
Dieva žēlastība ir kā debesis, kas vienmēr stipri stāv pāri mums. Zem šī jumta 
mēs esam droši, lai kur būdami. /M. Luters/ Nr. 154 Februāris, 2017

Sirsnībā
mācītājs Erberts

Dr. Mārtiņš Luters reiz rak- 
stījis: „Dieva žēlastība ir kā de- 
besis, kas vienmēr stipri stāv  
pāri mums. Zem šī jumta mēs  
esam droši, lai kur būdami.”  
Vārdi, kuros skan mierinājums  
un iedrošinājums. Dieva žēlas- 
tība – kā jumts virs galvas, zem  
kura varam būt drošībā, lai 
kur arī atrastos. Arī apustulis 
Pāvils rakstījis līdzīgus vārdus:  
„Dieva glābēja žēlastība ir at- 
spīdējusi visiem cilvēkiem.” 
(Tit 2:11) Visiem cilvēkiem! 
Tad jau viss ir vislabākajā 
kārtībā. Taču vai patiesi viss 
jau ir vislabākajā kārtībā? Vai 
tiešām visi cilvēki jau atrodas 
zem šī Dieva žēlastības jumta?

Ar Dievu viss ir vislabākajā 
kārtībā, jo Viņš ir licis žēlastī-
bai spīdēt visiem cilvēkiem. 
Bet ar cilvēkiem gan viss nav  
tik labi, jo ne visi Dieva žēlas-
tībā ir iegājuši un atraduši tajā  
drošu patvēruma vietu. Vai  
varam Dievam un Viņa godī-
bas tronim tuvoties tādi, kādi 
paši esam? Pravieša Jesajas 
grāmatā lasu vārdus: „Jūsu 
vainas jūs nošķir no Dieva, 
jūsu grēki apslēpj viņa vaigu, 

ka viņš jūs nesadzird!”  
(Jes 59:2) Un Vēstulē ebre- 
jiem lasu: „Jo mūsu Dievs  
ir kā uguns, kas aprij!”  
(Ebr 12:29) Izrādās, nekas 
nesvēts nevar tuvoties Dievam,  
nākt Viņa priekšā. Šo bezcerī-
bas pilno stāvokli apzinoties, 
Vecās Derības laika vīrs Ījabs  
izsaucās: „Kaut es prastu viņu  
[Dievu] atrast, kaut nāktu 
viņa mājoklī!” (Īj 23:3) Lai no- 
nāktu svētā Dieva klātbūtnē, 
ir jākļūst svētam. Satriecoša 
patiesība! Saprotu, ka man 
pašam nav nekādu līdzekļu, 
resursu, lai tāds kļūtu. Mani re- 
sursi ir tādi, kas var padarīt  
vienīgi vēl netīrāku un nesvē- 
tāku. Ieraugot šo realitāti, 
man agrāk vai vēlāk jānonāk  
pie manas dvēseles kliedziena:  
„Kungs, esi man grēciniekam 
žēlīgs!”

Man šķiet, šī tad arī ir tā  
vieta, kur sāku saprast, ko no- 
zīmē žēlastība. Mana vaina 
Dieva priekšā ir tik liela, ka  
nedz es, nedz kāds cits nespēj  
to izdzēst tā, lai es kļūtu pil- 
nīgi tīrs, svēts. Un tad es sau- 
cu pēc žēlastības, jo bez tās 

esmu pazudis uz mūžību. Pa- 
teicība Dievam – Viņš neklu- 
sēja! Viņš atsaucās pazuduša- 
jam, postā grimstošajam cil- 
vēkam. Apustulis Pāvils raksta:  
„Viņš [Dievs] līdz ar Kristu at-
dzīvināja arī mūs, kas bijām 
miruši savos pārkāpumos, –  
žēlastībā jūs esat izglābti –,  
viņš mūs līdz ar Kristu ir aug- 
šāmcēlis un līdz ar viņu sēdi-
nājis debesīs.” (Ef 2:5,6)

Redzi, tā nav tikai nākotne.  
Tā ir jau tagadne. Tie, kuri sa- 
vos grēkos bija miruši, tagad 
ir nonākuši svētā Dieva klāt- 
būtnē, kur patiesi ir nesatrici- 
nāmas drošības un patvēruma  
vieta. Bet – tikai tādēļ, ka 
Kristus mūsu vainas un grēkus  
Dieva priekšā ir izdzēsis. Lūk, 
tā ir žēlastība. Viss mans pa- 
rāds ir pilnībā samaksāts. 
Kristus, Dieva Dēls, mani ir 
bezgalīgi mīlējis un uzņēmies 
visu manu vainu. Viss nolīdzi- 
nāts. Viss samaksāts. Vienīgi 
ticībā uz Kristu – Viņa Golgā- 
tas upura dēļ – Dieva taisnās  
tiesas tronis ir kļuvis arī par  
žēlastības troni, gluži kā Vēstu- 
lē ebrejiem lasām: „Tad nu ar 

drošu prātu tuvosimies žēlas-
tības tronim, lai tiktu apžēloti 
un saņemtu žēlastību, kas 
nāk kā palīdzība īstā brīdī.”  
(Ebr 4:16)

Mīļie, mums jāsaprot, ka 
Dieva žēlastība nav vienkārši 
emocionāls līdzjūtības akts. Nē,  
Viņa žēlastība balstās Dieva 
svētajā taisnīgumā, kam bija 
jāpiepildās līdz galam. Dieva 
svētās prasības spēja piepildīt 
vienīgi Kristus, atdodot sevi 
visu. Paturēsim to prātā uz vi-
siem laikiem, lai mums būtu 
pieejama žēlastība, – par to 
ir ļoti, ļoti dārgi samaksāts. 
Brīnišķīgs apsolījums: Dieva 
žēlastība kā jumts, zem kura 
esam drošībā, lai kur būdami. 
Taču atcerēsimies, ka bez ticī- 
bas Kristum kā mūsu Glābējam  
tas pie mums nevar īstenoties.

Vai Tev ir Kristus, Dieva Dēls,  
kuram tici un uz kuru paļau- 
jies? Ja ir, tad Dieva žēlastība 
Tev patiesi ir kļuvusi par nesa- 
tricināmu, drošu patvēruma 
vietu katram dzīves mirklim.



