Mūzika ir skaista, augsta Dieva dāvana; tā stādāma tuvu teoloģijai.

Reizēm vārdi pārāk saskalda un sadrumstalo pasauli.
Lai arī mēle nepiekūst runāt,
no vārdiem piekūst pasaule
un mēs paši. Liekvārdība – tā
ir precīza šī laikmeta iezīme.
Tik reti var dzirdēt sarunas
par būtisko, dziļo un vērtīgo.
Tā vietā sevi piesaka komentāru kultūra, kas vārdam kā
Dieva radīšanas pamatam
meistarīgi atņem tā sākotnējo
vērtību, ietērpjot to lētuma
drānās. Palūkosimies uz savu
ikdienu: „pie vārda” var tikt
katrs, kam nav slinkums ievilkt elpu un ļauties nerimstošiem vārdu plūdiem. Tā ir šodienas pasaule, kur vairāk
par gudrību un lēnprātību tiek
ievēroti tukši izteikumi, frāzes
vai aizbildinājumi. Mums netrūkst skaļu uzsaukumu, kur
vārdi ir tikai skaistas dekorācijas. Tāda ir pasaule, pie
kuras nevis jāmācās pierast,
bet kurai jāmācās atbildēt. Ar
vērīgu sirdi mums jāpamana,
ka vārdi ir kā sēkla, kas runā
jot tiek sēta pasaulē un cilvēkos. Ja pasaules šodienu pārceļam mūsu ticības pasaulē,

tad tā ir pārāk trokšņaina un
skaļa – cilvēka sirds ir pierunāta pilna līdz malām... Šādā
sirdī Dievam kļūst par šauru!
Un tieši šādu, vārdu pieblietētu, sirdi mēs katrs pazīstam.
Tā ir nasta, kas kādā brīdī var
uzvarēt mūs pašus. Ticības
ceļā ir svarīgi šādu sirds smagumu pamanīt un neizlikties,
ka viss ir kārtībā vai pāries
pats no sevis. Sirdij, kas ir
pasaules vārdu pārpludināta,
ir nepieciešama Dieva klātbūtne.
Šī mēneša M. Lutera lozunga vārdi runā par mūziku kā
skaistu un augstu Dieva dāvanu. Luteram mūzika deva
patvērumu bailēs, neziņā un
pasaules nicinājumā. Tieši
mūzikā viņš meklēja mierinājumu, iepriecu un ticības
drosmi. Viņš to uzskatīja par
lielu dāvanu, jo tieši mūzika
spēj pateikt to, kam vārdi
izrādās par trūcīgu. Tā spēj
uzrunāt sirds pasauli, to, kas
bieži ir vārdu pieblietēta.
Dieva godam rakstītā mūzika
ir labā sēkla, kas sevi atdod
visiem, kuri klausās; tā neat-

/M. Luters/

met nevienu. Var teikt, ka
mūzika mūsu sadrumstaloto
pasauli spēj salikt atpakaļ
vienā veselumā. Atliek brīdi
pabūt baznīcā un rūpīgi ieklausīties ērģeļu spēlē, lai
mēs pamanītu, ka mūzikas
valoda ir tikpat spēcīga cik
vārdu valoda, tāpēc dziesmai
un mūzikai kristīgās dzīves
kopšanā ir būtiska nozīme.
Draudzes kopdziesmas,
liturģijas dziedājumi, pateicība pirms vai pēc maltītes ir
tikai daļa no sirds pasaules,
kuru spēcīgi uzrunā tieši
mūzika. Kā zinām, vieni no
Vecās Derības redzamākajiem
mūzikas paraugiem ir psalmi.
Tās ir lūgšanas, kurās līdzās
vārdiem ir mūzika. Vārdi nav
lieki, ja tie ir ietērpti skanīgā
mūzikā Dievam par godu. Un
to ir vērts pamēģināt – dziedāt
Dieva godam! Vēl ne tik senā
vēsturē, iesvētes kursu beidzot, no galvas bija jāzina arī
pāris Baznīcas dziesmu. Vai
nav par daudz prasīts? Nebūt
ne, jo brīžos, kad uz ticīga
cilvēka dzīves jautājumiem
nevar atbildēt ar vārdiem,
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kad mūs apēno pārbaudījumi
un grūtības, tad klāt ir jāpieliek mūzika.
Arī ķēniņš Dāvids vienā
no dzīves ārdošākajiem un
baiļu pilnākajiem brīžiem lūdz
Dievu ar mūziku un dziesmu.
Viņš mūzikai uztic to, ko nevar
uzticēt tikai vārdiem: „Droša
man sirds, Dievs, droša man
sirds, dziedāšu es un spēlēšu!
Mosties, mans gods, mostieties, arfa un cītara, – atmodināšu rīta ausmu! Teikšu tevi
starp ļaudīm, Kungs, skandēšu tevi starp tautām”
(Ps 57:8–10). Lūk, skaisti
vārdi! Dāvids runā par drosmi
un atmošanos. Laikam šīs
divas ticības īstenības – drosme un ticības atmošanās – ir
labākā atbilde šodienas vārdu
noblietētajai pasaulei, un tās
abas veido ticības cilvēku.
Drosme, kas nāk no Dieva, un
atmošanās kā mūsu iekšējā
cilvēka atbilde debesu valstī
bas aicinājumam. Šis psalms
joprojām skan ar dievišķu
spēku. Ļausim tam skanēt arī
savā sirdī – dzīvot ar drosmi
un pamošanos tuvāk Dievam!
virsmācītājs Jānis
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Mēneša lozungs:
„Es lūdzu, lai jūsu mīlestība arvien
vairāk pārplūstu atzīšanā un dziļā
sapratnē.” /Flp 1:9/

Šī gada 2. jūnijā jau ceturto reizi
mūsu baznīcā notika pasākums „Baznīcu
nakts”. Visā Latvijā tam bija gatavojušās 190 baznīcas, 2000 iesaistīto draudžu pārstāvju un aptuveni 3500 mūziķu,
mākslinieku, koru, ansambļu, solistu un
lektoru. Kopumā Baznīcu nakts pulcēja
ap 30 000 apmeklētāju.
Baznīcu nakts ideja uz Latviju ir atce
ļojusi no Austrijas, kur pirms mazliet

vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais
šāds kristīgās Baznīcas konfesiju un
draudžu
kopīgi
rīkots
ekumēnisks
pasākums. Drīz pēc tam tas notika arī
Čehijā un Slovākijā, vēlāk Igaunijā un
arī Latvijā.
Mūsu Jēzus baznīcā visa vakara gaitā cilvēku interesi piesaistīja Ingūnas
Strangas sagatavotā reto izdevumu –
Bībeļu un kristīgo žurnālu – izstāde.

23.–28. jūlijs – draudzes vasaras
nometne „Luterdienas Silmačos”.
ATVAINOJAMIES
„Jēzus Draudzes Dzīves” redakcija atvainojas par kļūdu jūnija izdevumā, kur bija
sajauktas divu iesvētīto draudzes māsu
fotogrāfijas. Pareizi ir:
Sabīna Baumane (25)
projektu vadītāja

