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„Ja vien es zinātu, kāda ir Dieva griba, 
es noteikti paklausītu,” – būsim dzirdējuši 
ļaudis tā sakām. Paklausītu... Jā, bet kā lai 
zina, kāds ir Dieva prāts un griba?

Kristus reiz ir sacījis bezgala svarīgus 
vārdus, pie kuriem mums vajadzētu atkal 
un atkal atgriezties: „Cilvēks nedzīvo no 
maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas 
iziet no Dieva mutes.” (Mt 4:4) Dzīvot no 
vārdiem, ko saka Dievs, – lūk, laimīgas 
dzīves un svētītas mūžības noslēpums. 
Mēs ticam Dievam, kurš runā. Un runā tā, 
ka spējam Viņu saprast un atpazīt Viņa 
gribu. Visu, ko Dievs vēlas mums darīt 
zināmu, atrodam rakstītu Bībelē. 

Bībeli saucam arī par Dieva Vārdu, jo 
tās Autors ir Dievs. Bībele gan ir dažādu 
cilvēku sarakstīta, taču tie ir Dieva teikti 
vārdi, ko rakstītājiem devis Svētais Gars. 
Lūk, tieši tāpēc viss Bībelē rakstītais 
mums, patiesas dzīvības izslāpušajiem, ir 
eksistenciāli svarīgs, jo tie ir paša Dieva 
sacīti vārdi, kuros Dieva griba un prāts 
kļūst mums pieejami.

Būtu pārsteidzoši, ja kāds, kurš sevi 
pieskaita pie kristiešiem, regulāri ne-
lasītu Bībeli. Bez Dieva Vārda uzņem-
šanas savā sirdī nav iespējams saprast 
Dievu, Viņa gribu, Viņa plānu dzīvei un 
mūžībai. Kristus reiz sacīja: „Vārdi, ko Es 

jums runāju, ir gars un dzīvība.” ( Jņ 6:63) 
Gara dzīvības spēku iegūst tie, kas ticībā 
uzņem vārdus, kuri nāk no Dieva, no 
Kristus. Lai dzīvotu, ik dienas ēdam un 
dzeram, un tas ir tik pašsaprotami. Lai 
gars un dvēsele dzīvotu Dieva gribētās 
dzīvības pilnībā, ik dienas sevī ir jāuzņem 
Dieva Vārds, kas ir patiesā maize mūsu 
garam un dvēselei.

Vai nevarētu būt tā, ka ir gana daudz 
apjukušu, neziņas miglā dzīvojošu kristie-
šu? Viens no tā iemesliem – Dieva gribē-
tais padoms un gudrība tiek zaudēti tā-
pēc, ka regulāri netiek lasīta, klausīta (ir 
taču arī audio iespēja) Bībele. Domāju, ka 
mums visiem steidzami jādodas atpakaļ 
pie Bībeles – Dieva Vārda svētajā patvē-
rumā –, lai no jauna ik dienas uzņemtu 
sevī Dieva gudrību, spēku un vadību.

Kā Dieva Vārdu lasīt? Pirmkārt, regu-
lāri. Otrkārt, lasīt ne vien atsevišķus 
pantus, bet arī garākus tekstus. Daudzi 
kristieši lasa Dieva Vārda lozunga tek-
stus katrai gada dienai. Tas ir vērtīgi un 
noderīgi, taču, ja kāds paliks tikai pie at-
sevišķu Bībeles pantu lasīšanas, viņš 
neiepazīs Bībeles notikumu kopsakarī-
bas. Tas ir līdzīgi kā, ja kāds būtu nolē-
mis izlasīt daiļliteratūras darbu, bet 
 pār šķirstot izlasītu tikai atsevišķus frag-

mentus.
Bībele mums stāsta par notikumiem, 

kam ir noteikta attīstība, un, lai iegūtu 
dzīvu, radošu pieredzi ar Dievu, mums 
jāseko tai līdzi. Bībele ir kā ceļojums 
no visa pastāvošā radīšanas 1. Mozus 
grāmatā līdz visa jaunradīšanai Atklās-
mes grāmatā. Mans ieteikums: lasiet un 
pārlasiet Bībeli no vāka līdz vākam, jo 
tā jūs iepazīsiet visa šī brīnišķīgā, bieži 
noslēpumainā, daudzkārt ne vieglā ce-
ļojuma kopainu un mērķtiecīgumu. Tas 
prasa uzņēmību, taču to darīt ir vērts, jo 
tā arvien skaidrāk atklāsiet, ka Dievam ir 
plāns arī jūsu dzīves ceļojumam no laika 
uz mūžību.

Ļoti iespējams, tikai nonākuši Bībeles 
beigās, jūs iegūsiet nesatricināmu atklās-
mi, ka Dieva Vārds ir pats lielākais dār-
gums, kas mums, cilvēkiem, dots. Bībeles 
beigu daļā dominē Kristus, un tas ir izšķi
roši svarīgi. Iepazīstot Viņu, viss kļūst tuvs 
un saprotams. Arī Kristus sacītie vārdi, 
ne mainīgas patiesības caurstrāvoti, ka 
cilvēks dzīvo (patiesi, īsti) no ikkatra vār-
da, kas iziet no Dieva mutes.

Dieva griba ir, lai mēs dzīvotu. Lai dzī-
votu mūžīgi.

Mieru un svētību vēlot,
mācītājs Erberts



Dzīvojot šajā trauksmainajā pasaulē, 
kad visapkārt notiek negatīvi, satraucoši 
notikumi, manuprāt, bez Bībeles, Dieva 
Vārda, lasīšanas vai klausīšanās nav ie-
spējams izdzīvot. 

Mūsdienās Bībeli var lasīt vai klausī-
ties dažādi. Viens no veidiem, ko es bieži 
izmantoju, ir sociālie tīkli, kur atrodams 
Dieva Vārds ar pārdomām. Katru dienu 
to izlasot vai noklausoties un pārdo-
mājot, tas man dod garīgu spēku visai 
dienai. Savukārt vakaros klausos vakara 
lūgšanas ar Dieva Vārdu no Bībeles.

Bībeli es labāk uztveru, lasot vienat-
nē, klusumā un, ja iespējams, atrodoties 
pie dabas. Tā varu labāk pārdomāt Dieva 
Vārdu – to, kas tajā teikts un ko caur Svē-
to Garu tas vēlas pateikt personīgi man. 

