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Dievs saka: „Ar raudām tie nāks, un ar
mierinājumu es viņus vedīšu.” (Jer 31:9)
Draudu un raudu pravietis. Šajos vārdos bieži tiek saukts Jeremija, jo viņš ne
vien uzrunā un aicina sava laikmeta ļaudis, savu tautu, uz atgriešanos no grēkiem, bet arī pasludina traģisko ziņu par
Jeruzālemes izpostīšanu un jūdu tautas
aizvešanu Bābeles trimdā. Šo vēsti –
vēsti no Dieva –, pravieša paša vārdiem
sakot, viņu spiež sludināt sirdī degoša
uguns. Dieva Gara uguns. Tas nozīmē,
ka Jeremija, pat ja ļoti gribētu, nemaz nespētu klusēt. Patiešām – „no sirds pilnības mute runā” (Mt 12:34).
Lūk, arī galvenais iemesls tam, kāpēc
vēlāk – visu 70 gadus ilgo gūstniecības
laiku – jūdu tauta nāk Dieva priekšā ar
raudām. Tās ir trimdinieku asaras, kas
tiešā un pārnestā nozīmē līst dienām un
naktīm, – par zaudēto dzimteni, zaudēto
brīvību, par nenovērtētajām un tāpēc arī
neizmantotajām Dieva dotajām iespējām. Tās ir asaras, kas pilnas grēku atziņas un dziļas nožēlas. Tās ir raudas par
savu stūrgalvību un nepaklausību, par
pašu cietajām un neatgriezīgajām sirdīm,
kuru dēļ viss šis posts kā lavīna pēkšņi ir
nācis pār viņu dzīvi.

Tomēr Jeremija nav tikai Dieva dusmības sludinātājs. Viņš ir arī mierinātājs un
iepriecinātājs. Un tieši tāda patiesībā ir
pravieša Jeremijas dvēsele – pilna mīlestības un maiguma, kurā, vērīgāk ielūkojoties, mēs varam ieraudzīt atspulgu no
paša Dieva mīlošās sirds un nodomiem
attiecībā pret visu Viņa radību, pret visiem cilvēkiem, arī katru no mums. „Ar
raudām tie nāks, un ar mierinājumu es
viņus vedīšu,” – tā pravietis uzrunā Dieva
tautu.
Un tiešām! Vai tad tā nav? Kad mēs ar
asarām nākam, kad Dieva priekšā raud
mūsu acis un dvēsele, Dievs nekad nepaliek vienaldzīgs. Viņš mūs uzrunā un
mierina. Un tā ir tik daudzu kristiešu pieredze, ka Dievs patiešām vada un iepriecina katru, kurš to ļauj un tam ļaujas.
Dievs patiesi atjauno cerībā ikvienu,
kurš, būdams gatavs Dieva baušļu gaismā godīgi izvērtēt pats sevi un savu dzīvi, Viņam tuvojas patiesā grēku atziņā un
nožēlā. Dievs neatraida un neatstumj nevienu, kurš no sirds meklē Viņa klātbūtni,
žēlastību un piedošanu! Šo dzīves īstenību apliecina arī ķēniņš Dāvids, sacīdams

savus slavenos vārdus: „Upuri, kas patīk
Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.” (Ps
51:19)
Tomēr izrādās – tā ir tikai puse no patiesības, jo ne jau tas ir Dieva galīgais nodoms pie mums, cilvēkiem. Ne jau mūsu
asaras, izbailes, izmisums, bēdas un satriektība ir Dieva pēdējais vārds, bet gan
mierinājums, kā varam lasīt šajā novembra lozungā. Mēdz sacīt: to, ko nozīmē
noskumušo mierinājums, pa īstam spēj
saprast vienīgi tāds cilvēks, kas pats ir
iepazinis ciešanas un bēdas. Tieši tāpat
arī prieks, kāda man tuva autora vārdiem
sakot, ir nevis sāpju neesamība un prombūtne, bet gan pārvērstas skumjas.
Jā, un tieši to Dievs grib: lai mums
būtu miers. Lai mums būtu miers ar Viņu
un citam ar citu Kristū Jēzū. Miers, kas
starp visiem – gan debesīs, gan arī virs
zemes – ir nodibināts ar Viņa krusta asinīm. Dievs grib, lai tas būtu arī mūsu katra galvenais dzīves atbalsta punkts – īstenais mierinājums un patiesais prieks,
kas paliek mūžīgi, kas nāk vienīgi no Dieva un ir Viņa Gara auglis.
Kristū
mācītājs Intars
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Rankas muižas komplekss
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18.–21. novembris –
„Staro Rīga”

Smiltenes evaņģēliski
luteriskā baznīca

2

Porcelāna fabrikā
veidojam porcelāna kaķus

Draudzes

rudens

Kā jau katru rudeni, arī šogad notika
iespaidiem bagāta draudzes ekskursija.
Sākām jau agrā rītā! Nedaudz miegaini,
bet gatavi piedzīvojumiem, sagaidījām
Diakonijā busu, ieņēmām labākās vietas
un devāmies ceļā.
Pa ceļam uz Bērzkrogu vērojām skaisti
rudenīgo Latvijas dabu. Pēc īsas kafijas
pauzītes Bērzkrogā braucām uz Smilteni,
kur mūs sagaidīja laipna gide un pāris
kaķu. Apskatījām muižu un uzzinājām par
firstu Paulu Līvenu, kurš bijis muižas īpašnieks un labvēlis tajā apvidū dzīvojošajiem ļaudīm. Turpat redzējām arī Smiltenes lauksaimniecības tehnikumu un
suņubūdu mājas lielumā. No turienes līdzi paņēmām īpaša baltā bērza čiekuriņus, lai mājās tos ieliktu ledusskapī un vēlāk iestādītu dārzā. Pēc tam mūs
ieaicināja kādā mājā, kur nogaršojām tehnikuma studentu gatavotus ceriņu, liepziedu un citu interesantu garšu sīrupus,
kā arī, mazliet vilcinājušies, nodegustējām ozolzīļu trifeles. Bija saldi!
Tālāk devāmies uz Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu. Mūs sagaidīja
draudzes ērģelniece, kas izsmeļoši un interesanti pastāstīja par baznīcas vēsturi
un draudzes dzīvi. Bija skaisti, taču drīz
mūsu vēderi sāka kurkstēt un sapratām,
ka būs jāiet paēst. Cik labi, ka Jolanta par
to bija parūpējusies jau iepriekš: nepaspējām ne aci pamirkšķināt, kad jau atradāmies kafejnīcā „Trīs pipari un kūkas”,
kur mūs gaidīja skaisti saklāti galdi. Ieturējuši garšīgas pusdienas, laimīgi devāmies tālāk uz Ranku.