Ance Strade (24)
kostīmu pārzine teātrī

Pauzēs starp aktivitātēm vējaini lietainajā vakarā atnākušie tika cienāti ar
tēju un veidojās sadraudzība. Darbojās
aizlūgšanu telpa, kur draudzes māsas
gaidīja tos, kas vēlējās izteikt aizlūgšanu
vajadzības.
Bērni tika aicināti rotaļāties spēļu istabā, kā arī apmeklēt Līgas Cepurītes
vadīto darbnīcu „Dievs ienāk rotaļā”.
Tajā ar iztēli rosinoša Bībeles stāsta, sarunu un radošas darbošanās palīdzību
varēja uzzināt par to, kas veido Baznīcu.
Apmeklētājiem bija iespēja baudīt
mūziku dažādām gaumēm: uzreiz pēc
Baznīcu nakts atklāšanas mūs priecēja Rīgas Doma meiteņu koris „Tiara”
Airas Birziņas vadībā un bērnu koris
„Augustana” no Vācijas. Vairākās dziesmās abi kori izveidoja 130 bērnu lielu
kopkori un ar dzidrām un spēcīgām balsīm pieskandināja mūsu baznīcu.
Vēlāk bija laiks instrumentālajai mū
zikai – brīnišķīgu duetu veidoja mūsu
draudzes ērģelniece Vita Kalnciema un
vijolnieks Raimonds Ozols. Abi mūziķi
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ļāva ieslīgt pārdomu pilnā un iedvesmojošā noskaņā, turklāt to,
kas notiek balkonā, zālē sēdošie varēja redzēt uz ekrāna.
Pēc šī dueta uzstājās sieviešu vokālais ansamblis „Jūti” Jēkaba
Jančevska vadībā. Ansambli papildināja akordeona, flautas un arfas skaņas, un komponistes Lauras Gustovskas skaņdarba „Putnu
bari” izpildījuma laikā klausītāji tika aicināti smalkā, gaisīgā un
brīvā mūzikas lidojumā.
Pēteris Bikše bija sagatavojis stāstījumu par Jēzus baznīcu
„Vakar. Šodien. Rīt”, kas informēja par mūsu draudzes aktīvajām
kalpošanas nozarēm vēsturiski un arī ar skatu nākotnē.
Baznīcu nakts nobeigumā mūsu draudzes mūziķi Diāna
Mežecka, Līga Ilsuma, Jānis Mangulsons un Gatis Šults kopā ar
Annu Ziemeli, Laumu Ilsumu un Alisi Pīrāgu aicināja atvērt sirdis un pacelt balsis, kopīgi dziedot slavēšanas dziesmas Kunga
godam. Varējām norimt savās domās un būt kopīgā lūgšanā un
pielūgsmē.
Prieks un pateicība Dievam par Viņa svētību un vadību Baznīcu
nakts plānošanā un norisē! Paldies visiem, kas atsaucās uz aicinājumu kalpot un palīdzēja gan sagatavošanās laikā, gan vakara
gaitā! Lūgsim par to, lai Baznīcu nakts arī turpmāk ieaicinātu cilvēkus baznīcā un ļautu viņiem sajust sadraudzību, Dieva miera
un mīlestības pieskārienu!
Lauma Ilsuma
Baznīcu nakts organizatore Jēzus draudzē
Foto: Jānis Amoliņš
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„Mūzika ir skaista, augsta Dieva
dāvana; tā stādāma tuvu teoloģijai,”
raksta Mārtiņš Luters. Par mūzikas un
teoloģijas attiecībām sarunājāmies
ar INGU MACATU, kurš darbojas
draudzes slavēšanas grupā Arma Dei.
Augusts Kolms

Kā tu nonāci Jēzus draudzē?
Viss sākās ar to, ka ierakstīju klipiņus, kuros dziedāju, un liku tos YouTube.
Tos uzgāja Ilze Gailīte, kas tolaik bija
Augšāmcelšanās draudzē. Viņa mani uzaicināja spēlēt savā grupā Priority, un tas
āķis bija, ka tā ir kristīgā grupa. Man tad
nebija nekāda sakara ar kristietību, bet
es – nezinu, kāpēc, – piekritu. Caur mūziku es arī atgriezos. Sāku meklēt draudzi.
Dzīvoju tepat netālu un garāmejot ievēroju baznīcu. Apskatījos, kad ir dievkalpojums, atnācu, paskatījos: okei, šī ir tā
vieta. Tā es šeit nonācu.
Kāda ir mūzikas nozīme tavā ticības dzīvē?
Ja kāds mēģina kaut ko sliktu teikt
par slavēšanas mūziku, tad mans arguments ir, ka es caur to atgriezos. Tas bija
Dieva līdzeklis, lai man pieskartos, un, ja
kāds to grib noniecināt, man nevar būt
ar viņu pa ceļam. Mūzika arvien ir liela
daļa manas dzīves, bet nevar arī teikt,
ka tas būtu viss. Man patīk svešvalodas,
visādas dīvainības – spēles ar valodu –,
literatūra un tā tālāk. Tā ir vesela pasau-
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le. Liekas, ka draudzē vairāk esmu pazīstams kā mūziķis, bet es sevi neuzskatu
primāri par mūziķi, jo esmu beidzis bērnu mūzikas skolu un ar to mana mūzikas
karjera ir beigusies. Ziemā oficiāli kļuvu
par franču valodas skolotāju rakstiskajā
tulkošanā. Līdz ar to mūzika ir tikai daļa
no vienādojuma.
Mārtiņš Luters ir rakstījis, ka mūzika pēc svarīguma ir tuva teoloģijai.
Vai arī tu mūziku vērtē līdzīgi?
Ja teoloģija ir saturs, tad mūzika ir
viena no labākajām formām, kādā to ietērpt. Ir pierādīts, ka vieglāk no galvas ir
iemācīties dziesmu nekā dzejoli. Arī mācoties faktus, palīdz, ja klāt pieliek jebkādu melodiju un tos faktus dzied; tad
tie paliek galvā. Mūzika ļauj ietērpt domu
tādā veidā, ka tā, pirmkārt, paliek atmiņā, un, otrkārt, aizķeras arī kaut kur dziļāk, jo mūzika aiziet līdz sirdij, protams,
ja tai ļauj, un tur var likt septiņpadsmit
atrunas… Bet tai noteikti ir potenciāls
aiziet dziļāk. Luteram bija pareiza doma
par to, kas ir arī mūsu dievkalpojumos:
lielākā daļa liturģijas tiek dziedāta un to
dzied tieši draudze. Pa vidu ir draudzes
kopdziesmas, kur arī ir saturs – kāda
doma, lūgšana, mācība. Ārpus dievkalpojuma… Tur jau var sākt spriest.
Piemēram, par slavēšanas mūziku pastāv
krasi atšķirīgi viedokļi – vai nu tā ir laba
un brīnišķīga, vai arī sātans zemes virsū. Mūzika varētu būt tuva teoloģijai, bet

noteikti ne pirms tās. Tanī pašā laikā ir
arī gana daudz mūzikas – gan mūsdienu, gan senākas –, kas palīdz iedzīvināt
saturu.
Kāda ir tava attieksme pret kristīgo mūziku kā žanru līdzās popmūzikai, rokmūzikai utt.?
Mūziku mēs iedalām žanros pēc formas. Popmūzika, rokmūzika, hiphops,
džezs – tas kaut ko pasaka par mūzikas
formu. Apzīmējums „kristīgā mūzika” ru
nā par saturu, bet par formu tas neko īsti
nepasaka. Jā, pārsvarā kristīgā mūzika
velk uz popu, bet ir tikpat daudz kristīgās rokmūzikas, ir arī kristīgais hiphops.
Mēs drīzāk varam runāt par popmūzikas
novirzienu „kristīgā popmūzika”, tad par
hiphopa vai rokmūzikas novirzienu vai
metāla novirzienu. Pie kristīgās mūzikas
var pieskaitīt arī to, kas katru svētdienu
notiek baznīcā. Tad jau tas kļūst par kaut
ko tik milzīgu, kas vairs neko nenozīmē.
Kāda, tavuprāt, ir formas sasaiste
ar saturu? Vai noteikta forma prasa
noteiktu saturu un otrādi?
Mans mīļākais piemērs šajā gadījumā
ir dziesma no vecās dziesmu grāmatas,
kura ir arī jaunajā, bet jau ar citu tekstu.
Tur forma neatbilda saturam tīri skaņkārtas ziņā: (dzied drūmā melodijā) „Jē-zus
man dod prie-ku.” Visskumjākais gājiens,
kāds vien varētu būt, un – „Jēzus man
dod prieku”! Nu, tas neiet kopā, vai ne?
Tāpat nevarētu iet kopā jautrs popa meldiņš ar tekstu par Jēru un asinīm. Bija
joks – „netipiskās kantrī dziesmas”, piemēram (dzied): „Well, my woman stayed
true and I’m sober!”1 Ja tas ir kantrī skaņdarbs, tad tur, gribot negribot, būs kaut
kāds skumjais moments. Katram žanram
ir sava raksturīgā tematika. Tajā pašā
laikā, kā rāda literatūra, starp žanriem
nav tādas stingras līnijas, jo vienā ziņā tu
kaut kādā žanrā vari iekļauties, bet citā
ziņā to pārkāpt, apgriezt, ar to spēlēties.
Līdz ar to es nedomāju, ka tāda un tāda
žanra skaņdarbam obligāti jābūt ar tādu
un tādu saturu. Mēs tomēr esam brīvi cilvēki, un māksla prasa, lai ar to spēlējas.
Tā ir iespēja cilvēkam parādīt savu radošo dzirksti.
Dažkārt dzirdēts, ka noteiktiem
žanriem kristīgajā vidē vispār nav
vietas, jo tie sakņojas, piemēram, pagānismā, vulgaritātē, noziedzībā vai
narkotikās.
Jēgpilni uz šo jautājumu varētu atbildēt, tikai ķidājot katru žanru atsevišķi, un
tas būtu vesels pētījums. Bet, piemēram,
hiphopa mūzikas gadījumā, ja mēs paskatāmies uz tiem piemēriem, kas ir tiešām saturīgi – jo katrā žanrā būs vērtīgi
un mazāk vērtīgi eksemplāri, kā jebkurā
mākslas jomā, – jā, tā nāk no... varbūt
1

