformācijas liecības tēlotājmākslā”.
Piedāvājam īsu atskatu uz šo lekciju.
•
15. gadsimts kalpoja kā sagatavošanās gadsimts reformācijas straujajiem notikumiem. Radās dažādas brīvdomības, ko Baznīca sauca par ķecerībām
un, juzdamās apdraudēta, cīnījās tām
pretī, iznīcinot, dedzinot sārtā, pārmācot.
Kad brīvdomātāju kļuva pārāk daudz, lai
visus varētu sodīt vai izolēt, kauss pārplūda un sākās reformācijas kustība.
•
Reformācija tagadējās Latvijas
teritorijā bija vāciska kustība, kas skāra
galvenokārt pilsētas, kur kopš 13. gadsimta dzīvoja daudz vāciešu. Laukos
mums nav tikpat kā nevienas viduslaiku
baznīcas.
•
No ziemeļu puses Livoniju ar
savu militāro spēku piepildīja zviedri, no
dienvidu puses – poļi. Pēc 1582. gada
kontrreformācijas kustība mēģināja
atjaunot katoļu varu un atgūt baznīcas.
•
Luterāņi Jāņa baznīcas altāra
daļā uzstādīja Jāņa Kristītāja (ar sasietām
rokām) un Salomes skulptūras. Tās kļuva
par politisku plakātu un liecināja, ka
luterāņi jūtas kā gūstekņi, gluži kā Jānis
Kristītājs cietumā, bet Salome ir kā katoļu Baznīca, kas luterisko Baznīcu grib

pazudināt. Šajā pretstatā nav samierināšanās, jo viens prasa otra upuri, – tas ir
konflikts. Tādējādi baznīcas arhitektūra ir
piemineklis garīgam konfliktam.
•
Mācītāja runātais katoļu Baznīcā
tā laika cilvēkus vairs neapmierināja. Labklājība pieauga, un cilvēki gribēja dzīvot
ātrāk, labāk, ar plašāku vērienu, izbaudot
dzīvi. Luterāņu mācītāji ar cilvēkiem
runāja viņiem saprotamā veidā un par
viņiem aktuālām tēmām – sprediķis kā
dialogs ar auditoriju.
•
Vikārija bija sociāla institūcija,
kas gādāja par dvēseļu glābšanu. Cilvēki
tai novēlēja savu naudu, lai vikārs noteiktā laikā uzliktu svecīti un aizlūgtu par
aizgājēja dvēseli. Kad priekšplānā nonāca
laicīgās dzīves vērtības, vikārijas savu
nozīmi sāka zaudēt.
•
Dažādu amatu brālībām visās
Rīgas baznīcās bija savi altāri. Reformācijas ietekmē radās kritiskās domāšanas
aizmetņi – nepielūgt priekšmetus. Vairs
nebija nepieciešami daudzie altāri, relikvijas un greznība. Sākās baznīcu, altāru un
svēto skulptūru demolēšana. „Tas, kā priekšā vakar metās ceļos, šodien stāv kaut
kur iegrūsts kā ievārījuma burka pieliekamajā kambarī” – notika priekšmetu
desakralizācija.
•
Reformācijas vilnis bija tik postošs,
ka no visām Rīgas baznīcām nežēlīgi aizslaucīja pilnīgi visas skulptūras, gleznotos

altārus un relikvijas. Palika tikai skaistā
arhitektūra, bet saturs pazuda un iekšpuse
kļuva tukša kā šķūnis. Tas notika ap 1523.–
1524. gadu. Pēterbaznīca kļuva gandrīz par
izgāztuvi, kur visi altāri bija samesti vienā
sānu jomā. Radās teiciens „pie visiem svētajiem”, proti, tur, kur visas svēto skulptūras
bija samestas vienā kaudzē.
•
Renesansē cilvēks tiek novērtēts
kā skaista būtne, ir daudz lielāks fokuss uz
piepildītu laicīgo dzīvi un tās baudīšanu.
•
Jaunā baznīcu māksla fokusējās uz
Kristus attēlošanu, parādot, ka ir vērts ticēt
vienīgi Kristum.
•
Domā altāra abās pusēs ir diakonu
soli, kas ir izgatavoti protestantisma laikā.
Solos ir iegriezti divi ciļņi – vienā Ādams un
Ieva un otrā Marija Magdalēna krāšņā tā
laika modes tērpā – mūsu visu grēcīguma
personifikācija. Mēs ikviens esam kā Marija
Magdalēna, kas grēko, bet var saņemt piedošanu.
•
Protestantisma kultūra neizvirzīja
augstas prasības mākslai, tā vairāk bija
intelektuāla. Izmantotie motīvi tika pārzīmēti no iespiestajām grāmatām. Ar minimāliem līdzekļiem, simboliem tika atraisīta
ticības doma un emocijas, uzrunājot sirdi.
•
Austrumeiropā Livonija bija pirmā
un galvenā vieta pēc Vitenbergas, kur notika
šī pasaules redzējuma un uzskatu maiņa.
Pierakstījusi Alise Pīrāga