Rankas muižas Baltajā zālē mūs
iepazīstina ar muižas vēsturi

ekskursija
Rankā mēs aplūkojām ļoti izsmalcinātu
muižu un varējām baudīt ne vien greznās
telpas, bet arī klusumu un mieru, atrodoties dabā. Starp muižas ēkām bija arī maza
katoļu baznīciņa, kurā mēs vienojāmies
dziesmā „Ved mani Dievs”. Viss bija labi
un skaisti, varētu palikt šeit… Bet, dziesmu nodziedājuši, Dieva vadībā devāmies
tālāk, jo mums vēl bija ieplānots apmeklēt porcelāna darbnīcu Inešos, netālu no
Vecpiebalgas.
Porcelāna fabrikā uzzinājām daudz
jauna par porcelānu un trauku izgatavošanu, taču interesantākais bija tas, ka varējām darboties arī paši – katrs no mums
izveidoja porcelāna kaķīti. Turpat aizgājām uz porcelāna veikaliņu, kur bija daudz
skaistu trauku. Vislabprātāk mēs būtu paņēmuši līdzi visu, bet tas diemžēl nebija
iespējams, tāpēc, visu apskatījuši, devāmies atpakaļceļā uz Rīgu.
Mēs bijām priecīgi un pateicīgi Dievam
par brīnišķīgo ekskursijas dienu, ko varējām pavadīt kopā ar ticības brāļiem un
māsām. Ā, un tas ir tikai aizspriedums, ka
draudzes ekskursijas domātas senioriem… Mēs bijām kopā visas paaudzes,
arī jaunieši, un nākamajā ekskursijā, kas,
visticamāk, notiks jūnijā, jābrauc arī TEV!!!
Matilde Kolma

„Viņa žēlastība
paliek mūžīgi!”1
„Kas gan cits ir Dieva kalps, ja ne
Viņa dziedoņi, kuru uzdevums ir celt
augšup cilvēku sirdis un tās piepildīt
ar garīgu prieku..”2
Ar virsrakstā minētā pateicības psalma vārdiem (136. psalms, zināms arī kā
„Lielais Hallels”) beidzās Pashas mielasts
jeb Jēzus Svētā Vakarēdiena iedibināšana. Ja vērīgi izlasām visu psalmu, nav nekāds pārsteigums, ka tieši ar šīs dziesmas vārdiem Jēzus dodas pretī savām
ciešanām un miršanai (Mt 26:30), jo tā
vēsta, ka Viņš ir kungu Kungs (Ps 136:3)
un ka viņš mūs atsvabina no mūsu ienaid
niekiem (Ps 136:25). Šis psalms mūzikas
instrumentu pavadījumā tika dziedāts arī
tempļa iesvētīšanā – levīti dziedāja un
priesteri spēlēja (2L 7:6). Slavas un
pateicības dziesmas tika dziedātas arī
atjaunotajā templī pēc Bābeles gūsta
(Neh 12:8–9; 12:27–31), kā tas tika praktizēts jau kopš Dāvida laikiem (Neh 12:46).
Lasām, ka korī dziedāja tikai levīti, īpaši
tempļa kalpotāji, kas bija apmetušies savos ciematos ap Jeruzālemi, tātad ne ikviens dziedātgribētājs.
Tā kā dziesmās ir teksts, jārunā arī par
to. Pirmsākumos senajā Israēlā poētika
bija saistīta ar mūziku, vārds tika ne vien
rečitēts, bet arī dziedāts stīgu instrumentu pavadījumā, piemēram, agrīnie
pravieši dažkārt pravietoja skaļā balsī
mūzikas instrumentu pavadījumā
(1Sam 10:5–6), un ritmiska valoda parasti
asociējās ar pravietotāja inspirāciju. Bibliskajā poētikā sastopamas šādas dziesmu žanru variācijas: psalms (mizmor),
dziesma (šīr), himna (tehīlā), lūgšana (tefīlā), mākslinieciska dziesma (maskīl), kā
arī tādi poētikas žanri kā līdzība, pastāsts
(māšāl), pravietojums (neūm), svētība
(berāhā), lāsts (kelālā), elēģija (kīnā) u. c. 3
Jāpiebilst, ka šie žanri nav stingri nodalīti, jo tos ietekmē gan poētikas stilistika, gan sociālais konteksts, gan dzejnieka
individualitāte. Protams, katrā no tiem
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var saskatīt savu struktūru, terminoloģiju un lingvistisko artikulāciju. Piemēram,
himnām raksturīgas strukturālas un retoriskas formas. Tās sākas ar uzaicinājumu slavēt, tad ir uzruna draudzei, ko bieži ievada „tāpēc” distihā (divpantā), kur
motivēts, kāpēc Israēlam Dievs jācildina.
Nobeigums, himnas kulminācija, bieži atgriežas pie sākumvārdiem vai motīva
(Ps 18, Ps 30, Ps 33).
Tā sauktie liturģiskie psalmi ir 74.,
84. un 125. psalms. Tie ir saistīti ar ieiešanu svētnīcā un minēti arī praviešu grāmatās (Jes 33, Mih 7:7–20, Jl 1:1–2:27; arī
Hab un Nah). L. Šekels norādījis arī uz
eshatoloģiskā un apokaliptiskā žanra
īpatnībām (Jes 24–27, Dan 2–7).
Svētību un lāstu žanru formā ir ietverta it kā poētiska deklarācija par Israēla
cilšu iepriekšnolemtību. To stils ir īss un
koncentrēts, bagāts alūzijām, izteiktu
ritmu un paralēlismu (5Moz 33; 5Moz
27:15–26).
No Vecās Derības laikiem īpaši izceļas
Mozus – ne tikai kā tautas vadonis, bet
arī kā dzejnieks un pravietis. Ar viņa radīto Jūras dziesmu iezīmējas reliģiskās
dziesmas aizsākums (2Moz 15:1–2), bet
Mozus dziesma, kura lasāma 5. Mozus
grāmatā un kuru viņš māca visai tautai
(5Moz 31:19,22,30), būdams vidutājs
starp Dievu un Israēlu, reprezentējot
vienu otram, ir kā bauslības anotācija
tautai; tās poētiskā forma ļauj aiznest
bauslību plašākai auditorijai. Tomēr pravietotā Israēla atkrišana no Dieva pēc
ieiešanas apsolītajā zemē (5Moz 31:16–
21,24–29) nedod iemeslu cerībām, ka
dzejas izmantošana tautā veicinātu
bauslības pieņemšanu. Jādomā, ka poēmas liecinošā loma paredzēta tikai vainas apziņas veicināšanai.4 Tiesas prāvas
žanra forma dara saprotamu visas poēmas kontekstu. Tajā ietverts gan aicinājums būt par lieciniekiem, gan situācijas
deklarēšana, gan vēsturiskā daļa, apsū-

