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Ciešanu un nāves vara, kas šķita tik biedējoša, bija pārvērsta 
dzīvības uzvaras priekā.

Par sāpēm, ciešanām un nāvi parasti publiski nerunā, lai ne-
satrauktu cilvēku jūtīgos prātus, taču nu jau ir citādāk: ziņās ik 
dienas varam lasīt un klausīties vēstis par to, cik cilvēki saistībā 
ar bīstamo vīrusu atkal miruši. Tīk mums tas vai ne, šis atgādinā-
jums par nāvi, par miršanu aizsniedz mūs visus. 

Mēs vēlamies mums pasaulē atvēlēto dzīves laiku ar prieku 
izdzīvot. Tā tam arī jābūt. Bet, raugoties uz aiziešanu no pasau-
les mūžībā, mūsu sirdīs ir miers, jo Kristus ir augšāmcēlies no 
mirušajiem tieši tādēļ, lai arī mēs augšāmceltos un iegūtu mūžī-
go dzīvību.

Bībelē atrodam ļoti daudz iedrošinošu apsolījumu, kas mieri-
na un stiprina, ejot pretī tai dienai, kad arī mums būs jāsastopas 
ar nāvi. Viens no tādiem apsolījumiem, ko rakstījis apustulis Pā-
vils, skan: „Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas 
aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. 
Jo tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, 
Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.” (1Tes 
4:13–14) Lūk, arī tad, ja kādus no mūsu kristīgajiem draugiem 
pavadām mūžībā, lai arī ir sāpīgi, tomēr nav jāskumst, jo viņi ir 
devušies iemantot Dieva godību, kurā ir miers, prieks un nevai-
nojams svētums.

Nezinot nedz dienu, nedz stundu, kurā Dievs mūžībā aicinās 
mūs, arī mēs paši drīkstam saglabāt sirdī prieku, jo Kristus dzīvī-
bā patiesi ir arī mūsu dzīvība. Ieklausies, ar kādu gaišas sirds no-

skaņu apustulis Pēteris runā par mūžīgo dzīvību, ko dodamies 
iemantot: „Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, 
kas Savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar 
Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neap-
traipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs 
jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir 
sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā.” (1Pēt 1:3–5)

Mīļie draugi, ļoti vēlos jūs visus iedrošināt priecīgai, gaišai ce-
rībai, domājot par nāvi un mūžību. Aiziešana no dzīves nav no-
beigums; tā ir turpinājums mūsu vienotībai ar Kristu, kā raksta 
arī apustulis Pāvils: „Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienumēr. 
Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem!” (1Tes 4:17–18) To vēlamies 
darīt arī mēs – cits citu stiprināt, iedrošināt un iepriecināt.

Domājot par ticības stiprināšanu, par iepriecināšanu, man 
atmiņā nāca dziesma par Kunga redzēšanu. Jā, ne vien mācek-
ļiem sendienās bija dots augšāmcēlušos Kungu redzēt un, Viņu 
skatot, kļūt līksmiem – to varēsim arī mēs. Kāds ceļa posms sa-
skaņā ar Dieva gribu mums šeit, pasaulē, vēl ejams, bet tad jau 
skatīsim Kungu vaigā, un prieks būs liels.

Minētās dziesmas teksts lai mūs visus iedrošina!
Drīz, jā ļoti drīz mēs To Kungu redzēsim!
Sāpju nebūs tur, mēs To Kungu redzēsim!
Nāves nebūs vairs, mēs To Kungu redzēsim!
Aleluja! Aleluja! Mēs To Kungu redzēsim!* 
Lai visiem svētīgs Kristus augšāmcelšanās svētku laiks!

Mācītājs Erberts

* Teksts un mūzika: Andrae Crouch

Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! 
Par Jēzus mācekļiem, kad viņi bija sastapuši no mirušajiem augšāmcēlušos Kungu, ir sacīts: 
„Tad mācekļi kļuva līksmi, savu Kungu redzēdami.” (Jņ 20:20)



Mans augšāmcelšanās stāsts ir ļoti 
spēcīga liecība par patiesu Dieva eksis-
tenci un klātesamību. Kopš esmu pie-
dzīvojusi šo brīnumu, vienmēr saku: 
„Dievs ir reāls, un es par to nekad ne-
šaubīšos.” 

Stāsts sākās ar mūsu laulī-
bām, pēc kurām mums ar vīru 
uzreiz pieteicās bērniņš. Šis gai-
dīšanas stāsts bija skaists, bet 
neteikšu, ka viegls. Es nepieņē-
mos svarā, un mani ļoti uzrau-
dzīja dakteri. Visu grūtniecības 
laiku mani mocīja nelabums un 
es biju nogurusi, bet mani stipri-
nāja šī skaistā laimes sajūta par 
dzīvības radīšanas sākumu. 
Man likās, ka nav nekā skaistāka par šo 
Dieva dāvanu – mums būt vecākiem un 

man būt mammai, jo kopš 22 gadu ve-
cuma man ārsti teica, ka bērnu 

man īsti nevar būt. Un tomēr es 
varēju teikt, ka Dievs manī veido 
ko brīnišķu un es varu to glabāt 
un nēsāt zem sirds.