Kad lasu vai klausos Dieva Vārdu, tas 
mani dziedina, stiprina un liek domāt, ko 
es šajā dienā varu izdarīt labu citiem cil-
vēkiem. Tas māca citos ieklausīties, izvēr-
tēt situācijas un atcerēties, ko par tām 
saka Dieva Vārds. Tas arī palīdz atrast 
spēku liecināt par Kristu, kas ne vienmēr 
ir vienkārši.

„Dievs mums ir darījis zināmu savas 
gribas noslēpumu – pēc savas labprā-
tības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis 
Kristū kā nodomu laiku piepildījumam, – 
visu apvienot Kristū, gan to, kas debesīs, 
gan to, kas virs zemes.” (Ef 1:9–10)

Novēlu ikvienam atrast savu veidu, 
kā vislabāk uztvert un sadzirdēt izlasīto 
Dieva Vārdu. 

Kristus mīlestībā
Ieviņa Simsone 

K atram mums Dievs nolicis 
savu ceļu. Ceļš vienmēr 
kaut kur aizved, tikai kurp, 

tā jau ir mūsu izvēle. Brīžiem tas ir šaurs, 
līkumots un nelīdzens; tie ir brīži, kad 
piedzīvojam pārbaudījumus, grūtības, 
šaubas vai stāvam kāda izaicinājuma 
priekšā. Šādos brīžos ir tik labi, ja līdzās 
ir kāds, kas atbalsta, uzmundrina, iedro-
šina, sniedz padomu un, jā, reizēm arī 
norāda uz kļūdām, sarāj un pamāca.

Bet ceļš var būt arī gluds, līdzens un 
taisns. Tas var vīties starp kupliem ko-
kiem, kas sniedz veldzi un patvērumu 
karstā dienā. Ceļš var ritēt garām saulē 
mirdzošam kviešu laukam pilnbriedā. 
Tādos brīžos šķiet, ka sirds sāk gavilēt no 
prieka un pateicības.

Kā jau mūsu paaudzei diezgan rakstu-
rīgi, biju pamatīgi „izskalota” ar tā laika 
valdošo ideoloģiju un tam visam arī pa-
tiešām ticēju. Mana pirmā sastapšanās 
ar Bībeli notika skolas laikā, kad bija sā-
kusies Atmoda – ne tikai Latvijā, bet arī 
cilvēku sirdīs. Līdz tam par Bībeli biju 
dzirdējusi vien kā par senu pasaku grā-
matu.

Pirmo reizi paņemot Bībeli rokās, 
pārņēma savāda, līdz tam nepiedzīvota 
sajūta, ko tolaik nespēju aprakstīt un 
izskaidrot, taču skaidri zināju, ka tā nav 
parasta grāmata – kaut kas tajā ir īpašs. 
Sāku lasīt, taču tālu netiku. Lasot to kā 
romānu, bez izpratnes un iedziļināšanās, 
drīz vien paklupu un apstājos. Viss šķita 
tik sapiņķerēts un neizprotams, un tad 
vēl kari un nežēlība... Tā Bībele tika no-
likta plauktā starp citām grāmatām. Tā 
gulēja ilgi, pacietīgi un gaidīja. Ik pa lai-
kam tomēr sajutu vēlmi tajā ieskatīties, 
mazliet palasīt, taču atkal – karš, iznīcība 
un neskaidrība. Lasu, neko nesaprotu un 
nolieku atpakaļ plauktā. Un tā vairākas 
reizes. Ar šodienas acīm atskatoties uz 
to laiku, droši zinu un varu teikt, ka Dieva 
Vārds ir dzīvs un vienmēr mūs uzrunā. 
Dievs vēlas aizsniegt ikvienu sirdi un at-
brīvot to no grēka varas.

Pēc daudziem gadiem, kad biju drau-
dzes Alfas kursā un iesvētes mācības 
grupā, sāku lasīt Bībeli ar lielāku uzcītī-
bu. Tad pamazām radās izpratne, kāpēc 
Dievs Ābrahāmam prasīja upurēt savu 
dēlu, kāpēc tik daudz karu un posta, 

kāpēc Jēzus sevi nodeva nāvē un tā vēl 
un vēl.

Ļoti spilgti atceros kādu notikumu. 
Bija sarežģīts brīdis – stāvēju dzīves 
krustcelēs un trūka spēka. Mani bija 
pārņēmušas šaubas un neziņa, vai spēšu 
man uzticētos darbus paveikt un ceļu 
turpināt. Šai paguruma brīdī līdzās nebi-
ja neviena, pie kā vērsties, ar ko parunāt 
un kam lūgt padomu. Taču tad sajutu 
spēcīgu pamudinājumu paņemt Bībeli, 
to vienkārši atvērt un sākt lasīt. Pati biju 
tik ļoti pārsteigta. Pietika tikai ar vienu 
pantu: „Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi 
stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! 
Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, 
kurp vien tu iesi.” ( Joz 1:9) Toreiz šie vārdi 
mani ļoti uzrunāja un stiprināja. Tie deva 
apziņu, ka pat nespēka un nedrošības 
brīdī Dievs ir mums līdzās. Viņš mierina, 
iedrošina, dod spēku, drosmi, cerību un 
ticību.

Šis Bībeles pants kā ceļa pavadonis 
joprojām iet man līdzi visur – gan manās 
krustcelēs un šaubās, gan pateicības un 
prieka brīžos.

Dace Abakuka

Attiecības ar Bībeli 

Attiecības draudzē
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1822. gada 8. oktobrī tika iesvētīts 

Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās drau-
dzes ceturtais dievnams. Ir apritējuši 
200 gadi, kuros draudze ar pateicību un 
prieku sirdī ir varējusi lūgt līdzi psalma 
vārdiem: „Es priecājos, kad man teica: 
„Iesim Tā Kunga namā!” Mūsu kājas te nu 
stāv tavos vārtos, Jeruzāleme.” Pateicība 
Dievam par žēlastībā dotajiem gadiem 
un Viņa vadību! 

Septembrī katra svētdiena tika veltīta 
kādai ar dievnamu saistītai tēmai, lai 
atskatītos uz noieto ticības ceļu un to, kā 
Dievs ar savu Vārdu un sakramentiem šo 
draudzi ir uzturējis un vairojis.

4. septembrī varējām klausīties 

stāstījumu par tēmu „Pamatakmens”, 
ko mums līdzdalīja Helēna Dekante un 
mācītājs Erberts Bikše. Dzirdējām inte-
resantus faktus par draudzes un tās vēs-
turisko dievnamu veidotājiem, kā arī par 
norisēm šo cilvēku sirdīs. 