dzības un spriedums. Kaut gan šai poēmai ir izvirzīts Derības tiesas prāvas koncepts, 2. panta semantiskais starojums
dod atspirdzinājumu un cerību uz glābšanu arī pēc tiesas un sasaucas ar
43. pantā pausto atjaunotni Jahvē jeb
Tai Kungā.
Lai arī mēs kā Kristus tauta piedzīvojam dažādus laikus, mudinu neaizmirst
Dieva izteikto zvērestu: „Es dzīvoju mūžīgi!” (5Moz 32:40) Tas raksturo Viņu kā
taisnīgu atriebēju, kas pārkāpējus sodīs
pēc tiesas un taisnības (5Moz 32:4). Paturot to prātā, esam aicināti „runāt cits uz
citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu
savās sirdīs” (Ef 5:19, Kol 3:16). Dažkārt
arī kā apustulis Pāvils ar Sīlu cietumā
(Apd 16:25).
Tātad garīgās dziedāšanas uzdevums
draudzē ir izteikt godu un slavu Dievam,
nodrošinot teksta skaidrību, mūzikas tīrību un izpildījuma kultūru. Garīgajai
dziesmai jānes pamācība, paskubinājums,
celsme. Tā ir sēkla, kas nesīs augļus īstā
laikā draudzes pieaugšanai un mūžīgai
dzīvei. Tāpat kā dievkalpojuma centrālo
vietu ieņem svētruna, lūgšana un kopīga
dziedāšana, pie tā būtības pieder arī
kora dziedāšana, jo tā ir izaugusi no kopīgās dziedāšanas un tāpēc nav jāsaprot
kā uzstāšanās, bet gan kā draudzes kopīgās pielūgsmes daļa. Koristi dievkalpojumā piedalās Dieva pielūgšanā un Dieva
godināšanā (tāpat kā levītu dziedātāju
kārta tempļa laikā), tāpēc viņi nav programmas numura izpildītāji un pārējie
nav šī numura klausītāji vai skatītāji. Visi
kopā ir draudze, kas sanākusi dievnamā,
lai uzklausītu Dieva vārdus un slavētu
Dieva svēto Vārdu.5 Draudzē mēs visi
dievkalpošanā atrodamies Dieva priekšā – ar skatu vērsti uz Viņu un katrs ar
savu pienesumu Viņam. Tikai tad mēs
varam sagaidīt arī no Viņa atpakaļ dvēselei svētību – katram pēc savas vajadzības.
Un tikai tad mēs varam aiziet „mājās attaisnoti” (Lk 18:14), samierināti ar Dievu.
Evaņģēliste
Milda Klampe

136. psalms. Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts. LBB, 1997, 641. lpp.
No Sv. Franciska rakstu krājuma „Specularum Perfectiones”. J. Tervits. „Nolikums”. „Par koru dziedāšanu”. Rīga, LBSDS KA, 1991, 3. lpp.
Luis Alonso Schokel. „A Manual of Hebrew Poetics”. Editrice Pontificio istituto Biblico. Roma, 1988, 10. lpp.
James W. Watts. Psalm and Story. Inset Hymns in Hebrew Narrative. Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 139. Scheffield Academic Press, 1992, 246. lpp.
J. Tervits. „Nolikums”. „Par koru dziedāšanu”. Rīga, LBSDS KA, 1991, 21. lpp.
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Draudzes koris
vienmēr būs
mana prioritāte
Kaut arī draudžu koru skaits Latvijā sarūk, Jēzus draudzes kora diriģents
HENRIJS KALNIŅŠ ir optimists – viņš uzskata, ka dziedāt var ikviens, un savu
aicinājumu saskata kristīgo koru attīstīšanā. Ar ko draudzes koris atšķiras no
citiem koriem, lasiet šajā sarunā.
Edgars Gertners

