
Neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod Kungs! /Neh 8:10/ Nr. 148 Jūlijs, 2016

Sirsnībā 
mācītājs Erberts Bikše

Ķēniņš Sālamans reiz ir sacī- 
jis: „Laiks raudāt un laiks smiet,  
laiks sērot un laiks diet.” (Māc 3:4) 
Vai nevarētu būt tā, ka laiks,  
ko pavadām diezgan skumjā 
noskaņojumā, ir daudz ilgāks 
nekā laiks, ko izdzīvojam ar 
prieku? Kaut kā iestrēgstam 
sēru un asaru laikā, nespējot 
pārslēgties uz prieka un līks-
mes laiku. Un man jādomā –  
kādus Dievs mūs gribētu re- 
dzēt? Tad man jādomā arī par  
vecākiem: ja esi tētis vai 
mamma, kādus tu vēlies re- 
dzēt savus bērnus? Raudošus, 
skumstošus vai tomēr daudz  
vairāk priecīgus, labā noska-
ņojumā esošus? Atbilde taču 
skaidra, vai ne? Iepazīstot 
Bībelē rakstīto, domāju, ka arī  
Dievs to grib: savs laiks asa- 
rām un skumjām, bet savs  
laiks arī priekam un līksmei, 
turklāt prieka laiku Viņš pa-
redzējis daudz, daudz ilgāku 
par skumju un bēdu laiku. Raks- 
tu vietā no Nehemijas grāma- 
tas – „Neskumstiet, jūsu pa- 
tvērums ir prieks, ko dod 
Kungs!” – tas skaidri ieraugāms. 

Nehemijas grāmatas 
8. nodaļā ir stāsts par to, ka 
priesteris Ezra lasa tautai 

priekšā Mozus bauslības grā- 
matu. Tauta sen nebija dzirdē- 
jusi publiski lasītus Svēto 
Rakstu vārdus. Daudzi no  
jaunās paaudzes tos, iespē- 
jams, vispār nebija dzirdējuši.  
Svēto Rakstu vārdi bija dieviš- 
ķas dinamikas, dzīvības pilni,  
tie skāra sirdis, dziļi aizkus-
tinot: „..visa tauta raudāja, 
dzirdēdama bauslības vārdus.”  
(Neh 8:9) Dieva svētuma, 
patiesības pieskāriens caur  
Svētajiem Rakstiem. Savas  
vainas, grēcīguma, necienīgu- 
ma ieraudzīšana un apzinā-
šanās. Ir asaras un skumjas, 
un tās ir labas un svētīgas 
skumjas. Arī apustulis Pāvils 
runā par to, ka ir tādas labas  
skumjas: „[Jūs] tikāt apbēdi- 
nāti uz atgriešanos no grē-
kiem: jo jūs tikāt apbēdināti 
pēc Dieva nolūka.. Jo bēdas, 
kas ir pēc Dieva nolūka, ved  
uz atgriešanos un izglābša-
nos, ko nenožēlo, bet pasaulī- 
gās bēdas ved nāvē.” 
(2Kor 7:9, 10) Ir svētīgu 
skumju brīži, bet Dieva no- 
doms nav tāds, lai mēs tajās  
dzīvotu. Pēc bauslības nāk  
Evaņģēlijs, kas tev tik nepār- 
protami saka, ka esi Dieva  

mīlēts un izglābts uz mūžību. 
Ir laiks par to priecāties un  
līksmot, turklāt ilgstoši! Pries-
teris Ezra nāca pie tautas, 
kas grasījās ieslīgt skumjās, 
ar tādu kā pagrūdienu pretī 
priekam, sakot: „Šī diena ir 
svēta Kungam, jūsu Dievam! 
Nesērojiet un neraudiet! Ne-
skumstiet, jūsu patvērums ir 
prieks, ko dod Kungs!” Tas no- 
zīmē – ieejiet priekā, esiet 
priekā kā jūsu patvēruma vietā.

Prieks kā patvērums? 
Nevis vienkārši kaut kāds 
prieks, bet prieks, ko dod 
Kungs! Prieks, ko Dievs dod,  
patiesi ir brīnišķīga patvēruma  
telpa pasaulē, kurā ir tik daudz  
bēdu, sāpju un skumju. Arī 
apustulis Pāvils labi zināja, ka  
ir šāda patvēruma vieta prie-
kā; vēstulē draudzei viņš 
raksta: „Priecājieties Kungā 
vienmēr, es sacīšu vēlreiz – 
priecājieties!” (Flp 4:4) Šie 
vārdi mūs visus ielūdz un ai- 
cina neiestrēgt skumjās un  
bēdās, bet vienmēr atcerē-
ties, ka Kristū tu esi izglābts 
mūžīgai dzīvībai. Prieka avots 
ir atvēries. Tev ir dota iespēja 
tam piekļūt, lai baudītu prie-
ku un līksmi kā Dieva dotu 

dāvanu.
Šīs pārdomas vēlos pabeigt  

ar kāda dievbijīga cilvēka 
vārdiem: „Kas staigā pēc 
Dieva prāta, tas arī bez redza- 
ma iemesla vienmēr jutīs sevī 
miera saldumu un prieku; kas  
darīs Viņa gribu, tam tā palī-
dzēs lielos un brīnišķīgos dar- 
bos un nolīdzinās uz tiem 
visus ceļus. Bet, kas staigā 
savā gribā un pret sirdsapziņu 
un Dieva padomu, tam bieži  
palīdz ļaunais, bet visa izdoša- 
nās galā kļūst par slazdu. Un  
prieks, ko cilvēks meklē bez 
Dieva, ir tikai troksnis un ap-
reibināšanās. Cilvēka sirdī 
pastāvīgi cīnās cilvēka paša, 
ļaunā ienaidnieka un Radītāja 
griba. Pirmā ir cieta un bieži 
netaisna, otrā ir lišķīga un 
galā dod bēdas un postu, un 
tikai Dieva griba ir taisnīga un 
redzīga līdz galam, ar mieru  
un labumu iznākumā. Un vis-
biežāk mūsu lūgšana lai nav –  
dod man to vai citu –, bet – 
Tavs prāts, Kungs, lai notiek, 
jo Tavs prāts ir glābiņš, miers 
un žēlastība. Pat ja cilvēks to 
pirmajā mirklī nesaprot.”

„Priecājies Kungā, un Viņš 
dos, ko tava sirds vēlas!”  
(Ps 37:4)
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12. jūlijā plkst. 18.30 – nometnes 
sapulce. Pēdējā diena, kad pieteikties uz 
nometni un samaksāt par autobusu.

24.–29. jūlijs – vasaras nometne.

Uzmanību! 
28. jūlijā sakarā ar vasaras nometni 

nedēļas dievkalpojums nenotiks. 

RĪGAS JĒZUS EV. LUT. DRAUDZES VASARAS NOMETNE 2016
Četri dārzi gan tiešā, gan pārnestā nozīmē runā par Dieva klātbūtni pasaulē un 

cilvēkā. Neviens no šiem dārziem nepieder mums, nevienu no tiem mēs neesam 
stādījuši, bet mums ir dota iespēja tajos ienākt, būt klāt pie tā, ko ir paveicis Dievs. 

Katrs no šiem dārziem atklāj pārsteidzošu Dieva veikumu mūsu labā. Vienlaikus 
katrs dārzs ir ne tikai Dieva, bet arī cilvēka ticības spogulis, jo atstāj mūsos 

neizdzēšamu sastapšanās pieredzi. Ar ko? Ar Dievu. Tāpēc četri dārzi ir Dieva soļi 
cilvēkā, kurus mēs izstaigāsim šī gada nometnē.

LAIKS: 2016. gada 24.–29. jūlijs (svētdienas vakars – piektdienas diena)
VIETA: atpūtas komplekss „Līcīši”, Tomes pagasts, Ķeguma novads (www.licisiak.lv) 

DALĪBAS MAKSA 

Draudzes locekļiem, viņu bērniem un Svētdienas skolas audzēkņiem
1 diena – 16 EUR
5 dienas – 80 EUR

Bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %

Priecāsimies par visiem, kuri izmantos iespēju dzīvot savā TELTĪ 
1 diena – 10 EUR
5 dienas – 50 EUR

Bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %

Dalības maksa ciemiņiem 
1 diena – 20 EUR, 5 dienas – 100 EUR, bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %

Dzīvojot savā teltī: 1 diena – 14 EUR, 5 dienas – 70 EUR,  
bērniem (4–6 gadi) – atlaide 50 %

Draudzes ģimenēm* dāvinām atlaidi, ja piedalāties nometnē visu nedēļu: 
dalības maksa ģimenei – 240 EUR istabiņā vai 140 EUR savā teltī.

*Ģimene = vecāki un bērni.
Neietilpst vecvecāki, krustvecāki vai pilngadīgi bērni, kuri paši pelna.

CENĀ IETILPST: dzīvošana kopīgās istabiņās (citiem gultās, citiem uz sava matrača), 
ēšana 4 reizes dienā, izdales materiāli, piedalīšanās interešu grupās  

un citās kopīgajās aktivitātēs.

ATLAIDES skolotājiem, interešu grupu vadītājiem, mūziķiem –  
interesēties pie nometnes vadītājas vai kancelejā.

REĢISTRĒŠANĀS UN SAMAKSA: no 1. jūnija līdz 12. jūlijam dr. kancelejā.
Dalības maksu var samaksāt TIKAI kancelejā! (ne ar bankas pārskaitījumu) 

NOMETNES SAPULCE: 12. jūlijā plkst. 18.30  
(notiks maksāšana tiem, kuri izmantos autobusu)

Aicinām padomāt par kāda trūcīgāka bērna vai ģimenes atbalstīšanu, jo kaut 
pavisam neliels ziedojums var būt izšķirošs! Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

Varbūt arī Tu vari būt noderīgs nometnes norisē? Ir vajadzīgi bērnu ģimenīšu 
skolotāji, Bībeles stundu vadītāji, interešu grupu vadītāji, sporta spēļu organizētāji, 

dekorētāji, palīgi uzkopšanas darbos un saimniecībā.  
Padomā un liec lietā savus talantus!

TUVĀKA INFORMĀCIJA, JAUTĀJUMI, PALĪDZĪBA: nometnes vadītāja Rute Bikše, tālr. 25959533 vai info@jezusdraudze.lv

Sirsnīgi un mīļi sveicinām mūsu 
draudzes priekšnieku 

MĀRI PĒTERSONU  
50 gadu jubilejā ar dzimšanas 

dienas lozunga tekstu:  
„Svētīgi, kas spriež taisnu tiesu, kas 
vienmēr rīkojas taisnīgi!” (Ps 106:3)

Sakām lielu paldies par uzticīgo 
un rūpīgo kalpošanu draudzē un 

vēlam Dieva svētību un apsardzību 
turpmākajos mūža gados!

Draudzes vārdā
mācītāji Erberts Bikše un  

Jānis Cepurītis
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2016. gada 10. jūnijā Latvijā jau trešo reizi norisinājās kristīgo baznīcu kultūras notikums „Baznīcu nakts”, kam bija gatavo-
jušās 190 baznīcas. Kaut arī vakars bija lietains un vēss, pasākums pulcēja 25 900 apmeklētāju. Vakara gaitā visos novados 
notika 252 koncerti, vismaz 150 ekskursiju, 35 lekcijas, vairāk nekā 50 radošo darbnīcu bērniem un 51 baznīcā – Tezē dziedā-
jumu lūgšanas.

Durvis apmeklētājiem bija atvērusi arī Rīgas Jēzus ev. lut. baznīca, kur bija sagatavota daudzveidīga programma. Kopumā 
dievnamu apmeklēja aptuveni 170 cilvēku. Šis skaitlis nav pārāk liels, tomēr rosība baznīcā nerima ne mirkli: cilvēki nāca un 
gāja, priecājās un fotografēja, pastaigājās, aprunājās un piesēda.

Baznīcu nakts oficiālā programma sākās ar draudzes bērnu korīša priekšnesumu – Andas Miķelsones vadībā tika dziedātas 
latviešu komponistu sarakstītas dziesmas.

Jēzus draudze atsaucās Baznīcu nakts rīkotāju komandas aicinājumam īpašu brīdi veltīt aizlūgumam par Latviju, tāpēc baznīcā 
bija izlikts Latvijas karogs, izskanēja lūgšana par Latviju un draudze un viesi vienojās dziesmā „Svētī, Kungs, šo mūsu zemi” 
(Nr. 538 jaunajā dziesmu grāmatā).

Īpaši liels prieks bija par pianista Jura Kalnciema klavierkoncertu, kura programma bija veidota tieši šim pasākumam. Tika 
atskaņoti latviešu komponistu Madaras Kalniņas, Aivara Kalēja, Ādolfa Skultes, Georga Pelēča skaņdarbi, kurus uz ekrāna pava-
dīja acis priecējošas Latvijas ainavas. Līdz šim Juri Kalnciemu lielākoties bijām redzējuši kā atbalstu savai sievai – draudzes 
ērģelniecei Vitai Kalnciemai – un rūpējoties par Ziemassvētku uzveduma muzikālo noformējumu, tāpēc vēl jo augstāk vērtējām 
iespēju izbaudīt viņa talantu, kas mūsu dievnamā sen nebija piedzīvots.

Baznīca nav iedomājama bez ērģelēm un to bagātīgā skanējuma. Dievkalpojumos reti tiek izmantots viss ērģeļu potenciāls, 
bet visā krāšņumā to varēja izbaudīt šajā vakarā, kad duetā muzicēja ērģelniece un pianiste Liene Andreta Kalnciema un flautiste 
Lauma Ilsuma. Vēl jo īpašāku šo pasākumu darīja tas, ka klātesošajiem bija unikāla iespēja dzirdēt, kā draudzes ērģelnieces 
Vitas Kalnciemas talantīgā meita spēlē ērģeles, kuras pacietīgi restaurē Laumas tētis ērģeļmeistars Viesturs Ilsums.

Plkst. 21.00 visās Latvijas baznīcās, kuras piedalījās šajā pasākumā, izskanēja lūgšana „Mūsu Tēvs”, un līdz ar to noskaņa 
Jēzus baznīcā mainījās. Notika pāreja no koncertiem, kurus klausīties, uz pielūgsmi, kurā piedalīties. Šo daļu vadīja īpaši šim 
pasākumam izveidota slavētāju grupa, kas izpildīja latviešu slavētāju sarakstītas dziesmas. Pēc pielūgsmes vēl lielāks miers 
Jēzus baznīcā iestājās līdz ar Tezē dziedājumiem, kurus nomainīja klaviermūzika un pēc tam klusums.

Paralēli pasākumiem baznīcas zālē apmeklētājiem bija iespēja uzkāpt 38 metrus augstajā tornī, kā arī novērtēt draudzes bagā- 
tīgo Bībeļu kolekciju. Bija sarūpēti īpaši darbiņi bērniem un aktivitātes jauniešiem.

Ir prieks un gandarījums, ka Baznīcu nakts pasākuma veidošanā Jēzus draudze palika uzticīga sev un izmantoja tikai savus 
resursus. Mūsu draudze ir ļoti bagāta ar talantīgiem cilvēkiem, turklāt draudze ir ļoti aktīva  – tieši tas bija koncentrēti parādīts 
pasākuma programmā. Kopumā pasākuma veidošanā piedalījās ap 50 draudzes locekļu, kuri bija atbildīgi katrs par savu jomu – 
baznīcas rotāšanu, tehnikas uzstādīšanu un uzraudzīšanu, ēdināšanu, sagaidīšanu, drošību, torņa apskati utt. 

Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs: apmeklētājiem bija iespēja iepazīt skaisto Jēzus baznīcu, savukārt kalpojošajiem – darīt katram  
savu uzticēto darbiņu, kā arī sanākt kopā sadraudzībā jauniešu gala „kafejnīcā”, kura bija ierīkota, lai varētu atspirdzināties un 
nepietrūktu spēka izturēt garo vakaru. Liels paldies ikvienam, kas kalpoja šajā vakarā!

Baznīcu nakts pasākuma koordinatore Jēzus draudzē Vita Rudzīte
Rakstā iekļauts fragments no publikācijas Baznīcu nakts oficiālajā vietnē http://www.baznicunakts.lv/news/news20.html
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Jēzus draudzi Dievs svētījis ne 
vien ar cilvēkiem, bet arī ar unikālu 
dievnamu un īpašumiem. Kādā stā- 
voklī ir mūsu baznīca, kādus uzlabo- 
jumus piedzīvosim nākotnē, – par  
šiem un citiem jautājumiem sarunā-
jamies ar SIA „Ceļš” vadītāju ALDI 
KRIEVIŅU. Aldis, starp citu, ir viens 
no jauniešu vakaru aizsācējiem 
mūsu draudzē.

Edgars Gertners

Kā tu nokļuvi Jēzus draudzē?
A: Iespējams, ka vecmammas māsa  

bija par mani lūgusi. Vecmamma stāstīja,  
ka kopš bērnības mēs esam skaitījuši 
„Mūsu Tēvs”, taču baznīcā negājām. 
Mani nokristīja 12 gadu vecumā tāpēc, 
ka „tā vajadzēja”, taču izpratnes par 
Dievu nebija. Uz Jēzus draudzi 1989. gadā  
mani uzaicināja klasesbiedrs; atceros 
vien to, ka Dievs mani reāli uzrunāja. Uz 
dievkalpojumiem gāju tikai ceturtdienās, 
jo svētdienās nespēju piecelties, – tobrīd  
tas nebija tik aktuāli. Pirmais, ko baznīcā  
iemācījos, – sacīt Dievam: „Te es esmu.  
To, ko vēlies man sacīt, saki!” Stāvēja 
cilvēks kancelē – ne es viņu pazinu, ne  
viņš mani, bet bija sajūta, ka mācītājs 
runā ar un par mani. Tā Dievs mani uz- 

runāja – bez ekstrēmiem piedzīvojumiem,  
zaudējumiem vai problēmām; drīzāk kā 
pa sviestmaizi pieveda mani sev klāt. 

Ar ko sāki kalpošanu?
A: Draudzē aktīvi darbojos kopš 

1990. gada, kad naktī sargāju baznīcu, 
dziedāju korī, piedalījos Bībeles stundās. 
1992. gada beigās kopā ar Kristīni Ozolu 
(tagad Nordlund) sākām jauniešu vakaru 
organizēšanu. Kristīne bija izmācījusies 
kursos Zviedrijā, un viņai bija praktisks 
materiāls, ko centāmies iedzīvināt. 
Programmas uzstādījums bija tāds, ka  
jāsāk darboties pa divi, jo arī Jēzus cil- 
vēkus visur sūtīja pa pāriem. Tāpēc es  
vēl līdz šim uzskatu, ka vislabāk kalpoša- 
na izdodas, ja ir divi vadītāji. Toreiz gata- 
vojāmies piektdienās un kopā sanācām 
sestdienās. Bija uzrunas, tēmas, praktis- 
kas lietas – līdzīgi kā tagad –, tikai teh- 
nika mums nebija tik moderna. Piemē- 
ram, projektora vietā lietojām kodoskopu.  
Jauniešu grupā sākumā bija 15–20 cilvē-
ku, kas būtībā bija jauniešu koris, bet 
jau nākamajā gadā nācēju skaits bija 
pieaudzis līdz 50 cilvēkiem. 

Dzirdēts, ka deviņdesmitajos 
gados jums gājis ļoti jautri un 
reizēm pat ekstrēmi...

A: Jā, bija daudz piedzīvojumu, izbau- 

dījām arī spilgtus kontrastus. Deviņdes-
mitajos gados mums bija izdevies nodibi- 
nāt sadarbību ar Dānijas skautiem, un  
tika nolemts, ka rīkosim nometņu ap- 
maiņas braucienus. Tas bija 1993. un 
1994. gadā. Viņi pie mums jutās, kā 
mežā nonākuši, savukārt mēs pie viņiem 
lāgā nepratām atvērt ūdens krānu – tik 
spilgta bija sadzīves apstākļu atšķirība. 
Viņi mežā līdzi nesa kafijas aparātu un 
citu tehniku, ko mēs neizmantojām, bet 
viņiem foto cienīgs moments bija mūsu 
sausā tualete. Atceros, ka pēc divu ne- 
dēļu ciemošanās Dānijā braucām ar 
vilcienu uz lidostu un pa ceļam notika 
avārija – vilciens uzskrēja govīm. Tolaik  
viņiem katrā vagonā bija savs pavadonis,  
un mēs izstāstījām savu bēdu – ka esam  
grupa no Latvijas, kura kavē lidmašīnu. 
Mums lika sēdēt un gaidīt, bet pēc tam  
nākamajā pieturā mūs sagaidīja jauns  
pavadonis un tika mainīts mūsu sākotnē-
jais maršruts – izkāpām citā pieturā, kur  
bija speciāli mums sagatavots autobuss, 
kas aizveda uz lidostu, un lidmašīna 
speciāli mūs gaidīja. Ja tolaik būtu jā- 
brauc no Aizkraukles uz Rīgu un Skrīve-
ros notiktu tāda avārija, lidmašīnu mēs 
noteikti nokavētu. 

Klīst nostāsti, ka jaunieši reiz tev 
uztaisījuši karātavas. Tiesa?

A: Jā, bet beigās jau viss bija labi. 
Dāņu nometne Latvijā notika ap Līgo 
laiku, un bija plānots, ka visi jaunieši 
somas ar pārtiku un ekipējumu atstās 
baznīcā, bet uz Taureni dosies ar vilcienu,  
savukārt es mantas savākšu un ar drau- 
dzes busiņu „Barkas” nogādāšu nomet-
nes vietā. Par nelaimi, barkasam saplīsa 
sajūgs, bet mēs ar Māri Dozi to kaut kā  
dabūjām pie dzīvības. Aizbraucām līdz  
baznīcai, sakrāmējām somas, startējām 
aizdedzi un... barkasa motors uzsprāga. 
Salabot uzreiz to nebija iespējams. 
Neviens negribēja mūs vest, jo bija Līgo  
vakars. Paziņot padsmit jauniešiem no- 
metnē, ka nebūsim, nebija nekādu ie- 
spēju. Nākamajā dienā mantas aizvedām 
ar kravas auto, un tur mani gaidīja karā- 
tavas. Protams, visu izrunājām un ne-
viens neļaunojās, taču kuriozi – šodien 
tāda situācija šķiet neiespējama. 

Ko jauniešu darba vadīšanā  
uzskati par lielāko veiksmi?

A: Parasti par izdošanos spriež pēc 
augļiem: ja tagad jauniešu vakari vēl 
notiek, tad sākums ir bijis pareizs un 
labs, jo ne brīdi nav bijuši pārrāvumi. 
Lielākais ieguvums ir pašiem jauniešiem, 
jo, organizējot šos pasākumus, ir dota 
iespēja izpausties un saprast, ka visi 
esam vienādi, nevis viens gudrāks, cits 
dumjāks. Protams, tam laikam vispār 
bija raksturīgs tas, ka baznīca interesēja 
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arī cilvēkus bez kristīgiem pamatiem. 
Draugu draugi nāca, un mēs visi kopā 
pavadījām laiku sadraudzībā. Atceros, 
ka mājās taisījām pankūku vakarus, lai 
iepazīstinātu vecākus ar pārējiem, ar ko 
tiekas viņu bērni, un lai viņus palaistu uz 
baznīcu. 

No malas klausoties, tā šķiet pasa- 
ka, ko stāsti, – pasaka ar laimīgām 
beigām. Vai tev dzīvē ir bijis brīdis, 
kad šaubies – varbūt Dieva nav, var-
būt neesmu īstajā vietā?

A: Negribu izklausīties iedomīgs, bet, 
manuprāt, visiem kādā brīdī šaubas ir 
bijušas. Dažbrīd, kad tās uznāk, pieķeru 
sevi, ka mēģinu prasīt no Dieva vairāk, 
nekā man pienākas; vai ir neskaidras 
situācijas, un tad gribas, lai brīnums, 
dziedināšana notiek uzreiz. Paldies 
Dievam, ka šīs domas neņem virsroku, 
jo Viņš lietas paņem savās rokās, ja tās 
uzticam. Bieži vien mūsu iedomātais 
situācijas risinājums ir citāds nekā Dieva, 
un ar to jācenšas sadzīvot. Gribētos jau, 
lai Dievs runā kā Vecajā Derībā – uguns 
stabā, mākonī vai caur ēzeli –, gribas 
jau Dieva klātbūtni piedzīvot tiešā veidā. 
Taču pārnestā nozīmē pilnīgi noteikti 
esmu piedzīvojis brīdi, kad krītu un eņģeļi  
mani nes uz rokām; esmu izjutis, ka 
Dievs runā uz mani caur konkrētu cilvēku.  
Atceroties, ko Dievs labu man darījis, 
šaubas zūd. 

Atskatoties uz aizvadīto Sinodi un  
medijos izskanējušo retoriku, radās  
sajūta, ka vairs nevaram sacīt, ka  
visatļautība ir tālu prom Rietumeiropas  
dievnamos, – liberālā labklājības 
teorija ir tepat mūsu degungalā. Kā 
tu vērtē šo situāciju? 

A: Vienmēr esmu teicis, ka visgrūtāk 
būt kristietim ir tad, kad atļauts ir viss,  
jo bieži vien kaut ko iemācāmies tad, kad  
ir grūtības, izaicinājumi un ir jādomā, kā  
rīkoties. Rietumi ar lielo demokrātiju ir  
parādījuši, cik tālu var aiziet prom no  
Dieva, un arī mums tas ir liels pārbaudī-
jums. Nevēlos, lai šeit notiktu kristiešu 
vajāšana, bet tādā brīdī tu patiesi sapro- 
ti, esi ticīgs vai neesi. Runājot par Sinodi,  
es domāju, ka Dievs luteriskajai baznīcai  
ir žēlīgs, jo sieviešu ordinācija šajā kon- 
tekstā nav cilvēktiesību un līdzāspastāvē- 
šanas jautājums. Man prieks, ka ar šo 
balsojumu mēs nespērām vēl vienu soli 
prom no Dieva. 

Tu redzēji Sinodi no iekšienes. 
Kāda ir sajūta par mūsu Baznīcu?

A: Vairākumā LELB valda vēlēšanās 
patiesi paklausīt Dievam, pamatojoties 
uz to, kas rakstīts Bībelē. Ja kāds 
to saprot citādi, par to var un vajag 
diskutēt, jo neviens nav perfekts. Ir 
kādi, kas brīvības un demokrātijas 

ietekmē mēģina Dieva vārdu sajaukt ar 
cilvēktiesībām. Tie, kas nevar pieņemt 
šo balsojumu, aiziet, un man tas šķiet 
pareizi, jo nav jēgas karot vienā sētā: 
Dievs to visu mūžības priekšā izvērtēs. 

Kā Tu praktiski veido attiecības ar 
Dievu?

A: Esmu sapratis – ja neatsaukšos uz  
kādiem aicinājumiem darboties draudzē, 
ļoti ātri varu aiziet šķērsām un pazaudēt 
Dievu. Ar dievkalpojumu vien nepietiek. 
Velns darbojas ļoti veikli. Kādreiz cilvēcīgi  
šķiet, ka visam nav laika, bet esmu prie-
cīgs, ka man piedāvā iesaistīties, jo tad 
es savācos, gatavojos, saņemu svētību 
no Dieva un varu būt par svētību citiem. 
Sēdēt un klausīties – tas ir par maz.

Alfa kurss, Bībeles grupiņa, tēloša- 
na draudzes uzvedumos – tā ir kalpo- 
šana, kam ir sākums un beigas. 
SIA „Ceļš”, ko vadi jau ilgāk nekā 
10 gadus, ir tava lielā kalpošana. 
Kāpēc draudzei ir nepieciešams 
uzņēmums?

A: Formāli tas ir mūsu draudzes dibi- 
nāts uzņēmums, kas apsaimnieko drau-
dzes īpašumus. Likumā par reliģiskajām 
organizācijām noteikts: ja reliģiskās or- 
ganizācijas saimnieciskā darbība pārsniedz  
noteiktu apjomu, ir jādibina uzņēmums, 
kas to pārvalda. Dievs mūsu draudzei ir 
devis īpašumus, tāpēc nepieciešams SIA 
„Ceļš”. 

Kas mūsu draudzei pieder? 
A: Pati baznīca, draudzes nams Dzir-

navu ielā, divas dzīvojamās mājas un 
vairāki zemes gabali. Esmu koordinators 
starp visiem: sētniekiem, remonta veicē-
jiem, grāmatvedību un citiem posmiem. 

Tātad komunicēt sanāk ne tikai ar 
kristiešiem, bet arī cilvēkiem ārpus 
Baznīcas?

A: Jā, tie ir īrnieki, nomnieki, pašvaldī- 
bas un valsts institūciju pārstāvji. Ir jau 
daļa arī kristieši, bet izteikti mazākā daļa. 

Kā šie cilvēki attiecas pret to, ka vi- 
ņi, piemēram, īrē dzīvokli no Baznīcas?

A: Ļoti dažādi. Ir bijuši tādi, kas saka:  
baznīca ir vistālākā vieta no Dieva. Ir cil-
vēki, kas atnāk uz dzīvokli, ko izīrējam, 
un, kad runājam par īres cenu, izskan 
jautājums: „Te ir jāmaksā? Tas taču ir  
Baznīcas īpašums!” Situācijās, kad cilvēks  
ir parādos, es nekad nerīkojos kā nagu 
maucējs. Atnāk īrnieks pēc viena diviem 
mēnešiem, samaksā un saka paldies, ka 
neuzrēķinājām soda procentus. Dievs ir 
mīlestība, un es varu iet pretī tiktāl, cik 
man nemelo. Gadās arī tādi, kas samelo, 
nesamaksā un aizbēg, bet viņi paši par 
to atbildēs Dievam. Uzņēmumu vadu jau 
15 gadus un varu droši sacīt – mums 
nekad nav radies trūkums tikai tāpēc, ka  
cilvēks nesamaksā. Pēdējos gados ne no  

viena īrnieka neesmu dzirdējis, ka baz-
nīca būtu tālākā vieta no Dieva.

Runājot par celtni, – kādā stāvoklī 
ir mūsu dievnams?

A: Baznīca ir vidējā stāvoklī, visu 
laiku esam procesā, ejam uz priekšu. 
Draudzei ir jārūpējas par baznīcu, lai tā  
vēl ilgi kalpotu. Tas ir valsts kultūras pie- 
mineklis, tāpēc nevaram darīt visu, ko 
vien vēlamies. Didzis un Raimonds ir 
mūsu restauratori, kas kopš 1994. gada 
strādā pie baznīcas uzturēšanas, laboša-
nas un sakārtošanas. Tas ir milzīgs iegu-
vums, ka spējam viņus atalgot, jo šo 
gadu laikā ir gājis dažādi. Slava Dievam! 
Noņemu cepuri viņu priekšā par stundu 
nerēķināšanu un sava darba darīšanu no 
sirds. Mūsu attiecības balstās uz paļau-
šanos, nevis formālu stundu skaitīšanu. 
Ļoti ceram, ka tuvākajā laikā varēsim 
paziņot priecīgus jaunumus par baznīcas 
restaurācijas projektiem. Pretendējam 
uz 560 000 EUR finansējumu, ar kura  
palīdzību varētu siltināt lielo kupolu un  
logus, iespējams, mainīt apkures sistē- 
mu. Vēlamies pāriet uz LED apgaismo-
jumu – šis projekts patiešām ir apjomīgs 
un prasīs arī mūsu līdzfinansējumu (rak- 
sta tapšanas brīdī atbilde par finansēju-
ma piešķiršanu vēl nebija saņemta – aut.). 

Vai šis projekts saistīts arī ar baz-
nīcas kāpņu restaurāciju?

A: Baznīcas kāpnes ir atsevišķa epo-
peja, taču pašlaik esam vienojušies, ka 
tiks sagatavots projekts; pašas akmens 
plāksnes ir restaurētas un gaida, kad 
tās varēs likt lietā. Iespējams, kādam 
ir radies jautājums, kāpēc bija ieildzis 
remonts telpā aiz ērģelēm. Noņemot 
grīdas dēļus, izrādījās, ka divas nesošās 
sijas ir sapuvušas: bija jāiegādājas divas 
lielas brusas, kur neplānoti iztērējām 
vairāk nekā 1000 EUR. Ar koku ir intere-
santi: ārēji tas izskatās labs, bet iebaksti 
ar skrūvgriezi un saproti – serdes nav. 

Par liecību Dieva valstībai zemes 
virsū kalpo ne tikai baznīcas celtne –  
baznīca esam arī mēs paši. Kā drau- 
dze var kļūt vēl atvērtāka sabiedrībai?

A: Ideāli, ja pati baznīca ir vaļā, bet 
pagaidām mums trūkst brīvprātīgo, kas  
pa dienu varētu būt baznīcā un to uzrau-
dzīt. Mēs esam izveidojuši modernu pan- 
dusu, bet diemžēl Rīgas pašvaldība tuvā-
kajā laikā neplāno bruģa nomaiņu, lai 
pats invalīds varētu tikt pāri ceļam. Mēs 
piedalāmies pasākumos, uz kuriem var 
aicināt cilvēkus, un iešana uz āru ir katra 
pienākums. Ne uzbāzīgi pārspīlējot, bet 
liecinot ar to, kāds esi. Darba vai hobija 
vietā cilvēki paši uzdod jautājumus, pie- 
mēram, par bērnu kristīšanu. Tad tu 
stāsti. Mums nav jāuzbāžas, bet jābūt 
tādiem, lai citi uzdotu jautājumus.
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3. un 4. jūnijā Rīgas Domā notika 
LELB 27. Sinode, kas pulcēja draudžu 
mācītājus un delegātus, kā arī Baznīcas 
vadību – kopumā  337 dalībniekus. 
Šoreiz par LELB Sinodi zināja un intere-
sējās arī tādi cilvēki, kas ikdienā baznīcu 
neapmeklē un pie tās nepieder, jo masu 
informācijas līdzekļos jau bija sākusies 
diskusija par plānotajiem Satversmes 
grozījumiem, kas nostiprinātu arhibīs-
kapa Jāņa Vanaga ieviesto kārtību, kura 
paredz, ka mācītāja amatā tiek ordinēti 
tikai vīrieši.

Sinodes laikā dalībnieki izskatīja 
65 LELB Satversmes grozījumu priekšli- 
kumus un par tiem balsoja. Lai varētu  
veikt grozījumus Satversmē, priekšliku-
mam ir jāiegūst trīs ceturtdaļu balsotāju 
atbalsts. Būtiskākie Satversmes 
grozījumi, kurus atbalstīja sinodāļu 
vairākums, ir šādi.

* Palielināt laju pārstāvniecību Virsval- 
dē: turpmāk Virsvaldes Kapitula sastāvā 
būs arī visu LELB iecirkņu ievēlēti laju 
pārstāvji – pa vienam no katra iecirkņa.

* Turpmāk Sinode notiks vienu reizi 
četros gados; iepriekš tā notika reizi trīs 
gados.

* Satversmē tika nostiprināts diecē-
zes kapitula institūts, tā tiesības un uz-
devumi: grozījumi ļaus virzīties uz varas 
decentralizāciju un daļu no jautājumiem 
lemt tuvāk konkrētajām draudzēm.

* Vairākas draudzes nepieciešamības 
gadījumā varēs ievēlēt kopīgu padomi, 
līdz ar to vairākām mazajām draudzēm 
būs iespēja kopīgi risināt pārvaldības, 
juridiskos un saimnieciskos jautājumus.

* Tika noteikta prāvestu un bīskapu 
atcelšanas kārtība; iepriekš šāda kārtība 
dokumentos nebija paredzēta.

* Mazo draudžu garīgās aprūpes no- 
drošināšanai varēs veikt lokālo jeb vietē-
jo ordināciju – mazas draudzes aprūpei 
bīskaps varēs ordinēt par palīgmācītāju 
tādu cilvēku, kas vēl nav ieguvis nepiecie- 
šamo izglītību.

* Piederība pie LELB varēs īstenoties 
ne tikai draudzē, bet arī klosterī vai brā- 
lībā un māsu kopienā – būs iespēja vei-
dot brālības un klosterus, kuru regulu 
apstiprinās bīskaps.

* Satversmē tika nostiprināts princips,  
ka LELB tiek ordinēti tikai vīrieši. Saska-
ņā ar LELB Satversmi lēmums tika pie-
ņemts balsojumā ar 77,3 % sinodāļu 
atbalstu. 

Pēdējais Satversmes grozījumu jautā-
jums par izmaiņām ordinācijas kārtībā 
bija visstrīdīgākais. Arī starp pašiem lute- 

rāņiem domas dalījās, un Sinodē par šo 
jautājumu notika visgarākās diskusijas. 
Abu pušu argumentus var izlasīt vietnē 
www.svetdienasrits.lv publicētajos raks-
tos. Tomēr, kā var secināt no balsojuma 
rezultātiem, Jāņa Vanaga iedibinātā 
kārtība tika nostiprināta arī Satversmē. 
Pēc šī lēmuma pieņemšanas vilšanos 
izteica Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) arhi-
bīskape Lauma Zušēvica, kas aicināja 
Baznīcu rūpēties par sievietēm un norādī- 
ja, ka šāds lēmums apgrūtinās abu lute-
rāņu Baznīcu turpmāko sadarbību.

Sinode balsošanas rezultātā neat- 
balstīja šādas piedāvātās Satversmes 
izmaiņas:

* noteikt minimālo draudzes locekļu 
skaitu;

* pāriet uz trīspalātu (bīskapi, mācītā-
ji, laji) vēlēšanu sistēmu, lemjot par at-
sevišķiem (mācības) jautājumiem.

Svarīgākie no jautājumiem, kas 
vēl tika izskatīti Sinodē: 

* tika pieņemta LELB attīstības un dar- 
bības virzienu stratēģija turpmākajiem 
20 gadiem (pieejama LELB vietnē  
www.lelb.lv);

* tika apstiprināta garīgo darbinieku 
atalgošanas sistēma un LELB budžeta 
vadlīnijas 2017.–2020. gadam;

* tika panākta vienošanās par diecēžu 
robežu maiņu: Gulbenes un Madonas 
iecirkņi tiks pievienoti Daugavpils diecē-
zei, jo Daugavpils diecēze ir salīdzinoši 
maza un pašlaik tajā nav iespējams nor-
māls kapitula darbs;

* tika ievēlēts jauns Liepājas bīskaps. 
Pašreizējam Liepājas bīskapam Pāvilam 
Brūveram dodoties pensijā, par Liepājas 
bīskapu tika ievēlēts Madonas iecirkņa 
prāvests Hanss Martins Jensons. Hanss 
Jensons ir dzimis un audzis Zviedrijā. 
2000. gadā viņš pārcēlās uz Latviju 
un 2003. gadā tika ordinēts par LELB 
mācītāju. Pašlaik mācītājs Jensons ir 
Liezēres un Madonas draudžu mācītājs, 
Madonas iecirkņa prāvests, LELB Izglītī- 
bas nozares vadītājs un Lutera Akadēmi-
jas Senāta priekšsēdētājs.

Sinode pagājusi, un to, cik tajā pieņem- 
tie lēmumi būs svarīgi un vēsturiski, rā-
dīs laiks. Lielākā daļa sinodāļu saliedējās 
ap arhibīskapa nostāju un noņēma šo 
atbildības nastu no viņa viena, bet daļa 
sajutās neuzklausīta un ierobežota. Lai  
Dievs ir ar savu Baznīcu un palīdz 
mums saglabāt savstarpēju mieru un 
sadraudzību!

Informācija par LELB un tās 
Sinodi

LELB Sinode ir Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas augstākā lēmēj-
institūcija, kas pulcējas vismaz reizi 
trijos gados. Sinodi sasauc un sagatavo 
Virsvalde, to atklāj arhibīskaps un vada 
Sinodes ievēlēts prezidijs. Latvijas 
Sinodes uzdevumi ir pieņemt vai grozīt  
LELB Satversmi, izdot Baznīcas noteiku-
mus vai atcelt un grozīt pastāvošos 
noteikumus, apstiprināt LELB attīstības 
un darbības virzienu stratēģiju, apstip-
rināt jaunas vai likvidēt pastāvošās 
LELB darba nozares, lemt jautājumus 
par LELB attiecībām ar valsti un citām 
konfesijām, lemt par LELB dalību starp-
tautiskās baznīcu apvienībās, dibināt 
diecēzes un ievēlēt diecēžu bīskapus, 
noteikt draudžu iemaksu apjomu LELB 
vispārējām vajadzībām, noklausīties un  
apspriest pārskatus par LELB saimnie-
cisko un garīgo dzīvi u. c.

LELB sastāv no 3 diecēzēm un 16 prā- 
vestu iecirkņiem, kuros ietilpst 287 LELB 
draudzes visā Latvijas teritorijā. LELB 
kalpo aptuveni 130 ordinēti mācītāji un  
10 evaņģēlisti – mācītāju pienākumu iz- 
pildītāji, kā arī 35 evaņģēlisti. LELB pār- 
valdes iekārta ir sinodāli episkopāla –  
Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija ir  
Sinode, bet Baznīcas vadītājs ir arhi-
bīskaps. Baznīcas darbību saskaņā ar  
Sinodes lēmumiem pārvalda Virsvalde, 
kas ir LELB Sinodes izpildinstitūcija. 
Saskaņā ar LR Tieslietu ministrijā ie- 
sniegto LELB darbības pārskatu par  
2015. gadu Latvijā ir ap 700 000 lute-
rāņu, no kuriem aptuveni 43 000 aktīvi 
piedalās LELB draudžu dzīvē.

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS 27. SINODE

Māris Pētersons
Sagatavots pēc vietnes  

www.svetdienasrits.lv materiāliem.
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Ronalds Akmentiņš

Kas ir „Brīvība Kristū”
„Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs 

tajos dzīvotu.” (Ef 2:10)
Kad jūs no rīta pamostaties un palūkojaties spogulī, ko jūs tur redzat? Vai Dieva darinājumu, mākslas darbu? Bet varbūt ko 

citu? Droši vien katrs no mums spogulī vēlas saskatīt cilvēku, kas veidots pēc Dieva līdzības, – Dieva darinājumu. Mēs arī bieži 
lūdzam, lai Dievs mūs vada, veido, māca, taču tas nav mirkļa jautājums. Tas nenotiek uzreiz – tas ir svēttapšanas process visa 
mūža garumā.

„Brīvība Kristū” ir kurss par to, kā Dieva vārdu nogādāt no mūsu prāta līdz sirdij, kā ļaut Dievam darboties mūsu dzīvē un 
veidot mūs tādus, lai, lūkojoties spogulī, mēs redzētu savu pestītāju Jēzu Kristu. Runāsim par to, ko Bībele saka par mums, ko 
Bībele saka par Dievu un velnu, kā stāties pretī ļaunumam un kārdināšanai, kas ir piedošana un kāpēc ir jāpiedod. 

Jāņa evaņģēlija 8:32 ir teikts: „Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” Tur nav rakstīts „jūs izlasīsiet 
patiesību”. Tur ir rakstīts „jūs iepazīsiet patiesību”. Iepazīt nozīmē daudz vairāk nekā izlasīt. Par to arī ir šis kurss.

Kam ir paredzēts kurss „Brīvība Kristū”
Visiem bez izņēmuma! Līdz šim kursu ir apguvuši gan jauni, gan veci, gan tādi, kas Kristu par glābēju pieņēmuši nesen, gan 

tādi, kas dzīvē kopā ar Jēzu jau gājuši sen.

Kas vadīs šo kursu
To vadīs lektori no mūsu draudzes, kas paši ir apmeklējuši šo kursu. Iespēju robežās nodarbībās piedalīsies arī mūsu draudzes 

mācītājs Erberts Bikše.

Kursa tēmu saraksts
• No kurienes es esmu nācis?
• Kas es esmu?
• Izvēlēties ticēt patiesībai
• Pasaules redzējums par patiesību
• Mūsu ikdienas izvēle
• Cietokšņu nojaukšana
• Mūsu prāta cīņa
• Emociju kontrolēšana
• Piedošana no sirds
• Izdzīvot brīvību katru dienu
• Attiecības ar citiem
• Kāds ir mūsu kurss?
• Palikt uz pareizā ceļa

Kursa norises laiks un vieta
Kurss sāksies šā gada 12. septembrī 

plkst. 18.00 Jēzus baznīcas jauniešu 
galā (telpa virs kancelejas) un beigsies 
21. novembrī. Tās būs 12 aizraujošas 
pirmdienas mierīgā gaisotnē ar 
atspirdzinājumiem un vieglām uzkodām.

Pieteikšanās
Aicinām visus interesentus pieteikties 

laicīgi, jo maksimālais grupas lielums ir 
20 personas.

Lūdzam pieteikties pa e-pastu  
(bk@jezusdraudze.lv) vai tālruni, zvanot 
Ronaldam Akmentiņam (tālr. 26211000). 
Piesakoties norādiet vārdu, uzvārdu un 
telefona numuru.

Dalība kursā, protams, ir bez maksas.



Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

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

Mācītājs Erberts Bikše ir atvaļinājumā no 
01.08. līdz 31.08

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

Mācītājs Jānis Cepurītis ir atvaļinājumā no 
23.06. līdz 21.07

Mācītājus 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 aktivitātēm sekojiet līdzi: 
fb.me/jdj.lv

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

Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte, Maija Frīdberga

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Edgars Gertners, Māris Pētersons,  

Ronalds Akmentiņš

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Jānis Blusiņš
Anna Jansone
Margarita Lazdiņa
Valentīna Krastiņa
Laimdota Sprince
Gaida Dambe
Harijs Martinsons
Gunārs Ploriņš
Ināra Spriņģe
Dzidra Līne
Ārija Vaholdere
Gunta Kurjanoviča
Biruta Kalniņa
Austra Avotiņa
Astra Piro
Teofils Spriņģis
Benita Riekstiņa
Velta Polmane
Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Edīte Balcere
Zaiga Gundare
Ilga Pušmucāne
Osvalds Rus-Rudzītis
Aigars Dronka
Jānis Šnore

92 (02.07.)
92 (18.07.)
87 (19.07.)
86 (08.07.)
85 (14.07.)
82 (05.07.)
82 (16.07.)
82 (31.07.) 
80 (17.07.)
75 (03.07.)
75 (22.07.)
65 (30.07.)
60 (17.07.)
60 (22.07.)
85 (06.08.)
85 (28.08.)
84 (03.08.)
84 (20.08.)
82 (16.08.)
82 (24.08.) 
80 (15.08.)
80 (21.08.)
75 (06.08.)
75 (20.08.)
55 (24.08.)
45 (08.08.)

Diakonija (tālr. 67220084)
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Drēbju kamera 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)

Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ" 
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:
R īgas Jēzus ev.  lut.  draudze

Reģ.  Nr.  90000084191
DNB banka,  konts:  LV94RIKO0002013007985

Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123

e-pasts: info@jezusdraudze.lv
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums

Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests  SIA "Dardedze hologrāfija"

Seko savai draudzei:
www.jezusdraudze.lv, draugiem.lv
twitter.com:@jezusdraudze 
facebook.com

KRISTĪTI
Jasmīne Kazāka
Marija Stoļarova
Jasmīna Helēna Stoļarova
Milans Sunītis

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi  (diakonijai, nometnei, apskaņošanai u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodevas
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Datorprogrammas
Palīdzības pabalsti
Apkure (par aprīli)
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Baznīcu nakts izdevumi
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Elektrība
Pasta pakalpojumi
Atkritumu izvešana
Bērnudārza „Jēriņš” atbalstam
Maināmie paklāji
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Bankas komisija
„Rīgas ūdens”
Tīmekļa vietnes uzturēšana
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kancelejas preces
Kopā

10335
2860
1420

375
110

15100

3865
2536

620
590
462
413
400
380
224
175
161
150
103

75
64
50
42
33
32
23
22
14
10 

7
10451

2016. GADA MAIJA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

LAULĀTI
Pēteris Bikše un Zane Sulutaura
Krists Eihmanis un Elīna Ardava
Edgars Smilga un Elīna Tauriņa
Ivo Martinsons un Henriete Lūse


