Eņģelis nesaka tik vien, ka Kristus ir dzimis.
Viņš saka: jums, jums Viņš ir dzimis! /M. Luters/

Ziemsvētku gaidīšanas laiku
ir grūti iedomāties bez eņģeļiem. Jau labu brīdi pirms svētās nakts daudzi eņģeļi kā
krāšņas dekorācijas liecina par
šo svētku tuvošanos: eņģeļi
no koka un papīra, kā uzlīmes
vai iekārti svētku eglītē, skatlogos un uz apsveikuma kartītēm. Mēs ar lielu prieku rotājam savus svētkus ar krāšņiem
eņģeļiem, jo tie mums saistās
ar debesu pasaules un visa
dievišķā atspulgu. Tomēr eņģeļu kā Dieva vēstnešu uzdevums nav sveču gaismā laiski
karāties eglītes zaros vai, mirdzošu lampiņu izgaismotiem,
nekustīgi stāvēt mājas logā.
Ja neko citu no viņiem
Ziemsvētkos negaidām, tad
eņģeļiem debesīs ir jālej skumju asaras – vēl vieni svētki,
kas paies tikai ātrā iepirkumu
steigā un dāvanu papīru čaboņā. Šādi svētki, cik ātri pienāks,
tik ātri paies, un daudzie eņģeļi, ārēji smaidīgi, iegulsies
rotājumu kastē un pazudīs uz
skapja līdz nākamajam gadam.
Tomēr īsti Ziemsvētki vēlas

izgaismot nevis pasaules tumsu, pieberot to ar žilbinošām
dekorācijām, bet mūsu sirds
tumsu.
Bībeles vēstī Kunga eņģelis
pār Betlēmes ganiem atver
debesis. Tie ir pavisam citi
svētki! Viņš saka: „Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem
ļaudīm, jo jums šodien Dāvida
pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas
ir Kristus, Kungs” (Lk 2:10, 11).
Lūk, vēsts par Pestītāja dzimšanu ir uzticēta eņģelim, kas
Bībeles valodā nozīmē „vēstnesis”. Viņa uzdevums ir atklāt cilvēkam Dieva gribu.
Bībelē ir daudz spilgtu notikumu, kuros eņģeļi mierina cietējus, vajātos un atstumtos.
Eņģeli sastop Mozus (2Moz 3:2),
pravietis Elija (1Ķēn 19:5),
Dieva vīrs Gideons (Soģ 6:12)
un daudzi citi. Bet Ziemsvētkos eņģelis nāk pie ganiem,
lai nakts melnumā atklātu vēsti par Dieva žēlastību un
pestīšanas Gaismu (Jņ 8:12)
grēka apņemtās pasaules
tumsā.
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Šajā svētajā naktī eņģelim
ir tikai viens uzdevums – pasludināt lielu prieku! Tas ir
daudz dziļāks nekā prieks par
atvērtām dāvanām: šis prieks
ir par atvērtām debesīm virs
grēkā kritušās pasaules. Dievs
sava Dēla piedzimšanai ir izraudzījies nevis ķēniņa pili,
bet vienkāršu ļaužu mitekli,
kur zvaigžņu pēļa vietā ir silīte
ar salmiem. Tieši šo vienkāršo
piedzimšanas prieku pasludina eņģelis, tāpēc Ziemsvētki
nav iedomājami bez eņģeļa,
bez vēstneša, kurš atver debesis arī virs mūsu šodienas.
Ziemsvētki katru gadu no jauna atgādina, ka Dievs ir tuvu
pasaulei un cilvēkam. Vārdi
„jums šodien ir dzimis Pestītājs” aizvien ir kristīgās vēsts
lielākais dārgums, tikai mums
tas ir jāpamana un jāiemīl no
jauna.
Varētu domāt, ka eņģelis
visu jau pateicis Betlēmes
ganiem, tāpēc droši varam
iesēdināt viņu eglītes zaros
vai iekārt logā kā rotājumu,
taču tad tie nebūs īsti svētki,

jo eņģeļa vēsts turpina skanēt,
kā zināmajā baznīcas dziesmā
teikts, „katru gad’ no jauna”.
Kamēr Dieva atvēlētajā laikā
cilvēce dzīvos, Pestīšanas
vēsts nekad nebeigsies.
Gaidot Jēzus dzimšanas
svēto nakti, es aicinu steigas
vietā likt Betlēmes eņģeļa vārdus „jums šodien ir dzimis
Pestītājs”. Ļaut šiem vārdiem
skanēt pāri dzīves plaisām un
attiecību sastrēgumiem. Ik
vakaru pirms naktsmiera un
no rīta pamostoties atgādināt
sev šo īso, bet dzīvības pilno
eņģeļa vēsti: jums šodien ir
dzimis Pestītājs! Ja šie vārdi
kļūs par daļu no mums, mēs
piedzīvosim īstus svētkus. Tā
būs mierpilna un nesteidzīga
svētā nakts, kad mūsu domas
ceļos nevis no vienas dāvanas
pie otras, bet gan domas, gan
sirds līdz ar ganiem, pirmajiem
Pestītāja dzimšanas lieciniekiem, ceļos uz Betlēmi.
Sirsnībā
virsmācītājs Jānis
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Mēneša lozungs:
„Mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ rīta
zvaigzne mūs no augšienes uzlūkos,
lai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un
nāves ēnā, un atgrieztu mūsu kājas
uz miera ceļa.” /Lk 1:78–79/
2. decembrī plkst. 17.00 – diakonijas rīkotais pateicības vakars.
3. decembrī plkst. 10.00 – Pirmās
Adventes dievkalpojums.
8. decembrī plkst. 19.00 – lūgšanas
Torņa istabā. Tezē dziesmas, lasījumi,
lūgšanas (slavēšanas vakars).
10. decembrī plkst. 10.00 – Otrās
Adventes dievkalpojums.
10. decembrī plkst. 16.00 – koncerts „Mūzika Adventa laikā”.
13. decembrī plkst. 18.30 – Torņa
skola, tēma – „Mīlestība”.
16. decembrī plkst. 16.00 – Adventes laika koncerts.
17. decembrī plkst. 10.00 – Trešās
Adventes un iesvētes dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 10.00 – Ceturtās Adventes dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 18.00 – Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 10.00 – Ziemsvētku dienas dievkalpojums.
30. decembrī plkst. 17.00 – draudzes eglīte.
31. decembrī plkst. 10.00 – Vecgada
dienas dievkalpojums.
1. janvārī plkst. 12.00 – Jaungada
dienas dievkalpojums.