Tu esi uzaudzis Jēzus draudzē. Pirms
balss lūzuma tu biji viens no skanīgākajiem solistiem, kas regulāri mūs
priecēja ar dziedājumu dažādos draudzes pasākumos. No kurienes tavā dzīvē tik liela nozīme mūzikai?
Henrijs: Jā, Jēzus draudzē esmu bijis
vienmēr – kopš dzimšanas. Par mūziku
paldies jāsaka vecākiem, jo viņi mani aizveda uz Rīgas Doma kora skolu. Bērnībā
es esot daudz dziedājis, tāpēc vecāki izvēlējās vest mani uz skolu, kurā ir mūzikas novirziens. Skolas laikā mani uzaicināja nodziedāt vienu dziesmu pirms
draudzes Ziemsvētku ludziņas. Nodomāju: forši, kāpēc ne? Tajā brīdī aizsākās vēlme darboties un kalpot draudzē. Paralēli
iesaistījos arī LEAF evaņģelizācijas grupā,
mācot bērniem dziesmas.
Daudziem mūzika saistās ar hobiju,
ko var darīt, jo tas padodas. Tu tagad
mācies par diriģentu. Ar ko jārēķinās,
ja vēlies kļūt par mūzikas profesionāli?
H.: Manuprāt, dziedāt un iemācīties
spēlēt kādu instrumentu var ikviens. Muzicēšana nav domāta tikai izredzētai sabiedrības daļai. Savukārt profesionālā
joma vairāk pēta, kā un kāpēc mūzika ir
rakstīta: ko komponists ir vēlējies mums
pateikt. Diriģēšanā mēs mācāmies, kā
koris, kas stāv pretī, spēs nolasīt manus
žestus. Bieži strādājam ar mācību kori,
mēģinām panākt tādu skanējumu, kādu
ir vēlējies komponists. Mūzikas stili ir
daudzveidīgi, tāpat arī dziedāšanas un
muzicēšanas manieres. Es uzskatu, ka
nav viena pareizā veida, kā dziedāt vai
muzicēt; tie ir dažādi – katrs ar savu apbrīnojamo skanējumu.
4

Ar ko diriģēšana tevi aizrāva?
H.: Grūti atbildēt. Kad sāku mācīties
Rīgas Doma kora skolā, neplānoju mācīties diriģēt. Viss sākās ar to, ka sapratu:
man ir balss – kāpēc ar to nevarētu kalpot draudzē? Labprāt arī dziedāju. Devītajā klasē klāt nāca diriģēšanas stunda –
vienkāršs ieskats diriģēšanā. Tad arī kaut
kas noklikšķēja un es sapratu, ka diriģēšana mani ļoti aizrauj. Skaidri zināju, ka
tas ir mans tālākais ceļš dzīvē – profesija,
ko Dievs vēlas, lai es daru. Mācoties es
apgūstu ne tikai diriģēšanu, bet arī klavierspēli, koru kustības vēsturi, balss tehnikas paņēmienus, solo dziedāšanu. Tā
iegūstu ļoti plašas zināšanas, kas palīdz
darbā ar kori.
Mūsdienās iegūt izglītību bez ve
cāku atbalsta ir sarežģīti. Dažkārt
vecākiem ir konkrētas cerības, ka
bērni būs juristi, ārsti, inženieri utt.
Kā vecāki uztvēra to, ka vēlies būt
mūzikā?
H.: Vecāki mani vienmēr ir atbalstījuši.
Viņiem nebija nekādu pretenziju – viņi
tieši mudināja to darīt. Mazliet smieklīgi,
bet sākumā es īsti nesapratu, kas ir diriģēšana. Domāju: mazliet pamācies un
pēc tam vienkārši plivini rokas.
Tāds uzskats nav retums.
H.: Jā. Taču patiesībā ir jāzina ļoti
daudz, lai žestus varētu parādīt precīzi
un koristi spētu nolasīt, ko diriģents no
viņiem vēlas.
Latvija var lepoties ar pasaulē atzītiem diriģentiem, kas liecina – viss ir
iespējams. Kāds ir tavs mērķis šajā
nozarē?
H.: Sākotnēji savu mērķi skaidri neap-

zinājos, taču man ļoti gribējās kādreiz pastrādāt ar draudzes kori. Tagad tas ir piepildījies un esmu ļoti priecīgs. Protams, ir
ļoti patīkami strādāt arī ar pasaulīgiem
koriem, taču daudz īpašāk ir sasaistīt
profesiju ar kalpošanu. Tagad man šī iespēja ir dota. Vēlos strādāt, lai Latvijā vairotu kristīgos kolektīvus, jo pašlaik, īpaši
luterāņu draudzēs, koru skaits strauji samazinās. Rīgā mūsu draudzes koris ir
viens no lielākajiem. Vēl koris ir Ģertrūdē,
Pāvila draudzē, Jāņa baznīcā, Lutera
draudzē, Domā un vēl dažās draudzēs.
Kori ir arī ārpus Rīgas. Spilgts piemērs ir
Ādažu draudzes koris „Zari”. Tomēr koru
stāvoklis gadu gaitā ir strauji pasliktinājies un pasliktinās vēl joprojām. Daudzviet, kur kādreiz bija koris, nu ir tikai dziedātāju ansamblis. Arī tas, protams, ir ļoti
patīkami un priecē, ka cilvēki nāk un grib
kalpot, tomēr tā kora, kas šajā draudzē
bija pirms desmit gadiem, vairs nav.
Ar ko tas saistīts? Vai kora mūzika
zaudējusi aktualitāti?
H.: Iespējams. Tas, kas pirms simts gadiem šķita moderns un labs, tagad ir mainījies un cilvēkiem nešķiet interesants.
Manā redzējumā kora repertuāram jābūt
daudzveidīgam – no Baha līdz vienkāršām evaņģelizācijas dziesmām, tādām kā
„Laiva”. Korim ir jābūt aktīvam un jāpiedalās ne tikai dievkalpojumā, bet arī citos
draudzes pasākumos. To es redzu kā
problēmu, ka mūsdienās tiek izvēlēts
tāds repertuārs, kāds patīk diriģentam
vai kādam citam, un koris iet tikai pa to
līniju – vienalga, vai koristi atbirst vai turas.
Diriģentam ir jāseko līdzi, lai repertuārs
patiktu gan draudzei, gan arī pašam korim.

Draudzes koris nav profesionāls, algots kolektīvs, kam jāspēj nodrošināt
augstu kvalitāti. Vai te nav sadursme
starp tavām gaidām un kora varējumu?
H.: Visi mūsu draudzes bijušie diriģenti, ko pazīstu, ir teikuši: tur pasaulē koris
ir tikai koris. Daži no dziedātājiem ir mācījušies to darīt profesionāli, un viņi vienkārši dzied. Draudzē tas ir kas cits. Tā ir
ne tikai dziedāšana, bet arī kalpošana,
kopā būšana. Tas ir unikāli. Ir jauki redzēt: kad cilvēks nāk dziedāt ar sirdi un
dvēseli, tad viss sanāk. Protams, ir arī
tehniskas grūtības, bet te nav runa par
kvalitātes latiņu. Ir jāstrādā, lai visi varētu nodziedāt precīzi, taču draudzes korī
ir aicināts ikviens. Arī profesionāli vērtējot, mūsu draudzes koris ir labs. Un draudzes koristi, būdami kristieši, saprot
dziesmas jēgu un vēstījumu, nevis vienkārši nodzied. Tas ir būtiski, jo liela daļa
kora mūzikas ir balstīta uz kristīgām vērtībām.
Kāpēc korī allaž trūkst vīru balsu?
H.: Mēs ar to cīnāmies. Pirmsākumos
koros dziedāja tikai vīri un sievas palika
mājās ar bērniem. Laikam ejot, apstākļi
ir mainījušies, un mūsdienās cilvēki kļuvuši aizņemtāki. Mūsu ikdiena bieži paiet
lielā steigā. Tas ir prioritāšu jautājums:
kam atvēlam laiku? Protams, ne visiem ir
jādzied, ir arī citi kalpošanas veidi; galvenais, ka vispār kaut kur darbojies. Vēl
viens iemesls bez aizņemtības – daudzi
uzskata, ka dziedāt nemāk.
Vai tas sakrīt ar taviem novērojumiem?
H.: Nē. Dziedāt nespēj tikai daži procenti. Daudziem lielākā barjera ir tā, ka
cilvēkiem nepatīk, kā skan viņu balss. Tomēr, nākot uz mēģinājumiem, balss ar
laiku izaug – tas ir viens no diriģenta pienākumiem.
Kad bija lielā simtgade, Māris Sirmais izveidoja iniciatīvu „Latvijas
komponisti Latvijas simtgadei”. Akadēmiski un neakadēmiski mūziķi
rakstīja jaunu repertuāru koriem.
Kāds repertuārs tev pašam ir sirdij
tuvākais?
H.: Labs jautājums. Skolā māca klasiku, un tas nav slikti. Mani vienmēr saistījis džezs un gospelis, kas ir aktīvāka mūzika, taču arī Bahs un Hendelis man
patīk. Ne visiem koriem der viss, tāpēc
repertuārs jāmiksē. Manuprāt, mūsdienās daudzi komponisti raksta tikai, lai
parādītu, cik sarežģīti viņi prot to darīt.

Bieži vien šos skaņdarbus spēj izpildīt tikai viens koris, un prieka no tādas mūzikas nav. Protams, ir arī tādi mūsdienu
komponisti, kas raksta apburošu mūziku.
Mums, latviešiem, šādu komponistu ir
diezgan daudz, piemēram, R. Dubra un
Ē. Ešenvalds. Man ir laimējies mācīties
pie skolotāja A. Kontauta, kas arī ir viens
no latviešu komponistiem. Arī viņa mūzika ir īpaši muzikāla un stāstoša. Manuprāt, vienkārša, nesamākslota mūzika ir
visskaistākā. Taču kormūzika pēc būtības
ir kļuvusi mazāk populāra. Mūsdienās
vairs nav aktuāli būt kopā, jo ir telefons.
Cilvēki nesaprot kopā dziedāšanas vērtību. Otrs – skolā koris vairs nav obligāts
un jaunieši šo mūziku neiepazīst. Loģis
ki, ka vēlāk viņi negrib dziedāt, jo uzskata, ka tas nav domāts viņiem. Ir svarīgi,
lai jau no mazotnes bērns ietu skolas
korī, pieredzētu Dziesmu svētkus un noķertu to sajūtu.
Kāds ir labs kora mēģinājums?
H.: Par šo jautājumu esmu daudz domājis. Parasti pēc mēģinājumiem man
šķiet: es varēju izdarīt labāk. Taču labs
mēģinājums draudzes korī ir tāds, ka iesākam un pabeidzam ar lūgšanu, izdziedam visu un koristi aiziet mājās priecīgi
un kaut ko ieguvuši. Ceru, ka koristiem ir
tāda sajūta. Man šķiet, ka mums vairāk
ir jāiet ārā, ne tikai jānostājas draudzes
priekšā un jānodzied. Piemēram, izbraukumos pēc uzstāšanās varam kopīgi ar
draudzi sagrābt baznīcas priekšā lapas
vai darīt kaut ko citu, kas mūs saliedē.
Korim jābūt aktīvam dažādās nozīmēs.
Vienmēr esmu gribējis noorganizēt sadraudzības pasākumu ar citiem luterāņu
koriem – visiem luterāņu koriem. Manuprāt, tā būtu pati vērtīgākā saliedēšanās,
kas vien iespējama. Jo aktīvāk sevi parādīsim, jo vairāk draudze saskatīs kora
vērtību un gribēs šai kalpošanai pievienoties.
Vai tava dedzība ir saistīta ar tradīciju un piemēru, ko esi mantojis no
vectēva un tēva?
H.: Domāju, ka jā. Taču prieku par kalpošanu primāri iedod Dievs. Interesanti,
ka vectēvs Šveicē arī bija izmācījies diriģēšanu un varēja stāvēt kora priekšā,
taču es to neesmu piedzīvojis.
Tava dzīve griežas ap mūziku, bet
kā dzīvi ietekmē Covid?
H.: Divējādi. Es mācos Liepājā, tāpēc
mājās esmu tikai nedēļas nogalēs. Liels
bonuss bija tas, ka varēju būt mājās kopā