Kādā apģērbā man būtu jānāk uz 
dievkalpojumu?

Baznīca un dievkalpojums ir laiks 
Dieva tuvumā. Mūsu garīgā stāja Kunga 
priekšā ir pazemīga sirds, kas ticībā sa-
tver pestīšanas mantojumu, tāpēc laikā, 
ko pavadām baznīcā, lielākais uzsvars ir 
uz cilvēka iekšieni, nevis ārieni. Baznīca 
pirms katra dievkalpojuma tiek sakopta 
un uzposta – kā uz svētkiem –, jo katrā 
dievkalpojumā tiek svinēts „gabaliņš no 
debesīm”, no tās godības, kas mūs gaida 
mūžībā. Baznīca ir Kristus līgava, kas 
gaida savu Kungu atnākam (Atkl 21:2), 
tāpēc no baznīcas ārienes arī mēs esam 

aicināti ņemt piemēru. Nāksim sakoptā 
un tīrā apģērbā, greznosim sirdi ar ticību, 
ka ejam uz svētkiem (un kāpēc ne?). 
Vēl pagājušajā gadsimtā daudzi ļaudis 
uz baznīcu vilka vislabāko, ko atļāva 
rocība. Nevis izrādīt savu garderobi, bet 
pagodināt Dievu un pateikties par visu, 
ko Viņš dāvā. Baznīcā mums nav jāizceļ 
tas, ko varam atļauties nopirkt, bet 
jālūdz no Dieva tas, ko nekad nevarēsim 
nopirkt, – Viņa žēlastība. Aicinu arī Tevi 
nākt uz baznīcu kā uz svētkiem! Tas ir  
liels prieks, ka vismaz reizi nedēļā ir svēt- 
ki – tādi, kuros pats Dievs mūs ieaicina 
pie sava galda.
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Mēneša lozungs:
„Lai kurā namā jūs ieietu, vispirms 
sakiet: miers šim namam!”  
/Lk 10:5/ 

3. februārī plkst. 19.00 – slavēšanas  
vakars.

26. februārī ap plkst. 11.30 – sadrau- 
dzība pēc dievkalpojuma.

1. martā plkst. 18.00 – Pelnu dienas 
dievkalpojums. Mācītājs Jānis
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 „Jēriņa” vadītāja Dace Abakuka

Mūsu draudzes eglītē runājām par ģimeni. Arī mēs, draudze, visi esam vienoti kā 
liela ģimene, kurā visi cits par citu rūpējas, atbalsta, strādā, it visā dalās, kopā lūdz, 
pateicas un priecājas.

Mēs, lielie un mazie „jēriņi”, priecājamies savai draudzei pastāstīt, ka esam mainīju-
ši nosaukumu, proti, vairs neesam konsultatīvais un rotaļu centrs, bet gan privātā 
pirmsskolas izglītības iestāde „Jēriņš”. Vai tas ko mainīs mūsu darbības principos? Vai 
nezaudēsim saikni ar draudzi? Atbilde ir skaidra – nē. Gluži otrādi – ceram uz ciešāku 
sadarbību un, tāpat kā līdz šim, īstenosim uz kristīgām vērtībām balstītu un valsts 
standartiem atbilstošu pirmsskolas izglītības programmu.

Bībelē 127. psalma 3. pantā sacīts: „Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svē-
tība mums ir Viņa atlīdzība.” Pateicamies Dievam par mums uzticētajiem pienākumiem 
un to, ka šādi varam kalpot Viņam – nest labo Kristus vēsti un nodot tālāk bērniem un 
viņu ģimenēm. Tas, ko ieliekam bērnā jau ģimenē un bērnudārzā, kalpo kā atspēriena 
punkts viņa turpmākajās gaitās!

Priecāsimies mīļi uzņemt savā pulciņā jaunus mazos „jēriņus”!

Luters reiz apgalvoja, ka līdz  
20 gadu vecumam viņš Bībeli nemaz 

neesot redzējis!

INTERESANTS FAKTS PAR MĀRTIŅU LUTERU
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Līga Dolace
Avoti: www.taize.fr/en_rubrique2420.html, 

http://taizeriga.lv

Šogad Rīgā notika Taizé 39. Eiropas 
jauniešu tikšanās. Tās galvenā tēma 
bija „Kopā paverot cerību ceļus”, un tika 
izcelti šādi aspekti: padziļināt iekšējo 
dzīvi un solidaritāti starp cilvēkiem; mek- 
lēt ceļus izlīgšanai un mieram starp 
cilvēkiem; nojaukt valodas un kultūras 
barjeras starp jauniešiem; mudināt ierau- 
dzīt cilvēkus, kuri ir trūkumā; piedzīvot 
viesmīlības dāvanu; atklāt, kā būvēt 
Eiropu caur savstarpējo bagātināšanos.

Papildus lūgšanām svētceļniekiem tika 
piedāvāta iespēja iepazīt Latvijas vēsturi 
un kultūru lekcijās un koncertos par šā-
dām tēmām.
- Ceļš uz brīvību: Latvija cīņā ar padomju  
okupāciju – personīgie stāsti un vietas 
Brīvības ielā.
- 200 gadu mākslas dārgumi: Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja apmeklējums.
- Klasiskās mūzikas koncerti: Baha, 
Forē, Dubras, Prauliņa u. c. komponistu 
mūzika latviešu jauniešu izpildījumā.
- Latvijas balsis: latviešu kora mūzika.
- Latvijas tradicionālā mūzika un deja; 
kokles iepazīšana.
- „Dieva radība – kā to redz zinātnieki”:  
pārdomās dalījās Latvijas Universitātes  
kvantu fizikas un nanotehnoloģiju speci-
ālists prof. Vjačeslavs Kaščejevs.
- „Kur ir Dievs laikmetīgajā mākslā?”:  
saruna ar Latvijas jaunajiem mākslinie-
kiem.
- Citas tēmas – sk. http://www.taize.fr/
en_article21080.html. 

Šo tikšanos raksturo arī daži skaitļi:
- ap 1000 brīvprātīgo no dažādām valstīm;
- 15 000 pasākuma dalībnieku (4300 no  
Polijas, 3300 no Latvijas, 2100 no Ukrai-
nas, 800 no Vācijas, 650 no Francijas, 
650 no Lietuvas, 600 no Horvātijas,  
450 no Itālijas u. c.);
- 95 % dalībnieku tika uzņemti apmē-
ram 4000 Rīgas un tās apkārtnes ģimeņu 
(apmēram 1/3 no tiem nav baznīcā gājēji).

Pasākumu atbalstīja un vēstules ar 
sveicinājuma vārdiem atsūtīja ANO 
ģenerālsekretārs Pans Gimuns, Eiropas 
Padomes prezidents Donalds Tusks, 
Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, 
Polijas prezidents Andžejs Duda, pāvests 
Francisks, Pasaules Luterāņu federācijas 
ģenerālsekretārs mācītājs Martins Junge, 

ekumeniskais patriarhs Bartolomejs un 
Maskavas patriarhs.

Lūgšanas notika gan arēnā „Rīga”, 
gan Ķīpsalas izstāžu centrā, kur tika no-
drošināta arī tiešā translācija internetā, 
kam sekoja līdzi desmitiem tūkstošu 
cilvēku no visas pasaules. Vienai vaka- 
ra lūgšanai internetā sekoja līdzi pat  
97 000 cilvēku.

Mūsu draudzē 29 viesģimenēs kopā 
tika uzņemti 110 svētceļnieki, kas pārstā- 
vēja šādas valstis:

- Itālija: 1
- Spānija: 1
- Beļģija: 2
- Šveice: 3
- Vācija: 8
- Ukraina: 10
- Krievija: 11
- Francija: 12
- Ungārija: 13
- Polija: 49
Pārrunājot ar šīm ģimenēm viesu uz- 

ņemšanu, varēja manīt, ka durvju atvēr- 
šana svešiniekiem ir izvērtusies par pār- 
steidzošu un saviļņojošu prieka pilnu 
ieguvumu. Ģimenes stāstīja, ka nodibinā- 
tā draudzība nav beigusies 1. janvārī līdz 
ar viesu pavadīšanu mājās – tā turpinās 
sociālajos tīklos. Jau tiek plānotas jaunas 
tikšanās reizes! Bailes par brokastu ēdien- 
karti (vai viesiem garšos tas, ko būsim 
pagatavojuši), par ieplīsušo izlietni, par 
citu valodu nezināšanu, par tēmām, ko 
runāt ar svešiniekiem, izgaisa pēc pirmā 
vakara, un vienkārša kopā būšana deva 
drosmi ekskursijām, kopīgai dziedāšanai 
un vēlām vakariņām.

Runājoties ar mūsu viesiem, visi iztei- 
ca apbrīnas vārdus par latviešu viesmīlību,  
skaisto Rīgu un labi organizēto pasāku-
mu. Tāpat daudzi bija pārsteigti par 
mūsu baznīcas arhitektūru (apaļas baz-
nīcas nav bieži redzētas) un skaistumu.

Vislielākā pateicība manai atbalsta 
komandai – Diānai Mežeckai un Alisei 
Pīrāgai. Pateicība par palīdzību lūgšanu 
organizēšanā – Austrai Ošlejai, Sabīnei 
Brantai un Laumai Ilsumai.
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Satikšanās, attiecības, laulība – 
šīs tēmas kristietībā vienmēr bijušas 
aktuālas un ļoti personiskas. Īpašs ir 
arī satikšanās stāsts, ko piedzīvoja 
Jēzus draudzes jauniešu un LEAF 
kalpotāja ELĪNA SMILGA (agrāk 
TAURIŅA) un viņas vīrs EDGARS. 

Edgars Gertners

Kā jūs viens otru satikāt?
Elīna: Viss sākās festivālā „Īsta mīles- 

tība gaida”, kas notika Valmierā. Es kalpoju  
Rīgas komandā, un Edgars Valmieras 
komandā.

Edgars: Redzējāmies plānošanas sa- 
pulcēs, festivālā un izvērtēšanas pasāku-
mā, taču tuvāka komunikācija izveidojās 
pēc festivāla caur Facebook.

Elīna: Viņš ļoti interesējās par draudzi,  
kurā esmu un kalpoju, taču pirmais jautā- 
jums, ko Edgars atrakstīja, bija saistīts 
ar ĪMG festivālu. Viņš tajā bija atbildīgs 
par tehniku, un izvērtēšanā es biju kaut 
ko negatīvi izteikusies par vadiem, taču 
Edgars to nedzirdēja, jo bija izgājis pēc  
picām. Es viņam godīgi atbildēju to nega- 
tīvo par vadiem, un tad viņš teica, ka 
turpmākajos pasākumos manu viedokli 
ņems vērā. Pēc tam bija vēl kādi jautāju- 
mi, un tā sākām sarakstīties.

Cik ilgs laiks pagāja no iepazīša-
nās brīža līdz kāzām?

Elīna: Kad precējāmies, mūsu pāra 
laiks bija gads un desmit mēneši.

Edgars: Pazīstami bijām mazliet ilgāk 
nekā divus gadus.

Ir dažādas teorijas, kā atpazīt 
savu īsto. Kā jūs sapratāt – jā, šis 
cilvēks man ir uz mūžu!

Edgars: Es biju jauns – tobrīd man 
bija tikai divdesmit pieci gadi – un nere-
dzēju vajadzību steigties, taču pašam 
bija uzstādījums, ka mērķtiecīgi eju uz 
ilgtermiņa attiecībām, nevis vienu vasaru 
padraudzējos ar vienu meiteni, nākamo –  
ar citu. Kad ieraudzīju Elīnu, sapratu, ka  
kaut kas varētu sanākt. Palēnām iepazi- 
nāmies viens ar otra draugiem, ģimeni;  
bija iespēja būt kopā dažādos pasākumos  
un braukt ciemos. Tad arī sāku dzirdēt 
atsauksmes, piemēram, no vecātēva vai 
vecāsmātes. Ir teorija par rozā brillēm, 
ka cilvēks ir tik traki iemīlējies, ka neko 
apkārt neredz, un beigās dzīve tiek sabo- 
jāta. Vecaistēvs arī piekodināja, lai pirmo  
neņemot, jo viens viņa radinieks esot 
iemīlējies pirmajā, apprecējies un nelai-
mīgi pazaudējis dzīvokli. Par Elīnu viņš 
teica, ka viņa ir mīļa un laba.

Elīna: Ja jau vectēvs saka, ka jāņem, 
tad taču ir jāņem! (Smejas)

Edgars: Attiecību veidošana manā 
izpratnē ir process. Nevēlējos manipulēt 
vai sāpināt, tāpēc atbildība bija liela. Man  
vajadzēja kādu pusotru gadu, lai sapras-
tu, ka Elīna ir īstā. Biju jau mērķtiecīgi 
sācis krāt naudu kāzām, jo gribēju pēc 
kāzām sākt kopdzīvi savā vietā, nevis 
pie vecākiem. Dieva žēlastībā tas viss 
izdevās.

Elīna: Tas brīdis, kad sapratu, ka 
Edgars ir īstais, bija ļoti ātri. Tā bija drau- 

dzes vasaras nometne, kur viņš mani 
pārsteidza, atbraucot ciemos. Pēc tās tik- 
šanās bija sajūta, ka viņš ir īstais, man 
tikai viņu vēl jāiemīl. Mēs ļoti daudz runā- 
jām par mūsu vērtībām, par ticību un  
daudz ko citu. Katru reizi, kad sarakstī-
jāmies vai runājām caur skaipu, es biju  
sagatavojusi jautājumus, un, arī dzīvē 
satiekoties, mēs daudz runājām par dažā- 
dām tēmām un tā viens otru iepazinām.

Elīna, teici, ka saprati – Edgars ir 
īstais, taču viņš vēl ir jāiemīl. Vai tas 
mehāniski ir iespējams?

Edgars: Līdz tam mēs maz bijām tiku- 
šies, un nometnē bija otrā tikšanās reize 
dzīvajā pēc ĪMG. Līdz tam sazinājāmies 
caur internetu vai pa telefonu.

Elīna: Man ļoti svarīgi bija satikt viņu  
klātienē, lai saprastu, kāds Edgars ir dzī- 
vē, kā viņš izturas pret mani un apkārtē-
jiem, jo līdz tam biju iepazinusi tikai viņa 
iekšējo pasauli, kas man ļoti patika.

Pakāpsimies soli atpakaļ. Kādas 
bija jūsu vīzijas par to, kā notiks 
dzīves lielā iepazīšanās?

Edgars: Man likās, ka visam jānotiek 
nesamāksloti un dabīgi. Uzturoties kris- 
tiešu vidē, tu vienkārši turi acis vaļā, 
kalpo Dievam un ceri, ka Viņš žēlastībā 
dos visu, kas nepieciešams. Mums tā arī  
sanāca. Es jau pašā sākumā teicu, ka mek- 
lēju cilvēku, kas ir gatavs ilgtermiņa at- 
tiecībām, un galvenais ir būt atklātiem. 
Runājām par grēkiem, ar ko cīnāmies, 
kādas ir mūsu vājās puses un kārdinā-
jumi. Īpašu ilūziju nebija.
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Ja satiekas divi kristieši un plāni 
ir visnopietnākie, vai tas nav papildu 
spiediens, ka tur obligāti visam ir 
jāsanāk un, ja gadījumā kaut kas 
neveidojas, tad par spīti jāturpina, 
jo tā būtu kristīga rīcība?

Edgars: Atbildība no vīrieša puses ir  
ļoti liela. Arī spiediens ir lielāks nekā pa-
rastam džekam, kurš vēlas pabaudīt īsas 
attiecības, tāpēc lēmuma pieņemšana 
man bija ilgāks process.

Elīna, kas notiek sievietes prātā, 
kad esi attiecībās un gaidi – kad 
mani bildinās?

Elīna: Mazliet bija uztraukums, bet ne 
par to, vai Edgars bildinās, bet par to, kad  
viņš to darīs. Nepacietīga un praktiska 
būdama, vēlējos pārliecināties, ka Edgars  
mani izdomās bildināt laicīgi, lai iznāktu 
laiks sagatavoties kāzām vasarā.

Edgars: Interesanti, ka kādu pusga-
diņu pirms bildinājuma Elīna man deva 
dažādus mājienus. Es sapratu, ka viņa 
šim solim ir gatava.

Elīna: Mēs jau bijām runājuši par kop- 
dzīvi. Pašā sākumā abi sapratām, ka 
mērķis ir nopietnas attiecības un laulība, 
bet tad jau redzēs, kā tas izvērtīsies, ie-
pazīstoties tuvāk. Laika gaitā redzēju, ka 
esam uz viena viļņa, un tad sākām runāt 
praktiski, kad un kā tas varētu notikt. 

Edgars: Jā, tāpēc mēs atlikām kāzas 
par gadu, jo nebiju vēl sakrājis naudu.

Laulībā jums ir pagājis jau vairāk 
nekā pusgads. Kas jūsu attiecībās ir 
mainījies?

Elīna: Mēs biežāk tiekamies. Ļoti no-
vērtēju, ka redzamies katru dienu. No 
rīta negribīgi atvadāmies, un vakarā ar 
prieku sagaidu Edgaru mājās.

Edgars: Jā, līdz kāzām mēs tikāmies 
nedēļas nogalēs, jo nedzīvojām vienā 
pilsētā. Tad katra nedēļas nogale bija 
svētki, tagad to baudām ikdienā.

Vai sadzīvē ir bijuši kādi pārstei-
gumi, ko nebijāt gaidījuši?

Elīna: Man nē.
Edgars: Es vairs neesmu astoņpadsmit- 

gadīgs džeks. Esmu vecākais bērns piecu  
bērnu ģimenē un tādā vidē esmu iemācī-
jies sadzīvot ar cilvēkiem. Vecāki man ir 
iemācījuši aiz sevis savākt, rūpēties par 
vidi, kurā dzīvoju, līdz ar to nepatīkamu 
pārsteigumu nav.

Sprediķī 15. janvārī mācītājs Jānis 
Cepurītis sacīja – lai divi cilvēki varē- 
tu pa īstam satikties, viņiem jābūt  
kā tukšiem traukiem, kurus piepildīja  
ar ūdeni, ko pēc tam Jēzus pārvērta 
vīnā. No kā jums bija jāatsakās, lai 
varētu veidot attiecības?

Edgars: Es nevaru iedomāties, no kā  
būtu atteicies. Varbūt esmu vairāk saba-
lansējis mājas dzīvi un darbu. Mums abiem  

palīdzēja tas, ka līdz šim nebijām dzīvo-
juši kopā ar otro pusīti. Esmu gatavs mā- 
cīties, jo daudz kas ir jauns. Esmu gatavs  
pielāgoties un domāt, kā kopā visu atri-
sināt un veidot sadzīvi. Elīnai laikam bija 
grūtāk, jo bija jāmaina dzīvesvieta.

Elīna: Jā, nesanāk vairs tik bieži satikt  
ģimeni, draugus un apmeklēt Jēzus drau- 
dzi. Es gan pēc bildinājuma lēnā garā 
sāku radināt sevi pie domas, ka būs 
jābrauc prom, un Dievs palīdzēja izvērst 
visu tā, ka nebija ļoti grūti atlaist kalpo-
šanu Jēzus draudzē. 

Edgars: Valmierā jau arī ir draudze ar 
jauniem cilvēkiem un ģimenēm, un šeit 
ir laba vide, kur ienākt.

Elīna: Varbūt mazliet komiski skan, 
taču, kad pēc kāzām vasarā braucu uz  
Valmieru, man šķita, ka tas ir atvaļināju-
ma brauciens, un tikai pēc kāda laika 
sāku pierast pie domas, ka tagad šeit ir 
manas mājas.

Edgar, kā Tev bija ienākt Jēzus 
draudzē, kad bijāt iepazīšanās proce- 
sā? Plašākā cilvēku lokā vienmēr ir 
redzīgas acis un lielāka uzmanība.

Edgars: Izbaudīju katru posmu – ie- 
pazīšanos gan ar topošajiem radiniekiem,  
gan draugiem, gan Jēzus draudzi. Es 
nāku no multikonfesionālas vides – pats  
esmu baptists, tētis ir luterāņu mācītājs –,  
tāpēc man nebija problēmu. Bija intere-
santi piektdienās braukt uz jauniešu 
vakaru, svētdienās iet uz dievkalpojumu 
un citiem pasākumiem Jēzus draudzē. 

Bail nebija?
Edgars: Nu, ja tu kādam nepatīc, ko  

padarīsi? Ja ej ar normālu attieksmi, 
nevis mācīt, viss saliekas pa plauktiem.

Elīna, kādā kalpošanā esi iesais-
tījusies Valmierā?

Elīna: Tagad eju uz Edgara draudzi, 
tur ir aktīva svētdienas skola un lūgšanu 
grupas. Kādu laiku kalpoju studentiem –  
gājām uz kopmītnēm un aicinājām jau-
niešus lasīt Bībeli. Jāsaka atklāti – tas 
man īsti nebija sirdī, tāpēc lūdzu Dievam 
kalpošanu, kurā Viņš vēlas mani redzēt, 
un sirdī saņēmu aicinājumu īstenot sie- 
viešu un pāru kalpošanu. Pagaidām vēl  
neko šajā virzienā nedaru, taču draudzē 
esam vairākas sievietes ar šādu inicia- 
tīvu, un pieļauju, ka tā varētu īstenoties. 
Žēl, ka nav sanācis būt Jēzus draudzes 
pāru vakaros, jo, kad nebijām precēju-
šies, es tieši domāju, cik forši būtu tur ar 
vīru aiziet...

Kad precas dažādu konfesiju cilvē- 
ki, kādam konfesijas jautājumā ir jā- 
piekāpjas. Kā risinājāt šo jautājumu?

Elīna: Es vēl oficiāli neesmu pārgājusi  
pie baptistiem. Esmu Jēzus draudzē un  
vēl nezinu, vai kaut kad mainīšu konfe- 
siju. Eju Edgaram līdzi uz dievkalpojumiem  

un esmu gatava kalpot draudzē. Man 
pietrūkst draudzes kopības Vakarēdienā, 
jo tas šeit ir tikai reizi mēnesī. Par bērnu 
kristību mēs esam runājuši, bet tā vēl 
nopietnāk būs jāapsver, kad būs bērni.

Kas ir jūsu attiecību un ticības 
stiprinājums ikdienā?

Edgars: Attiecībās – vismaz mūsu 
gadījumā – galvenais ir komunikācija un 
savstarpēja jokošanās. Mēs viens ar otru 
esam atklāti. Elīna daudz sapņo, un no 
rītiem man ir interesanti paklausīties, ko 
viņa pa nakti piedzīvojusi. Garīgi – esam 
Bībeles grupā, ir pašiem savs lūgšanu 
laiks.

Mārtiņš Luters ir sacījis: „Dieva 
žēlsirdība ir kā debesis, kas vienmēr 
stipri stāv pāri mums. Zem šī jumta 
mēs esam droši, lai kur būdami.” Bet 
no debesīm ne vienmēr spīd saule, ir 
arī lietus, vējš un krusa...

Elīna: Pirms iepazinos ar Edgaru, man  
dzīvē bija diezgan drūms posms. Es zinā- 
ju, ka Dievs ir ar mani un iznesīs visam 
cauri, ka ciešanām ir kāds mērķis. Tajā  
laikā izjutu padziļinātu degsmi iepazīt  
Dievu vēl vairāk. Man bija pazudis dzīves- 
prieks, kas agrāk šķita pašsaprotams, 
taču es atklāju, ka tas nav no pasaules, 
bet no Dieva. Tur, kur Dieva nav, tur nav 
arī prieka un miera.

Edgars: Man zemākais punkts dzīvē 
bija, pirms es iepazinu Dievu. Tīņa gados 
man bija datoratkarība, visa dzīve bija 
datorspēles – depresīvs laiks. Māsa mani 
aizvilka uz baznīcu, kur sāku kalpot, iet  
uz dievkalpojumiem, un Dievs savā žēlas- 
tībā mani uzrunāja. Arī raugoties attie-
cību kontekstā, ar Elīnu secinājām, ka 
pirms kādiem septiņiem gadiem bijām 
tikušies kādā ĪMG nometnē Ogrē. Man 
tas bija sākumposms attiecībās ar Dievu, 
Elīna mēģināja mani uzrunāt, bet es ne-
atsaucos. Toreiz es nebūtu bijis gatavs 
nopietnām attiecībām, drīzāk būtu visu 
sabojājis ar to, ar ko cīnījos. Kad pienāca 
īstais laiks, atkal tajā pašā nometnē 
satikāmies.

Ko novēlat katram šīs intervijas 
lasītājam?

Edgars: Mana dzīves uztvere ir tāda –  
problēmas būs, bet Dieva žēlastībā tam 
visam var tikt cauri. Dievs nesola vieglu 
dzīvi, un arī Jēzus uz to nav aicinājis, 
drīzāk ir izaicinājis iet cauri grūtībām, 
uzticoties Dievam. Tāpēc nebrīnieties, 
kad problēmas klauvēs pie jūsu durvīm!

Elīna: Novēlu katru dienu paļauties 
uz vareno Dievu, satvert Viņa patiesību 
jebkurā jautājumā un iesakņoties tajā, 
lai ko arī par to neteiktu pasaule. Jo, pēc 
pieredzes, dzīvojot pēc Dieva prāta, Viņš 
bagātīgi svētī un saviem bērniem īstajā 
laikā dāvā to, pēc kā viņu sirds ilgojas!



6

No jauniešu vakaru arhīva

„Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni.  
Jēzus viņai sacīja: „Dod man dzert!” Viņa  
mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pār- 
tiku. Samariete viņam jautāja: „Kā tu,  
jūds būdams, lūdz dzert man, samarie-
tei?” – jo jūdi ar samariešiem nesagājās. 
Jēzus atbildēja un viņai sacīja: „Ja tu 
zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas 
tev saka: dod man dzert, – tad tu būtu 
lūgusi viņu un viņš tev būtu devis dzīvu 
ūdeni.” Sieviete viņam sacīja: „Kungs, 
tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa; 
no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai 
tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas 
devis mums šo aku un dzēris no tās pats 
un viņa dēli un viņa ganāmpulki?” Jēzus 
viņai atbildēja: „Ikvienam, kurš dzer  
no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kurš  
dzers no ūdens, ko es tam došu, tam ne- 
slāps nemūžam; ūdens, ko es tam došu, 
kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžī- 
gai dzīvībai.” Sieviete viņam sacīja: „Kungs,  
dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu 
un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt.”  
Viņš tai sacīja: „Ej, pasauc savu vīru un  
nāc šurp!” Sieviete atbildēja: „Man nav 
vīra.” Jēzus viņai sacīja: „Tu pareizi saki:  
man nav vīra, – jo pieci vīri tev ir bijuši, 
un tas, kas tev tagad ir, arī nav tavs vīrs.  
To tu esi patiesi teikusi.” (Jņ 4:7–18)

Mūsdienu sabiedrībā ievērojamu uz- 
manību izpelnījies jautājums par attiecī- 
bām ar pretējo dzimumu. Arī Baznīcas 
vidē tas nepaliek bez ievērības. Jo īpaši  
šis jautājums nedod mieru neprecēta-
jiem. Tas ir gluži raksturīgi cilvēka dabai –  
mēs arvien meklējam dziļu piepildījumu 
tajā, kā mums pietrūkst. Mums liekas: ja 
mūsu dzīvē būtu vēl šis vai tas, tad mums  
būtu viss, ko var vēlēties. Kad esam bērni,  
arvien gribas jaunas rotaļlietas. Pieau- 
got mēs sev izvirzām nopietnākus mēr- 
ķus – gribam pabeigt vidusskolu un augst- 
skolu, gribam dabūt darbu un atļauties 
paši savas mājas, gribam iemīlēties un  
apprecēties. Mēs ceram, ka tas mūs darīs  
laimīgus. Tomēr mums nekad nav pieticis,  
nekad neesam sagaidījuši to brīdi, kad 
ir sasniegts gana daudz un vairāk neko 
negribas. Tas arī ir saprotams – dzīve 
progresē, rodas jaunas vajadzības pēc iz- 
glītības, darba, citiem cilvēkiem, arī man- 

tām. Problēma ir citur: mēs no šādiem 
laicīgiem labumiem ceram sagaidīt, ka 
tie mūs darīs laimīgus, bet no Dieva mēs 
sagaidām, ka Viņš mums to visu dos. 
Dzīve kļūst par nebeidzamu tiekšanos 
pēc jauniem labumiem, par neuzvaramu 
cīņu, kas nesniedz piepildījumu.

Kāda kristiete savā blogā dalās ar pie- 
redzi viņas draudzē.1 Varbūt arī mēs kād- 
reiz esam pieredzējuši ko līdzīgu. Viņai 
svētdienas skolā un jauniešu grupā bija 
mācīts: „Esi tā sieviete, par kuru Dievs 
tev paredzējis kļūt. Pievērsies tam, un  
tad nāks arī vīrs.” Kādu reizi viņai iedeva  
nokopētu vēstuli, kurā rakstīts: „Tev vēl 
neviena nav tāpēc, ka tu neesi pilnīgi 
apmierināta manī. Tev jābūt pilnīgi apmie- 
rinātai manī, un tad, kad tu to vismazāk 
gaidīsi, es tev pievedīšu to cilvēku, kuru 
esmu tev paredzējis.” Apakšā paraksts: 
„Dievs.”

Neapšaubāmi, visu labo mūsu dzīvē 
sagādā Dievs, taču it bieži cilvēkiem tiek  
piesolīts nevis Glābējs, bet gan blakus 
lietas. Dievs no mērķa pārtop par līdzekli  
mērķu sasniegšanai. Dievs it kā pastāv,  
lai samazinātu mūsu ciešanas, nodroši-
nātu mums taisnīgumu, dotu to, ko gri- 
bam, taču nekas no tā, ko esam saņēmuši  
un kas mums arvien (cerams) sagādā 
prieku, nav sniedzis paliekošu, mūžīgu 
piepildījumu. Vai tiešām mēs domājam, 
ka mīļotais cilvēks būs tā atbilde, kuru 
meklējam? Atbilde, kura pārveidos mūsu  
dzīvi līdz nepazīšanai, kā to dažkārt attē- 
lo filmās? Nebūtu taisnīgi no mūsu nāka-
mā laulātā gaidīt kaut ko nereālistisku un 
uzvelt viņam vai viņai atbildību par to, 
cik laimīgi esam.

Mūsu Dievs mira pie krusta mūsu dēļ  
un augšāmcēlās, lai arī mums būtu mū- 
žīga dzīvība. Viņš spēj dot paliekošu, 
mūžīgu piepildījumu, bet mēs to meklējam  
cilvēciskos labumos, padarot Dievu par 
līdzekli to iegūšanai. Līdzīgi sievietei pie 
akas mēs no Dieva sagaidām brīnumaini 
piešķirtus šīs pasaules labumus, atstājot  
novārtā to, kas ir neizmērojami svarīgāks.  
Tu nekad nevari izdzert tik daudz, lai ne- 
kad mūžā vairs negribētos dzert. Agrāk 
vai vēlāk atkal gribēsies. Agrāk vai vēlāk 
atkal būs jauna vēlme vai vajadzība, kuru  
apmierināt. Tik daudzi cilvēki, kam pie- 
trūkst spēcīga pamata Dievā, pusmūžā 

saprot, cik ļoti daudz vēl gribētos sasniegt,  
kaut arī visi jaunības mērķi ģimenē, dar- 
bā un citās jomās ir piepildīti.

Patiesi, laulība ir laba, Dieva iedibinā-
ta kārtība, un mēs esam aicināti savu ģi- 
menes dzīvi veidot šādi, taču nedz lau- 
lība, nedz kāds cits laicīgs labums nedrīkst  
kļūt par elku, uz kuru koncentrējam 
savas lūgšanas un no kura sagaidām 
tādu piepildījumu, kādu var sniegt vienīgi  
pats Dievs. Nākotnes laulība nedrīkst 
kļūt tik svarīga, ka viss pirms tās ir tikai 
„gaidīšana”. No „gaidīšanas” attieksmes 
cieš mūsu attiecības ar Dievu, kurš kād- 
reiz nedod to, ko gribam, un mūsu attie- 
cības ar pretējo dzimumu, jo mēs „gai-
dām” kaut ko, kas pats no sevis nenāks.

„Gaida” arī tie, kas savu mīļoto ir at- 
raduši – viņi „gaida” kāzu dienu (un kāzu  
nakti). Taču arī šeit „gaidīšanas” skatī-
jums var vest pārpratumos. Vispirms ne- 
drīkstam aizmirst, ka nozīme ir laulībai –  
divu cilvēku uzticības solījumam Dieva 
un cilvēku priekšā –, nevis kāzām, kas ir  
tikai šī solījuma svinēšana. Ir labi un 
pareizi ievērot Dieva iedibināto kārtību 
un palikt atturīgiem savās attiecībās ar 
nelaulātu mīļoto līdz solījuma došanai –  
nevis tādēļ, lai mēs izpelnītos Dieva atzi-
nību, bet gan tādēļ, ka šāds dzīvesveids 
ir labs un svētīgs pats par sevi. Atturība 
nav nepacietīga valdīšanās līdz brīdim, 
„kad mēs beidzot drīkstēsim”. Nav jābūt  
speciālistam, lai redzētu, ka šādās domās  
un sajūtās balstītām attiecībām nav nā-
kotnes. Atturība nav arī darījums, kur tu 
Dievam dod savu šķīstību, pretī saņemot 
kādu „patiesu”, varbūt pārdabisku labu-
mu. Atturība pirmām kārtām ir laba pati 
par sevi. Tā nav domāta tikai nākamajai 
sievai vai nākamajam vīram – tā nāk par  
labu mūsu ķermenim, mūsu psihei un 
mūsu attiecībām ar Dievu. Cilvēks, kurš  
savā dzīvē pieturas pie Dieva iedibinātās 
kārtības, izsakoties psalmista vārdiem, 
„aug kā koks, stādīts pie ūdeņu strau-
mēm, – augļus tas laikā nes, lapas tam 
nenovīst, ko tas dara, viss izdodas.” 
(Ps 1:3)

Vai tad tikmēr, kamēr Dievs mums 
nav iedevis visas laicīgās svētības, ko kā- 
rojam, mēs kaut ko „gaidām”? Vai tad 
mēs kaut ko „gaidām”, kad atturamies 
no grēcīgā? Nē, mūsu sekošana Jēzum 
nav „gaidīšana”. Tāpēc negaidīsim! Lai 
Dievs mums dod piedzīvot attiecības ar  
Viņu šeit un tagad, uzticoties Viņa veido-
tajai kārtībai, – un nevis tādēļ, lai kaut 
ko par to saņemtu pretī, bet tādēļ, ka 
šādai dzīvei mēs esam radīti!

Augusts Kolms
1 Thornton, Grace. I Don’t Wait Anymore. 

03.02.2012. https://gracefortheroad.
com/2012/02/03/idontwait



2005. gadā es sāku apmeklēt mājas 
grupiņu, kurā piedalījās Jēzus draudzes 
locekļi un kuru vadīja mācītājs Viesturs 
Pavasars. Katru otrdienu tā notika mācī- 
tāja dzīvoklī Šarlotes ielā, Rīgā. Dziedā- 
jām, lūdzām, studējām Bībeli, bijām sa- 
draudzībā. Reizēm sanāca arī pastrīdē- 
ties, bet daudz ko šajā laikā iemācījā- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mies. Mācītājam uz galda vienmēr atra-
dās kristību trauks, ar kuru viņš savulaik 
bija kalpojis savā darbā Kolumbijā. Uz 
Kolumbiju viņš devās uzreiz pēc Otrā 
pasaules kara un Latvijā atgriezās 
2000. gadā. Pēc mācītāja nāves šī grupi-
ņa diemžēl ilgi vairs nepastāvēja, jo mēs 
nevarējām atrast tik spēcīgu un zinošu 
vadītāju, kāds bija mācītājs Viesturs 
Pavasars. Un nu mūžībā ir arī Viestura 
sieva Arlēna.

Kad mācītāja sieva pēc Viestura nāves  
devās prom uz Kaliforniju, viņa mācītāja 
Pavasara kristāmtrauku atstāja man kā 
piemiņu no Viestura. Man bija žēl, ka 
šis trauks stāv manās mājās un netiek 
lietots, tāpēc nolēmu to atdāvināt Jēzus  
draudzei. Es būtu ļoti priecīga, ja šis trauks  
kalpotu arī turpmāk. Kristāmtrauks ir 
kalts sudrabā un nācis no Kolumbijas.
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„Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un, redzi, tur bija kāds vīrs, vārdā 
Zakhajs, viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, 
bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas  
uzkāpa sikomores kokā, lai viņu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad 
Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacīja tam: „Zakhaj, kāp steigšus 
zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā.” Tas steigšus nokāpa un ar prieku viņu uz- 
ņēma. To ieraudzījuši, visi kurnēja, teikdami: „Pie grēcīga vīra viņš apmeties.” Bet  
Zakhajs piecēlies sacīja Kungam: „Redzi, Kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs  
atdot nabagiem, un, ja esmu no kāda netaisnīgi kaut ko izspiedis, to atdošu četr-
kārtīgi.” Jēzus viņam sacīja: „Šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir 
Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo.”” (Lk 19:1–10)

Zakhajs jeb Caķejs bija muitnieks – ierēdnis, kas sadarbojās ar to varu, kas 
konkrētajā brīdī bija pie valdīšanas. Muitnieki mēdza ņemt kukuļus un blēdīties ar 
nodokļu maksām. Tie mēdza nodarboties ar augļošanu, kur bija iespēja izmantot ie-
gūto naudu. Ja cilvēks nevarēja naudu atmaksāt, draudēja smagas sankcijas.

Interesantas lietas notiek, kad šāds cilvēks nonāk Dieva tuvumā. Dieva tuvumā 
cilvēki mainās un kļūst citādi. Zūd pasaules standarti, un pasaules varenie vairs 
nevar justies tik vareni. Caķejam it kā nekā netrūka, bet iekšā bija tukšuma sajūta. 
Vēloties saskatīt Jēzu, Caķejs vairs nedomāja par to, kā viņš izskatīsies vai kas no-
tiks. Pats galvenais bija piedzīvot Kristu.

Jēzus Caķeju uzrunā, un viņš aicinājumam atsaucas. Caķejs bija mazs cilvēks, 
grēcinieks, bet Jēzus viņu sauca vārdā. Jēzus redzēja Caķeja būtību, ne tikai ārējo. 
Kristus redz katra cilvēka iekšējo būtību, ko pasaule bieži nepamana. Kristus redz 
katru no mums. Mēs lasām, ka Caķejs, sastapis Jēzu, sāk darīt to, par ko iepriekš 
neviens nebūtu pat iedomājies, bet viņš ir piedzīvojis šo sastapšanos.

Šī sastapšanās ar Dievu mums savā sirdī ir jāpatur visu mūžu, un to nevar pazau-
dēt, citādi viss apstāsies. Dienu no dienas tā būtu jāpiedzīvo atkal no jauna.

Svēttapšana nav viens datums kalendārā, bet process visa mūža garumā!

Gunta Zemitāne

Kārlis Liepkauls

Pārdomas par svēttapšanu



Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Jānis Cepurītis, Edgars Gertners, Vita Rudzīte, Līga Dolace, Augusts Kolms, 

Dace Abakuka, Gunta Zemitāne, Kārlis Liepkauls 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 

Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676 

Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

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

Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ” 
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:
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"

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (remontam, Svētdienas skolai, Alfa kursam u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Draudzes locekļu nodevas 
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Citi izdevumi (kalendāru, evaņģelizācijas kartīšu u. c. druka)
Apkure
Palīdzības pabalsti
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Pasta izdevumi
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Elektrība
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remontdarbi
Degviela
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
LEAF izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
Reprezentācijas izdevumi (kartītes u. c.)
Atkritumu izvešana
„Rīgas ūdens”
Kancelejas preces
Sakaru pakalpojumi
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Bankas komisija
„Venden” ūdens
Grāmatas
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

7243
3636
2885

240
200

14204

3792
2398
2309

886
520
380
351
224
189
180
150
100

90
73
57
56
52
45
33
33
27
26
24
15
10

12020

2016. GADA DECEMBRA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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

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

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

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30 

Bērnu korītis 
otrdienās plkst. 17.30 

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Kora mēģinājumi 
ceturtdienās plkst. 19.30

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

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas 
mantas gan dievkalpojumu, gan draudzes 
pasākumu laikā!

MŪŽĪBĀ
Velta Anna Polmane  
(20.08.1932.–27.12.2016.)

DIEVA DĀVANA

Sirsnīgi sveicam Oskaru un 
Katrīnu Neilandus ar dēliņa  
Augusta piedzimšanu un Alisi un 
Mārtiņu Jirgensonus ar dēliņa 
Matīsa piedzimšanu.

SIRSNĪGI SVEICAM!

Lilija Stūre
Anna Pļavniece
Gatis Bikše
Valda Ranka
Aina Timermane
Spodra Kļaviņa
Malda Menika
Iveta Liepa
Jānis Kušķis

91 (04.02.)
89 (24.02.)
87 (02.02.)
84 (07.02.)
83 (02.02.)
82 (22.02.)
81 (13.02.)
80 (11.02.) 
65 (23.02.) 

KRISTĪTI
Samīrs Širmanis
Adelīna Prūse

Lūdzam informēt draudzes 
lietvedi, ja ir mainījusies 

Jūsu dzīvesvietas adrese vai 
tālruņa numurs!

Atgādinām, ka Jēzus draudzes tīmekļa  
vietnē ir iespēja noklausīties visu  

dievkalpojumu sprediķus:  
www.jezusdraudze.lv/garigamaize/audio/.