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA ATBALSTS
Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts
kultūrkapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas Brīvības ielā 62 fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta
izstrādi. Kopējais no Valsts kultūrkapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000,00 EUR.
Projekta īstenošanas gaitā tiks veikti šādi darbi:
1) fasādes arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, t. sk. būvvēstures datu apsekošana un zondāža fasādes detaļu un
būvgaldniecības izstrādājumu sākotnējā krāsojuma noskaidrošanai;
2) shematiska fasādes uzmērījumu sagatavošana projekta vajadzībām;
3) fasādes vizuālā apsekošana, defektu apzināšana un kartēšana, fotofiksācija darbam nepieciešamajā apjomā;
4) analīzes (2–3) cēlapmetuma paraugu sastāva noskaidrošanai;
5) ielas fasādes restaurācijas daļas, t. sk. krāsojuma pases, sagatavošana;
6) paskaidrojuma raksta un specifikāciju izstrāde;
7) darba apjoma un izmaksu aprēķins;
8) darba organizācijas projekta izstrāde;
9) sējumu sagatavošana projekta saskaņošanai VKPAI un Rīgas pilsētas būvvaldē.
Īstenojot šo projektu, draudze iegūs izstrādātu un saskaņotu namīpašuma fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un
tehnisko projektu, uz kura pamata nākotnē varēs veikt fasādes atjaunošanu.
No sirds pateicamies Dievam, ka arī praktiskās lietās Viņš dod izdošanos!
Pēteris Bikše
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KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS
Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” iepriekšējos numuros!
Kristiešu vajāšana
Sākās kristīgo vajāšana no pagānu
puses; tā notika briesmīgā ķeizara
Nērona laikā (ap 64. g.), mantkārīgā
Domiciāna laikā (ap 90. g.), ķeizara
Trajāna (ap 100.–177. g.), Marka
Aurēlija (ap 160.–183. g.) un citu ķeizaru
laikā. Tomēr zināms, ka daži ķeizari, piemēram, Aleksandrs Severs, cienījuši
Kristu. Severs savā pilī un valdības ēkās
licis ierakstīt Kristus izteicienus un savā
kapelā pat uzstādījis Kristus tēlu. Arī ķeizars Filips Arābs esot bijis kristietis.
Ap 300. gadu notika pēdējā un briesmīgākā kristiešu vajāšana, kas izplatījās
pa visu Romas valsti. „Kaušanas ieroči
tapa neasi un salūza, bendes nogura, bet
kristīgie dziedāja visspēcīgajam Dievam
par godu slavas dziesmas līdz pēdējam
dvašas vilcienam,” – šādu liecību atstājis
kāds laikabiedrs. Mocekļa nāvē miruši
arī Baznīcas tēvi Kipriāns (258. g.) un
Origēns (254. g.).
Vajāšanu laikā kristieši patvērās un uz
dievkalpojumiem pulcējās katakombās –
pazemes tuneļos, kas izcirsti mīkstajā
smilšakmenī. Izcirstajās alās tika arī apglabāti mirušie. Šādas katakombas atrodamas Romas apkārtnē („pazemes Roma”)
un arī ap Neapoli.
Kad pēdējie despotiskie ķeizari Diokletiāns un pēc viņa Galērijs bija miruši
no briesmīgām slimībām, kurās sapuvuši,
kristiešu vajāšana rimās. Galērijs, vēl
dzīvs būdams, pirms nāves atcēla vajāšanas un pavēlēja kristīgajiem aizlūgt par
viņu savu Dievu (311. g.). Visu notikumu
gala iznākums bija tāds, ka pagānu ticība
iznīka, bet kristīgā Baznīca uzvarēja. Lai
gan starp kristiešiem bija lieli cilvēku
zaudējumi, tas tomēr nespēja kristīgo
ticību iznīcināt.