ar ģimeni, savukārt skolā bija grūtāk. Pasniedzēji sāka uzskatīt, ka viņu priekšmets ir galvenais un uzdeva arvien vairāk
mājasdarbu. Mācību ziņā bija grūti, jo
daudz laika pavadīju pie datora un no tā
cieta veselība. Tomēr tas bija interesants
laiks, jo īpaši ar draudzes kori. Man šķita:
ja apstāsimies, šī kalpošana izsīks. Kaut
ko vajadzēja darīt. Jauns atklājums bija
video veidošana, ko katrs mājās iedziedāja pēc iesūtīta kanona. Tad es visas
balsis saliku kopā; nekad iepriekš to nebi
ju darījis. Domāju, ka mums izdevās labi.
Vai Covid tevī ir radījis bailes?
H.: Nē. Vairāk laika bija jāpavada ārpus sabiedrības, bet man tas netraucēja.
Drīzāk pirmajā brīdī bija grūti atkal iejusties starp cilvēkiem.
Daudzi sacīja, ka Covid parādīja cilvēku īsto seju. Vai arī tu to novēroji?
H.: Jā, savā ziņā – kādi no draudzēm
izsijājās; par to liecina statistika par
draudžu locekļu skaita samazinājumu.
Mūsu korī gan tādu gadījumu nebija.
Taču es pamanīju cilvēkus, kas Covid laikā ļoti iedegās un kalpoja, piemēram,
Silvestrs. Ja ne viņš ar filmēšanas un
montēšanas iemaņām, tad mums būtu
jāmeklē kāds cits. Īstenībā jau katrs pielika roku, lai kalpošana turpinātos, un tas
ir super.
Sarunā sacīji, ka gan koristu, gan
kristiešu skaits draudzēs samazinās.
Vai kristīgajām vērtībām ir beidzies
derīguma termiņš?
H.: Nē, nav beidzies. Drīzāk ir mainījies mūsdienu pasaules uzskats. No kā
tas nāk? Nezinu. Ir brīži, kad cilvēki no
Baznīcas iet prom, un ir brīži, kad Baznīca piedzīvo uzplaukumu. Varbūt tas ir
prioritāšu jautājums un daudzi izvēlas
darbu, skolu vai attiecības, nevis kalpošanu.
Vai ikdienā Liepājā tev apkārt ir
daudz kristiešu?
H.: Liepājā ir ļoti spēcīgi kristīgie uzskati. Rīgā, piemēram, ja pasaki, ka esi
kristietis, cilvēki visbiežāk nesaprot, kas
tas ir. Liepājā to respektē un dažkārt pasaka – jā, es arī. Liepājā ir daudz dažādu
draudžu, tā kustība ir spēcīga.
Ko novēli šīs sarunas lasītājiem?
H.: Aicinu nākt uz kori, ko gan citu. Iespējams, daudzi lasītāji nekalpo un gaida
brīdi, kad aktīvāk kaut kur iesaistīties.
Droši sāciet un darbojieties! Nebaidieties, ka sākumā nesanāks, – mēs visi
mācāmies procesā.
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DRAUDZES
NOZARES:

mūzikas
dzīve
Koris

D

ziedu, kad skumji, vēl spēcīgāk
dziedu, kad priecīgi. Dziedu saulē un dziedu, kad lietus līst, kad
puķes pļavā plaukst, kad māju būvēju,
kad naglu dzenu, ar riteni braucu. Dziedu, kad esmu vējā un viļņos. Dzīvei dziedu – dziesmu skaņas, ko reiz radījis sievastēvs kora diriģents Uldis Salmiņš ar
jūras vēju austām vīru sejām Ventspils
vīru koru dziesmās un Latvijas atdzimšanā plecu pie pleca, vīriem sargājot, aizstāvot. Dziedu, kas austs karogā blakus
altārim. Un ikdienā, kad mūzikas skaņās
piederu pie instrumentiem, kas Rakstos
minēti kā šķindošs varš vai džinkstošs
zvārgulis, cenšos rast dziesmu altārī mūžam pastāvošo – mīlestību.
Arī mēs, brāļi, esam bijuši plecu pie
pleca altāra priekšā dziesmās. Arī kopā
ar māsām, bērniem, draudzi. Kāda ir
mūsu dziesma? Atceros: „Kungs palīdzi
man, lai es pārplūstu ilgās dot, bet ne

A

r dziesmu es draudzējos no astoņu gadu vecuma, kad mūsu skolā
sāka strādāt jauna, enerģiska
dziedāšanas skolotāja. Tika pārbaudītas
visu skolēnu muzikālās spējas, un katrs
tika iedalīts vai nu korī, vai ansamblī.
Man papildus „izrakstīja” mūzikas skolu.
Tur es iepazinu nošu rakstu.
Draudzes korī es dziedu kopš 2017. ga
da, taču ar pārtraukumiem. Šajā korī ir
ļoti demokrātiska attieksme pret kavējumiem – nav jāattaisnojas –, tāpēc pašai ir

ņemt, / Lai es alktu ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast, / Ne tik daudz
būt mīlētam, cik mīlēt. / Jo rodi tikai tad,
kad atdodi sevi.” (Svētā Franciska lūgsna)
Turpinot Mārtiņa Lutera sacīto: „Mūzika
ir augsta Dieva dāvana, tā turama blakus
teoloģijai,” – es papildinu: „Dziesmu vairogs atsita bultas, / Dziesmu skaņa pārņēma troksni, / Dziesmu vara aizdzina
karu, / Tautu izglāba dziesmu gars!” (Auseklis, komponists – J. Vītols). I. Mežaraups, G. Prānis, Ē. Ešenvalds, J. Graubiņš, R. Dubra un visam pāri – Lūcijas
Garūtas „Lūgšana” un sirsnīgi luteriskas
skaņu tradīcijas dziesmā „Mazā baznīciņa”. Paldies Dievam!
Paldies brāļiem un māsām par kopmirkļiem dziesmās, kas mūsos ieskanas,
draudzes korī dziedot teju ceturtdaļgadsimta. Lai skan!

M

ūzika ir jauka iespēja, kā godināt Kungu. Dievkalpojumos,
kad draudze vienojas dziesmās, domāju, paši Dieva eņģeļi slavē ar
mums. Svētdienās pēc sanākšanas kopā
mēs izklīstam katrs savās gaitās un
dziesmu līdz nākamajai nedēļai atstājam.
Skan skumīgi, ne? Bet baznīcā ir koris, un
koristiem ir tā laime sanākt kopā un slavēt Dieva namā biežāk. Pēc nogurdinošas darba dienas dziedāšanas prieks dod
spēku. Atļaušos apgalvot, ka neesmu vienīgā, kam dziedāšana kopā un mūsu
Kunga slavēšana piepilda dvēseli, varbūt
pat dubultā.
Paula Miķelsone

Aleksandrs Jalaņeckis

prieks, ja varu ierasties uz mēģinājumu.
Baznīcā vienmēr ir svinīga atmosfēra, izgaismots altāris, laba akustika un dziesma izskan kā lūgšana, kā slavas dziesma
Dievam. Visas nedienas paliek aiz baznīcas sienām, sirds un dvēsele gūst mierinājumu. Koris nav liels, tāpēc katra balss
ir svarīga. Iesaku kaut reizi pamēģināt
dziedāt tieši baznīcas korī. Domāju, ka
jutīsiet starpību. Uz tikšanos mūsu draudzes korī!
Maruta Supruna

M

ūsu draudzes korī dziedu otro
sezonu. Esmu dziedājusi korī
kopš skolas, bet vēlēšanās
dziedāt tieši baznīcas korī radās pēc
Jēzus draudzes brīnišķīgās nometnes,
uz kuru 2019. gada vasarā aizbraucu
pirmo reizi. Un tiešām – mūsu korī ir tā
pati sajūta, kas bija nometnē, – cilvēki
apkārt ir laipni, sirsnīgi un atsaucīgi. Koris ir kā dvēseles maize, kur atgūt spēku
un iedvesmu ikdienai. Esmu laimīga, ka
varu dziedāt mūsu korī!
Līga Lejniece
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Ukuleļu ansamblis
Mūzika ir brīnišķīgs veids, kā slavēt
Dievu gan vienatnē, gan kopā ar brāļiem
un māsām. Baznīcas dziesmu ir tik
daudz, ka ikvienā situācijā iespējams atrast kādu, kas sasaucas ar tā brīža noskaņojumu, mierina bēdās, iedrošina
grūtībās, palīdz izteikt prieku un atgādina pateikties Glābējam.
Bet ko darīt cilvēkam, kas gribētu
dziedāt un spēlēt Dievam par godu, taču
nav apguvis nevienu mūzikas instrumentu? Jau otro gadu mūsu draudzē ir iespēja mācīties ukuleles spēli, piedaloties
ukuleļu ansamblī, kas pulcējas reizi divās
nedēļās otrdienās plkst. 17.30 – tieši
pirms Svētdienas skolas.
Ukulele ir maza ģitāra ar četrām stīgām, kurai raksturīgs saulains skanējums. Tā radusies 19. gadsimtā Havaju
salās, taču pēdējos gados ieguvusi lielu
popularitāti visā pasaulē. Nelielā izmēra
dēļ to ir viegli paņemt līdzi gan ikdienā,
gan izbraukumā, lai atpūtas brīdī sevi un
citus iepriecinātu ar mūzikas skaņām.
Tagad ukuleli var iegādāties gandrīz

Bērnu korītis
Latvieši jau no bērna kājas ir dziedātāju tauta. Otrdienās pirms Svētdienas skolas mazie dodas augšā pa trepēm uz kora
istabu, lai tur satiktos ar citiem dziedošiem bērniem korīša mēģinājumā. Mēs
iedziedamies, pielūdzam Dievu un tad
mācāmies dažādas dziesmiņas. Atrodam
laiku arī sarunām un spēlēm, pat mēģinājuma ballītēm kādā sestdienā.
Man ir svarīgi, lai bērni ne tikai iemācītos pēc iespējas skaistāk nodziedāt
dziesmas, bet arī lai viņi saprastu un no
sirds domātu par to, ko dzied. Ja šī Dieva
vārda sēkla iekritīs viņu sirdīs, tā drīzāk
iekritīs arī klausītāju sirdīs, un tur tai ir
paliekoša augsne. Noteikti esat manījuši
viņus dziedam Svētdienas skolā un dievkalpojumos. Tātad bērnu korītis ir ne tikai nodarbības bērniem – mēs arī mācāmies kalpot draudzē. Gadu no gada „ejot
korītī”, izrādās, bērni nemanot ir garīgi
un vokāli pieauguši un iemācījušies labāk
sadarboties un ieklausīties cits citā – gan
tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ticiet man –
kad dievkalpojumā satrauktie koristi nespēj mierīgi nosēdēt, gaidot savu uznācienu, bērni patiesībā ļoti cenšas. Tā aug
nākamā kalpotāju paaudze.

katrā mūzikas veikalā. Mazākie ukuleles
spēlētāji, kas vēl nav iemācījušies ar instrumentu apieties saudzīgi, izturīgu
ukuleli var atrast pat rotaļlietu veikalā.
Tās skaņa, protams, atšķiras no koka instrumenta, taču nav jāsatraucas, ka tā
varētu nejauši nokrist un saplīst.
Mūsu draudzes ukuleļu ansamblī piedalās gan lieli, gan mazi. Pašlaik tajā ir
apmēram astoņi dalībnieki. Aicināts ir
ikviens, turklāt nav jābaidās, ka spēlēšana varētu nepadoties. Ja vien ir vēlme
mācīties, priekšzināšanas nav nepieciešamas. Ansambļa dalībnieki pamazām
apgūst ukuleles spēles pamatus, lai varētu spēlēt dziesmu pavadījumu. "2. klases
audzēkņi", kā sevi nosaukuši tie dalībnieki, kas nāk otro gadu, jau ir apguvuši vairākas dziesmas un labprāt palīdz jaunajiem ansambļa dalībniekiem. Esam ne
vien mācījušies akordus, bet arī spēlējuši
melodijas un izmēģinājuši dažus ritmus,
kas pavadījumu padara interesantāku.
Bet kā ir – pievienoties šādam ansamblim, par ukuleles spēli nezinot neko, kad

citi jau daudz ko apguvuši? Es teiktu, ka
tā nav problēma. Ar jauniem dalībniekiem parasti darām tā: iemācāmies kaut
vai vienu akordu un dziesmas laikā pareizajā brīdī to nospēlējam, bet pārējā laikā
sekojam līdzi mūzikai un pacietīgi gaidām. Pēc kāda laika jau var iemācīties
nākamo akordu. Tad jātrenējas tos nomainīt no viena uz otru. Tā solīti pa solītim, pašam nemanot, jaunais dalībnieks
jau ir iemācījies veselu dziesmu.
Tiem, kuri par pievienošanos ansamblim šaubās, es iesaku atnākt uz trim nodarbībām un pamēģināt. Ja sava instrumenta nav, iepriekš piesakoties, to var
saņemt uz vietas un izmantot nodarbības laikā. Pēc vienas nodarbības ir grūti
saprast, vai tas aizrauj, bet pēc trim rezultāts jau ir redzams. Taču vislielākais
gandarījums ir tad, kad visi kopīgi vienā
Garā varam spēlēt un dziedāt slavu Tam
Kungam, kas mums ir devis dzirdi, balsi,
rokas un tik daudz kā cita brīnišķīga, par
ko pateikties!

Mūsu draudzes bērnu korīša vēsture
iesniedzas pagājušajā gadsimtā, kad ar
Svētdienas skolas bērniem strādāja mūsu
ērģelniece Vita. Tolaik korītis bija daudz
lielāks nekā tagad. Ir mainījušies vadītāji,
taču vienmēr bērni ir mācījušies garīgas
dziesmas, uzstājušies gan Svētdienas
skolā un dievkalpojumos mūsu draudzē,
gan arī viesojušies citās draudzēs. Katrs
šāds brauciens ir ne vien priekpilns kopīgs piedzīvojums, bet arī svētīga dalīšanās ar tiem talantiem un iespējām, ko
Dievs mums ir devis.
Katru septembri Dievs man gatavo
pārsteigumu: es nekad nezinu, cik un
kādi bērni uz korīti atnāks, līdz ar to –
kāds būs mans uzdevums šajā mācību
gadā. Es arvien mācos paļauties, neuztraukties un uzticēties, ka aicinātājs būs
arī darītājs. Vienu gadu nāk lieli bērni,
citu – mazi. Dažreiz – tik daudz un dažādu vecumu, ka jādalās divās grupās. Pagājušajā gadā bija vēl interesantāk: spītējot neērtajiem apstākļiem, neklātienē
iedziedājām un nofilmējām divas dziesmas, ar ko draudzi un arī plašāku auditoriju varējām iepriecināt Mātes dienā un
Vasarsvētkos. Ja vēl neesat tās redzējuši
un dzirdējuši, noteikti pameklējiet drau-

dzes Facebook kontā!
Zinu, ka ne visus dziedāt gribošos bērnus ir iespējams atvest uz mēģinājumiem
otrdienās plkst. 17.30. Kamēr bērni nav
tik lieli, lai uz baznīcu brauktu paši, faktiski šajā kalpošanā ir iesaistīti arī vecāki,
un vēl jo vairāk viņi ir iesaistīti, kamēr
bērni paši vēl nespēj izlasīt un iemācīties
dziesmu vārdus. Vecāki ir arī aizlūdzēji,
fotogrāfi un filmētāji, un, protams, tas
nav viss. Par šo atbalstu un iesaisti esmu
ļoti pateicīga.
Priecājos, ka šogad korītim atkal ir
jauns, brīnišķīgs sastāvs un ka paspējām
uzstāties Svētdienas skolā, pirms valstī
drošības dēļ tika pārtrauktas nodarbības, kurās satiekas bērni no dažādām
skolām un klasēm. Tomēr korītis dzīvo,
un es joprojām iedrošinu bērnus mums
pievienoties. Sirsnīgi ceru, ka Dieva aicinājumam pievienoties korīša komandai
atsauksies arī kāds skolotājs. Ierobežojumi reiz beigsies, un dzīve turpinās. Pagaidām notiek individuālas nodarbības. Tiklīdz būs iespējams, mēs atkal sanāksim
kopā, sarīkosim vienu mēģballīti un dziedāsim no sirds Dievam par godu un cilvēkiem par prieku un svētību!

Diāna Upīte

Anda Miķelsone
7

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

PATVĒRUMS

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 13.00
Mācītāja Intara Jonīša pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.

www.jezusdraudze.lv

gaismas festivāls
pie Jēzus ev. lut. baznīcas

18.11.-21.11. plkst. 17.00-23.00

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 18.00
ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis
otrdienās plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
piektdienās plkst. 19.00

2020. GADA SEPTEMBRA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai, 		
Svētdienas skolai, remontam u. c.)
3800
Kolektes
1985
Latvijas fizisko personu ziedojumi
1805
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
250
Ziedojumi par kristībām, laulībām
80
KOPĀ
7920
Izdevumi, EUR:
Algas (7 darbinieki)
3855
Nodokļi
2525
Apkure – granulu iegāde vietējai apkurei
1670
Maksājums LELB
600
Citi izdevumi
430
Saimniecības un kancelejas preces, datora piederumi 250
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
205
Grāmatvedības pakalpojumi (2020. g. augusts)
175
Nozaru darbs
(Svētdienas skola, jauniešu darbs, LEAF, koris)
135
Pasta izdevumi, drukas darbi
135
Elektrība
85
Ziedi, telpu dekorēšana
55
Degviela, transporta izdevumi
50
Bankas komisijas maksa (t. sk. projektu kontā)
35
Sakaru pakalpojumi
30
„Rīgas ūdens”
30
Atkritumu izvešana
30
Reprezentācijas izdevumi
25
„Venden” ūdens
25
Apsardzes firmas pakalpojumi
10
KOPĀ
10355

Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša
trešajā sestdienā plkst. 15.00
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

Lūdzam informēt
draudzes lietvedi, ja ir
mainījusies Jūsu
dzīvesvietas adrese vai
telefona numurs!

SIRSNĪGI SVEICAM
Natālija Caune
Lidija Bunce
Jānis Redlihs
Skaidrīte Mežecka
Rasma Gintere
Normunds Kupcis
Daiga Lagzdiņa

MŪŽĪBĀ
Maiga Lietiņa
Ilze Usa

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas
mantas dievkalpojumu un 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 istaba
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)
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985,
Luminor Bank, RIKOLV2X

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 300 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece

Korektore: Inguna Puķīte

Maketētāja: Gundega Krūtmane

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Intars Jonītis, Milda Klampe, Matilde Kolma, Edgars Gertners, Laima Roze