„Mana sieviete palika uzticīga, un es esmu
skaidrā.” (Tulk. no angļu val.)

ne gluži noziedznieku vides, bet no nabadzīgajiem rajoniem, kur cilvēki runā par
savām ikdienas problēmām un sāpēm,
taču tas noziedzīgais moments ir popularizējies, šim žanram kļūstot par meinstrīmu. Viss, kas ir populārs, nevar būt komplekss. Paliek tikai viena šķautne, un
bieži tā nav tā labākā. Taču, ja mums ir
dziesma, kuras saturs ir atbalstāms, tad
nav svarīgi, kas to ir rakstījis. Arī literatūrā man nekad nav licies sevišķi vērtīgi
studēt autoru biogrāfijas. Ir tāds termins
„autora nāve”, kas nozīmē, ka autoram
nav teikšanas pār sava darba nozīmi un
darbu var un pat vajag interpretēt šķirti no autora. Autora viedoklis ir tikai
viens no viedokļiem visā viedokļu jūrā.
Arī mūzikā nav svarīgi, kas to dziesmu ir
uzrakstījis. Svarīgi ir, kāda ir tā dziesma
un par ko tā runā. Vienā darbā var ieraudzīt dažādas lietas, un katrs tur redzēs
kaut ko citu. Esmu sēdējis pārāk daudzās
literatūras stundās, kur man ir bijis jāanalizē, ko autors ir gribējis pateikt. Man
tas ir pilnīgi vienalga! Svarīgi ir, ko es tur
ieraudzīju.
Slavēšanas mūzikai ir raksturīgi,
ka to dzied visa draudze kopā, tātad
dziesma ir jāreducē līdz tādam tekstam un melodijai, kam visi var pievienoties. Vai šāda mūzika nezaudē
to dziļumu, kāds ir, piemēram, personiskam pestīšanas stāstam?
Ir tāds praktisks kristīgās mūzikas
iedalījums, ko lietojam arī Arma Dei. Ir
slavēšanas dziesmas, ko vairums cilvēku
varēs dziedāt kopā, kaut kādā ziņā identificējoties ar saturu un tur kaut ko ieraugot sev. Savukārt personisks pestīšanas
stāsts būs mākslinieka liecība, kas arī ir
ļoti vērtīga; to viņš var spēlēt koncertā,
to viņš var ierakstīt diskā, bet tā nebūs
slavēšanas dziesma. Ar saturu, kas pats
par sevi neļaujas kopdziesmai, var taisīt
mākslu. Savukārt kopdziesmās ir jādomā par to, lai var tikt līdzi. Te droši var
vilkt paralēles ar jauno dziesmu grāmatu.
Vecajā dziesmu grāmatā daudzas dziesmas ir viens, div’, trīs, četr’, piec’ – tikai
taisnā ritmā, tikai ceturtdaļās, vienādā
ilgumā, jo draudze ir muļķa un normālu ritmu nevar dabūt gatavu. Acīmredzot
jaunās dziesmu grāmatas kopā licēji ir nosprieduši, ka draudze tomēr nav
tik muļķa un var arī kādu sinkopi, kādu
punktējumu un arī kādu astotdaļu savā
dzīvē pieredzēt un no tā tai gabals nenokritīs. Protams, ja paskatās, kā draudze svētdienu rītos mokās, tad domas par
šo dalās. (Smejas)
Ir pierādīts, ka kopīga dziedāšana
rada kopienas un kolektīva apziņu.
Cik liela nozīme slavēšanas mūzikā ir
psiholoģiskai ietekmei un emocijām?
Jā, dziesma ir kopība. Esmu arī dzirdējis, ka, ja cilvēki kopā dzied, tad viņiem

pēc tam esot grūti konfliktēt. Tas, es domāju, ir galvenais iemesls, kāpēc mēs
draudzē tik daudz dziedam. Sadraudzība
ir svarīgs draudzes uzdevums, un dziesma ir viens no veidiem, kā to panākt. Par
emocijām – tas ir tāds sarežģīts jautājums. Ja paskatāmies, no kurienes slavēšanas mūzika nāk, tur nenoliedzami
vienmēr liels uzsvars ir likts uz emocijām.
Mēs, Arma Dei, no tā vienmēr esam mēģinājuši distancēties, jo esam sapratuši,
ka tas, kā mēs jūtamies, neko daudz nenozīmē. Pēc novadīta slavēšanas vakara
kādam no grupas liekas, ka viss ir bijis
lieliski, bet citam šķiet, ka vakars ir izmetams. Kādreiz visiem liekas, ka vakars
nav izdevies, bet cilvēki nāk klāt un saka:
vai, tā uzrunāja, tik forši bija, tik lieliski! Ātri vien sapratām, ka uz emocijām
nevaram paļauties. Emociju galvenā jēga
ir tā, ka tās dod impulsu. Tas varētu būt
tas „āķis”, kas tevi aizved pie Dieva. Tu
sajūties tik labi, un tu atkal meklē, kā tā
justies. Te gan ir risks, ka tu vairs nemeklē Dievu, bet tās emocijas. Bet emocijas
ir dāvana, tas nav pašmērķis! Es arī neuzskatu, ka tās būtu jānoniecina, jo mēs
tomēr esam emocionāli cilvēki. Problēma
ir tad, ja mēs sākam gaidīt, ka tagad man
ir šitā jājūtas, citādi es eju prom no baznīcas. Nē. Nē!
Kāda ir slavēšanas mūzikas vieta
baznīcā?
Es esmu cilvēks, kam ir ļoti dažādas
intereses. Tas pats ir arī mūzikā. Sava
vieta ir slavēšanai, sava vieta – ērģelēm
un korim, sava vieta – gregoriskajiem
dziedājumiem un tā tālāk. Neuzskatu, ka
slavēšana būtu vienīgais jēgpilnais mūzikas veids. Man ļoti patīk arī daudzas
dziesmas, kuras ir dziesmu grāmatā,
tāpēc mēs Arma Dei daļu no tām esam
mēģinājuši uztaisīt tā, lai tās izklausās
labi arī bez ērģelēm. Slavēšanas mūzikas
spēks ir tās vienkāršībā – ja tā ir labi uztaisīta, ja tur ir saturs. Tā ir tuva mūsdienu cilvēka domāšanai, un cilvēks, kas nav
muzikāli izglītots, šādi var ienākt kristīgajā mūzikā. Daudzus cilvēkus vispirms
uzrunā melodija, un tikai tad, ja melodija
ir saistoša, viņi sāk iedziļināties tekstā.
Ar Dievu nesaistītam cilvēkam labāk ir
dzirdēt dziesmu ar lipīgu meldiņu un tad,
kad tā viņam jau otro nedēļu skan galvā, sākt saprast, ka tur taču kaut kas ir
par Dievu, nekā garāmejot ienākt baznīcā
un dzirdēt, kā visa draudze dzied (atkal
dzied drūmā melodijā): „Jē-zus man dod
prie-ku”. Mani kaitina, ka cilvēki ierokas
ar abām kājām zemē un paziņo: ir tā un
nekā citādi, šī ir vienīgā labā mūzika, viss
pārējais ir… izmetams (pieņemsim, ka
tas ir tas vārds, ko es gribēju teikt) un
visi, kas domā citādi, ir herētiķi. Nu nē.
Dažiem slavēšanas mūzika nepatīk, jo tā
ir pārāk skaļa. Bet arī ērģeles taču uzbū-