JĒZUS DRAUDZES KALENDĀRS 2018. GADAM
Gadiem ritot, Jēzus draudzē ir izveidojusies tradīcija sagatavot kalendāru. Ar
lielu Dieva žēlastību šo tradīciju ir izdevies turpināt arī šogad.
Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes kalendārs
2018. gadam ir veltīts Latvijas simtgadei, ko visi esam aicināti svinēt nākamajā gadā. Citējot Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmā
rakstīto, „Latvijas Republikas dibināšana
1918. gada 18. novembrī bija pagrieziena punkts, kas izgaismoja noteiktu politisko ideju un šo ideju īstenotāju izšķirošo lomu Latvijas valsts izveidē. Tas bija
brīdis, kad tika izteikta latviešu nācijas
valstsgriba un kad šī valstsgriba tika
pārbaudīta Neatkarības kara laikā
(1919–1920). [..] Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības
sajūtu savai valstij un mīlestību pret
savu zemi, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. [..] Latvijas valsts
simtgades svinību virsmērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi: cildināt Latvijas
dabas skaistumu, kultūras daudzveidību
un latviešu valodu; daudzināt Latvijas
cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un
sasniegumus.” Tie nav vienīgie programmā
norādītie uzdevumi, bet tieši šos kalendāra veidotāji izvēlējās kā vadlīnijas
2018. gada kalendāra sagatavošanas
procesā.
2018. gada kalendārā ir izmantots
fonts jeb burtveidols „Cirulis Display”
(http://getcirulis.com), kas radīts, iedvesmojoties no latviešu mākslinieka, grafiķa,
gleznotāja un lietišķās mākslas meistara
Anša Cīruļa (1883–1942) rokraksta, un
kas ir īpaši radīts Latvijas simtgades gaidās. Katru kalendāra lapu vizuāli bagātina Latvijas piederības zīme, kuras lietojums ir saskaņots ar Latvijas valsts simt-

gades biroju (http://lv100.lv). Latvijas
valsts simtgades grafisko zīmi veido uzraksts „Latvija”, valsts karogs un cipars
„100” ar integrētu bezgalības simbolu –
nepārtrauktu jaunradīšanas ciklu. Arī tās
pamatā ir fonts „Cirulis Display”.
Fotogrāfijas ir atlasītas vietnē
momenti.lv, kur tiek apkopotas tikai Latvijā uzņemtas fotogrāfijas. Tās veido
skaistu atmiņu krātuvi, kurā ikviens var
smelties prieku un lepnumu par Latvijas
talantīgajiem cilvēkiem, kuri iemūžina
savu dzimto zemi.
Līdzās kalendārajai daļai – datumiem,
vārdadienām, valsts un Baznīcas svētku
dienām – visa gada garumā būs iespēja
lasīt latviešu dzejnieka Leonīda Breikša
(1908–1942) dzejoli „Lūgšana”, kura izmantošana kalendārā ir saskaņota ar
AKKA/LAA. Leonīds Breikšs ir pazīstams
ar savu patriotisko dzeju, ko caurvij ticība
Dievam un lūgšanas.
„Augstais un mūžīgais Dievs,
Mani gaišu un saulainu dari:
Vienīgais Tu to vari.
Liec,
Lai mana dvēsele klusi
Izplaukst kā zieds –
Izplaukst uz Tavu pusi.”
Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē.
Tā ir mūsu „iespēja godam un cienīgi, lepni
un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot
nākotnes Latviju” (citāts no http://lv100.lv).
Priecājamies, ka arī mēs, Jēzus draudze, varam piedalīties Latvijas valsts simtgades svinībās! Kalendāru varēs iegādāties draudzes grāmatu galdā, kancelejā
pie lietvedes, kā arī veikalos „Ihtis” un
„Amnis”.
Vita Macate

MŪZIKA ADVENTES LAIKĀ RĪGAS JĒZUS EV. LUT. BAZNĪCĀ
10. decembrī plkst. 16.00
Jau desmito gadu Latvijas Universitātes pūtēju orķestris Otrās Adventes svētdienā rīkos koncertu „Mūzika Adventa
laikā”. Kopā ar orķestri koncertos vienmēr piedalās arī kori un solisti – vokālisti
un instrumentālisti. 2016. gada Adventes
koncertam Latvijas Universitātes pūtēju
orķestris iestudēja un kopā ar koriem un
solistiem atskaņoja lielās formas skaņdarbu – Kamila Sensānsa „Ziemassvētku
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oratoriju”. Klausītāju un pašu dalībnieku
atsaucība pamudināja koncerta veidotājus meklēt Adventes laikam un koncerta
norises vietai – baznīcai – atbilstošu lielās formas skaņdarbu arī šī gada koncertam. Šogad tiks atskaņota izcilā franču
komponista Šarla Guno (Charles Gounod) Svētās Cecīlijas svinīgā mesa
(Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile).
Šī mesa ir uzrakstīta 1854. gadā un

pirmatskaņojumu piedzīvojusi Parīzē
1855. gada 22. novembrī – Svētās
Cecīlijas dienā. Tā ir veltīta mūzikas aizbildnei Svētajai Cecīlijai. Mūzikas pazinēji
šo dēvē par vienu no romantiskākajām
un skaistākajām Guno mesām. Pēc pirmatskaņojuma jaunais Kamils Sensānss
rakstīja: „Sākumā klausītāji bija apžilbināti, pēc tam apreibuši un visbeidzot pārņemti.”
Mesai ir tradicionālās mesas daļas:

REFORMĀCIJAS SVĒTKU VIESIS
JĒZUS DRAUDZĒ
Ir svētdienas rīts, un baznīcas kalpotājos manāms neierasts satraukums. Ir
diena, kad draudzē simboliski beidzas
Reformācijas gads un viesojas Latvijas
luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis
Vanags. Brīdi pirms dievkalpojuma sākuma augstais viesis klusiņām, neviena
neaizkavēts, iziet cauri baznīcai, it kā
tā būtu jau iestaigāta taka, kas mērota
bieži. Tik vienkārši un piezemēti.
Uzrunā draudzei arhibīskaps runā par
ticību, kas ar izturēšanos un rīcību pārliecina daudz vairāk nekā vārdi. Ticība liek
pārspēt cilvēciskos impulsus, kā tas notika stāstā, kas aprakstīts Mateja evaņģēlijā 8:1–13, par spitālīgo vīru un virsnieka slimo kalpu.
Viens no izšķirošajiem jautājumiem
mūsu dzīvē ir tas, kāds ir mūsu priekšstats par Dievu. Daži tic, ka Dievs ir gluži
kā briesmīgs, skaudīgs grāmatvedis. Kā
ir dzīvot pasaulē, kurā Dievs ir bīstams,
mums uzglūn un to tik gaida, ka varēs
sodīt? Šāds priekšstats ir ļoti izplatīts.
Priekšstatam par Dievu cilvēka dzīvē var
būt ļoti konkrētas sekas. Dievs no daudz
kā pasargā, un laime ir tad, ja spējam
neizšaubīties par Dieva labestību. Izdarījuši izvēli, mēs varam būt pasargāti,
bet sākums ir pašu izvēle.
Bērniem Bībeles stāsti ne vienmēr ir
tikpat saprotami kā pieaugušajiem, jo
bērna uztverē Dievs ir atbildīgs par visu.
Bērnam būtu jāpaskaidro gan notikumi,
gan to rašanās un iznākuma iemesli,
citādi bērns var nocietināt sirdi pret Dievu,
jo ir saskatījis kādu netaisnību.
Ir labi zināt, ko nozīmē būt kungam, –
tas nozīmē spēt un gribēt darīt labu. Tā

Kyrie, Gloria, Credo, Offertory, Sanctus
Benedictus, Agnus Dei. Koncertatskaņojumā
Jēzus baznīcā piedalīsies Latvijas Universitātes pūtēju orķestris (diriģenti Jānis
Puriņš un Jānis Kaģis), Latvijas Universitātes jauktais koris „Dziesmuvara”
(diriģenti Aivis Greters un Jurģis Cābulis),
Cēsu pilsētas jauktais koris „Beverīna”
(diriģenti Aivis Greters un Jurģis Cābulis),
Carnikavas kamerkoris „Vēja balss”
(diriģents Jurģis Cābulis). Solisti: Terēze

arī spitālīgais vīrs un romiešu virsnieks
uzlūko Jēzu. Viņš ir Kungs, kas vēlas un
spēj darīt labu.
Ar labiem cilvēkiem mēdz notikt sliktas lietas, bet, ja pieņemam, ka Dievs ir
ļauns un skaudīgs, tad tas ir ceļš uz elli
tiešā un pārnestā nozīmē. Piedzīvojot ko
sliktu un iemantojot Dieva labestību, var
piedzīvot, ko nozīmē būt gudram, stipram un pilnveidoties. Savukārt Dieva
klusēšana var būt Dieva mīlestības un
labvēlības izpausme. Tā var būt labs sākumpunkts vērtīgām pārdomām par dzīvi.
Daudz kas mēdz būt slims arī mūsu
sirdīs, daudz kam mūsos vajadzīga dziedināšana un šķīstīšana, un mums, tāpat
kā centurionam, vajadzētu teikt: „Saki
vārdu!” Centurions tic, ka Jēzus ir iemiesotais Vārds, un tam ir spēks un autoritāte. Dievs savu vārdu saka dievkalpojumā, Bībelē, baznīcā, mājās. Ja manā
dzīvē kaut kas ir slims, tad to spēj mainīt
un darīt veselu Dieva vārds.
Kā mēs varam atvieglot Jēzus darbu
pie mums? Atveroties Viņa vārdiem,
izliekot sevi to gaismā. Paļauties Vārdam
bez aizsegšanās, turēt to dārgu – lasīt,
klausīties, studēt, apcerēt baznīcā, mājās,
rekolekcijās... Ir svarīgi ticēt tā, lai Dieva
vārds būtu dzīves centrā, lai tas varētu
dziedināt un šķīstīt. Varbūt Jēzus būs
pārsteigts arī par mūsu ticību? Mēs varam sevi nolikt Dieva vārda gaismā, bet,
ja neļaujam Dieva vārdam sevi mainīt,
tad nekas nenotiks un nespēsim mainīties un kļūt labāki. Mums savas vēlmes
ir jāpienes Dieva priekšā, lai Viņš tās
dziedinātu, šķīstītu un atbrīvotu no savtīguma.
Šie divi Bībeles vīri – spitālīgais vīrs
un centurions – ir kā divi luteriskās mācības balsti: attaisnošana un svētdarīšana.
Kārlis Liepkauls

Foto: Antra Legzdiņa

Upatniece (soprāns), Ansis Bētiņš (tenors)
un Edgars Skarbulis (bass).
Koncertā skanēs arī Gustava Holsta,
Endrjū Loida Vēbera, Ādolfa Adāna, Sezāra Franka un Franko Cesarīni skaņdarbi.
16. decembrī plkst. 16.00
Šajā Adventes laika koncertā piedalīsies jauktais koris „Skaņupe”, diriģents
Ēriks Kravalis un JVLMA Ērģeļu klases
4. kursa studente Luīze Klinta Mardanova.

Solisti: Viktorija Pakalniece (soprāns),
Evelīna Lašketa (flauta), Jānis AlmanisPalmbahs (baritons).
Skanēs Džona Ratera „Bērnu mesa”,
kā arī Johana Sebastiana Baha, Jozefa
Reinbergera un Romualda Jermaka
skaņdarbi.
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Mūsu draudzes māsa ILONA JANCE
pavisam nesen pēc dievkalpojuma
dalījās ar liecību par piedzīvotu fizisku dziedināšanu. Vēloties ar to
stiprināt plašāku cilvēku loku, uzaicinājām Ilonu uz sarunu. Kā izrādās,
arī ar slimību un nespēku Dievs mūs
var vadīt pa saviem svētības ceļiem.
Edgars Gertners