Pienāca diena, kad liela satraukuma 
un prieka pilni devāmies uz slimnīcu, jo 
bija visas pazīmes par bērniņa ieraša-
nos. Bija 37. grūtniecības nedēļas pirmā 
diena, bet mēs bijām mierīgi un sirdī 
droši, ka Dievs ir ieplānojis tieši šo die-
nu. Visu laiku, kamēr Alberts nāca pa-
saulē, mēs ar vīru bijām viens otram un 
bijām lūgšanās, taču neiztika bez kom-
plikācijām – diemžēl tās man bija diez-
gan lielas. Slava Dievam par izlieto žē-
lastību pār mūsu bērnu, jo Alberts 
piedzima vesels un stiprs puika. 

Tomēr pēc visa tā, kas notika, lai 
mūsu varenais puika pie mums ieras-
tos, man bija tik grūti, ka mans gars 
mani uz mirkli atstāja un es nonācu 
tādā vietā, kur nekad nebiju bijusi. Es 
īsti neatceros sīkumus un nespēju ap-
tvert, kā es varēju piedzīvot tik daudz 

sajūtu, jo tas bija mirklis, līdz es izdzir-
dēju vīra balsi un sapratu, ka Dieva 
plāns nav mani atraut no zemes dzīves. 
Es atceros to vietu, kur atrados, un tā 
bija kāda man līdz tam nezināma vieta, 
kur es jutos labi. Es zinu, ka tas bija 
Dievs, ko es piedzīvoju. Nebija pasaku 
tēlu un vīriņa uz mākonīša; tā drīzāk 

bija pilnības, drošības, miera un 
mīlestības sajūta. Šī sajūta bija 
neaprakstāmi skaista, mīļa un 
drošības piepildīta. Atceros: bija tā, 
ka neko citu es vairs negribēju – gribēju 
būt tur, jo tur bija tik pārpilns miers. 
Bet tad es atgriezos. Es vienmēr saku, 
ka mani atsauca atpakaļ vīra balss, bet 
zinu, ka Dievs man deva iespēju dzīvot.

Šogad 1. martā Albertam bija trešā 
dzimšanas diena. No rīta pamodies, 
mans dēls skaļi iesaucās: „Mammīt, šo-
dien ir mana dzimšanas diena!” Viņš ie-
lēca man klēpī un mīļi teica: „Daudz lai-
mes dzimšanas dienā, mammīt! Es mīlu 
tevi.” Šī diena vienmēr būs mūsu ģime-
nes dzimšanas diena, jo tā tas arī ir.

Augšāmcelšanos var piedzīvot, ne 
tikai nomirstot un pieceļoties no miro-
ņiem. Augšāmcelšanās iespēju Dievs 
mums dod visu laiku, katru dienu, īpaši 
ļaujot to izbaudīt šajā laikā, kad par 
mums nomira un augšāmcēlās Kristus. 
Mana ticība ir augšāmcelta Dieva žēlas-
tības dēļ! Mana ticība un reizē es pati. 
Es zinu, ka Dievs IR. Es to zinu, jo esmu 
Viņu piedzīvojusi ne reizi vien. Bailēs, 
sāpēs, mīlestībā, piedošanā, pieņemša-
nā un katrā solī, ko pavadu dzīvojot. Es 
pazīstu Viņa mīlestību un esmu aug-
šāmcelta ticībā. Zīmīgi, ka dēls mums 
piedzima gavēņa laikā un šo visu es pie-
dzīvoju šajā skaistajā un vienlaikus ar 
ciešanām piepildītajā laikā. 

Paldies Dievam par Viņa vareno žē-
lastību, kurā varam dzīvot katru savas 
dzīves dienu. Slava Dievam par Viņa mī-
lestību, ko Viņš ir izlējis mūsu ģimenē.

Kristus ir augšām cēlies! Patiesi aug-
šāmcēlies!

Ilna Dekante

„Augšāmcelšanās iespēju 
Dievs mums dod visu 

laiku, katru dienu, īpaši 
ļaujot to izbaudīt šajā laikā, 
kad par mums nomira un 
augšāmcēlās Kristus. ”
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Ir svētdienas rīts. Jau agri saņemu 
pamudinājumu doties uz slimnīcu, lai 
apmeklētu Daci Bondari-Zillapu. Domās 
apsveru – varbūt pēc dievkalpojuma –, 
taču mani pārņem sajūta: jāiet tūlīt.

Dodos ceļā. Lai gan brauciens līdz 
Latvijas Onkoloģijas centram aizņem 
nieka 10 minūtes, domās esmu notiku-
mos, kas saistās ar Daci gada garumā. 