vēja tāpēc, ka ar šo instrumentu tolaik
varēja uztaisīt vislielāko troksni; tas ir
instruments, kas var aizstāt orķestri! Kad
ērģeles ienāca baznīcā, pret tām karoja tāpat, kā tagad karo pret slavēšanas
mūziku. Psalmos ir vismaz viena vieta,
kur ir teksts „skandējiet dziesmu, sietiņu zvārdziniet, spēlējiet cītaru tīksmo un
arfu!” (Ps 81:3). Lasot un iedziļinoties,
mēs saprotam, ka galvenais mērķis tur
ir uztaisīt pēc iespējas lielāku troksni, jo
tas ir viens no veidiem, kā parādīt Dieva
godību. Arguments par skaļumu neiztur
kritiku. Protams, ir arī citi argumenti, kas
varbūt ir vērtīgāki, bet tieši šis parāda,
ka cilvēks šajā jautājumā vienkārši nav
iedziļinājies.
Tu jau pieminēji mūziku, kur saistība ar Dievu uzreiz nav redzama.
Kāda Dievam ir vieta populārajā mūzikā?
Ja mēs mūziku sadalām kristīgajā
mūzikā un pasaulīgajā mūzikā, tad pa
vidu ir tāda ļoti interesanta krēslas zona.
Piemēram, grupai Lifehouse ir dziesma Everything. Es to dziesmu zināju,
vēl pirms atgriezos. Man tā ļoti patika.
Vēlāk, to klausoties, sapratu, ka šī dziesma ir par Dievu! Nu, tiešām par Dievu!
Vikipēdijā izlasīju, ka Lifehouse tik tiešām
ir kristīga grupa. Dievam laicīgajā mūzikā
ir tāda vieta, kādu cilvēki Viņam ierāda.
Ir ļoti daudz mūzikas ar kristīgu saturu,
bet cilvēki nemaz nezina, ka viņi dzied
par Dievu. Tajā pašā laikā – ja tu nezini,
ka dziedi par Dievu, vai tu tiešām dziedi par Dievu? Ja jau autoram nav lielas
teikšanas par viņa dziesmas interpretāciju, tad, ja es nedziedu par Dievu, tad es
nedziedu par Dievu – pat tad, ja autors ir
rakstījis par Dievu. Ja es dziedu par kaimiņu Sašu, tad tas nav par Dievu. Katrā
ziņā, ja visu pasaulīgo mūziku izgrieztu
no eksistences, pasakot, ka ikvienā dziesmā vismaz divreiz jābūt vārdam „Jēzus”
un trīsreiz „aleluja” (izņemot gavēņa laika dziesmas; tur – vismaz divreiz vārdam
„jērs” un četrreiz vārdam „asinis”), tad nu
es neteiktu, ka mēs no tā ko iegūtu.
Arī tiem mūziķiem, kuri sevi uzskata par kristīgās mūzikas izpildītājiem, ir gana daudz dziesmu arī par
kaut ko citu.
Tieši tā! Ir dziesmas, kas nav kristīgas
šī vārda klasiskajā izpratnē – nav tiešā
veidā par Jēzu –, bet tās rāda kristīgu
skatījumu uz pasauli. Labi, dziesmas par
to, ka „man ir septiņpadsmit mīļākās un
man patīk sieviešu apaļumi”, – tās varbūt
nav bagātinājums pasaules kultūras kapitālam, bet ir ļoti daudz labas mūzikas,
kas runā par cilvēka iekšējo pasauli, izjūtām, pārdzīvojumiem. Šo mūziku klausoties, cilvēks var saņemt dziedināšanu.
Nav tā, ka visai mūzikai būtu jābūt obligāti par Dievu un tikai.
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Kad daudzi „es” kļūst par vienu „mēs”
Mārtiņš Luters ir sacījis: „Mūzika
vislabāk atveldzē noskumuša cilvēka
sirdi – tā nomierina, uzmundrina un
atspirdzina.” Kāda bija mūzikas loma
reformācijā un kā tā saistās ar šodienu,
to mums bija iespēja dzirdēt profesora
Guntara Prāņa 23. aprīļa lekcijā Jēzus
draudzē.
•
Vēsturnieki
Luteram
piedēvē
43 dziesmas: daļa ir oriģināldziesmas,
daļa – pārveidotas no jau esošām
dziesmām.
•
Raksturīgākās dziesmas tapušas
no 1515. līdz 1545. gadam. Luters
tā laika komponistus aicināja rakstīt
melodijas. Kad melodiju pietrūka, viņš
aranžēja tautā populāras dziesmas. Kad
pietrūka tekstu, viņš mudināja ķerties pie
psalmiem. Luters kā augustīniešu mūks
zināja visus psalmus no galvas. Tā bija
Lutera ideja izmantot psalmus dziesmās
un jaunajā formā atkal atdzīvināt jeb
padarīt populārus tautā. Dziesmas „Es
dziļās bēdās nosaucos” teksts ir ļoti
tuvs 130. psalmam, savukārt dziesmas
„Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”
teksta atveidojums ir mazliet tālāks no
oriģināla – 42. psalma.
•
Pateikt ticīgam cilvēkam, ka kopš
šīs dienas viņa dzīvē vairs nebūs mūzi
kas un dziedāšanas, līdzinātos nāves
spriedumam. To saprata arī Luters, cenz
damies cilvēkus un draudzi nolikt atpakaļ
uz žēlastības pamata – taisnošanas
ticībā. Luters saprata, ka ticība ir ne
tikai jāsaprot ar prātu, bet arī jāizdzīvo.
Jaunībā, būdams augustīniešu mūks, viņš
bija novērojis, ka tā laika dievkalpojumam
raksturīga ļoti šaura profesionāļu loka
darbošanās: tie bija garīdznieki un
mūziķi. Draudze bieži vien bija tikai
klausītāja. Luters domāja, kā lai iesaista
draudzi. Risinājumi bija divi: viens –
draudzei ir jāsaprot, kas tiek sludināts, un
tāpēc tika tulkota Bībele; otrs – draudzei
ir jāļauj dziedāt. Dziedāšanā Luters
saskatīja iespēju piedzīvot ticību ne vien
kā indivīdam, bet arī kopā ar draudzi.
Raksti apliecina dziesmas spēju apvienot
cilvēkus. Svētais Augustīns to savulaik ir
formulējis tā: „Dziedot daudzi „es” var
kļūt par vienu „mēs”.”
•
Bībele nav tikai grāmatas mugu
riņa, tā ir Labā Vēsts, kas ir jāsludina,
tāpēc Luters domāja, kā lai Bībele kļūst
par skaņu. Luters akcentēja to, ka dziedot
teksts kļūst par skaņu.
•
Iespējams, esat piedzīvojuši, ka
tad, kad dievkalpojuma pēdējā dziesma
ir noskanējusi un jūs ejat mājās, šīs
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dziesmas melodija galvā skan vēl
stundām ilgi. Luters par to saka – caur
melodiju Vārds mūsos turpina vibrēt.
Faktiski mēs turpinām to nest tālāk.
•
Daudzas no Lutera sarakstītajām
dziesmām ir autobiogrāfiskas dokumentācijas. Neviena Lutera dziesma nav radusies tāpat vien. Lutera slavenais teikums „Šeit es stāvu un citādi nevaru”
iemiesojas arī viņa dziesmās, kuras ir apliecinošas: šeit es stāvu, jo citādi nevaru,
un dziedu, apliecinot to, kam es ticu.
•
Ap 1529. gadu pār Eiropu vēlās
turku iekarotāju vilnis. Luters dzirdēja,
ka viņi ir jau pie Vīnes, un tas nozīmēja
ne tikai politisku konfrontāciju, bet arī
uzbrukumu kristiešiem. Luters ieviesa
lūgšanu stundas – noteiktos dienas
laikos viņš lika zvanīt zvanus, kas vēstīja
par mieru un mudināja cilvēkus lūgties.
Aptuveni desmit gadus vēlāk, kad Luters
dzirdēja par Francijas, pāvesta un,
iespējams, sultāna savienību pret vācu
ķeizaru, viņš sarakstīja dziesmu „Dievs,
savu vārdu uzturi” (415. dziesma jaunajā
dziesmu
grāmatā).
Interesanti,
ka
klasificējot Luters to nosauca par bērnu
dziesmu – iespējams, tāpēc, ka tā bija
veltīta visiem ticības bērniem. Tieši šo
dziesmu izpildīja Reformācijas laukuma
atklāšanā Rīgā 2017. gadā.
•
Luters bija ne vien teologs, bet
arī komponists un ļoti talantīgs mūziķis.
Viņš pārvaldīja lautas (mūsdienu ģitāras
priekštece) un flautas spēli, un viņam
esot bijusi skaista tenora balss. Tas bija
izglītota un inteliģenta tā laika cilvēka
prasmju komplekts.
•
Kas dziedāšanas laikā notiek ar
pašu dziedātāju? Luters saka: es dziedu
ar balsi un skaņa tūdaļ sasniedz manas
ausis un caur ausīm pie manis atgriežas.
Proti, kad es dziedot apliecinu ticību, arī
manis paša ticība tiek stiprināta.
•
Luters saka: protams, man apkārt
dzied arī citi, balsis savienojas vienā
skanējumā un veidojas kaut kas jauns,
veidojas draudze. Draudze ir tā, kas nes
liturģiju, nevis atsevišķi profesionāļi. Tā
draudze tiek celta.
•
Dziedāšana no galvas palīdz vērst
skatu uz ticību.
•
Lutera laikā bija tradīcija dziedāt
dialogos. Ir liecības, ka arī Brāļu draudžu
laikā šī tradīcija bija dzīva: vienā gadīju
mā dziedāja sievas un atbildēja vīri,
citā – dziedāja koris un atbildēja draudze.
Tā tika darīts, lai nodrošinātu dialogu.
Izrādās, kad dzied dialogā, ir daudz
vieglāk uztvert, par ko tiek dziedāts. To
Luters un viņa laikabiedri aktualizēja.