Kristīgās ticības uzvara. Ķeizars
Konstantīns Lielais (306.–337. g.)
Pēc Galērija nāves Romas ķeizarvalsti
pārvaldīja trīs pavaldoņi: Konstantīns
valsts rietumos, Maksentijs Romā un
Licīnijs valsts austrumos. Konstantīns,
tīkodams vienvaldnieka godu, sāka cīņu
ar Maksentiju. Pirms kaujas viņš esot
lūdzis Dievu un viņam pie debesīm esot
parādījies krusts ar uzrakstu „Ar šo zīmi
tu uzvarēsi”. Viņš nekavējoties licis noplēst no kareivju vairogiem ērgļa attēlu –
Romas varas simbolu – un tā vietā uzlikt
krustu. Sagādāti arī karogi ar krustu.
Konstantīns kaujā uzvarēja, un 313. gadā viņš kopā ar Licīniju izdeva t. s. Milānas ediktu. Ar to kristīgā ticība ieguva
atzītas ticības tiesības – to varēja piekopt
brīvi un bez bailēm.
324. gadā Konstantīns Romas valstī
kļuva par vienvaldnieku. Viņš dažādi centās atbalstīt kristīgo ticību: par valsts naudu cēla baznīcas, atbrīvoja garīdzniekus
no nodokļiem, iecēla kristiešus augstos
amatos un svētdienu noteica par svinamo dienu visā valstī. Tomēr personiskajā
dzīvē viņš parādīja maz kristīguma. Viņš
bija nežēlīgs (lika nogalināt savu sievu),
māņticīgs (lika zīlēt nākotni) un tika kristīts, gulēdams jau uz nāves gultas. Ķeizara māte Helēna devās svētceļojumā
uz Jeruzalemi un tur uz Kristus kapa lika
uzcelt skaistu baznīcu.
Kristīgā ticība kļūst par Romas
valsts ticību (379.–395. g.)
380. gadā ķeizars Teodosijs Lielais ar
ediktu jeb rīkojumu pasludināja kristietību par Romas valsts vienīgo reliģiju.
Visiem valsts pilsoņiem bija jāpieņem
jaunā ticība, un tos, kas to nedarīja, varēja sodīt. Tā sākās pagānu ticības piekritēju vajāšana. Pagānu tempļi tika nopostīti, un 529. gadā Atēnās tika slēgta
filozofu skola. „Kristīgā ticība tagad no

ešafota pacelta tronī,” rakstīja kāds laikabiedrs. Varētu domāt, ka tagad valsts
aizstāvēs Baznīcu un Baznīca valsti, taču
radās citas problēmas...
Katoliskā valsts Baznīca
Sākumā katra draudze bija pilnīgi patstāvīga un pati lēma par savām lietām,
bet jau 2.–3. gadsimtā no atsevišķām
draudzēm sāka veidoties lielāka vienība –
katoliskā jeb vispārējā Baznīca. Kas gribēja pie tās piederēt, tam bija jāapliecina un jāievēro Baznīcas kārtība. Tagad
draudzi drīkstēja vadīt tikai īpaši iesvētīti
jeb ordinēti garīdznieki.
Draudzi vadīja bīskaps, kas tika uzskatīts par apustuļu pēcteci, Baznīcas
mācības sargu. Bīskapus un citus garīdzniekus dēvēja par kleriķiem (klerus –
gr. val. „Dieva mantojums”), bet draudzes
locekļus par lajiem. Baznīcas dzīves un
mācības jautājumi tika apspriesti īpašās
provinču sapulcēs – koncilos. Šos koncilus sasauca provinču galvaspilsētās –
metropolēs –, un tos vadīja attiecīgās
galvaspilsētas bīskaps – metropolīts.
Izveidojās vēl augstāks garīdznieka
amats – patriarhs –, kam bija jāpārzina
vairākas provinces un apgabali. Valsts
austrumos bija Aleksandrijas, Antiohijas
un Konstantinopoles patriarhāts, bet
rietumos – Romas patriarhāts. Romas
patriarhs kļuva visievērojamākais, un
viņu sauca par pāvestu (papa –
lat. val. „tēvs”) jeb „svēto tēvu”.
Kad turki ieņēma Jeruzalemi, Antiohiju
un Aleksandriju, pāri palika Romas pāvests un Konstantinopoles patriarhs.
Izveidojās latīniski runājošā rietumu
(Romas) Baznīca un grieķiski runājošā
austrumu (Konstantinopoles) Baznīca.
Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” nākamajos numuros!
Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti:
V. V. Klīve „Ticības ceļos”,
K. Freidenfelds „Kristīgās baznīcas vēsture”,
E. Lange „Baznīcas vēsture”

7

Vasaras nometne

„Luterdienas Silmačos”

SIRSNĪGI SVEICAM!