Kā jūs šodien jūtaties?
Lieliski, šodien braucu kopā ar Jēzu.
Mazliet aizkavējos, jo baudīju skaisto
dienu, un izgāju no mājas vēlāk, nekā
plānots, tomēr viss beidzās ļoti labi. Parasti no Vecmīlgrāvja līdz centram pa 35 minūtēm atbraukt nevar, bet šodien tā notika.
Prieks dzirdēt! Par pašsajūtu jautāju, jo nesen draudzē stāstījāt kādu
brīnumainu liecību.
Jā, pirms trīs gadiem es uzzināju, ka
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man ir asins slimība: tas nav vēzis, bet
slimība, ko var apārstēt, ar ko var sadzīvot, bet tā ir ļauna. Šajā vasarā notika
uzliesmojums.
Kas notika?
Vienu rītu taisījos uz darbu, bet man
sāka pietrūkt spēka, bija grūti. Dienas
laikā jutos arvien sliktāk un vakarā, kad
braucu mājās, jau ģību nost. Piezvanīju
meitai, lai viņa atnāk pretī uz pieturu.
Man bija tik slikti, ka transportā pat iereibušam vīrietim pajautāju, vai viņš palīdzēs man izkāpt. Meita tajā laikā sēdēja
pieturā un lūdza Dievu. Kad tiku ārā, paelpoju svaigu gaisu un it kā atžirgu, bet
nākamās trīs dienas nodzīvoju mājās.
Nevarēju saprast, kas man kaiš: it kā
slikti ar vēderu, it kā gribas vemt, nav
spēka. Zvanīju savai hematoloģei, bet
viņa sacīja, ka diez vai pie vainas asins
slimība. Es tomēr nodevu analīzes, un

uzrādījās, ka man ļaunās šūnas kaulu
smadzenēs ir 44 %, kaut veselam cilvēkam to nav vispār. Mani uz vairākām dienām ielika slimnīcā. Izrādījās, ka asinīs
ir arī par daudz kaļķa, to nācās izskalot,
un tad – septiņas dienas ilga ķīmijas
terapija.
Pēc terapijas dakteris sacīja, ka ir ļoti
modernas zāles, kas palīdz kauliem un
pret osteoporozi – progresīva un moderna
medicīna. Dienas devu saņēmu jau slimnīcā, nopirku tās zāles, lai turpinātu lietot
pēc slimnīcas, un laimīga braucu mājās.
Vakarā gāju uz veikalu un jutu, ka kājās
iemetusies krika. Divdesmit piecu minūšu
gājiena vietā sanāca četrdesmit piecas,
bet es vēl nesapratu, kas notiek. Nākamajā rītā kāja mazliet sāpēja, bet pavadīju vīru uz darbu. Ejot no virtuves uz
istabu, vienā kājā sākās nenormāli
krampji un sāpes, bet otra kāja vairs ne-

saprata, kā jāstaigā. Vairākas stundas
nosēdēju koridorā uz ķeblīša, jo nevarēju
paiet. Laime, ka ciemos bija mana lielā
meita; viņa nopirka zāles, bet tās nepalīdzēja. Vīrs aizbrauca pakaļ citām uz
slimnīcu. Man bija stipras sāpes, cikliskas kā dzemdībās. Izrādās, ka šo reakciju bija izraisījušas jaunās zāles, ko bija
ieteicis dakteris, taču šāda reakcija ir
vienam no 10 000 cilvēku, to nevarēja
paredzēt. Kādu laiku man bija grūti pārvietoties, bija jālieto pamperi un pa dzīvokli braukāju ar datorkrēslu. Piedzīvoju
to, kā ir manā darbā pansionātā, kur ir
vairākas vecas kundzes, piemēram, bez
kājas vai apsaldētiem pirkstiņiem. Tā
man bija mācība, jo tagad zinu, kā tas ir,
kad nokrīt adata un netiec tai klāt vai ja
esi maza auguma un nevari aizsniegties
līdz gaismas slēdzim. Taču man bija
cerība, ka Dievs dziedinās.
Kas notika tālāk?
Vairākas reizes biju slimnīcā, un viena
no istabas biedrēm teica, ka man jābrauc
uz „Dzīvības koka” nometni. Tā ir organizācija, kas palīdz rehabilitēties smagi
slimiem cilvēkiem. Viņiem akcijā „Dod 5”
bija saziedota paliela summa nometnēm,
un uz vienu no tām aizbraucu arī es.
Nevarēju pati pārvietoties – man bija
tāds kraķītis, kas čīkstēja. Nometnes
otrajā dienā visi aizgāja nūjot, bet es
paliku mājās, jo pietrūka spēka, biju
nosalusi. Uztaisīju tēju un gāju pa koridoru – vienā rokā krūze, otrā kraķītis. Gāju
un pēkšņi sapratu – man nevajag atbalstīties uz tā kraķīša! Ak Dievs, es taču
esmu dziedināta! Paldies Dievam!
Brīnījāties tikai jūs vai arī pārējie
nometnes dalībnieki?
Nākamajā rītā, kad to ieraudzīja visa
nometne, citi pat uzgavilēja! Es pat varēju piedalīties sporta nodarbībās. Tas bija
brīnums, ka varēju darīt to pašu, ko pārējie!
Vai viņiem sacījāt, ka Dievs jūs
dziedināja?
Jā! Tajā nometnē mums bija arī
psihologa nodarbības mazākās grupiņās,
kur atklājām, kā saslimām. Tur sacīju,
ka ticu Dievam. Visi piekrita, ka bez Viņa
palīdzības mana dziedināšana nevarēja
notikt. Nometnes beigās pateicībā par
rehabilitāciju un dziedināšanu palūdzu,
lai mēs visi sadodamies rokās un nodziedam „Dievs, svētī Latviju”. Tas bija emocionāli ļoti vienojoši.
Vai kāds jums pajautāja – „Ilona,
kas tā ir par vietu, kur ejat? Es arī
gribu pievienoties un saņemt dziedināšanu!”?
Sanāca tā, ka satiku vienu māsu, kura
agrāk bija nākusi uz Jēzus draudzi, bet

tad attālinājusies. Kad viņa uzzināja šo
brīnumu, nākamajā reizē tikāmies jau
mūsu baznīcā.
Kāpēc uz baznīcu atnāca viena
sieviete, bet ne visi pārējie?
Atceros: kad mana mamma atgriezās,
viņa bija tik sajūsmināta, ka man uz
rokām cēlās spalviņas. Biju tik melnuma
pilna, ka šķita – tas otrs cilvēks ir mazliet
jocīgs. Tāpēc nekad neuzspiežu citam
savu ticību, tomēr uz slimnīcu paņemu
līdzi mūsu draudzes žurnāliņus vai grāmatzīmes ar desmit baušļiem vai lūgšanu
„Mūsu Tēvs” un padalos. Sarunās redzu,
ka cilvēki atplaukst, bet uzreiz uz dievkalpojumu viņi neiet. Ceļš, kamēr cilvēks
nonāk līdz baznīcai, ne vienmēr ir ātrs.
Kāds ir jūsu stāsts?
Es augu parastā padomju laika ģimenē.
Tētis bija klavierskolotājs, un mamma
medmāsiņa. Abi bērnībā laikam bija
kristīti, bet to neafišēja. Mamma atgriezās pirmā, bet pārējie bijām rezervēti.
Tad mana meita kopā ar mammu sāka
iet uz baznīcu Saulkrastos, kaut ko palīdzēja saimniecības darbos, un tad meita
septiņu gadu vecumā gribēja kristīties.
Saulkrastos pateica: ja mamma un tētis
nav draudzē, kristībās blakus stāvēt nevarēs. Likās jocīgi. Nokristījām meitu
luterāņu baznīcā Sarkandaugavā, kur nebija tik striktu noteikumu. Kad mamma
no Saulkrastiem pārnāca uz Jēzus draudzi,
arī meita sāka šeit nākt Svētdienas skolā.
Es pa to laiku baznīcas lielajā zālē lasīju
visus žurnālus pēc kārtas, bet nekur nepiedalījos. Vienā reizē skolotāja Maija
Frīdberga sacīja: „Nāciet arī jūs uz vecāku
grupiņu!” Sākumā gāja grūti, neko nesapratu. Tad 2002. gada vasarā draudzes
nometnē Smiltenē notika dievkalpojums,
visi saņēma Vakarēdienu, bet es sēdēju
kaut kur beigās. Pēkšņi pār mani nāca
balss: „Ilona, kas ar tevi būs, kad tu
nomirsi?” Sāku šausmīgi raudāt. Rudenī
sāku apmeklēt iesvētes mācību, jo gribēju kristīties un iesvētīties. Pēc iesvētībām izrādījās, ka esmu stāvoklī, par ko
biju pārsteigta, jo normāli tas nebija iespējams. Tā bija liela Dieva dāvana.
Kopš 2002. gada sāku nākt uz dievkalpojumiem.
Vai dzīvē kaut kas mainījās?
Iepriekšējā darbā, kad firma bija uz
bankrota robežas, bijusī priekšniece man
un vēl vienai kolēģei, kura nesen bija
atgriezusies, sacīja: „Meitenes, lūdziet
Dievu, lai varam naudu saņemt un algu
izmaksāt!” Pirms tam viņa piesauca velnu,
bet tiešām bija vairākas reizes, kad mēs
lūdzām un pašā pēdējā brīdī tā nauda
ienāca. Teicu: „Guna, bet tev arī ir jālūdz!”