•
Daudzas
luteriskās
dziesmas
var salīdzināt ar cilvēka mūžu – tās
ir izdzīvojušas gadu simtus dažādās
situācijās. Tas ir fascinējoši, jo dziesmas
un kopīgā pieredze savieno mūs ar
daudziem iepriekšējo laikmetu brāļiem un
māsām Kristū. Te iezīmējas universālās
Baznīcas būtība: ne tikai šodien mēs
visā pasaulē vienojamies, slavējot Dievu,
bet tas notiek arī laikā, piemēram,
izpildot dziesmu, ko dziedāja arī pirms
500 gadiem. Slavas dziesmas Dievam
savieno cilvēkus pāri nāves robežai. Šajā
ziņā viena no interesantākajām dziesmām
ir Adventes laika korālis „Nāc tu, ļaužu
pestītājs”. Tā ir 4. gadsimta himna, kuru
Luters atdzejoja. Vēlāk J. S. Bahs par
šīs dziesmas tēmu sakomponēja divas
kantātes, bet vēl pēc tam šī dziesma
tika pārtulkota latviski kā „Nāc tu, latvju
pestītājs”. To dziedāja Brāļu draudze, kas
uzsvēra to, ka Kristus ir ne vien vācu
kungu Pestītājs, bet arī mūsējais.
•
Latviešu luterāņi garīgās dziesmas
latviski dziedāja jau tad, kad Bībele vēl
nebija iztulkota. Jau simts gadus pirms
Glika Bībeles tulkojuma bija pieejami
pirmie latviskie dziesmu atdzejojumi.
•
Luters Dieva slavēšanu pamato
ar pieciem punktiem. Pirmkārt, mūzika
ir Dieva dāvana kopš radīšanas brīža.
Otrkārt, mūzika kalpo kā pasludināšana,
kā slavēšana. Treškārt, mūzika ar liturģiju
nes dievkalpojumu. Ceturtkārt, mūzika ir
priesterība – dziedot visa draudze kļūst
par priesteriem. Piektkārt, mūzika kalpo
kā tradīciju turpinātāja un apliecinātāja.
•
Par to, ka daļa dziesmu ir aizgūtas,
Luters sacīja: „Sātanam nav jāpatur
visas skaistās melodijas sev.” Piemēram,
53. dziesma mūsu jaunajā dziesmu
grāmatā „No debesīm es atnācu” ir otra
Lutera bērnu dziesma, kas pirmsākumos
bijusi laicīga melodija – mīklu dziesmiņa,
ko dziedāja klejojošie muzikanti. Parasti
bērnu pulciņš skrēja šiem klaidoņiem līdzi
un centās dziesmas mīklas uzminēt. Tā
bija liela drosme klaidoni pārveidot par
eņģeli pasludinātāju. Tēlaini sakot, Luters
šo dziesmu kristīja, pārveidojot par jaunu.
•
Vai Lutera akcents uz draudzes
dziedāšanu
izslēdz
profesionalitāti?
Nē. Kādu dāvanu Dievs devis, ar to
ir jākalpo. Mūzikas jomā tas nozīmē,
ka dievkalpojumā var dziedāt ne tikai
draudze, bet arī koris, var spēlēt
profesionāli mūziķi – ērģelnieki u. c. Lielā
gudrība ir atrast tajā līdzsvaru.
Pierakstījis Edgars Gertners

KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS
Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” iepriekšējos numuros!
Kristiešu Svēto Rakstu
izveidošanās
Kristiešu Svētie Raksti ir Jaunā Derība,
kas aptver 27 dažāda apjoma grāmatas
jeb dokumentus. Tā ir izlase no daudz
plašākas pirmās kristīgās draudzes literatūras.
Kristus pats neko nav ne uzrakstījis,
ne arī nodiktējis. Tie ir Viņa sekotāju
raksti, kas uzrakstīti pēc Viņa nāves un
augšāmcelšanās (apt. 50.–110. g.). Tikai
367. gadā bīskaps Atanasijs Lieldienu
vēstulē publicēja rakstu sarakstu, kas
lielā mērā atbilst pašreizējam Jaunās
Derības saturam. To veidojot, tika ņemta
vērā rakstu apustuliskā izcelsme. Daudzi
raksti Jaunajā Derībā netika iekļauti, un
tos sauc par apokrifiem.
Visvecākie Jaunās Derības raksti ir
apustuļa Pāvila vēstules dažādām draudzēm. Pirmajos dievkalpojumos bez lasījumiem no ebreju Rakstiem (Mozus, praviešiem, psalmiem) sāka lasīt arī Pāvila
un citu apustuļu vēstules konkrētām
draudzēm.
Pēc Pāvila vēstulēm radās evaņģēliji
(„labā vēsts”) – „misijas darba traktāti”.
Dažu grāmatu autori ir apustuļi, bet citu –
šo apustuļu darba biedri. Piemēram, Lūka
bija Pāvila darba biedrs un izglītots ārsts.
Domājams, ka viņš saticis un pazinis arī
Jēzus māti. Lūka sarakstījis apjomīgo
Apustuļu darbu grāmatu un brīnišķīgo
Lūkas evaņģēliju.
Marks bija apustuļa Pētera darba
biedrs. Jānis – Jēzus mīļākais māceklis,
kas nodzīvoja līdz aptuveni 100 gadu
vecumam un izsūtījumā Patmas salā
uzrakstīja savas Dieva atklāsmes jeb
Atklāsmes grāmatu. Viņš bija vienīgais
no apustuļiem, kurš nomira dabīgā nāvē.