Mums, latviešiem, tik pazīstamie notikumi „Silmačos”
savīsies ar Dr. Mārtiņa Lutera aicinājumu:
TIKAI RAKSTI – TIKAI TICĪBA –
TIKAI ŽĒLASTĪBA – TIKAI KRISTUS.

94
Žermēna Vāgnere
88
Ērika Ābele
86
Ausma Vecvagare
85
Benita Ziediņa
84
Vizma Egle
2017. gada 23.–28. jūlijs
83
Fanija Svilpe
(svētdienas vakars – piektdienas diena)
82
Ārija Šāvēja
Atpūtas komplekss „Silmači”
82
Laima
Stepanoviča
Smiltenes novada Launkalnes pagastā pie Lizdoles ezera
82
Ženija Kļaviņa
(www.silmaci.mozello.lv)
81
Ārija Tiesniece
65
Ojārs
Knospe
Nometnes dalības maksa netiek palielināta, tātad:
60
Tabita Ligere
mūsu draudzes locekļiem 5 dienas maksās 80,00 eiro,
60
Rasma
Šteina
draudzes locekļu bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %,
60
Baiba
Misiņa
ciemiņiem (nav draudzes sarakstā) 5 dienas – 100,00 eiro,
60
Erberts
Bikše
ciemiņu bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %.
60
Jānis Bambāns
45
Pieteikšanās nometnei: no 1. jūnija Kristīne Tentere
45
Arne Ūdris
45
Papildu informācija: Ilze Lūse
www.jezusdraudze.lv vai draudzes kancelejā Sandra Jalaņecka
45
40
Ingus Bērziņš
40
Mārtiņš Lācis
DIEVA DĀVANA
40
Ivo Štelfs
Sirsnīgi sveicam Edgaru un Daci Valdemārus ar
dēliņa Kārļa piedzimšanu un Mārtiņu un Baibu Lāčus
KRISTĪTI
ar dēliņa Laura piedzimšanu!
Kārlis Valdemārs
Harijs Andersons
LAULĀTI
Māris Siliņš
Krista Zukure
Jānis Eversons un Agnese Eglīte

Rihards Maļinovskis un Enija Alpe

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure aprīlī
Palīdzības pabalsti
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā)
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remonta materiāli
Elektrība
Degviela
Pasta izdevumi
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
Grāmatas
Datortehnika
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā
Redaktore: Alise Pīrāga

(24.06.)
(23.06.)
(24.06.)
(28.06.)
(28.06.)
(08.06.)
(27.06.)
(30.06.)

IESVĒTĪTI

2017. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Kolektes
Mērķziedojumi (remontam, Svētdienas skolai u. c.)
Ziedojumi
Zemes noma
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

(13.06.)
(19.06.)
(14.06.)
(12.06.)
(02.06.)
(15.06.)
(08.06.)
(23.06.)
(27.06.)
(19.06.)
(07.06.)
(02.06.)
(05.06.)
(13.06.)
(15.06.)

3940
3159
1561
1313
40
10013

3785
2415
861
586
500
360
224
194
150
131
100
100
57
56
56
46
40
36
21
16
10
9744

Harijs Andersons
Sabīna Baumane
Kaspars Bergholcs
Vairis Bīriņš
Lauris Bušmanis
Evelīna Ceipe
Elizabete Čodare
Ilze Madara Ikauniece
Dāvis Immurs
Aivars Kalniņš
Henrijs Rolands Kalniņš
Matilde Kolma
Toms Koļesņikovs
Una Līce
Rihards Krjučins
Markuss Haralds Lūsis
Gustavs Jānis Mežciems
Aivars Mickevičs
Ilze Paraģe
Māra Priedīte-Abricka
Māris Siliņš
Ance Strade
Edgars Valdemārs
Maiga Zariņa
Krista Zukure
Ieva Žeimunde

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Jānis Cepurītis, Rute Bikše, Jānis Miķelsons, Vita Rudzīte, Irēna Vilberga,
Pēteris Bikše, Kārlis Liepkauls
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
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.
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
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.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „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"