Dieva vadību dzīves gājumā Dace 
bija piedzīvojusi jau senāk, taču, kā tas 
dažkārt notiek, ir brīdis, kad Tēvs vada 
jaunā ceļā. Mūsu draudzē Dace ienāca 
pēc Alfa kursa. Ticības dāvanu un pār-
liecību par pestīšanu satvērusi, viņa 
bija enerģijas pilna – atrada savu vietu 
un kalpošanas jomu draudzē un darbo-
jās, nesot svētību citiem. Mums diako-
nijā bija tā laime kopā kalpot un iepazīt 
viņu tuvāk.

Pagāja pavasaris un vasara, pienāca 
rudens. Slimība, kas jau vairākkārt dzī-
ves laikā bija ārstēta, pieteicās no jau-
na. Daces fiziskais spēks gāja mazumā, 
bet ticība auga un nostiprinājās. Tas vi-
siem bija skaidri pamanāms. Ziemas 
tumšie mēneši pagāja sāpēs, vairākas 
reizes esot slimnīcā, bet arī piedzīvojot 
cerību un Dieva žēlastības dāvanas.

Ir 7. februāris, plkst. 9.15. Ieeju On-
koloģijas centra Paliatīvās aprūpes no-
daļā, kur jau vairākas dienas atrodas 
Dace. Aiz aizslietņa, kas nolikts pie vi-
ņas gultas, lai norobežotu no blakus 
gultiņas, uz galda smaržo vakar atnes-
tie vārda dienas ziedi. 

Vēl vakar Dace, pārlikusi kājas pār 
gultas malu, bija sarunājusies ar ciemi-
ņiem. Šorīt sastopu viņu gultā, ar skā-
bekļa masku uz sejas un nemaņā. Acis 
blāvas un puspavērtas, viņa elpo lēni 
un smagi.

Aizsūtu mācītājam īsziņu, lai dievkal-
pojumā aizlūdz, un atveru Bībeli. Dacī-
tes elpas vilcieni kļūst aizvien retāki un 
seklāki. Skaļi lasu Jāņa evaņģēlija 3. no-
daļu: „Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā 
skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas 
nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas pie-
dzimis no Gara.” (8. p.) 

Pēc mirkļa paraugos uz Daci – viņas 
acu skats ir pārvērties. Tas raugās pāri 
manam plecam tālumā. Elpa kļūst vien-
mērīgi viegla, un sejas vaibsti neliecina 
par sāpēm un tik tuvo nezināmo... Es 
lasu tālāk: „Jo neviens nav uzkāpis de-
besīs kā vienīgi tas, kas no debesīm no-
kāpis – Cilvēka Dēls.” (13. p.)

Dace sakustina roku. To satveru 
savā, un lūdzam „Mūsu Tēvs”. Pēkšņi 
saprotu, ka viņai ir dots redzēt ko īpašu. 
No viņas skatiena nojaušu, ka man aiz 
muguras ir KĀDS, kas mums abām dod 
mieru un apņem ar neaprakstāmu sil-
tumu. Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Mieri-
nātājs un Pestītājs. 

Caur asarām lasu: „Jo Dievs tā pa-
sauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzi-
mušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, 
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvī-
ba.” (16. p.) Dacītes vienmērīgā elpa ap-
klust, apgarotā un apskaidrotā seja vēl 
liecina par tikko piedzīvoto svētlaimi, 
bet acīs vairs nav tā atspīduma, ko re-
dzēju pirms mirkļa. 

Pulkstenis rāda 10.00. Baznīcās ir sā-
cies dievkalpojums. Dievs kalpo jums.

Viņš kalpo arī mums šeit, mazā palā-
tā, aiz aizslietņa, – tik īsti un personīgi. 
Dacei tas ir mirklis pirms Mūžības, bet 
man – stiprinājums līdz tai. 

...būt mirkli pirms Mūžības! 

Pateicībā
Jolanta Cukure

Būt līdzās...
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Mēdz teikt: ja vēlies ieskatīties 
acīs dzīves patiesībai, ieskaties 
kapā, kur tikko guldīts cilvēks. Par 
ko jums liek aizdomāties nāve?

Erberts Bikše: Kā mācītājam man ir 
nācies būt daudzos atvadu svētbrīžos, 
un tie ir ļoti labi brīži, jo parasti visi sa-
nākušie uz brīdi ir izcelti ārā no strau-
jās ikdienas dzīves. Klusumā un mierā 
cilvēki pārdomā nāves realitāti. Šķiet, 
šādos brīžos ikviens aizdomājas, ka arī 
es taču kādu dienu miršu, turklāt nezi-
nu, kad. Šajos brīžos ir liela atvērtība 
klausīties tajā, ko saka mācītājs.

Pēteris Bikše: Jā. No personiskās 
pieredzes varu sacīt, ka bērēs esmu 
pārdomājis savu dzīvi saistībā ar tā cil-
vēka dzīvi, kurš ir aizgājis. Šajos brīžos 
savu dzīvi var redzēt daudz skaidrāk un 
ir vieglāk saskatīt, kur esmu velti stei-
dzies vai strīdējies. Uz nāves fona tas 
kļūst mazvērtīgs. 

Pēteris Dekants: Bērēs lielākā daļa, 
šķiet, jūtas līdzīgi. Pārdomas par dzīvi 
bērēs raisās instinktīvi. