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Jēzus saka: „Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja 
kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat Mani 
draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu 
par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs 
esmu saucis par draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu  dzirdē jis 
no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu. Ne jūs Mani 
esat  izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka 
jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tē-
vam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos. Tā ir Mana pavēle, lai 
jūs mīlētu cits citu.” ( Jņ 15:13–15a)

Mīļā draudze, šogad mēs domāsim par tēmu „Attiecības ar 
Dievu”. Iesāksim ar Jēzus sacītajiem vārdiem: „Jūs esat Mani 
draugi.”

Draudzība ir viena no vērtīgākajām dāvanām cilvēka dzīvē. 
Patiesa draudzība ir dārga un nepelnīta dāvana. Domāju – 
katra cilvēka sirdī ir ilgas pēc patiesas draudzības. Sirds saka 
priekšā, ka draudzība ir kas īpašs. Tā ir nodošanās otra labā, 
kopīgs ceļš gan priekos, gan bēdās. Patiesa draudzība ir brīv-
prātīga. Tās ir attiecības, kurās varam būt atklāti un vienlaikus 
augt.

Salamana pamācībās lasām: „.. draugs ir sirdij mīļš sava pa-
doma dēļ, ko viņš dod tavai dvēselei.” (Pam 27:9) Salamans arī 
ir paudis, ka draugs neslēpj patiesību, jo liekuļošana un glaimi 
savam tuvākajam ir kā tīkli (Pam 29:5). Mūsdienās bieži dzir-
dam pretēju aicinājumu: neteikt visu, lai saglabātu attiecības. 
Vai tas patiesībā neskan šādi: „Es vairāk mīlu sevi un uztraucos 
par sevi, tāpēc pietaupīšu šo grūto ceļu, lai man tas kopā ar 
„draugu” nav jāiet”? Glaimi un puspatiesība ir lamatas, kas ne-

ļauj pieaugt un neļauj piedzīvot patiesu draudzību.
Vai nav tā, ka mūsu sirds ilgojas pēc drauga, kas teiktu patie-

sību un būtu gatavs grūto ceļu iet kopā? Vai sirds neilgojas pēc 
tāda drauga, pie kura varam nākt un droši atklāt visu, kas sirdī, 
un tapt dziedināti? Trīsvienīgais Dievs. Viņā ir šīs mīlestības 
pilnās attiecības, un mūsu sirds ilgojas pēc atjaunotām attie-
cībām ar Dievu. 1. Mozus grāmatas 3. nodaļā lasām, ka Dievs 
Ēdenes dārzā pastaigājas, un vārds „pastaigāties” ietver sevī 
arī nozīmi „kopīgi pavadīt laiku”. Grēks Ādamu un Ievu nošķī-
ra no Dieva un draudzības ar Viņu, bet Dievs nemitējās viņus 
meklēt un deva apsolījumu par glābēju. 

„Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību 
nodod par saviem draugiem.” Pie Golgātas krusta Jēzus atdeva 
savu dzīvību, lai izglābtu grēciniekus. Jēzus rokas pie krusta ir 
plaši atvērtas un gaida ikvienu, kas ticībā tveras pie Viņa. Jēzus 
saka: „Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie 
Manis, to Es tiešām neatstumšu.” ( Jņ 6:37) Mācekļi, kas Jēzu pa-
meta, aizvien redzēja mīlestībā plaši atvērtas rokas: „Ja atzīsta-
mies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums 
piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1Jņ 1:9)

Jēzus Kristus ir uzticams un savus draugus neatstāj. Ieklau-
sies, cik drošās rokās esam likti! Jēzus saka: „Es tām [savām 
avīm] dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un 
neviens tās neizraus no Manas rokas.” ( Jņ 10:28)

Kad esam sadraudzībā ar Jēzu, Viņš pavēl, lai mēs cits citu 
mīlētu. Apžēloti un mīlestību saņēmuši, mēs tiekam sūtīti nest 
šo vēsti tālāk kā draugi, kas ir gatavi ar savu dzīvi kalpot citiem.

Mācītājs Reinis



M anas attiecības ar Dievu sā-
kās jau ģimenē, kad biju 
maza. Cik sevi atceros, mēs 

svētdienās esam gājuši uz baznīcu. Ka-
mēr mamma un tētis apmeklēja dievkal-
pojumu, mēs ar māsu gājām uz svētdie-
nas skolu. Tas bija īpašs laiks. Mums, kā 
jau bērniem, svarīgāk bija satikt savus 
svētdienas skolas draugus. Papildus no-
darbībām mēs arī spēlējāmies un vien-
kārši pavadījām laiku kopā, bet mūs 
 vienoja kas ļoti īpašs. Šajā kopīgajā laikā 
mēs visi iepazinām Dievu. Un cik intere-
santi: kaut arī visiem bija viena skolotāja, 
mēs visi klausījāmies Dieva vārdu un pil-
dījām tos pašus uzdevumus, dzīve mums 
ir iegrozījusies tik dažādās sliedēs. 

Šo laiku es atceros ar siltām atmiņām. 
Patiešām siltām, jo mūsu svētdienas sko-
las telpas, kas patiesībā bija bibliotēka, 
vienmēr bija siltas, bet baznīca, īpaši zie-
mas mēnešos, bija ļoti auksta, un es 
priecājos, ka man uz turieni nebija jāiet. 
Cik gan nepatīkami bija sēdēt aukstajos 
solos ar nosalušiem kāju pirkstiem! Ta-
gad varu novērtēt sava tēta pacietību, jo 
viņam neskaitāmas reizes bija jāatbild uz 
manu jautājumu: „Vai vēl ilgi?”

Neatceros, kad tieši tas notika, bet 
kādā brīdī mēs pieņēmām lēmumu, ka 
uz svētdienas skolu vairs neiesim. Varbūt 
sajutāmies jau pārāk lielas. Varbūt do-
mājām, ka visu jau esam iemācījušās un 
tagad vienkārši jādzīvo. Manas slāpes 
pēc Dieva nepazuda, tomēr, atskatoties 
uz to, kā dzīve turpinājās, kādas bija ma-
nas domas un dzīves plāni, saprotu, ka 
man ļoti pietrūka tikšanās reižu ar kristī-
giem draugiem, Dieva vārda pārrunāša-
nas, bet galvenais – īstu attiecību ar Die-
vu. Tā ir liela Dieva žēlastība, ka Viņš 
manā sirdī lika ilgas un slāpes pēc Viņa 
un Viņa vārda. Lielu lomu te spēlēja arī 
manas siltās un mīļās atmiņas par svēt-
dienas skolu, bet nu šis siltums saistījās 
nevis ar siltām kājām un mājīgām tel-
pām, bet ar stāstiem, kuri sasildīja manu 
sirdi, un Bībeles varoņiem, kuru ticība un 
darbi, kas pagodina Dievu, ved mūs visus 
mājās – pie Jēzus. 

Nu jau Dievs mani veda pie pieaugušo 
Bībeles (tā es tolaik to saucu). Sākumā tā 
mani biedēja, īpaši jau Atklāsmes grāma-
ta. Man bija sajūta, ka mums nav, kur 
glābties, ka mums nav cerības. Tātad es 
vēl nebiju aptvērusi un sapratusi Jēzus 
upuri – ka Dievs mūs jau ir izglābis. Pro-

tams, es nedzīvoju pastāvīgās bailēs. 
Dievs mani pazīst un pazina arī tad. Viņš 
manu sirdi mierināja un stiprināja – to es 
varu droši apgalvot, atskatoties uz to lai-
ku. Bet vēl joprojām es biju pārliecināta, 
ka viss, kas man jāizdara, ir jāizlasa Bībe-
le, un tad es visu zināšu. Gluži tāpat, kā 
pietiek vienu reizi izlasīt jebkuru daiļlite-
ratūras grāmatu. Es jau zinu, kas tur ir 
rakstīts un kā stāsts beidzas, – kādēļ lai 
to lasītu vēlreiz? Savās attiecībās ar Die-
vu es vēl joprojām biju naiva un nesapra-
tu, ka Dievs mani aicina uz sarunu, uz ie-
pazīšanos un patiesu atdzimšanu. 

Un te man atkal jāpiebilst: cik brīnišķī-
ga ir Dieva žēlastība, ka Viņš nekad ne-
pārstāj mūs aicināt. Mans ceļš pavisam 
nejauši atveda uz Jēzus draudzi, un es 
uzreiz te jutos kā mājās. Dievs man parā-
dīja, ka arī ikdiena var būt piepildīta ar 
kalpošanu Viņam. Es ar interesi vēroju 
visu, kas šeit notiek. Tik daudz kalpoša-
nas jomu! Diezgan ātri daudz kur tiku ie-
saistīta, un es zinu, ka tāds bija Dieva 
plāns. Pati es biju pārāk bailīga, lai iesais-
tītos, meklētu, jautātu. Viss notika pats 
no sevis. Slava Dievam! Esot draudzē, 
sāka veidoties arī patiesas attiecības ar 
Dievu. Nu tādas – pa īstam. Sākumā sirdī 
kļuvu augstprātīga. Domāju, ka daru tik 
daudz laba – tā teikt, krāju labos punk-
tus. Līdz patiesai grēku nožēlai. Līdz brī-
dim, kad sāku patiesi ieklausīties tajā, 
ko Dievs man saka, un patiesā nožēlā ie-
raudzīju to, ka mums ir gan glābšana, gan 
cerība. Ka mums nav jābaidās no Bībeles 
un no Atklāsmes grāmatas. Ka mēs katru 
dienu varam justies silti un mājīgi un pat 
aukstā baznīcas solā sildīties ar pateicī-
bas pilnu sirdi par to, ka mums ir dāvāta 
glābšana. Pateikties par pilnīgi visu, ko 
Dievs mums savā Vārdā ir devis.

Cik garš ceļš ir noiets, un cik garš vēl ir 
priekšā! Bet, ja tu kādu mīli, tad vēlies 
pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā. 
„Daudzi Man sacīs tanī dienā: Kungs! 
Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nāko-
šas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā 
neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā 
Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? 
Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad 
neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs 
ļauna darītāji.” (Mt 7:22–23) Iepazīsti Die-
vu un tuvojies Viņam! Viņš jau tevi gaida. 
Lai tanī dienā Jēzus tevi sagaidītu ar at-
plestām rokām! 

Alise Jirgensone

   Sveicam mūsu   
 draudzē!
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M ēs, cilvēki, esam dažādi, un 
tāds arī bija Viņa plāns, kad 
Viņš mūs izveidoja. Katram 

ir savs skatījums, sava pieredze, savas 
vēlmes un vajadzības. Katrs no mums 
Viņam ir svarīgs, un ar katru Viņam ir 
īpašas un neatkārtojamas attiecības. 

Kad man piedāvāja iespēju pastāstīt 
par savām attiecībām ar Debesu Tēvu, 
es neaizdomājoties piekritu. Tikai vēlāk 
aptvēru, ka man būs jādalās ar to, kas ir 
ļoti personisks un neatkārtojams – tieši 
ar MANĀM attiecībām ar Dievu. Vien-
mēr, kad nobīstos, es sev atkārtoju to, 
ko mācītājs Kārlis Irbe teica manā pir-
majā grēksūdzē: „Nebaidies – bailes nav 
no Dieva.” Tikai viens teikums, bet man 
tas ir palīdzējis izveidot manas skaistās 
attiecības ar Dievu. 

Savas attiecības ar Dievu es varētu 
raksturot ar vārdu „nebaidies”. Nebai-
dies, jo zini, ka ES, tavs radītājs, esmu ar 
tevi katru dienu, katru kāpumu un kri-
tumu, katru pārbaudījumu un sasniegu-
mu, katru soli – ES esmu ar tevi. Tas ir tik 
īpaši, jo Viņš ir ar mani! Viņš, kam ir dar-
ba pilnas rokas, kam pieder visa pasau-
le, kam pieder viss laiks! Viņš vienmēr 
izvēlēsies būt ar mani! Šī drošības sajū-
ta, māju un pieņemšanas sajūta ir mans 
spēks un mans pamats. Šī apziņa ir kā 
gaisma tunelī un mans mierinājums. 

Es paļaujos uz Dievu – ar katru piepil-
dītu lūgšanu arvien vairāk. Nav jau tā, ka 
manas lūgšanas tiktu piepildītas tieši tā, 
kā es vēlētos, bet es saprotu, ka Dievs 
zina labāk, ko man vajag un kā tam jā-
notiek. Dievs zina manu rītdienu, jo Viņš 

to ir izveidojis. Tad kā es varu šaubīties 
par to, ko Viņš man dod, lai es rītdienu 
nodzīvotu Viņa vadībā! 

Attiecībās ar Dievu es cenšos būt 
es, lai cik smieklīgi tas neizklausītos. Jo 
Viņš ir vienīgais, kurš pazīst manu īsto 
„es”. Dievs zina visu, un no Viņa neko 
nenoslēpsi, tad kādēļ liegt sev iespēju 
izveidot vienas īstas attiecības? Tādas, 
kurās nav baiļu, nav nosodījuma, bet ir 
pieņemšana, miers un beznosacījumu 
mīlestība. 

Mani stiprina tas, ka šajās attiecībās 
varu augt un rast sirdij mierinājumu.

Ilna Dekante

Aija Ciemiņa Aleksandra Čodare Ingūna Čamane

Kristiāns Brauns Kristīne Lazda Roberts Krūmiņš Undīne Hofmane
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Kā sākās tavas attiecības ar Dievu?
Tā kā augu kristīgā ģimenē, ir grūti pa-

teikt, kad un kur sākās manas attiecības 
ar Dievu. Vecāki vakaros lasīja priekšā Bī-
beles stāstus, mums bija galda lūgšanas, 
piedzīvoju un dzirdēju daudzas liecības. 
Nevajadzētu gan domāt, ka tas ir kas 
slikts, ka bērns sākumā izdzīvo vecāku 
attiecības ar Dievu, jo zinām, ka arī pēc 
Dieva vārda bērni skaitās vecāku ticībā, 
kamēr izaug lieli. Pozitīvais ir tas, ka bēr-
nam ir iespēja iepazīt ticību un kristīgo 
vidi un tad bērns var izvēlēties, kādu 
dzīvi viņš vēlas. Vecāki dažkārt saka, ka 
neņem bērnus līdzi uz baznīcu, jo negrib 
ticību uzspiest. Patiesībā tas nozīmē, ka 
vecāki bērniem ticību liedz, jo skolā un 
sabiedrībā viņi piedzīvos kaut ko citu. 
Tad bērnam savā ziņā nav izvēles, jo ir 
iepazīts tikai viens ceļš.

Vai ir kāda spilgta atmiņa par to, 
kad apzinājies, ka tava ģimene ir kris-
tīga?

Tad, kad skolā smējās par kristiešiem. 
Man tā bija. Piemēram, kad prasīja, kāda 
profesija ir vecākiem. Teicu, ka mācītājs, 
un tad sākās visādi joki. Kā mazs bērns 
to visu uztvēru diezgan personiski. Neko 
īpašu gan pretī nedarīju. Pieņēmu, ka 
mana ģimene tāda ir. Izaudzis lielāks, 
biju ļoti priecīgs, ka mana ģimene ir tieši 
tāda.

Kā palīdzēja fakts, ka arī brāļi un 
māsa ir kristieši?

Tas palīdzēja, jo mēs visi palikām pie 
Dieva un cits citu atbalstījām. Ja kāds 
būtu novērsies, dzīve noteikti būtu citā-
da.

Vai tā ir Dieva žēlastība, ka esi 
 noturējies uz Dieva ceļa?

Varbūt. Grūti pateikt. Dieva vārds 
mums parāda, ka visi Kristus aicināju-
mi – „sargieties”, „pielūkojiet”, „palieciet 
Manī” – norāda, ka ir viena daļa, kas 
nāk no Dieva, kurš aktīvi aicina Viņam 
atsaukties. Mēs sākām runāt par savu 
un citu cilvēku ticību. Problēma ir tad, 
ja bērns pieaug un turpina dzīvot ar citu 
cilvēku ticību. Viņš zina, kā labi uzvesties 
baznīcā, bet personisku attiecību ar Die-
vu viņam nav. Tas, ka bērns piedzimst 
kristīgā ģimenē, nenozīmē, ka viņš auto-
mātiski būs ticīgs. 

Kā tu nonāci līdz personiskām 
attiecībām ar Dievu?

No savas puses es neko īpaši neesmu 
darījis. Ja cilvēks kaut ko ļoti darītu no 
savas puses, tā būtu cilvēka izdomāta ti-
cība. Tur trūkst Dieva, kurš aicina.  Manas 
attiecības ar Dievu pa īstam sākās, kad 
Viņš manā sirdī ielika kaut ko, kam varēju 
atsaukties vai neatsaukties. Kādā brīdī 
pamanīju, ka reizēs, kad Dieva aicināju-
mam atsaucos, tur bija Dieva svētība. Jo 
vairāk Dievam paklausīju, jo attiecības 
kļuva nopietnākas. Viss labais, ko līdz šim 
esmu piedzīvojis, ir bijis no Dieva. Šķiet, 
ka tas cilvēkiem arī ir pats grūtākais – 

 paļauties uz Dievu ticībā, ka viss būs labi.
Kā zināt, ka konkrētā ideja vai 

 aicinājums ir no Dieva, nevis no kāda 
cita?

Es nekad neesmu pieņēmis lēmumus 
spontāni. Piemēram, ja man piezvana no 
TV veikala un saka: „Tikai piecas minūtes 
ir īpaša cena televizoram. Domā ātri!” Es 
vienmēr saku: „Tad man nevajag.” Līdzī-
gi ir ar citām lietām dzīvē. Ticu: ja kaut 
kas ir domāts tieši man, tad tas man arī 
būs – vienalga, pēc cik ilga laika. Šāda 
pieeja man ir arī attiecībās ar Dievu: Viņš 
visu dara gruntīgi, nevis ar cilvēku spēlē-
jas. Nav tā, ka Dievs izber uz ielas naudu 
un saka: „Nu, kurš salasīs, tam arī būs, 
bet, kurš nokavēs, tas paliks tukšā.” 

Kurš no elementiem attiecībās 
ar Dievu tev ir svarīgākais: Bībele, 
Svētais Gars, baznīcas vadlīnijas, citu 
kristiešu uzskati?

Svētais Gars varētu būt kā pirmais 
un tad Bībele, bet ar norunu, ka Bībelē 
ir sacīts: Svētais Gars neko nerunās no 
sevis paša, bet atgādinās visu, ko teicis 
Kristus. Līdz ar to Svētais Gars nekad 
nerunās pretī Bībelei. Cilvēkiem ir jābūt 
jutīgiem pret Dievu, lai mēs nekļūtu 
par burta kalpiem, ka tikai Dieva vārds 
ir mūsu prioritāte. Tad jau viegli varam 
palikt kā jūdi. Tomēr, ja ļaujam Dieva 
Garam pie mums strādāt, tad visu, ko 
Viņš parāda, mēs varam pārbaudīt Dieva 
vārdā un tur pārliecināties, vai tas ir vai 

Vest pie 
Dieva   
pa ceļu, 

Attiecības ar Dievu – vienlaikus tik patīkamas un sarežģītas. Lai runātu par to, kā veidot auglīgas attiecības ar mūsu 
 Radītāju, uz sarunu aicinājām Krimuldas draudzes palīgmācītāju JĀZEPU BIKŠI. 

Edgars Gertners

pa kuru  
pats esi gājis
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nav pareizi. Var būt tā, ka Dieva balsi 
sajaucam ar līdzjūtību. Saskatāmies se-
riālus, kur cilvēki šķiras un atrod jaunus 
partnerus, un jūtam viņiem līdzi: „Ai, cik 
labi! Nu cilvēks būs priecīgs.” Patiesībā 
no Dieva Gara tur nav nekā un tas ir at-
klāts grēks. 

Jāpiebilst: katra cilvēka dzīves mērķis 
ir atšķirīgs un pat vienā draudzē eso-
šiem cilvēkiem var būt dažādi piepildī-
juma veidi. Vienam ir svarīga sadraudzī-
ba, citam – garīga atziņa. Nav izslēgts, 
ka praktiskās lietās Dievs vienam saka: 
„Tev tas ir labi,” – bet otram: „Tev to 
nevajag.” Problēma rodas tad, ja es, 
piemēram, esmu sadraudzības fans un 
gribu, lai visi ir sadraudzībā, un varu pa-
domāt, ka tie, kuri ir mierā un klusumā, 
ir neticīgi. Paldies Dievam, ka Viņš iedod 
katram patikšanu uz savu sievu – iedo-
mājies, kas būtu, ja visiem būtu jācīnās 
par vienu sievieti. Bet vienlaikus mēs 
mēdzam palikt dusmīgi par to, kāpēc 
citiem nepatīk tas, kas ir mums. 

Kā ir iespējams izkopt un attīstīt 
attiecības ar Dievu?

Manā dzīvē tas nozīmē – būt uzmanī-
gam, nebūt kā lācim, kurš bradā pa baz-
nīcu ar iedomīgu saukli, ka esmu Dieva 
bērns, kam viss pienākas. Dažkārt mēs 
Dievu attēlojam kā mīlošu un gādīgu 
tēvu, kas ir pareizi, bet ar nosacījumu, 
ka tāds Dievs ir cilvēkiem, kuri ir piedzi-
muši no augšas. Cilvēkiem no pasaules 
arī patīk saukt Dievu par mīlestību, 
bet, ja viņi nav satvēruši bauslību, tad 
diemžēl nespēj novērtēt, kas Dievs īsti 
ir. Katram pašam ir jāapzinās, ka viņš ir 
pilnīgs grēcinieks, ir jāsaredz grēka se-
kas. Pēc tam var arī priecāties par Dieva 
mīlestību. Tāpēc es Dieva Garu uztveru 
kā tramīgu balodi, kam vēlos pietuvo-
ties. Ir jāskatās, kā šis balodis uz ma-
nām darbībām reaģē – kļūst tramīgs un 
aizlido prom vai paliek mierā. Man šķiet, 
ka liela daļa problēmu rodas tāpēc, ka 
mēs neizmantojam to, ko Dievs mums ir 
teicis – „izsūdziet”, „stiprinieties”, „palie-
ciet Manī”. 

Kāpēc vispār ir svarīgi būt attiecī-
bās ar Dievu?

Pirmkārt, neviens bez personiskām 
attiecībām ar Kristu neiemantos Debe-
su valstību. Jēzus daudzreiz ir teicis: „Es 
jūs nepazīstu.” Arī tiem, kuri it kā daudz 
darījuši Dieva vārdā. Tāpēc īpaši jāuz-
manās tiem ticīgajiem, kuri tikai cer, ka 
viss būs labi, bet personiskas attiecības 

ar Dievu neveido. Vienmēr ir svarīgi pa-
lūkoties, kas ir mana identitāte Dievā.

Kā tu rādi saviem bērniem, kā vei-
dot attiecības ar Dievu?

Bērnus šajās attiecībās var ievest, 
rādot piemēru, lūdzot par to, kas viņiem 
ir svarīgi. Savukārt ar cilvēkiem no ma-
las vislabāko rezultātu manā pieredzē 
devušas situācijas, kad saku: „Man ne-
vajag, lai tu atgrieztos.” Neticīgiem cilvē-
kiem es parasti saku, ka baznīca man ir 
kā hobijs, sirdslieta, jo redzu, ka manā 
dzīvē tas strādā. Tad redzu, ka viņi aiz-
domājas. Daudzi jau ir apdedzinājušies 
un mānīti ar saukļiem „Nāc, tad tev būs 
daudz!”. Kā reklāma par ātrajiem kredī-
tiem. Cilvēki to vairs neņem pretī. Bet, 
ja pasaki: „Te ir patiesība, kurai daudzi 
cilvēki ir gatavi veltīt savu dzīvi, un man 
ir vienalga, vai tu to ņem vai neņem,” – 
atsaucība ir lielāka. Savā ziņā cilvēki 
mūsdienās ir daudz gatavāki uzklausīt 
bauslību, nevis salkanu Evaņģēliju.

Tu savā ziņā runā kā Jānis Kristī-
tājs.

Droši vien. Reiz mācītājs Valdis 
Strazdiņš sacīja: „Nu, tu i viens riktīgs 
filosofs! Tikai atceries – neizmanto to 
sliktās lietās!”

Vai attiecībās ar Dievu iespējama 
krīze?

Dievs aicina mūs visu dzīvi ķerties 
pie Viņa kā pie virves, lai tiktu pāri dažā-
diem pārbaudījumiem. Ja cilvēks atlaiž 
rokas aiz bailēm vai iedomības vai arī 
grib tikt uz priekšu pa citu ceļu, tad arī 
rodas krīzes. Būtībā cilvēkam pašam 
nav jāskrien vai jātiecas izdarīt kaut ko 
garīgu. Reizēm šķiet: vai tad Dievam 
nepatiks, ja es pats izdomāšu kaut ko 
darīt, lai Dievs priecātos? Domāju, ka 
nē. Kristīgā ticība rāda, ka Dievs dara un 
mēs turamies. Ticības krīze rodas tad, 
kad Dievs iet savu ceļu, Viņš ir tas koks, 
bet mēs, zari, nokrītam. Tādi augļus 
nenes.

Ceļš uz Krimuldu – vai tas ir paaug-
stinājums tavās attiecībās ar Dievu?

Dievs vienmēr saliek visu, kā vajag. 
Nav runa par balvām. Dievs redz to, kas 
manai ticības dzīvei un izaugsmei nāks 
par labu. Beigās ieguvēji ir visi – gan 
es pats, gan citi cilvēki, kuru labā Dievs 
mani var lietot. 

Pastāsti, kā tu nokļuvi Krimuldā.
Kad kļuvu par evaņģēlistu, mani no-

sūtīja uz Limbažu draudzi pie prāvesta 
Romāna Kurpnieka. Tobrīd man šķita – 
kāpēc tik tālu? Parasti evaņģēlisti paliek 
tajā draudzē, no kuras nāk. Nezinu, kurš 
arhibīskapam ieteica manu kandidatū-
ru, bet ticu, ka uz Krimuldu mani vadīja 
Dievs. Interesanti, ka Romāns Kurpnieks 
ir nācis tieši no Krimuldas draudzes un 
viņa laikabiedri ir aktīvi draudzes locek-
ļi, līdz ar to mani pieņēma ļoti labi, jo es 
biju kalpojis Limbažos. Tas bija viens no 
mazajiem punktiem, kur atklājās Dieva 
plāns. 

Krimuldā ir kalpojuši daudzi ievē-
rojami mācītāji. Kā tu redzi savu ceļu 
šajā draudzē?

Limbažos Romāns Kurpnieks dievkal-
pojumu vada ar augstbaznīcas piegā-
jienu. Jautāju viņam, ko man darīt. Viņš 
ieteica ņemt A kārtību, bet es nolēmu, 
ka ņemšu B kārtību. Saprotu, ka varu 
vest cilvēkus pie Dieva tikai pa to ceļu, 
pa kuru pats esmu gājis. Godīgi sakot, 
esmu ļoti priecīgs par šo iespēju. Jā, ir 
daudz darāmā, bet esmu šeit vajadzīgs 
par 100 %. Kā evaņģēlistam man šad 
tad piedāvāja nolasīt kādu sprediķi, bet 
visur jau ir savi mācītāji. Krimuldā Dievs 
man ļauj piepildīt aicinājumu pilnībā.

Tas nozīmē, ka Jēzus draudzē tevi 
vairs neredzēsim?

Kalpošanas ziņā tā varētu būt. Ļoti 
gan ceru, ka Jēzus draudzes vasaras 
nometnēs varēsim ar ģimeni būt sa-
draudzībā. 

Ko novēli šīs sarunas lasītājiem?
Ja sporta zālē esi iesācējs, visi mus-

kuļainie cilvēki rada bijību. Iespējams, 
pat kaunies un slēpies, jo cilā mazākus 
svarus nekā viņi. Ļoti vajadzētu, lai tajā 
brīdī kāds pienāk klāt un pasaka: „Pa-
skaties uz tiem smagsvariem! Viņi visi ir 
sākuši ar mazumiņu. Tagad viņi ir tik 
muskuļoti, jo nekaunējās cilāt mazos 
svarus.” Tāpat arī garīgajā dzīvē – ja re-
dzam kādus ticības smagsvarus, neva-
jag kaunēties par savu garīgo līmeni. 
 Vajag strādāt ar tik, cik tev ir dots, un 
nevajag tēlot, ka tev ir kas vairāk, lai iz-
patiktu citiem. 

Tāpēc īpaši jāuzmanās 
tiem ticīgajiem, kuri tikai 
cer, ka viss būs labi, bet 
personiskas attiecības ar 
Dievu neveido.
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Pasaulē ir dažādi mūzikas stili. Dievs 
visus tos ir radījis, tomēr Viņam patīk tā 
mūzika, kas dod Viņam godu, slavu un ar 
kuru Viņu var pielūgt. Manuprāt, Dievam 
godu dod kristīgā mūzika, bet pārējā nav 
sarakstīta Dievam – tā ir sarakstīta pašu 
cilvēku slavināšanai, skumju aprakstīša-
nai mūzikā vai mīlestības apdziedāšanai.

Slavēšanas vakaru mūzikai jeb kristī-
gajai mūzikai ir ne tikai melodija un vārdi, 
bet arī iekšējie Dieva domu vārdi. Kāpēc 
kristīgā mūzika aizskar mūsu sirdis? Tā-
pēc, ka tajā ir daļa no Dieva, Dieva Dēla 
un Svētā Gara. Dziedot mēs slavējam To 
Kungu. Dievam patīk klausīties šajos vār-
dos, jo tie ir Dieva iedvesmoti. Dziesmu 
vārdus ir devis Trīsvienīgais Dievs! Mums 
tie ir jādzied ik dienu, jo šie vārdi atrodas 
Bībelē, mūsu dvēselēs un šajās slavēša-
nas dziesmās. 

Slavēšanas dziesmas mani sāka uzru-
nāt jau sen, kad gāju līdzi mammai Ivetai 
uz draudzes slavēšanas vakariem, jo 
mamma pirms pieciem gadiem vēl dzie-
dāja slavēšanas grupā „Arma dei”. Caur 
šo grupu arī izveidojās mūsu ģimene. 
Slavēšanas komandā bija basģitārists 
Gatis, kurš šajā grupā iepazinās ar manu 
mammu. Vēlāk viņi apprecējās, un nu 
mēs ģimenē esam jau seši. 

Slavēšanas vakari mūsu draudzē 
parasti notika vienreiz mēnesī. Tagad 
man to pietrūkst, jo tie man ļoti uzlaboja 

garastāvokli. Es varēju daudzām 
dziesmām dziedāt līdzi un 

izjust sev blakus 
Jēzu Kristu. 

Kad man bija 

pieci gadi, es vēl biju par mazu, lai zinātu 
dziesmu vārdus, bet, tā kā gāju mammai 
līdzi uz mēģinājumiem un slavēšanas 
vakariem, es iemācījos visu „Arma dei” 
dziedāto dziesmu melodijas. Tagad es 
tās protu arī ar vārdiem.

Slavēšanas vakaros, kad daudzi cilvē-
ki sanāca kopā, lai dziedātu dziesmas, 
es telpā jutu milzīgu Dieva klātbūtni, jo 
kādā dziesmā mēs nožēlojām grēkus, kā
dā Dievam pateicāmies, bet kādā Viņu 
no visas sirds slavējām. Kad daudzi cil-
vēki ir sanākuši kopā, lai slavētu Dievu, 
ikkatrs sajūt sevī prieku, grēku nožēlu 
un Dieva klātbūtni. Lielākai grupai ir 
daudz lielāks spēks, nekā esot lūgšanās 
vienam. Dievs to ir apliecinājis, sakot: 
„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā 
Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt 18:20) 
Slavēšanu varētu salīdzināt ar lūgša-
nu. Lūgšanā mēs Dievam pateicamies, 
lūdzam piedot grēkus un ar Viņu saru-
nājamies. Dievs vēlas, lai mēs ar Viņu 
runātu. Viņš vēlas, lai mēs visos brīžos – 
gan priecīgos, gan skumjos – nāktu pie 
Viņa. Lūgšana ir tā pati slavēšana, tāpēc 
mums ir jāgriežas pie Dieva arī ar dzies-
mām.

Senos laikos arī Dāvids nāca pie Dieva 
ar dziesmām, kas Viņu pagodināja un sla
vēja. Dāvids raksta: „Teiciet To Kungu ar 
slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu 
ar cītarām!” (Ps 147:7) Tas apliecina, ka 
mums ir jādzied Dievam slavas dzies-
mas. Bībelē arī rakstīts: „Dziediet Die-
vam, muzicējiet Viņa Vārdam, sataisiet 
ceļu Viņam, kas pa tuksnešiem brauc, – 
Kungs ir Viņa vārds. Priecājieties Dieva 
žēlastībā un gavilējiet Viņa priekšā!” 

(Ps 68:5) „Alelujā! Teiciet Dievu Viņa svē-
tajā vietā, teiciet Viņu Viņa varas spēcīga-
jā cietoksnī – debesu izplatījumā! Teiciet 
Viņu par Viņa lielajiem darbiem, teiciet 
To Kungu Viņa varenās godības dēļ! Tei-
ciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet Viņu 
ar stabulēm un cītarām! Teiciet Vi ņu ar 
bungām un vijīgām dejām, teiciet Viņu 
ar stīgu un flautas skaņām! Teiciet Viņu 
ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet Viņu ar 
gaviļu zvaniem! Visi, kam dvaša, lai slavē 
To Kungu! Alelujā!” (Ps 150) Šis psalms 
ļoti konkrēti parāda, ka mums ir jāteic 
Dievs ar mūziku jebkurā vietā un laikā. 
Mūzika nav tikai dziedāšana – tā var būt 
arī slavēšana ar mūzikas instrumentiem. 
„Teiciet to Kungu! Tiešām, jauki ir slavēt 
mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota 
un skaista.” (Ps 147:1) Dziedāt Dievam 
slavas dziesmas ir īpašs veids, kā paust 
emocijas un Dievam pateikties. Visi šie 
psalmi apliecina, ka Dievam tīk klausīties 
mūsu slavēšanas vārdos, bet dziesmās 
Viņam tie šķiet mīlīgāki un tīkamāki. 
Dievs Dāvidu visu mūžu pasargāja un 
deva, ko viņš lūdza. Jā! Jo Dāvids bija Die-
vam paklausīgs un pazemīgs. Man šķiet, 
ka Dāvida dziesmas Dievam nozīmēja tik-
pat daudz, cik lūgšanas. 

Gadiem ejot, ir mainījies tas, kādu 
stilu mūziku es klausos. Daudzos dzīves 
posmos mani ir pazudinājusi slikta mūzi-
ka, tāpēc ir ļoti svarīgi izšķirot, kādu mū-
ziku klausāmies. Tomēr nekas nav mainī-
jis manu attieksmi pret slavas dziesmām. 
Tās mani ietekmēja piecu gadu vecumā 
un ietekmēs visu manu dzīvi virs zemes. 
Pašlaik man patīk Anetes Kozlovskas 
dziesmas. Tās ir sacerētas Dievam. Mūsu 
ģimenē īpašas ir divas kristīgās dzies-
mas. Viena no tām ir „Gods augstībā”, 
otra – Anetes Kozlovskas „Kāzu dziesma”. 
Tās dziedot, starp mums visiem ir miers, 
un dziedāšanas laikā var just, ka mums 
pievienojas arī Jēzus. 

Dievs mūs visus mīl. Viņš nevēlas ne-
vienam darīt pāri, un Viņš to arī nedara. 
Paši cilvēki izvēlas – sekot Jēzum vai iet 
mūžīgā nāvē. Ja mēs ikdienā ieklausīsi-
mies slavas dziesmās Dievam, varbūt 
dziesmu vārdos saklausīsim mīlestību, 
gaišumu un dzīvību. Ļoti daudzas slavas 
dziesmas ir veidotas no psalmiem. Tas 
nozīmē, ka slavas dziesmu vārdus mēs 
jau esam lasījuši – atliek vien tos izdzie-
dāt.

Alisone Mae Brīniņa

 

Attiecības ar Dievu caur mūziku
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Muzicēšana kā būtiska dievkalpojuma 
sastāvdaļa zināma kopš Vecās Derības 
kalpošanas laikiem, kad ķēniņš Dāvids 
iecēla levītus par mūziķiem un koristiem 
templī (1L 6, 16, 25). „Viņu skaits kopā ar 
brāļiem, kas bija mācīti spēlēt Kungam .. 
bija divi simti astoņdesmit astoņi.”1 
(1L 25:7) Tempļa dievkalpojumos tika 
izmantoti liturģiskie psalmi (Ps 15, 24, 50, 
75, 85).2 Bet Luters 15. psalmu – „Kungs, 
kas mājos Tavā mājoklī un dzīvos Tavā 
svētajā kalnā?” (Ps 15:1) – jau skaidro tā, 
ka „Dāvids savā pazemībā sauc Dieva 
valstību šajā pasaulē par „mājokli” un 
vietu, kurā Dievs mājo ar Vārda starpnie-
cību, .. sauc par „kalnu”, kur Tas Kungs 
sniedz Savu vārdu”.3 Sevišķi liela nozīme 
dziedāšanai bija pēc trimdas (Ezr 2:41, 
65, 70). Bet jau Israēla pirmsākumos 
poētiskais vārds tika ne vien rečitēts, bet 
arī dziedāts stīgu instrumentu pavadībā, 
piemēram, agrīnie pravieši dažkārt tā 
pravietoja (1Sam 10:5–6). Bibliskajā poē-
tikā sastopamas šādas dziesmu žanra 
variācijas: psalms (mizmor), dziesma (šīr), 
himna (tehilā), lūgšana (tefilā), mākslinie-
ciska dziesma (maskīl) u. c.4

Garīgo dziesmu tulkotājs un jaunradī-
tājs Kristaps Fīrekers (1613/15(?)–1685) 
latviešu valodai paver jaunu ceļu un 
iespējas. V. Plūdonis atzinis: „.. Fīrekera 
dziesmas priekš tiem laikiem, kur latvju 
valoda rakstos un rakstībā tika tik bez-
gala ķēmota un kropļota, bija kas gluži 

1 Bībele. Latvijas Bībeles biedrība, 2012, 462. lpp. 
2 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, Latvijas Bībeles biedrība, 1997, 531. lpp.
3 Mārtiņš Luters. Psalmu skaidrojums. Luterisma mantojuma fonds, Rīga, 2012, 83. lpp. 
4 Luis Alonso Schökel. A Manual of Hebrew Poetics. Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma, 1988, 10. lpp.
5 Plūdons. Latvju literatūras vēsture, sakarā ar tautas vēsturisko attīstības gaitu. Vidusskolas kurss. Otrā daļa. Jelgava, L. Neimana izdevums, 1909, 

52., 53. lpp.
6 Ibid., 54. lpp.
7 Ibid., 55. lpp.
8 Arturs Ozols. Veclatviešu rakstu valoda. Izdevniecība „Liesma”, Rīga, 1965, 216., 217. lpp.
9 L. Bērziņš. Literaturas vēsture monogrāfijās. Nr. 3. Kristofors Furekers. Rīga, 1928. Novilkums no Filologu bbas Rakstu VIII izdevuma, 56. lpp.
10 Arturs Ozols. Veclatviešu rakstu valoda. Izdevniecība „Liesma”, Rīga, 1965, 209., 210. lpp.
11 Bībele. Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti. London, The British and Foreign Bible Society, 1966, 1164. lpp.
12 L. Adamovičs. Latviešu ieaugšana kristietībā. No: Evangelija gaismā. Rakstu krājums, veltīts Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskapa 

Teodora Grīnberga 40 gadu mācītāja darbības atcerei. Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvalde, Rīga, 1939, 142. lpp.
13 Ibid., 962. lpp.
14 Roberts Feldmanis. Evaņģēliski luteriskā baznīca un dievkalpojums. Luterisma mantojuma fonds, Rīga, 2009, 74.–75. lpp.
15 Ibid. No vēstules Egonam Rūsam 1986. g. 6. augustā, 14. lpp. 

jauns un nedzirdēts. Liekas, it kā tā būtu 
pavisam jauna valoda un jauna dzeja ..”5 
Kas tad rada šo jauno salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem dziesminiekiem? Tā ir 
Fīrekera tulkošanas pieeja. Atšķirībā 
no Manceļa, kurš „verdziski turējies pie 
oriģinālteksta”6, viņš oriģināla saturu 
mēģina ietvert tādos vārdos, kas lat-
vietim radītu tikpat dziļu pārdzīvojumu 
kā vācietim, klausoties vācu tekstu. 
Piemēram, dziesmā „Kristus, kas mūs 
svētus dar’” Mancelis turas pie oriģinā-
la, tulkodams „Ap trim tapa tas Dieva 
Dēls”, bet Fīrekers tulko „Kad jau laiks 
bij azaid ēst”7, tā panākdamies pretī 
senajam latvietim, kas laiku noteica pēc 
saules gaitas vai gaiļa dziesmas un kam 
pulkstenis bija nezināma lieta. Līdz ar to 
Fīrekera tulkojumos ir vairāk poētisma 
un tēlainības. 

Fīrekers izmanto arī tautasdziesmu 
valodas stila elementus – deminutīvus 
(piemēram, „valstībiņa”, „vārdiņš visu
pastarais”), sakāmvārdus un teicienus 
(piemēram, „lai kasās, kam tā āda niez”), 
tautas dzejas sintaktiskās stilistikas pa-
ņēmienus – blīvējumus, konvariantus 
un tautoloģiju (piemēram, „ar Dievu sāc, 
ko gribi sākt”, „kur tam jo drīz bij zemo-
ties, kas no tās zemes radījies”).8 Tauta 
šīs dziesmas pieņem, jo tās atspoguļo 
zemnieku dzīvi. Var teikt, ka Fīrekers ir 
saklausījis latvieša sirdi. „.. viņš ir tas 
vīrs, kas latviešiem evaņģēliju ir padarījis 
mīļu un tuvu, kristīgās patiesības nevien 
mācīdams, bet tās sirdi iedziedādams. 
Viņš ir nosēdies latviešu mātēm blakus, 
kad tās šūpuli kustina.”9 

Pēc latviešu mācītāja Jāņa Reitera 
(1632(?)–1695(?)) atzinuma, daudzi ie-
priekšējie vācu mācītāji „valodas ziņā .. ir 
tīrie ignoranti .. Ļaunāka par pašu nezi-
nāšanu bija vienaldzība, ar ko garīdznieki 

skatījās uz tautas valodu.”10

Fīrekera brīvā tulkošanas metode 
atklāj, ka viņš it labi zināja, ka „burts 
 nokauj, bet Gars dara dzīvu”11 (2Kor 3:6) 
un ka „kristietības iekšējais spēks un 
svars ir bijis stiprāks par visiem šķēr-
šļiem un pārvarējis tos, iegūdams latvie-
šus kristīgajai baznīcai un ticībai”12 jeb: 
„Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar 
Manu Garu!”13 (Cah 4:6) 

Viens no latviešu luteriskās baznīcas 
svētīgākajiem mācītājiem profesors 
Roberts Feldmanis (1910–2002), uzsve-
rot dziedāšanas nozīmi draudzē, saka: 
„Mūsu vecvecākiem Dziesmu grāmatas 
lietošana bija svēts un bijājams darbs, 
tās pārlūkojot un padziedot. Dziesmu 
vārdi kļūst par pašu vārdiem, ar ko atvērt 
Dievam savu sirdi. [..] Dziesmu grāmata 
kļuvusi kā saite no mājas uz baznīcu – un 
atkal atpakaļ uz cilvēku. [..] tautai pašai 
jāpiedalās dievkalpojumā. [..] pati draudze 
veido dievkalpojumu līdzi. [..] Draudzes 
aktīva klātbūtne mūsu uztverē ir labāka 
par pasīvu piedalīšanos.”14

Šajā nepilnu draudžu neaktīvajā 
klātbūtnē – jācer, ne uz ilgu laiku – jā-
būt nomodā par to, ka netiek pavisam 
pazaudēts ‘80. gadu vidū sasniegtais – 
„luterisma dziļākā .. būtība – „depa-
ganizācija”, atraidot tikpat Romas, kā 
pravoslavības, kā „laikmetīguma” pa-
gāniskos elementus uzskatos un kultā, 
pievēršoties patiesajam un būtiskajam, 
un askētiskajam cēlumam dievkalpojuma 
izpausmēs. Pēkšņi sākam apzināties, 
ka līdz ar Lutera ievadīto kustību mēs 
pieslēdzamies apustuļu laikmetam un 
Evaņģēlijam, pametot malā .. kristīgās 
ticības degradāciju par „reliģiju”, līdzī-
gu principos lamaismam, budismam, 
hinduismam.”15

Evaņģēliste Milda Klampe

„Patiesības 
   sirdi
   iedziedāt”
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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, LV1050 
Tālr. 67224123, epasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2021. GADA NOVEMBRA UN DECEMBRA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(reliģiskajai darbībai, Diakonijai, remontam u. c.) 16025
Latvijas fizisko personu ziedojumi 4820
Kolektes 4370
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 1315
Ieņēmumi no grāmatu galda 800
Baznīcas telpu noma koncertiem decembrī 700
Kazuālijas 370
KOPĀ 28400

Izdevumi, EUR:
Algas par oktobri, novembri (9 darbinieki)  10670
Nodokļi  6130
Draudzes kalendāru un  
Ziemsvētku apsveikumu druka 1555
Granulu iegāde vietējai apkurei 1550
Biroja, video, audio tehnika,  
Ziemsvētku āra instalācija 1185
Maksājums LELB  800
Grāmatvedības pakalpojumi (oktobris, novembris) 670
Citi izdevumi 555
Pasta izdevumi 430
Elektrība 355
Izdevumi par nozaru darbu  
(Svētdienas skola, koris, jaunieši) 340
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 250
Saimniecības un kancelejas preces 215
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 115
Degviela, transporta izdevumi 100
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 90
„Rīgas ūdens” 85
Reprezentācijas izdevumi 60
Atkritumu izvešana 50
Bankas komisijas maksa 50
Grāmatu iegāde 45
„Rīgas Siltums" 30
„Venden” ūdens 25
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 20
Drukas darbi 15
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 25400

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāju pieņemšanas laiki  
(iepriekš lūgums sazināties ar mācītājiem  
pa telefonu vai rakstiski)
Reinis Bikše
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
tālr. 26899309, epasts: bikse.reinis@gmail.com
Intars Jonītis
trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
tālr. 29440025, epasts: intars.jonitis@gmail.com
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc 
 dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta 
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00  
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00 
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123
Svētdienas skola 
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
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

SVEICAM JANVĀRĪ

Ilga Rūba
Ilze Cilinska
Biruta Janovska
Maiga Zariņa
Jautrīte Maļina
Vija Landmane
Inga Suharuka
Georgs Dmitrijevs
Ligita Štrausa
Kārlis Tomsons
Una Šaltene
Daina Mangulsone
Gints Freibergs
Anita Šteinberga
Voldemārs Kļaviņš
Rita Sniedze
Renārs Mazpans

SVEICAM FEBRUĀRĪ

Lilija Stūre
Gatis Bikše
Valda Ranka
Aina Timermane
Malda Spodra Menika
Vija Kalniņa
Andrejs Krogzems
Ruta Kārklīte
Drosma Ziemele
Ilga Piekalne
Jānis Kušķis
Ingrīda Āre
Ieva Krauze
Inese Lejiņa
Gita Kraģe

KRISTĪTI

Kaido Knesis
Elma Upīte
Kristiāns Brauns
Aija Ciemiņa
Ingūna Čamane
Roberts Krūmiņš
Ronalds Mamontovs
Nora Kreislere

IESVĒTĪTI

Undīne Hofmane
Kristīne Lazda
Aleksandra Čodare
Kristiāns Brauns
Aija Ciemiņa
Ingūna Čamane
Roberts Krūmiņš

MŪŽĪBĀ 

Valērija Berga
Rūta Zemīte

© „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: Reinis Bikše, Alise Jirgensone, Ilna Dekante, Edgars Gertners, Milda Klampe, Alisone Mae Brīniņa, Laima Roze

Draudzes locekļu zināšanai!
Vēlreiz atgādinām, ka sakarā ar Fizisko datu apstrādes 
likumu, kas stājās spēkā 2018. gada 5. jūlijā, izdevumā 
„Jēzus Draudzes Dzīve” vairs netiek publiskoti jubilāru 
personas dati – dzimšanas dienas datums un gadu skaits.
Tāpat kā līdz šim draudzes locekļi tiek apsveikti, sākot 
no 40 gadu vecuma, apaļās un pusapaļās jubilejās.  
Sākot no 80 gadu vecuma, tiek apsveikti visi jubilāri.
Paldies par sapratni.

„Jēzus Draudzes Dzīves” redkolēģija
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