Tā priekšniece, pilnīga Dieva noliedzēja,
tomēr aizdomājās, ka ļoti jocīgi, ka tā
notiek. Beigās firma izķepurojās, bet
krīzes brīdī mūs palūdza aiziet, lai varētu
vismaz bezdarbnieka pabalstu saņemt.
Varētu jau šausmināties, ka pazaudēju
darbu, bet izmācījos datorkursos un
dabūju labāku darbu! Vienīgi pārāk
aizrāvos, kļuvu par darbaholiķi, varbūt
tāpēc arī saslimu. No otras puses, tas
bija labi, jo varēju padzīvot mājās un
vairāk laika pavadīt ar mazo meitu –
kaut vai sagaidīt mājās no skolas ar pusdienām. Arī slimnīcā bija mirklis, kad
satiku kādu jaunu, neticīgu meiteni, kura
pirms nāves tika nokristīta. Ceru, ka
mūsu sastapšanās bija Dieva nodoms, jo
mēs ar viņu kopā bijām tikai vienpadsmit
dienas. Viņa skatījās briesmīgus seriālus,
bet par Dievu neko nezināja. Šī meitene
savos divdesmit divos gados nesaprata,
kāpēc viņai tik smaga slimība, jo it kā
neko sliktu nebija darījusi. Runāju un
lūdzu par viņu.
Jūs esat izgājusi cauri lielai
tumsai. Kas jums deva cerību un
mieru, atrodoties bezdibeņa malā?
Atceros to mirkli, kad man piezvanīja
un pateica, ka esmu saslimusi ar kaut
ko briesmīgu. Tā kā esmu ar Dievu, noklausījos, bet neuztvēru to ļoti traģiski.
Man ir liels atbalsts – visa māmiņu grupa
lūdz. Cilvēku no slimības gultas var pacelt pat viena bērna lūgšana – tā ir bijis!
Nepatīkamākās ir sāpes, bet pēc tam
izrādās, ka ir zāles. Tā ir dzīves pieredze,
kurai bija jāiziet cauri.
Kas ir jūsu ticības stiprinājums
ikdienā?
No rīta, kad manējie dodas uz skolu,
ieslēdzu Kristīgo radio, kur ir lūgšana.
Kopīgi lūdzot ar visu Latviju, ir sajūta,
ka pieaug spārniņi. Ja neizdodas no rīta
izlasīt dienas lozungu, diena ir grūtāka.
Cenšos likt sevi Dieva vadībā, bet ir ļoti
svarīgi no rīta palūgt. Protams, ir dažādas dienas, ir bijis, ka pati nevaru palūgt,
bet tāpēc mums ir mūsu mīļie un draudze. Ja atnāc uz baznīcu un nevienu nepazīsti, ir grūti, bet tiklīdz sāku iet uz
māmiņu grupu, viss izmainījās. Nākt
rutīnas pēc būtu muļķīgi; viss atklājas,
kad sāk veidoties attiecības ar draudzi.
Esmu, piemēram, ļoti pateicīga, ka ir
Svētdienas skolas nodarbības pieaugušajiem!
Ko jūs novēlat draudzei un katram
lasītājam?
Draudzei un mums katram vēlu turpināties!
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„Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru,
ar ko jūs mērojat, jums atmēros.”
(Lk 6:38)
Nekad neaizmirsīšu 1946. gada Lieldienas. Man bija četrpadsmit gadu, manai
jaunākajai māsai Osijai divpadsmit, bet
vecākajai māsai Darlīnai – sešpadsmit.
Mēs dzīvojām kopā ar māti, un mēs visas
četras zinājām, ko nozīmē trūkums. Tēvs
bija nomiris pirms pieciem gadiem, atstājot māti bez naudas audzināt septiņus
skolas vecuma bērnus. Ap to laiku vecākās māsas bija apprecējušās, bet brāļi –
pametuši mājas.
Kad līdz Lieldienām bija atlicis tikai
mēnesis, mūsu baznīcas mācītājs paziņoja, ka tiks vākti līdzekļi kādai nabadzīgai ģimenei, un lūdza, lai katrs kaut ko
iekrāj un ziedo. Pārnākušas mājās, mēs
apspriedāmies, ko darīt. Nolēmām nopirkt piecdesmit mārciņas kartupeļu un
visu mēnesi pārtikt no tiem. Tas mums
ļautu ietaupīt divdesmit dolārus no iztikas naudas, kurus mēs varētu ziedot.
Pēc tam iedomājāmies – ja dedzināsim
gaismu pēc iespējas īsu laiku un neklausīsimies radio, ietaupīsim vēl naudu, jo
mēneša beigās būs mazāk jāmaksā par
elektrību. Darlīna uzņēmās tik daudzus
apkopšanas un sētnieces darbus, cik
vien spēja, un mēs abas ar jaunāko māsu
auklējām bērnus, kam vien vajadzēja.
Par piecpadsmit centiem nopirkām katūna lupatiņas, lai no tām pašūtu kafijkannas sildītājus un pārdotu par dolāru
gabalā.
Šis bija jaukākais mēnesis mūsu mūžā.
Mēs katru dienu saskaitījām naudu, lai
pārbaudītu, cik esam savākušas. Vakaros
sēdējām tumsā un runājām par to, kādu
prieku trūcīgajai ģimenei sagādās baznīcas iedotā nauda. Baznīcā nāca apmēram astoņdesmit cilvēku, tāpēc rēķinājām – lai arī kādu summu mums izdosies
iekrāt, ziedojums noteikti būs divdesmit
reižu lielāks. Galu galā ik svētdienu mācītājs bija atgādinājis visiem kaut ko
sataupīt ziedojumam.
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Lieldienu priekšvakarā mēs jutāmies tik satrauktas, ka tik tikko spējām aizmigt.
Mēs neraizējāmies par to, ka uz Lieldienām nevarēsim nopirkt jaunas kleitas. Bijām
sakrājušas septiņdesmit dolārus ziedojumam. Nevarējām vien sagaidīt, kad iesim uz
baznīcu! Svētdienas rītā lietus gāza aumaļām. Mums nebija lietussarga, bet baznīca
atradās aptuveni jūdzi no mūsu mājām, pat tālāk, taču mēs nepievērsām lietum uzmanību. Darlīna bija ielikusi kurpēs kartona zolītes, lai aizklātu caurumus. Kartons
izjuka, un māsas kājas samirka. Taču mēs lepni sēdējām baznīcā. Dzirdēju, kā daži
pusaudži aprunāja mūsu vecās drēbes. Paskatījos uz viņiem viņu jaunajās svētku
drānās – un jutos bagāta.
Kad tika savākti ziedojumi, mēs atradāmies otrajā solā. Māte ielika ziedojumu
traukā desmit dolāru zīmi, bet katra no mums – divdesmit dolāru banknoti. Visu
ceļu, iedamas mājup no baznīcas, mēs dziedājām. Pusdienās māte mums bija sagatavojusi pārsteigumu – nopirkusi duci olu –, un mēs vārījām Lieldienu olas, lai ēstu
tās ar ceptajiem kartupeļiem. Vēlāk pēcpusdienā pie mūsu mājas piebrauca mācītājs.
Māte piegāja pie durvīm un kādu brīdi ar viņu runājās, bet pēc tam ienāca istabā
ar aploksni rokā. Mēs jautājām, kas lēcies, bet viņa nebilda ne vārda. Māte atvēra
aploksni, un no tās izkrita naudas žūksnis. Tur bija trīs čaukstošas divdesmit dolāru
zīmes, viena desmit dolāru banknote un septiņpadsmit viendolāra zīmes.
Māte ielika naudu atpakaļ aploksnē. Mēs neko neteicām, tikai sēdējām un blenzām
grīdā. Mēs bijām jutušās kā miljonāres, bet tagad jutāmies nabagas. Mums, meitenēm, bija tik laimīga dzīve, ka mēs žēlojām ikvienu, kam nebija tādas mātes kā
mums un tāda tēva, kāds bija bijis mūsu nelaiķa tētis. Mūsu māja bija brāļu un māsu
pilna, mūs allaž apciemoja citi bērni. Mums šķita, ka ir interesanti sadalīt nedaudzās
sudrablietas un ikreiz minēt, vai pie galda dabūsim karoti vai dakšiņu. Mums bija divi
naži, kurus mēs pasniedzām apkārt – kam vajadzēja. Zinu, ka mums nebija daudz
kā tāda, kas bija citiem, taču man nenāca ne prātā, ka mēs būtu trūcīgi. Tajās Lieldienās es uzzināju, ka tā ir. Mācītājs mums bija atnesis nabadzīgajai ģimenei paredzēto naudu. „Tātad mēs esam nabadzīgas,” es nodomāju. Man nepatika būt trūcīgai.
Paskatījos uz savu kleitu un novalkātajām kurpēm – un nokaunējos. Man pat vairs
negribējās iet uz baznīcu. Iespējams, ka tur visi jau zināja, ka tie nabagi esam mēs!
Es atcerējos skolu. Mācījos devītajā klasē, turklāt skaitījos viena no labākajām
starp pārējiem skolēniem, kuru bija vairāk par simtu. Prātoju, vai bērni skolā zina,
ka mēs esam nabadzīgas. Nospriedu, ka man vajadzēja pamest skolu pēc astotās
klases, – tajā laikā obligātā izglītība bija astoņas klases.
Mēs ilgāku laiku sēdējām klusēdamas. Tad satumsa un mēs gājām gulēt. Visu nedēļu mēs, meitenes, gājām uz skolu un nācām mājās, neko daudz nerunādamas. Pienāca sestdiena, un māte vaicāja, ko mēs gribētu darīt ar naudu. Ko nabaga ļaudis
dara ar naudu? Mēs nezinājām. Jo mums nebija bijis ne jausmas, ka esam nabagas.
Mums negribējās svētdien iet uz baznīcu, taču māte sacīja, ka jāiet vien būs. Māte
sāka dziedāt, taču neviena no mums viņai nepievienojās, tāpēc viņa nodziedāja tikai
vienu pantu.
Baznīcā runāja misionārs. Viņš stāstīja, ka Āfrikā ceļot mājas no saulē izkaltētiem
ķieģeļiem, taču vajagot naudu, lai nopirktu jumta skārdu. Un sacīja, ka par simt
dolāriem varētu uzlikt baznīcai jumtu. Mācītājs piebilda: „Vai mēs nevarētu saziedot
naudu, lai palīdzētu šiem nabaga ļaudīm?” Mēs saskatījāmies un pasmaidījām –
pirmo reizi šīs nedēļas laikā.
Mammīte pagrābājās pa somiņu un izvilka aploksni. Viņa pasniedza to Darlīnai,
Darlīna iedeva man, bet es tālāk Osijai. Osija to ielika ziedojumu traukā. Kad ziedojumu trauka saturs bija saskaitīts, mācītājs paziņoja, ka ir savākts vairāk par simt
dolāriem. Misionārs bija pārsteigts. Viņš nebija gaidījis tik lielu ziedojumu no tik
mazas baznīciņas. „Jums droši vien te ir daži bagātnieki,” viņš teica. Un pēkšņi mēs
apjēdzām, ka astoņdesmit septiņus dolārus no „mazliet vairāk nekā simta” esam
ziedojušas mēs.
Mēs bijām šīs baznīcas bagātākā ģimene! Vai tad misionārs tā nebija teicis? Kopš
tās dienas es nekad vairs neesmu bijusi trūcīga.

Edija Ogena
Stāstu iesūtījusi Elīza Spriņģe

KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS
Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” iepriekšējos numuros!
Bruņinieku ordeņi
Savāda viduslaiku parādība, kas radās
krusta karu laikā, bija bruņinieku ordeņi.
Tie savienoja mūku kārtu ar bruņniecību.
Papildus trijiem mūku solījumiem – nabadzības, šķīstības un paklausības – viņi deva vēl ceturto solījumu – cīnīties ar neticīgajiem. Šādi ordeņi bija četri.
Jāņa jeb Hospitāliešu ordenis
(fratres hospitalis S. Johannis). Ap 11. gadsimta vidu kāds bagāts Itālijas pilsonis
Jeruzalemē nodibināja slimnīcu svētceļniekiem. Ordenis nosaukumu ieguva no
tā, ka viņu slimnīca bija uzcelta pie Jāņa
Kristītāja baznīcas. Pēc tam, kad turki
iekaroja Jeruzalemi (1187. g.), ordenis
pārcēlās uz Akonas pilsētu, tad uz Rodas
salu un 1530. gadā uz Maltas salu, ko
viņiem bija uzdāvinājis Kārlis V. Tur ordenis darbojās aptuveni 300 gadus. 19. gadsimtā Napoleons I viņiem Maltu atņēma,
un ordenis pārgāja uz Itāliju un izklīda
pa Eiropas zemēm kā Maltas ordenis. Vēl
mūsdienās viņi nodarbojas ar slimnieku
kopšanu, izglīto slimnieku kopējus un
uztur slimnīcas.
Templiešu ordeni (fratres militiae
templi Salomonis) 12. gadsimta sākumā
dibināja Francijas bruņinieki, lai apsargātu svētceļniekus. Nosaukumu ordenis
ieguva no tā, ka tas atradās Salamana
tempļa vietas tuvumā. Kad turki iekaroja
Palestīnu, ordenis pārcēlās uz Franciju,
kur pāvests to atcēla. 1312. gadā pēdējie
šī ordeņa bruņinieki tika sadedzināti uz
sārta, jo bija netaisni apsūdzēti ķecerībā.
Tas notika mantkārības dēļ, jo ordenis
bija ļoti bagāts.
Vācu jeb Teitoņu ordeni 12. gadsimtā nodibināja Brēmenes un Lībekas
tirgotāji. Ordenī tikai uzņemti tikai vācu
tautības bruņinieki. 13. gadsimta sākumā
ordenis pārcēlās no Palestīnas uz Prūsiju.
Zobenbrāļu ordeni bīskaps Alberts
nodibināja 1202. gadā Rīgā. 1236. gadā
lietuvieši un zemgaļi Saules kaujā zobenbrāļus sakāva. Ordeņa atliekas drīz vien
apvienojās ar Vācu ordeni, izveidojot tā
vietējo atzaru – Livonijas ordeni.

Krusta kari
Palestīnu – visu kristiešu Svēto zemi –
638. gadā bija iekarojuši arābi. Viņu kalifi
tomēr neliedza svētceļniekiem, ja vien tie
nomaksāja nodevu, apmeklēt Jeruzalemi
un citas svētās vietas. 11. gadsimta otrajā
pusē šīs zemes iekaroja kāda kareivīga
tjurku cilts seldžuki, līdz ar to ceļš uz
Jeruzalemi kristiešiem bija slēgts.
Pāvests Urbans II 1095. gada sinodē
aicināja sākt „svēto karu”, lai atbrīvotu
Jēzus kapu no neticīgajiem. Krusta kari
ilga apmēram 200 gadus un tika īstenoti
aptuveni septiņos piegājienos. Šie kari
bija liels kristīgās ticības sajūsmas laiks.
Tāda jūsmība otrreiz vēsturē vairs nav
bijusi. To vadīja mūku dzīves dievbijība,
viduslaiku romantika, bruņniecības jūtu
attīstība, kā arī citi, savtīgi, motīvi. Šī
laika dievticību raksturo dedzīga ticības
jūsma, ko nebaida nekādas grūtības,
kopā ar briesmīgu nežēlību. Vēsturnieks
Harnaks raksta: „Svētās pilsētas ieņemšanas briesmīgie un aizgrābjošie notikumi rāda viduslaiku dievbijības garu.”
Visbeidzot Palestīna tomēr tika zaudēta
un krita musulmaņu, turku, rokās. Līdz ar
to pāvesti daļēji zaudēja savu autoritāti,
jo bija solījuši uzvaru.
Krusta kari atnesa gan labu, gan ļaunu.
Izplatījās tirdzniecība un pilsonība. Iepazīstoties ar austrumu kultūru un zinātni,
paplašinājās redzesloks, uzplauka māksla,
poēzija, zināšanas par ģeogrāfiju un vēsturi. No otras puses, krusta karos gāja
bojā apmēram 6 miljoni cilvēku, iespējams, inteliģentākie un spēcīgākie, jo vien
tādi devās tālajā ceļā un karstajās cīņās
ar spēcīgo pretinieku. No austrumiem uz
Eiropu tika atvestas arī līdz tam nepazīstamas slimības – bakas, spitālība, mēris.
Ilgo kara gadu dēļ cilvēki arī bija atradinājušies no darba.
Ietekmīgākie viduslaiku pāvesti
Romas bīskapi prata tālredzīgi un veikli
izmantot dažādus apstākļus. Tā izauga
Romas pāvesta vara, kas savus augstumus sasniedza viduslaikos.
Pāvests Leons I Lielais (440.–461. g.)
bija liela personība, ievērojams Baznīcas
politiķis un Baznīcas mācības pazinējs, kā
arī labs runātājs. Pāvesta pilnvaras viņš

pamatoja šādi: Kristus savas pilnvaras
atstāja Pēterim, paaugstinādams viņu
pār citiem apustuļiem; Pēteris mirstot
savas pilnvaras atstāja Romas bīskapiem;
Romas bīskaps ir Kristus vietnieks virs
zemes, un viņam ir padoti arī citi bīskapi.
Spānijas, Dienvidgallijas un Ziemeļāfrikas bīskapi tam piekrita. Leona I cieņu
un varu pavairoja arī tas, ka viņam divas
reizes izdevās paglābt Romu no izpostīšanas un nodedzināšanas. Viņš devās pie
huņņu vadoņa Atillas un panāca, ka pilsēta netiek nodedzināta. Vandaļi apmierinājās ar tās izlaupīšanu.
Pāvesta Gregora I Lielā (590.–604. g.)
laikā Roma tika atzīta par pāvesta pilsētu. Viņš arī lika pirmos pamatus Baznīcas
valstij un pasaulīgajai varai. Kā tālredzīgs
Baznīcas politiķis viņš redzēja pagānu –
ģermāņu un anglosakšu – cilšu nozīmi
Baznīcas nākotnē un sāka tos kristianizēt
un pievērst katoļu Baznīcai.
Pāvesti bija ieguvuši lielu varu katoļu
Baznīcā, taču ar to vien neapmierinājās.
Viņi gribēja būt noteicēji arī pār laicīgajiem valdniekiem un visu pasauli. Divi
viduslaiku pāvesti to tiešām sasniedza:
Gregors VII, saukts Lielais, un Inocents III.
Gregors VII (1073.–1085. g.) paziņoja, ka Romas bīskaps (pāvests): var atcelt
un atkal iecelt amatā citus bīskapus; viņam ir tiesības atcelt arī laicīgos valdniekus un atbrīvot pavalstniekus no uzticības
solījuma valdniekam; pāvesta lēmumus
neviens nedrīkst atcelt, bet viņš drīkst
atcelt citu lēmumus; neviens viņu nedrīkst
tiesāt. Gregora VII laikā tika ieviests celibāts (aizliegums garīdzniekiem precēties)
un atcelta investitūra (tiesības valdniekiem garīgos amatos iecelt bīskapus, pāvestu u. c.). Šī iemesla dēļ izcēlās konflikts
ar vācu ķeizaru Heinrihu IV, kas bez pāvesta ziņas bija iecēlis amatos dažus bīskapus. Pāvests aplika Heinrihu ar lāsta
bullu. Trīs dienas Heinriham vajadzēja
basām kājām stāvēt sniegā un salā, līdz
pāvests viņu pieņēma un bullu atcēla.
Pretējā gadījumā viņš būtu zaudējis
valdnieka troni.
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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Līdz ar Adventes laiku mūsu ikdienas notikumiem pievienojas vēl kas ļoti īpašs.
Biežāk nekā citreiz domājam un runājam par Kristus bērniņu, par laiku, kad
Viņš nāca pasaulē, un par prieku, jo mums ir dzimis Pestītājs. Ziemsvētkos mēs
vēlamies cits citu iepriecināt, un to noteikti darīsim arī šogad. Mūsu draudzē jau
daudzus gadus ir jauka tradīcija – visiem kopā sarūpēt senioriem dāvaniņas un,
pievienojot tām draudzes apsveikumu, iepriecināt viņus Ziemsvētkos.

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00

Lai to varētu paveikt, aicinu jūs
iesaistīties akcijā „No sirds uz sirdi”.
Diakonijas darbinieki ir sagatavojuši
150 aploksnes, kurās ir nepieciešamā
informācija par dāvanas sagatavošanu
un tās saņēmēju. Aploksnes var saņemt
draudzes namā, diakonijā, katru dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī baznīcas
kancelejā pie lietvedes Vitas vai pēc dievkalpojumiem pie aplokšņu izplatītājām –
Matildes Kolmas, Elizabetes Čodares,
Ilzes Kolmas un Jolantas Cukures.

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

SIRSNĪGI SVEICAM!

2017. GADA OKTOBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Redaktore: Alise Pīrāga

Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.

uz sirdi

Mīlestībā
Jolanta Cukure

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Palīdzības pabalsti
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Degviela
Atkritumu izvešana
Grāmatas
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
Izdevumi par datortehniku
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
Pasta izdevumi
„Rīgas ūdens”
Reprezentācijas izdevumi
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopēšanas izdevumi
Kopā

Virsmācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

No sirds

Sagatavotā dāvana jānogādā draudzes namā
vai baznīcas kancelejā līdz 17. decembrim.
Būsim ļoti priecīgi par visiem, kas vēlēsies kalpot, no 18. līdz 23. decembrim dāvanas nogādājot adresātiem. Lūdzu pieteikties pa tālruni
28377608.
Paldies par atsaucību, un kalposim no sirds
uz sirdi!

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (diakonijai, Svētdienas skolai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Zemes noma
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

5651
2821
1647
1313
340
11772

3940
2548
1023
500
330
226
153
120
100
72
70
65
63
48
47
39
24
21
21
18
16
10
4
9458

Ērika Krieviņa
Rute Bērziņa
Livarts Starks
Vera Brencāne
Dzidra Lāce
Ludviķis Bērziņš
Valda Jurkāne
Māra Milta
Dzintra Kļaviņa
Dzintra Kaugare
Sandra Gordijčuka
Irēna Bauere
Diāna Andriņa-Nagle
Gita Bumbure

91
90
89
88
86
81
80
75
75
70
50
50
45
45

Rolands Štekelis
Kurts Godiņš
Luīze Celmiņa
Amanda Parfejeveca
Edgars Parfejevecs
Emīlija Ozoliņa

SIRSNĪGI SVEICAM!
Sirsnīgi sveicam Gati un
Ivetu Šultus ar dēliņa Mateja
piedzimšanu!

MŪŽĪBĀ
Agnis Āboliņš
(09.06.1965.–03.07.2017.)

Korektore: Inguna Puķīte

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(15.12.)
(20.12.)
(02.12.)
(30.12.)
(02.12.)
(21.12.)
(05.12.)
(23.12.)
(28.12.)
(26.12.)
(06.12.)
(14.12.)
(05.12.)
(21.12.)

KRISTĪTI

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Vita Macate, Kārlis Liepkauls, Edgars Gertners, Elīza Spriņģe,
Irēna Vilberga, Jolanta Cukure

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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.
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 700 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"