11. septembrī ar stāstījumu „No dru-
pām augšāmceltais” draudzi priecēja 
Austra Avotiņa un mācītājs Reinis Bik-
še, iepazīstinot mūs ar to, kā draudzes 
locekļi turpināja veidot savu dievnamu 
19. un 20. gadsimtā.

18. septembris tika veltīts dievnama 
altārim. Draudzes locekļiem bija iespēja 
aplūkot vēsturiskos altārtraukus, kas 
mūsu draudzē saglabājušies no pirma-

Turpināsim vākt 
ziedojumus Ukrainai!
Atbalstīsim Čerkasu kristīgo draudzi,  

kas sniedz humāno palīdzību 
vietējiem kara bēgļiem.

Konts ziedojumiem:
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze 

Reģ. Nr. 90000084191
Luminor Bank

Konts: LV56RIKO0002930340191
Maksājuma mērķis:  

ziedojums Ukrainas bēgļu atbalstamParalēli bērnu nodarbībām vecākiem būs iespēja  
piedalīties vecāku grupā, studēt un pārrunāt Dieva vārdu.

Vairāk info Jēzus draudzes Facebook lapā 
www.facebook.com/jdsvetdienasskola/

JAUNAIS SVĒTDIENAS SKOLAS MĀCĪBU GADS KLĀT!

 
NO 6. SEPTEMBRA 
KATRU OTRDIENU 
PLKST. 18.30
tiekamies Rīgas Jēzus draudzē, Elijas ielā 18.

Pāri visam, kas jāsarga, 
sargi savu sirdi, jo no 

turienes rosās dzīvība! 
Sal. pam. 4:23  

JĒZUS EV. LUT. D
RA

U
D

ZES SVĒTDIENAS

Jēzus draudzes 
dievnamam – 

jiem trim draudzes dievnamiem.
Savukārt 25. septembris bija veltīts 

stāstījumam par mūsu dievnama varena-
jām ērģelēm, un to līdzdalīja ērģelniece 
Vita Kalnciema. Lai savām acīm raudzītu, 
no kurienes ērģelēm nāk gaisa plūsma, 
draudzes locekļi varēja uzkāpt dievnama 
tornī, pa ceļam apskatot pašu skaisto un 
interesanto instrumentu, kas ar savām 
skaņām mūs priecē katrā dievkalpojumā.

„Jēzus Draudzes Dzīves” iznākšanas 
dienā – 2. oktobrī, Pļaujas svētkos, – vēr-
šam skatu ne tikai uz dievnama fiziskajām 
kolonnām, bet arī uz draudzes dzīvajiem 
balstiem – tās locekļiem un kalpotājiem. 
Katrs draudzes loceklis ir aicināts aplūkot 
uz kolonnām izvietotās lūgšanas par kal-
pošanas nozarēm un aizlūgt par tām. Sa-
vukārt starp kolonnām varam sevi priecēt 
ar draudzes mākslinieku izstādi, kurā at-
spoguļoti 200 gadus dziedātie korāļi.

2022. gada 9. oktobrī plkst. 10.00 esam 
iecerējuši svinēt dievnama jubileju ar 
svētku dievkalpojumu. Visi mīļi aicināti!

Jubilejas darba grupas vārdā 
Līga Pugoviča

„Es priecājos, kad man teica: „Iesim Tā Kunga namā!”
Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme.” (Ps 122:1–2)

AICINĀJUMS 
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Kas tev ir Bībele? 
Pirmais vārds, kas uzreiz nāk prātā, – 

drošība. Tā ir kā Dieva Tēva roka, kas 
satvērusi un neatlaiž, man ejot cauri 
visam, kas stāv priekšā, – gan priekiem, 
gan bēdām. Un Viņš neatlaidīs manu 
roku līdz brīdim, kad būšu mūžībā – 
drošībā pie Dieva. Taču Bībele pasaka 
priekšā, kas tā ir: Dieva vārds. 1. psalmā 
ir teikts: cilvēks, kas domā par Dieva 
vārdu, to lasa un paļaujas uz to, ir kā 
koks, kas stādīts pie ūdens. Bībele ir 
dzīvība, no kuras es un citi kristieši dzī-
vojam.

Vai Bībeles loma tavā dzīvē vien-
mēr bijusi tik centrāla?

Manā dzīvē ir bijis dažādi. Kādā pe-
riodā šķita, ka Bībele nav tik svarīga; 
citas lietas bija svarīgākas. Jaunieša 
gados šķita: ko tur daudz lasīt! Bet 
tad dzīvē pienāca situācijas ar lieliem 
jautājumiem un sapratu, ka Bībelē ir 
atbildes. Jo vairāk Bībeli lasām, jo Dieva 
vārds kļūst svarīgāks. Mēs arvien vairāk 
to piedzīvojam un saprotam, cik tas ir 
dārgs.

Par Bībeli saka – tas ir dzīvības 
ūdens. Laikā, kad tik daudz nelasīji, 
vai pamanīji, ka tava dzīve mainās?

Jā. Atgriežoties pie tā, ka esam kā 
koks, kas stādīts pie ūdens, – kokiem 
sausuma periods nav ātri redzams. Daž-
kārt dzīvē to sausumu nepamanām – 
ārēji izskatāmies labi, bet varbūt ir 
pagājis jau mēnesis, kad neesam padzē-
rušies dzīvības ūdeni. Sekas ir redzamas 
daudz vēlāk. Esmu piedzīvojis slāpes 
pēc Dieva vārda, kad apjautu, cik tas ir 
svarīgs. Ja nelasām Bībeli, tas noved pie 
tā, ka nevaram dzīvē nest augļus. Tāds 
ir sausuma rezultāts.

Nesen dievkalpojumā tu minēji 
statistiku, ka tikai 3 % kristiešu Lat-
vijā regulāri lasa Bībeli. Par ko šī sta-
tistika liecina?

Jāatgriežas pie 1. psalma. Tā liecina 
par to, ka mums neienāks augļi. Manu-
prāt, jau ir un priekšā stāv laiki, kad mēs 
cits citu sāpināsim. Dieva vārds mūsu 

sirdis tīra un šķīsta. Ja to nelasām, tad 
nezināsim, kurp iet, un ar netīrām, ļau-
numa pilnām sirdīm citiem darīsim pāri. 
Lielākais, par ko tas liecina: Dievs un 
attiecības ar Viņu mums vairs nav svarī-
gi. No tā izriet viss pārējais, jo, kā teikts 
119. psalmā: Dieva vārds ir kā gaisma uz 
mūsu ceļiem. Tas nozīmē: ja Dieva vārdu 
neklausīsimies un tas nebūs mūsu dzī-
ves pamats, mēs īsti nezināsim, kā spert 
savus soļus, un būs daudz jāklūp. 

Vai Bībelē ir kāds stāsts, kas šo ne-
klausīšanu Dievam ilustrē?

Dievs caur pravieti Jesaju saka: „Viņu 
kājas ir naskas doties ļaunos darbos, 
viņi steidzas izliet nevainīgas asinis; viņu 
domas ir vērstas uz ļaunu. Posts un 
sabrukums ir uz viņu ceļiem.” ( Jes 59:7) 
Dievs savu tautu brīdina un jau iepriekš 
ļauj ieraudzīt rezultātu. Kad Dieva vārds 
nav sirds centrā, kad tā vietā ienāk ci-
tas – kultūras un sabiedrības viedokļa 
noteiktas – vērtības, tas ved uz postu un 
sabrukumu.

Kāpēc Bībele ir aktuāla arī šodie-
nas cilvēkam ar hipotekāro kredītu 
un 1001 izklaides iespēju, kā Bībeles 
sarakstīšanas laikā nebija?

Tajā pašā 119. psalmā ir teikts, ka 
Dieva vārds ir kā gaisma, kas izgaismo, 
un jāsaka – ir divas tumsas. Viena ir ļau-
nums pasaulē. Dieva vārds apsola, ka 
to izgaismos un dos gudrību iet tā, it kā 
mēs zinātu, kas nākotnē notiks. Otra 
tumsa, ko Dieva vārds izgaismo, ir mūsu 
sirdī. Tā tumsa ir aktuāla katra cilvēka 
dzīvē. 

Ja domājam, ko Bībele man tagad var 
dot, tad katrs mēs kādā brīdī jūtamies 
kā tumsā, kā apmaldījušies. Te nāk 
prātā līdzība par pazudušo dēlu. Jaunā-
kais dēls vēlējās mantojuma daļu un to 
notrieca. Viņš izbaudīja 1001 izklaides 
iespēju, kādas nu tajā laikā tās bija. Taču 
tad viņš saprata, ka viss ir iztērēts un 
viņš ir tukšā, tāpēc atgriezās pie tēva. Šī 
līdzība pastāsta, kas ir mūsu sirdī – ilgas 
pēc tēva, kas ir žēlsirdīgs un mīlošs. 
Mūsdienās izklaides iespēju ir vairāk, 

Kristieša dzīves pamats, kompass un vairogs ir Bībele. Cik tā ir aktuāla 21. gad-
simtā, un kāpēc Bībele ir jālasa? Par to runāsim ar mācītāju REINI BIKŠI. 

Edgars Gertners

Kas tev ir Bībele?Bībele?
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bet sirds ilgošanās ir tā pati. 
Bieži, argumentējot kādas Bībeles 

patiesības nekristiešiem, tiek izman-
toti citāti no Rakstu vietām. Taču mēs 
zinām, ka bez Svētā Gara Bībeli izprast 
nevar. Cik efektīva ir šāda „citātu ko-
munikācija”?

Dieva vārds pats par sevi ir darbīgs. 
Bībeles citāts var nostrādāt un uzrunāt. 
Atceros stāstu, ka padomju laikos kādā 
žurnālā esot bijis izsmiets Jēzus un kāds 
no tā kļuvis ticīgs. Taču mētāties ar citā-
tiem nav pareizi. Daudz labāk būtu, pirms 
sūtīt kādam Bībeles citātu, par šo cilvēku 
un citātu aizlūgt. Turklāt tā varētu būt ne 
tikai viena reize, kad aizsūtām citātu, bet 
arī apņemšanās ar šo cilvēku ilgāk paru-
nāties. Svarīgi arī, lai cilvēki, kas saņem 
no mums kādus Bībeles citātus, redzētu, 
ka mēs tajos dzīvojam. Tur Svētais Gars 
darbojas! 

Daudzi cilvēki tic vārdu manifestā-
cijai. Piemēram, ja atkārtosi, ka vēlies 
privātmāju, tu kādā brīdī pie tās tiksi. 
Vai Bībele darbojas līdzīgi?

Es teiktu, ka nē. Arī līdzībā par pazu-
dušo dēlu mēs ieraugām, ka Bībeli nelie-
tojam pēc principa – ja es pareizi lūgšu 
un lasīšu, tad man kaut kas būs. Nē, tās 
ir attiecības ar Debesu Tēvu, nevis for-
mula, kā izsist sev labumu. Tas ir stāsts 
par to, kā Dievs mūs uzrunā, tīra un šķīs-
ta, un galu galā varam Dievu mīlēt un Vi-
ņam pateikties dažādās dzīves situācijās. 
Arī tad, ja tā māja vai mašīna, ko gribu, 
vēl nav dabūta un pat ja to nekad neda-
būšu, es zinu, ka Dievs visu dara mums 
par labu. Dievs ir atbildējis uz vissvarīgā-
ko lūgšanu cilvēka dzīvē – uz lūgšanu par 
grēku piedošanu. 

Vai kristieši, kas regulāri nelasa 
 Bībeli, var zaudēt pestīšanu?

Es to pagrieztu otrādi. Jēzus teica, ka 
bez Viņa mēs ne nieka nespējam. Ja dzī-
vojam ar šādu apziņu, tad noteikti gribam 
palikt Dieva vārda svētībā. Savukārt, ja 
Dieva vārds mums nav svarīgs un to ne-
lasām, tad atkrītam no ceļa, kas ved uz 
mūžību. Kādās bērēs dzirdēju brīnišķīgu 
patiesību – „Kristū miris”. Tas lika man 
domāt, ka to var sacīt par tiem, kas Kristū 
ir dzīvojuši. Jēzus saka: „Ikvienu zaru pie 
Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un 
ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo 
vairāk augļu nestu.” ( Jņ 15:2)

Bībelē rakstīts, ka arī velns zina Die-
va vārdu un to sagroza. Tādas sagrozī-
tas Dieva vārda interpretācijas cilvēki 

ļoti bieži lieto, lai apvainotu kristiešus. 
Kā zināt, ka Dieva vārda skaidrojums ir 
īsts, nevis sagrozīts?

Dieva vārds nekad nerunā pats sev 
pretī, bet gan tieši otrādi – pats sevi pa-
skaidro. Sagrozīts Dieva vārds vienmēr 
būs pretrunā ar kādu citu Rakstu vietu. 
Svētais Gars ļauj mums Dieva vārdu 
saprast, brīdina un ļauj pārbaudīt. Jāņa 
evaņģēlijā par Svēto Garu ir teikts, ka Tas 
nerunā no sevis, bet gan ņem no Tēva un 
Dēla un dara mums zināmu. Viņš vienmēr 
ceļ godā Jēzu, ved pie Viņa. 

Jā, arī velns zina un citē Dieva vārdu. 
Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā varam lasīt, ka 
gaisma spīd pasaulē. Kas to uzņem, tie 
kļūst par Dieva bērniem. Tā ir fundamen-
tāla atšķirība: ja ticībā uzņemam Dieva 
vārdu, velns neko nevar padarīt. Velns to 
citē, bet nevar pēc tā dzīvot. Jēzus visu 
savu dzīves laiku bija konfliktā ar velnu. 
Uz mūsu Kungu Jēzu varam lūkoties gan 
kārdinājumos, gan pārbaudījumos, 
gan ciešanās. Viņa pamats bija vienīgi 
Dieva vārds. Jēzus pastāvēja kārdināju-
mos un palika uzticīgs Dieva vārdam, tā 
atnesot uzvaru arī mums. Ticībā uz Kun-
gu Jēzu mēs paliekam pasargāti. „Jo viss, 
kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un 
šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – 
mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? 
Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.” 
(1Jņ 5:4–5)

Ticības mācība skolā pašlaik ir iz-
vēles priekšmets. Kādi ir ieguvumi un 
kādi zaudējumi?

Zaudējumi ir lieli. Mateja evaņģēlijā 
lasām: „Ko jūs esat darījuši vienam no 
šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to 
jūs esat Man darījuši.” (Mt 25:40) Ko esam 
darījuši mūsu bērnu un skolēnu labā? No 
ticīga cilvēka skatpunkta šī tendence ir 
ļoti bēdīga, jo mēs zinām, ka tas ir mūžī-
gās dzīvības un nāves jautājums. Ja bērni 
ticībā satver Dieva vārdu, var tajā augt 
jau no bērnības. 

Daudzreiz mēs esam gatavi savu bēr-
nu izglītības dēļ nest smagus upurus – 
vest no viena pulciņa uz otru, maksāt 
lielu naudu. Bet vai esam gatavi atvest 
uz svētdienas skolu, iestāties par kristīgo 
mācību, svētīt svēto dienu, nevis būt izla-
ses spēlēs? 

Pāvils efeziešiem atgādina, ka, augot 
Dieva vārdā, to zinot un tajā paliekot, 
„mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas 
cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības 
piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, pado-

damies katram mācības vējam.” (Ef 4:14) 
Dieva vārds dod skaidru pamatu, un tā 
tiekam pasargāti no daudz kā sāpīga. At-
ceros, ka Lubānā uz iesvētes mācību nāca 
sieviete gados. Runājām par baušļiem, 
un pie baušļa par vecākiem viņa izplūda 
asarās. Pēc nodarbības šī sieviete pienā-
ca klāt un padalījās ar savu dzīvesstāstu. 
Tikai vecumā viņa saprata, cik svarīgi bija 
jaunībā paklausīt vecākiem, taču viņa to 
neizdarīja. Par spīti mammas un tēta brī-
dinājumam, viņa apprecējās ar dzērāju, 
un viņas dzīvē ienāca lielas ciešanas un 
posts. 

Esmu lasījis, ka no viesnīcu numuri-
ņiem Bībeles daudzviet tiek izņemtas. 
Grāmatnīcās tās nav izliktas priekšplā-
nā. Kādas cilvēkam vispār ir iespējas 
Dieva vārdu dzirdēt un lasīt? 

Kristiešu uzdevums ir būt par liecību 
pasaulei. Ir cilvēki, kas Dievu vēl nav pie-
redzējuši, bet gaisma viņu dzīvē var iespī-
dēt caur ticīgajiem. Vēstulē efeziešiem, 
4. nodaļā, ir teikts, ka, uzņemot Dieva vār-
du, mēs paliekam mīlestībā. Pēc tā ilgojas 
ikviena sirds. Tādā ziņā Dieva vārds mūs 
stiprina, ka tas nezudīs. Pat ja tiks no-
ņemti visi krusti, izņemtas visas Bībeles, 
Dievs pats parūpēsies, lai Viņa vārds ska-
nētu. Domāju, ka mēs ar lielu pateicību 
sirdī varam dzīvot zemē, kur Dieva vārds 
skan brīvi, bet arī katrs draudzes loceklis 
ir aicināts būt par gaismu. Mani vienmēr 
uzrunājuši dziesmas vārdi: „Kungs, visas 
tautas aicini, lai Tevi atzīst pilnīgi, un sūti 
savus vēstnešus. Ja gribi, raidi arī mūs, jā, 
arī mūs kā gaismas vēstnešus!” 

Raugoties uz nākotni – kādu cerību 
Bībele dod katram tās lasītājam?

Es jau minēju 119. psalma 105. pantu 
par to, ka Dievs izgaismo mūsu dzīves 
ceļus. Patiesā gaisma, kas nāk un ko pie-
dzīvojam, ir Viņš pats. Caur šo gaismu 
redzam, ka Dievs mūsu labā ir darījis visu. 
Brīžos, kad pasaule šķiet tumša, apkārt 
neredzam cerību un nezinām, ko darīt, 
Dieva vārds dod cerību un ticību. Tas dod 
prieku ikdienai, jo piedzīvojam, ka Dievs 
rūpējas un gādā. Jēzus saka: „Debess un 
zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezu-
dīs.” (Mt 24:35) Jēzus ir pasaules gaisma, 
un, kas dzīvo kopā ar Viņu, vairs nav 
 tumsā, bet dzīvo gaismā. „Bet visu, kas 
tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un viss, 
ko apspīd gaisma, ir gaisma.” (Ef 5:13) Tā-
pēc ikvienam novēlu, lai jūsu dzīve ir ielik-
ta Dieva vārdā, jo tad pat vislielākā tumsa 
nebūs par tumšu.
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Ļoti operatīvi izdevums „Rigaische 
Stadt-Blätter” (Nr. 41, den 10. October 1822) 
informēja lasītājus par 1822. gada 8. okto-
brī notikušu svinīgu Jēzus draudzes jaunā 
dievnama iesvētīšanu, klātesot draudzes 
locekļiem, Rātes un Pilsētas Ministrijas 
pārstāvjiem, augstākajiem garīdzniekiem 
no Baznīcas Kolēģijas. Interesenti varē-
ja izlasīt, ka dievnamu iesvētīja Pilsētas 
Ministrijas vecākais – virsmācītājs Dr. Li-
borijs fon Bergmans (Dr. Liborius von Berg-
mann) –, kalpojot kopā ar draudzes mācītā-
ju Johanu Georgu Bernhofu (Bärnhoff) un 
mācītāju Pēteri Dāvidu Ventu (Wendt) no 
Salas draudzes apgabala. Dievkalpojuma 
beigās kristīja dažus jaundzimušos bērnus. 

Jā, patiesi prieka un cerības pilns kup-
lajai draudzei bija šis brīdis, pēc 10 gadiem 
ieejot atkal savā baznīcā! Daudziem dzīvā 
atmiņā vēl bija ļoti smagais laiks, kad, Rīgai 
gatavojoties aizstāvēties pret Napoleona 
armiju, iepriekšējā baznīcas ēka līdz ar ci-
tiem priekšpilsētas namiem tīši tika node-
dzināta. Drīz draudze sāka pulcēties nelielā 
lūgšanu namā, gaidot un cerot uz jauno 
baznīcas ēku. Visus smagos pārbaudījumu 
gadus draudzi stiprināja mācītājs Bern-
hofs, kurš Jēzus draudzē bija kalpojis kopš 
1791. gada, pārņemot kalpošanu no sava 
tēva, mācītāja Georga Bernhofa, kurš savu-
kārt iesāka kalpot 1758. gadā. Domāju, ka 
šāda pēctecība un ilgstoši rimta draudzes 
aprūpe ir liela Dieva Žēlastība. 1822. gadā 
Bernhofs kalpošanu draudzē beidza un to 
pārņēma mācītājs Vents.

Rakstam pievienotajās fotogrāfijās re-
dzama 19. gs. baznīca pirms zāles interjera 
pārbūves (1938. g.), kad ar arhitektonis-
kiem līdzekļiem vairāk tika izcelta Kristus 
dominante baznīcā. Mūsu dievnamā ir 
pieejams (un visiem interesentiem ietei-
cams) buklets „Jēzus baznīca Rīgā”, ko 
sagatavojusi Austra Avotiņa un izdevusi 
mūsu draudze 2007. gadā. Bukletā atro-
dama detalizēta informācija par pirmo 
trīs Jēzus draudzes dievnamu vēsturi, kā 
arī par mūsu baznīcas mākslinieciskajām 
vērtībām un pārbūvju gaitu. Šinī rakstā vē-
los ieskatīties vien dažos faktos, kuri, kā 

saredzu, ir mums dāvāti arī kā līdzības un 
stiprinājums. 

 † Pamati
„1636. g. 29. aprīlī Rīgas rāte nolēma 

„zelta mieru” augstākā mērā cildināt 
ar baznīcas celšanu.” Dievnamam vietu 
izvēlējās priekšpilsētā, apmēram pret 
kaļķu cepli Daugavas tuvumā, – vietā, kas 
kopš sendienām saukta par Kellers Acker. 
Ļoti iespējams, ka savu vārdu – Pagrabu 
lauks – šī teritorija ieguvusi no šeit kādreiz 
izvietotajiem kaļķu cepļiem. Senāk cepļi 
faktiski bija bedres, kurās dedzināja akme-
ņus, pārvēršot tos par saistvielu mūriem. 
Tas netieši norāda, ka šai vietai ir fiziskas 
klints pamats. Par to liek domāt arī Dauga-
vas savietoto vecgultņu plāns Rīgas terito-
rijai, jo šī vieta vienmēr palika sauszeme – 
pat sala – pretēji daudzām citām vietām, 
kuru pamatgruntīs ir smiltis un dūņas. Arī 
pašreizējās Jēzus baznīcas pamatu kon-
strukcija liecina, ka nams ir celts uz stingra 
pamata. Mani iedvesmo Kristus vārdi par 
namu, kas celts uz klints (Mt 7:24–25), bet, 
protams, Viņš līdzībā runāja par Dieva Vār-
da pamatu. 

Sākumā baznīcas smaile un stāvais kār-
niņu jumts pacēlās virs kapsētas kokiem 
tagadējās Zinātņu akadēmijas ēkas vietā. 
Tolaik priekšpilsētā bija gleznaini, līkumoti 
ceļi starp dārzos ieaugušām mājām un lie-
lāko ceļu saskares vietā stāvēja dievnams. 
Pēc nodedzināto priekšpilsētu lielās pār-
plānošanas, kas sākās 1813. gadā, baznīcas 
ēkai ierādīja vietu mazliet tālāk no Rīgas 
centra – astoņstūru laukuma vidū, bet 
joprojām uz tā paša senā Pagrabu lauka. 
Interesanti, ka tiešā mūsu baznīcas tuvumā 
19. gs. atradās vecticībnieku Erceņģeļa Mi-
haēla baznīca, līdz Otrajam pasaules karam 
netālu bija Rīgas Lielā Horālā sinagoga un 
joprojām ir pareizticīgo baznīca. 

Pie pamatiem, manuprāt, pieder arī 
uzrunājošs fakts, ka no pirmās Jēzus baz-
nīcas laika līdz mūsdienām nekas cits nav 
saglabājies kā vien Vakarēdiena sudraba 
biķeris un patēna (oblātu, t. i., dievmaižu, 
šķīvis). No otrās baznīcas saglabājusies 
vīna kanna un bļoda, ko izmanto kristībās. 

No trešās baznīcas ir saglabājies ciborijs 
(neliela oblātu lādīte).

 † Jauns vārds
Baznīcai un jaunajai draudzei daži 

Rīgas Rātes locekļi vēlējās dot Zviedri-
jas karalienes Kristīnas vārdu, jo „zelta 
mieru” nodrošināja Vidzemes iekļaušana 
Zviedrijas karalistes sastāvā. Tomēr Rātes 
birģermeistars uzstāja, ka pateicība par 
atvairītiem uzbrukumiem, svētību un pa-
vairoto labklājību pienākas vienīgi Dievam, 
tāpēc baznīca jāsauc Jēzus vārdā. Zviedri-
jas karalienes Kristīnas attēls ir redzams 
uz īpašā 1639. g. Rīgai kaltā dāldera. Prātā 
nāk Jēzus vārdi: „Dodiet ķeizaram, kas 
ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam 
pieder.” (Mt 22:21)

 † Satapoti
Mūsu 200 gadus rūpīgi koptā un sar-

gātā baznīcas ēka ir unikāla koka celtne 
Baltijā – arī tāpēc, ka tā ir celta, izmantojot 
nevis metāla stiprinājumus, bet vecu vecos 
tradicionālos namdaru paņēmienus (kalēju 
naglas ir lietotas tikai kokgriezumu pie-
stiprināšanai). Ēkas guļbaļķu sienas (arī trīs 
sienas) ir savstarpēji sastiprinātas, iesienot 
baļķus ar pārlaidumiem tā sauktajos dze-
guļos. Guļbaļķi ir satapoti ar priežu koka 
tapām. Tāpat ar rūpīgi veidotiem iecirtu-
miem un priežu koka tapām ir meistarīgi 
savienotas visas torņa, kupolu veidojošo 
lokribu, kolonnu, pārsegumu, jumta un 
dzegu konstrukcijas. 

Prātā nāk Dieva norādījumi par Derības 
telts konstrukciju: „..taisi mājoklim dēļus 
no akāciju koka.. Katram dēlim lai ir divi 
tapas, lai varētu tos salaist kopā; tādas taisi 

Pirms 200 gadiem



visiem mājokļa dēļiem”(2Moz 26:15–17). 
Mācītājs Jānis Kargels grāmatā „Die-
va svētnīcas noslēpumi Vecajā Derībā” 
(ir draudzes bibliotēkā), komentējot šo 
Rakstu vietu, uzsver, ka „šeit apslēpta se-
višķi dārga patiesība attiecībā uz Kristus 
Draudzi”. „Ir brīnišķīgi, ka atsevišķie dēļi, 
jebšu to bija daudz, kopā savienoti, izvei-
doja vienu brīnišķīgu Dieva namu.. Tiem 
vajadzēja citam citu stiprināt un atbalstīt..” 
„..tās patiesās saites, kas jūs vieno, var 
izteikt nedaudzos vārdos: „Viss un visos – 
Kristus”. Apustulis Pāvils sīkāki par šīm 
ciešām saitēm saka tā: „Viena miesa, viens 
gars, kā arī jūs vienai cerībai savā aicināju-
mā esat aicināti; viens Kungs, viena ticība, 
viena kristība, viens Dievs un visu Tēvs, 
kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.”” 
(Ef 4:4–6)

 † Dieva Vārds
Līdz Pirmajam pasaules karam mūsu 

baznīcas ēku ietvēra granīta stabu rinda – 
36 stabi, kas savstarpēji bija savienoti ar 
dzelzs ķēdēm. Ķēžu gredzenos bija ie-
kalts dzelzs burtiem veidots Dieva Vārds 
(vācu valodā, vecajā drukā, viens Bībeles 
pants vienā ķēdē). Ejot apkārt namam, tanī 
ieejot vai iznākot ārā, cilvēkus uzrunāja 
Vārds. 1875. gada Rīgas almanahā tika 
publicēts detalizēts R. Asmusa raksts par 
Rīgas Jēzus baznīcu. Uzzinām, ka kopumā 
varēja lasīt 17 pantus par atgādinājumu, 
ka Dieva namam mēs tuvojamies caur 
Dieva Vārdu. Piemēram, „Cik mīlīgi ir Tavi 
mājokļi, Kungs Cebaot!” – vienā posmā. 
„Viena diena tavos pagalmos ir labāka par 
tūkstots citām ārpus tiem” – nākamajā. 

„Svētīgi ir tie, kas Dieva Vārdu dzird un 
patur sirdīs” – tālāk. Sētas veidols tāpat 
atgādināja, ka Dieva Vārdam jāskan arī ār-
pus baznīcas sienām, ka Dieva Vārdā mēs 
esam pasargāti, ka Dieva Vārds ir kristīgās 
draudzes rota, tam jātiek sludinātam un jā-
spīd caur mums. Lai Kristus Savā Žēlastībā 
mums uz to palīdz! 1918. g. ķēdes noņēma, 
un vismaz līdz Otrajam pasaules karam tās 
glabājās kādā baznīcas telpā.

Dieva Vārds simbolu un attēlu veidā ir 
ierakstīts mūsu baznīcas lūgšanu zālē – 
altārī, kancelē, telpas krāsojumā. Minēšu 
tikai dažas vietas, ko var un der „izlasīt”.

Altāra galds, pie kura esam aicināti 
baudīt Kristus miesu un asinis, atrodas pie 
Kristus kājām, bet Kristus pats stāv vārtos. 
Senajā pasaulē pilsētām apkārt bija biezi 
mūri, kuros ierīkoja stiprus un apsargā-
tus vārtus (2L 8:5, Neh 7:3), tāpēc pilsētā 
valdīja tas, kuram piederēja pilsētas vārtu 
atslēga un kurš bija noteicējs pār vārtiem. 
Rakstos lasām, ka pie vārtiem pulcējās pil-
sētas vecajie un sprieda tiesu (5Moz 22:15, 
Rut 4:1–11). Kunga nama vārtos tika sludi-
nāts Dieva Vārds (Jer 7:2), un Dieva Vārds 
jāraksta un jāliek pie sava nama durvju 
stabiem un pie saviem vārtiem (5Moz 6:9). 
Gavilējot par iekarotajām pilsētām, romieši 
sāka celt t. s. triumfa arkas – simboliskus 
iekaroto pilsētu vārtus, kas pēc uzvaras ir 
bez vērtnēm un pieder uzvarētājam.

Šādi, kā triumfa arku uzlūkojot mūsu 
baznīcas altāri, mēs redzam, ka Kristum 
pieder uzvara, vara un gods, Viņam pie-
der vārti, Viņš vārtus sargā. Un tas viss 
iegūts caur Viņa asinīm – ailes dziļumā ir 

asinssarkana krāsa. Protams, vārti ir šauri 
(Mt 7:14), bet baltās kolonnas un kapite-
ļu zelts atgādina par pestīšanas drēbēm 
(Atkl 22:14), mums dotām Dieva mīlestībā.

Kanceles balsta daļā redzam simboliski 
attēlotas divas derības plāksnes, uz kurām 
Dievs rakstīja bauslības vārdus, ko Mozus 
saņēma Sināja kalnā (5Moz 9:10–12). Plāk-
snes bija divas: uz pirmās rakstīti pirmie 
trīs baušļi, kuru būtība ir cilvēku attiecības 
ar Dievu (2Moz 20:1–11), bet uz otrās plāk-
snes rakstīti tie baušļi, kas runā par attie-
cībām ar līdzcilvēkiem (2Moz 20:12–17). 
Jēzus to izskaidro: „Tev būs Dievu, savu 
Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas 
dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir aug-
stākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs 
ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. 
Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa 
bauslība un pravieši.” (Mt 22:37–40)

Derības plāksnes atrodas pie zižļa ar iz-
dzīto atvasi, kurš attēlo Ārona saplaukušo 
zizli (4Moz 17:17–23) un ir atgādinājums, ka 
Dievs visu spēj atjaunot un atdzīvināt. Āro-
na zizlis ir savdabīgas zāles pret kurnēšanu 
(4Moz 17:25), kas atgādina arī mums – „ne-
zūdieties” (Mt 6:25–34), Dievs visu dara 
jaunu, arī mēs dzīvosim, ja paliksim Viņā 
(Rm 8:11). 

Uz kancelē redzamā Ārona zižļa ir 
„uzvērti” Jēzus Kristus krusts, biķeris un 
uzvaras vainags. Tie norāda uz Kristus nāvi 
pie krusta, par mums izlietajām Kristus 
asinīm (Mk 14:24) un visu uzvarošo Kristus 
Augšāmcelšanos (Mt 28:5–7, Atkl 14:14). 

Helēna Dekante



Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 
Ārstu konsultācijas  
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 un gastroenterologs pieņem pēc 
 pieraksta (tālr. 29372676) 
Diakonija 
Pirmdienās:

sarunu laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00
Bībeles stunda no plkst. 14.00 līdz 16.00

Otrdienās: 
sarunu laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
Mātes lūgšana no plkst. 16.00 līdz 18.00

Trešdienās: apmeklējumi mājās
Ceturtdienās:

drēbju istaba no plkst. 10.00 līdz 14.00  
(iepriekš pieteikties) 
lūgšanu brīdis no plkst. 11.00 līdz 12.00

Mēneša pēdējā piektdienā: dievkalpojums
Informācija un pieteikšanās pa tālr. 28377608
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: Luminor Bank, RIKOLV2X, 
LV94RIKO0002013007985

2022. GADA JŪLIJA UN AUGUSTA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(Diakonijai, Svētdienas skolai, remontam u. c.) 9530
Latvijas fizisko personu ziedojumi 4090
Draudzes vasaras nometnes dalības maksa 3840
Kolektes 3495
Ieņēmumi no zemes nomas  1415
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 1330
Misijas darbam no bērnudārza „Jēriņš” 895
Kazuālijas 230
KOPĀ 24825

Izdevumi, EUR:
Izdevumi par draudzes vasaras nometni 14890
Algas par 2022. g. jūniju un jūliju (9 darbinieki) 10610
Nodokļi  6205
Citi izdevumi 1170
Grāmatvedības pakalpojumi (jūnijs, jūlijs) 1110
Maksājums LELB  1000
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 265
Elektrība 260
Saimniecības un kancelejas preces 165
Pasta izdevumi 155
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 110
„Rīgas ūdens” 90
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 55
Atkritumu izvešana 50
Bankas komisijas maksa 50
Degviela, transporta izdevumi 50
Biroja, video, audio tehnikas iegāde, apkope 25
Reprezentācijas izdevumi 20
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
„Venden” ūdens 10
KOPĀ 36330

SVEICAM SEPTEMBRĪ

Ludmila Lukševica 
Ausma Kalniņa 
Brigita Kvietiņa 
Māra Aveniņa 
Laimdota Muceniece 
Līvija Putāne 
Brigita Bāra 
Ināra Greivule 
Lilita Spēlmane 
Lilita Sīpola 
Irīna Gedertsone 
Baiba Lasmane 
Aivars Beldavs 
Zeltīte Siliņa 
Dace Vizule 
Agita Fišmane 
Armands Upītis 

SVEICAM OKTOBRĪ

Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Ērika Martinsone
Vizma Helēna Ozolniece
Maija Vizbulīte Frīdberga
Līvija RuppeksRupeika
Aina Strokoļeva
Lolita Deičmane
Māra Nāgele
Andris Lauciņš
Sandra Dzalbe
Ilze Kolma
Ineta Brūdere
Edgars Peičs
Aigars Akmentiņš
Zane Joanna Knīlinga
Inese ĒrmanePeiča

KRISTĪTI

Zelma Ziemele
Emets Vērdiņš
Džeisons Masulevičs
Marta Cielava
Odrija Obricka

LAULĀTI

Gustavs Pētersons un Una Līce

MŪŽĪBĀ 

Anita Draveniece
Natālija Caune

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 450 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Ieviņa Simsone, Dace Abakuka, Līga Pugoviča, Edgars Gertners, Helēna Dekante, Laima Roze

PAZIŅOJUMS

Draudzes padome ir nolēmusi, ka līdz 2022. gada 31. de-
cembrim mācītāju Intaru Jonīti aizvietos mācītāji Erberts 
Bikše un Aigars Vančenko.

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam:

Jāzepu un Elīnu Bikšes ar meitiņas Lūcijas piedzimšanu,

Uldi Masuleviču un Ligitu DzalbiMasuleviču ar dēliņa 
Džeisona piedzimšanu,

Artūru un Lanu Obrickus ar meitiņas Odrijas piedzim-
šanu,

Mārtiņu un Alisi Jirgensonus ar dēliņa Nikodēma pie-
dzimšanu.

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja pieņemšanas laiki  
(iepriekš lūgums sazināties ar mācītāju  
pa telefonu vai rakstiski)
Reinis Bikše
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
tālr. 26899309, epasts: bikse.reinis@gmail.com
Mācītāju var satikt arī pirms un pēc 
 dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja atvērta 
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00  
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00 
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00 
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00 
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis otrdienās plkst. 17.30 
tālr. 29877268 (Anda)
Kora mēģinājumi  
pirmdienās plkst. 18.00 
piektdienās plkst. 19.00 
tālr. 22176088 (Henrijs)
Bibliotēka atvērta svētdienās pēc  
dievkalpojuma. Tālr. 25986384 (Ingūna)
Māmiņu grupas nodarbības  
katra mēneša trešajā sestdienā plkst. 15.00  
tālr. 29551294 (Edīte)  
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
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