Grāmatu virsraksti ne vienmēr liecina
par autoru, bet, iespējams, atspoguļo tā
laika tradīciju. Piemēram, Mateja evaņģēlija virsraksts oriģināli ir „Pēc Mateja”,
kas var nozīmēt, ka to sarakstījuši viņa
mācekļi vai darba biedri pēc viņa norādījuma.
Jāņem vērā, ka vēlāk Jaunā Derība
tika sakārtota hronoloģiskā secībā pēc
notikumu laika, nevis pēc sarakstīšanas
laika. Sadalījums nodaļās un pantos radās daudz vēlāk. Senākie manuskripti
bija tikai burtu virkne, kas pat nebija sadalīta vārdos. Darbi tika sarakstīti grieķu
valodā, kaut arī to autori bija gan ebreji,
gan grieķi, taču Jēzus vārdi un runas, iespējams, ir tulkojumi no aramiešu valodas.
Līdz mūsdienām nav saglabājies neviens grāmatas oriģināls. Gadu simteņiem ilgi grāmatas tika pārrakstītas ar
roku. Tagad mūsu rīcībā ir tikai kopiju kopijas. Senākais atrastais papirusa lapas
fragments ir apmēram no 115. gada.
Pārrunas par Jaunās Derības saturu norisinājās no 2. gadsimta vidus līdz
3. gadsimta beigām. Apmēram šajā laikā
kristieši ebreju Rakstus pieņēma par savu
Veco Derību un iztulkoja grieķu valodā.
420. gadā baznīctēvs Hieronīms
Svētos Rakstus iztulkoja latīņu valodā. Šo
tulkojumu sauc par Vulgatu, un to sāka
lietot Rietumu Baznīca.
Baznīctēvi
No 2. līdz 5. gadsimtam bija kristīgās
literatūras ziedu laiki. Grieķu izglītība un
gudrība kalpoja arī kristīgajai Baznīcai.
Jau pirmajiem vajātajiem kristiešiem radās nepieciešamība aizstāvēties, un kristīgā mācība bija arī jāizskaidro un jāmāca
gan tiem, kas gribēja kristīties, gan saviem bērniem un citiem. Radās teoloģija
(grieķu val. theos – Dievs, logos – mācība, vārds) – tātad mācība par Dievu.

Ievērojamākās teoloģijas skolas darbojās Antiohijā (Sīrijā), Aleksandrijā un
Cezarejā. Tika sarakstīti pirmie vispārīgie jeb sistemātiskie pārskati par kristietību. Šo skolu izcilākos skolotājus jeb
izskaidrotājus sāka saukt par baznīctēviem. Tās ir 12 līdz 18 ievērojamākās
kristiešu autoritātes, kas darbojās no
2. līdz 5. gadsimtam. Viņi bija kristīgie
domātāji, Baznīcas darbinieki un skolotāji. Ievērojamākie no tiem: Aleksandrijas
Klements (apt. 150.–215. g.), Lionas bīskaps Irenejs (apt. 142. g.), Aleksandrijas
(vēlāk Palestīnas) Origens (180.–254. g.),
Kartāgas Tertuliāns (160.–220. g.), Kartā
gas Kipriāns (210.–258. g.), Efesas Ata
nasijs (296.–373. g.), Tagastes Aurēlijs
Augustīns jeb Svētais Augustīns (354.–
430. g.).
Lai gan Baznīca nepieņēma visas viņu
mācības, tomēr viņiem bija liela nozīme
Svēto Rakstu izskaidrošanā un maldu
mācību apkarošanā.
No visiem kristīgās mācības jautājumiem baznīctēvus visvairāk nodarbināja
divi – Dieva Trīsvienība un Kristus persona: kā šī mācība saprotama, vai tā nav
daudzdievība u. tml. Izveidojās priekšstats, ka Dievs ir nācis, iemiesojies Kristū,
cietis un miris cilvēku dēļ, augšāmcēlies
un tagad kā Svētais Gars darbojas kristīgajā draudzē un kristīgo cilvēku dzīvē.
Tika uzsvērts, ka Tēvs, Dēls un Svētais
Gars ir trīs personas, kas ir vienādas būtībā – Dievs ir Trīsvienība.
Šie baznīctēvi ir bijuši kā paraugs visos
laikos – arī mums.
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”
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Vasaras nometne

„Luterdienas
Silmačos”Silmačos”
„Luterdienas
SIRSNĪGI
SVEICAM!
SIRSNĪGI
SVEICAM!

aras nometne
Vasaras nometne

Mums, latviešiem, tik pazīstamie notikumi „Silmačos”

, latviešiem,
pazīstamie
„Silmačos”
Mums,tik
latviešiem,
tik notikumi
pazīstamie
notikumi „Silmačos”
94 (13.06.)94 (13.06.)
Žermēna Vāgnere
Žermēna Vāgnere
savīsies ar Dr. Mārtiņa Lutera aicinājumu:
savīsies
ar Lutera
Dr. Mārtiņa
Lutera aicinājumu:
savīsies ar Dr.
Mārtiņa
aicinājumu:
88 (19.06.)88 (19.06.)
Ērika
Ābele
Ērika
Ābele
TIKAI
RAKSTITICĪBA
– TIKAI
TICĪBA
–
TIKAI
RAKSTI
– TIKAI
–
TIKAI RAKSTI
– TIKAI
– TICĪBA
Ausma
Vecvagare
86 (14.06.)86 (14.06.)
Ausma
Vecvagare
TIKAI
ŽĒLASTĪBA – TIKAI
KRISTUS.
Interesants
fakts par85 (12.06.)
TIKAI
ŽĒLASTĪBA
– TIKAI
KRISTUS.
TIKAI ŽĒLASTĪBA
– TIKAI KRISTUS.
Benita Ziediņa
85 (12.06.)
Benita Ziediņa
Mārtiņu Luteru
2017. gada 23. - 28. jūlijs
Vizma EgleVizma Egle 84 (02.06.)84 (02.06.)
23.–28.
2017. gada2017.
23.–28.
jūlijs
(svētdienasgada
vakars
– piektdienas
diena)jūlijs
Fanija Svilpe83 (15.06.)83 (15.06.)
FanijaSkolas
Svilpe
gados Lutera mīļākais
(svētdienas
vakars
–
piektdienas
diena)
(svētdienas vakars – piektdienas diena)
82 (08.06.)
Ārija Šāvēja bija (08.06.)
Ārija Šāvēja
Atpūtas komplekss „Silmači”
Dievkalpojumi
mācību priekšmets 82
mūzika,
Atpūtas
komplekss
„Silmači”
AtpūtasSmiltenes
komplekss
„Silmači”
82 (23.06.)
Laima
Stepanoviča
svētdienās plkst. 10.00
novada
Launkalnes
pagastā
pie Lizdoles
ezera ezera
82 (23.06.)
Laima
Stepanoviča
un
viņš
prasmīgi
apguva
lautas
Smiltenes
novada
Launkalnes
pagastā
pie
Lizdoles
Smiltenes novada Launkalnes pagastā pie Lizdoles ezera
ceturtdienās plkst. 18.00
(www.silmaci.mozello.lv)
Ženija
Kļaviņa
82
(27.06.)
Ženija
Kļaviņa
spēli.
Luters atdeva
savu
lautu,82 (27.06.)
Dievkalpojumi
(www.silmaci.mozello.lv)
Dievkalpojumi
(www.silmaci.mozello.lv)
Mācītāja Erberta
Bikšes
pieņemšanas
laiks
81
(19.06.)
Ārija
Tiesniece
kad 21 gada vecumā
svētdienās
plkst.
10.00
81iestājās
(19.06.)
Ārija Tiesniece
svētdienās
DALĪBAS MAKSA
trešdienās noplkst.
plkst. 10.00
10.00 līdz 13.00
65
(07.06.)
Ojārs
Knospe
ceturtdienās
plkst. 18.00
65 (07.06.)
Ojārs
Knospe
Nometnes
dalības
maksa
netiek
palielināta,
tātad:klosterī.
ceturtdienās
plkst. 18.00
• mūsumaksa
draudzes
locekļiem
5 dienas
maksās
80 eiro,
etnes dalības
netiek
palielināta,
tātad:
Virsmācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
Tabita Ligere60 (02.06.)60 (02.06.)
Mācītāja
Erberta
Bikšes pieņemšan
Tabita
Ligere
mūsu
draudzes
locekļiem
5
dienas
maksās
80,00
eiro,
• locekļiem
draudzes locekļu
bērniem
(4–6 gadi)
– atlaide
50 %,
Mācītāja
Erberta
pieņemšanas
laiks
u draudzes
5 dienas
maksās
80,00
eiro,
ceturtdienās
no plkst.Bikšes
13.00 līdz
16.00
60 (05.06.)
Rasma Šteina
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
60 (05.06.)
draudzes
locekļu
bērniem
(4–65gadi)
–– 100
atlaide
50
%,
Rasma
Šteina
•
ciemiņiem
(nav
draudzes
sarakstā)
dienas
eiro,
trešdienās
no
plkst.
10.00
līdz
13.00
udzes locekļu bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %,
Mācītājus
var
satikt
arī
pirms
un
pēc
Baiba Misiņa60 (13.06.)60 (13.06.)
• ciemiņu(nav
bērniem
(4–6 gadi)
– atlaide 50
ciemiņiem
draudzes
sarakstā)
5 %.
dienas – 100,00
eiro,
Baiba
Misiņa
Virsmācītāja Jāņa Cepurīša pieņem
dievkalpojumiem.
em (nav draudzes sarakstā) 5 dienas – 100,00 eiro,
Virsmācītāja
Jāņa Cepurīša pieņemšanas laik
60 (15.06.)
Erberts Bikše
ciemiņu bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %.Erberts Bikše
ceturtdienās
no plkst. 13.00 līdz 16.00
60 (15.06.)
Draudzes kanceleja
atvērta
ciemiņu bērniem (4–6
gadi)
–
atlaide
50
%.
ceturtdienās
no
plkst.
13.00 līdz 16.00
60 (24.06.)
Jānis Bambāns
Pieteikšanās nometnei līdz 13. jūlijam Jānis Bambāns
60 (24.06.)
otrdienās no Mācītājus
plkst. 12.00
līdz
18.00arī pirms un pēc
var
satikt
45 (23.06.)
draudzes kancelejā
Kristīne Tentere
Mācītājus
varplkst.
satikt
arīlīdz
pirms
un pēc
trešdienās no
9.30
15.00
Pieteikšanās nometnei: no 1.
jūnijaTentere
dievkalpojumiem.
45 (23.06.)
Kristīne
Pieteikšanās nometnei: no 1. jūnija
dievkalpojumiem.
45 (24.06.)
Arne Ūdris
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
45 (24.06.)
Arne Ūdris
Papildu informācija:
Draudzes
kanceleja
atvērta
svētdienās –kanceleja
pirms un pēc
dievkalpojuma
45 (28.06.)
Papildu
Ilze Lūse
Draudzes
atvērta
www.jezusdraudze.lv
vai draudzes
kancelejāinformācija:
45
(28.06.)
Papildu
informācija:
Ilze
Lūse
otrdienās
no
plkst.
12.00
līdz 18.00
tālr. 67224123
www.jezusdraudze.lv vai draudzes kancelejā Sandra Jalaņecka
45 (28.06.)
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
www.jezusdraudze.lv vai draudzes kancelejā Sandra Jalaņecka
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
45 (28.06.)
Bibliotēka atvērta
40 (08.06.)
Ingus Bērziņš
trešdienās
no
plkst. 9.30
15.00
ceturtdienās
nolīdz
plkst.
12.00 līdz 18.00
40 (08.06.)
Bērziņš
svētdienās pēc
dievkalpojuma
2017. GADA
MAIJA
IEŅĒMUMU IngusSIRSNĪGI
SVEICAM!
40 (27.06.)
ceturtdienās
no
plkst.
12.00
līdz
18.00
Mārtiņš Lācis
DIEVA
DĀVANA
svētdienās
–
pirms
un
pēc dievkalpoju
40 (27.06.)
Mārtiņš Lācis
Māmiņu grupas
nodarbības
– katra mēneša
DIEVA
DĀVANA
UN IZDEVUMU
PĀRSKATS
svētdienās
–
pirms
un
pēc
dievkalpojuma
40 (30.06.)
Ivo Štelfs
tālr. 67224123
trešajā
sestdienā
plkst.
15.00
Anna Jansone
93
40 (18.07.)
(30.06.)
tālr. 67224123
Sirsnīgi sveicam Edgaru un Daci ValdemārusIvo
ar Štelfs
tālr. 29551294
(Edīte), 67377118
Bibliotēka
atvērta(Ilze)
Margarita Lagzdiņa 88 (19.07.)
snīgi sveicam
Edgaru
un
Daci
Valdemārus
ar
Ieņēmumi,
EUR:
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
dēliņa Kārļa piedzimšanu un Mārtiņu un Baibu Lāčus
Bibliotēka
atvērta pēc dievkalpojuma
KRISTĪTI
svētdienās
Valentīna
Krastiņa
87
(08.07.)
(remontam,
Alfa kursam
u. c.)
ņa KārļaMērķziedojumi
piedzimšanu
unpiedzimšanu!
Mārtiņu
un
Baibu Lāčus3166
KRISTĪTI
ar
dēliņa Laura
svētdienās
dievkalpojuma
Aicinām būtpēc
uzmanīgiem
un pieskatīt savas
86 (14.07.)
Ziedojumi
2280 Laimdota Sprince
Māmiņu grupas nodarbības – katra
dēliņa Laura
piedzimšanu!
Kārlis Valdemārs
mantas gan dievkalpojumu, gan draudzes
Kolektes
2054 Lilita Dambe
83 (05.07.)
Māmiņu
grupas
nodarbības
– katra
mēneša
trešajā sestdienā plkst.
15.00
Kārlis Valdemārs
pasākumu laikā!
Zemes noma
714
Harijs Andersons
Harijs Martinsons
83 (16.07.)
trešajā sestdienā
plkst. 15.00
tālr.
29551294
(Edīte),
67377118
(Ilze
LAULĀTI
Nometne
320
Harijs Andersons
Māris Siliņš83 (31.07.)
tālr. 29551294
(Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminu
Ziedojumi LAULĀTI
par kristībām, laulībām
90 Gunārs Ploriņš
Māris
Siliņš
Krista Zukure
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
Ināra
Spriņģe
81 (17.07.)
Jānis Eversons un Agnese Eglīte
Kopā
8624
Aicinām būt uzmanīgiem un pieska
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Krista
Zukure
Astrīda
Bormane
80 (01.07.)
is Eversons
un
Agnese
Eglīte
Aicinām būt
uzmanīgiem
un pieskatīt gan
savas
mantas
gan dievkalpojumu,
d
Rihards Maļinovskis un Enija Alpe
Izdevumi, EUR:
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
Irēna Vilberga
80 (06.07.)
IESVĒTĪTI
pasākumu
laikā! gan draudzes
mantas gan
dievkalpojumu,
ards Maļinovskis
un Enija Alpe
3782
Algas (8 darbinieki)
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
80 (18.07.)
IESVĒTĪTI

Lidija Liepa

pasākumu
laikā!
Nodokļi2017. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU
2423
otrdienās no plkst.
10.00 līdz 13.00
Austra Krauze
80 (21.07.)
Harijs Andersons
Apkure maijā
732
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
UN(1/10
IZDEVUMU
Astrīda
Bērziņa
75
(31.07.)
no ienākumiem 2017.PĀRSKATS
gadā)
500
Maksājums LELB
Harijs Andersons
Sabīna Baumane
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 330 Māris Zelčs
50 (11.07.)
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Kaspars
Bergholcs
Sabīna
Baumane
Ieņēmumi,
EUR:
Palīdzības pabalsti
320 Ilze Stefaņenkova
40 (04.07.)
Draudzes namā,
Dzirnavu
ielā 118
Ārstu
konsultācijas
(tālr. 67210185)
3940Bergholcs
Kolektes skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Diakonija (tālr.
67220084)
Vairis Bīriņš
308
Svētdienas
Kaspars
ēmumi, EUR:
pirmdienās
no
plkst.
13.00 līdz 16.00
3159
(remontam, Svētdienas skolai u. c.)
Mērķziedojumi
Grāmatas
249
otrdienās,
trešdienās,
ceturtdienās,
Ārstu
konsultācijas
(tālr.
67210185)
Lauris Bušmanis
3940 Vairis Bīriņš
ktes
otrdienās
no
plkst.
10.00
līdz 13.00
1561
Ziedojumi
„Jēzus Draudzes Dzīve” druka
224
piektdienās no
10.00
līdzlīdz
16.00
pirmdienās
noplkst.
plkst.
13.00
16.00
3159
(remontam, Svētdienas skolai u. c.)
ķziedojumiIzdevuma
Evelīna Ceipe
Lauris1313
Bušmanis
Saimniecības
preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
170
Zemes noma
ceturtdienās
no
plkst.
14.00
līdz 17.00
Ceturtdienās
– plkst.
informācija
par
iespēju
saņemt
otrdienās
no
10.00
līdz
13.00
1561
ojumi
Remonta
materiāli
150
40
Ziedojumi
par kristībām, laulībām
Elizabete
Čodare
Evelīna
Ceipe
Acu
ārsts
pieņem
pēc
pieraksta.
pārtikas
produktus
1313128
es noma Elektrība
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
10013Abrickis
Kopā
Kārlis
Ilze Madara Ikauniece
Pierakstīties
pa tālr. 67210185, 29372
40100
Veco ārsts
ļaužu pieņem
aprūpe
(tālr.
ojumi parDegviela
kristībām, laulībām
Elizabete
Čodare
Acu
pēc 67220084)
pieraksta.
10013 72
ā
Immurs
Atkritumu
izvešana
Ilze MadaraDāvis
Ikauniece
Katru piektdienu
ir svētbrīdis,
katra
Diakonija
(tālr.
67220084)
Izdevumi,
EUR:
Pierakstīties
pa pansionātā
tālr. 67210185,
29372676
Tehnika
51
mēneša ceturtajā
piektdienā
– dievkalpojums.
Aivars Kalniņš
3785
Algas (8 darbinieki)
otrdienās,
trešdienās,
ceturtdienās,
Dāvis
Immurs
Diakonija (tālr. 67220084)
evumi, EUR:
48
Reprezentācijas
izdevumi (dāvana māsu draudzei)
2415 Henrijs Rolands Kalniņš
Nodokļi
piektdienās
no plkst.
10.00
līdz 16.00
Privātā pirmsskolas
izglītības
iestāde
„JĒRIŅŠ”
Maināmie paklāji
Aivars
Kalniņš
3785 45
s (8 darbinieki)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
861 Ercens un Zanda Šteinerte
Apkure aprīlī
Oskars
(tālr. 67222698)
„Rīgas ūdens”
39
Matilde
Kolma
2415
okļi
Drēbju
kamera
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Henrijs
Rolands Kalniņš
586
Palīdzības pabalsti
pakalpojumi
33 Māris Siliņš un Zeltīte Buša
ure aprīlī Sakaru
Toms Koļesņikovs
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00
500
(1/10 no ienākumiem 2017. gadā)861 Matilde
Maksājums
LELB
Kolma
Interneta
vietnes
uzturēšana
29
Drēbju kamera
dzības pabalsti
360 Una Līce
Ziedojumi
„Jaunatnei ar Misiju”,
Blīdenes un Lubānas586
draudzei
ceturtdienās – informācija par iespēju
(no mērķziedojumiem)
28
Jauniešu
nozares
izdevumi
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
500 Toms Koļesņikovs
(1/10 no „Jēzus
ienākumiem
2017. Dzīve”
gadā) druka
sājums LELB
224
Izdevuma
Draudzes
pārtikas produktus
„Venden”
ūdens
24
Rihards
Krjučins
360
ojumi „Jaunatnei
ar
Misiju”,
Blīdenes
un
Lubānas
draudzei
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
194
Saimniecības
Una Līce
Bankas
komisija preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
17
Veco ļaužu aprūpe
(tālr. 67220084)
Konts ziedojumiem:
224
vuma „Jēzus
Draudzes
Dzīve” druka
Markuss
Haralds
Lūsis
Sirsnīgi
sveicam
Tomu
un Elīnu
150Krjučins
Remonta
materiāli
pārtikas produktus
(no mērķziedojumiem)
13
LEAF
izdevumi
Rihards
Rīgas
Jēzus
ev.
lut. draudze ir svētbrīd
194
mniecības preces,
ziedi,
reliģiskie
izdevumi
Katru
piektdienu
pansionātā
131
Elektrība
Koļesņikovus
ar
dēliņa
Ārona
pie
Gustavs Jānis Mežciems Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)
Apsardzes firmas pakalpojumi
10
Haralds Lūsis
150 Markuss
onta materiāli
Reģ. Nr.piektdienā
90000084191 – dievkal
100
Degviela
mēneša ceturtajā
Nometne
7 dzim
šanuAivars
un Andri
un Alisi Dekantus
Mickevičs
Katru piektdienu
pansionātā
ir svētbrīdis, katra
131 Gustavs
trība
100Jānis Mežciems
Pasta izdevumi
DNB banka, konts:
LV94RIKO0002013007985
Kopā
9832 ar dēliņa
Dāvida piedzimšanu!
Privātā pirmsskolas izglītības iestād
100
viela
57 Ilze Paraģe
Atkritumu izvešana
mēneša
ceturtajā
piektdienā
– dievkalpojums.
Aivars Mickevičs
Baznīcas
adrese:
Elijas iela 18, Rīga,
LV-1050
(tālr.
67222698)
100
a izdevumiMaināmie paklāji
56 Māra Priedīte-Abricka
Tālr.
67224123
Privātā
pirmsskolas
izglītības
iestāde „JĒRIŅŠ
Ilze
Paraģe
56
57
Grāmatas
itumu izvešana
Redaktore: Alise Pīrāga Korektore: Inguna Puķīte
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Māris Siliņš
(tālr. 67222698)
46
Datortehnika
56 Māra Priedīte-Abricka
nāmie paklāji
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Vita Rudzīte,
Augusts Kolms, Edgars
Gertners,
Irēna Vilberga,
Ance
Strade
©
Jēzus
Draudzes
Dzīve
ir
LELB
Jēzus draudzes izdevums
40
Sakaru pakalpojumi
56
matas
Konts ziedoj
Māris Siliņš
Ilsuma,ūdens
Rute Bikše, Agnese Krūmiņa-Krūma
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"
36 Edgars Valdemārs
„Venden”
46
ortehnika Lauma
Rīgas Jēzus ev. lut.
Ance
Strade
21
„Rīgas
ūdens”
40
Dizains,
maketēšana:
Evija
Godiņa
un
aru pakalpojumi
Maiga Zariņa

2017. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

KRISTĪTI

LAULĀTI

DIEVA DĀVANA

Konts ziedojumiem:

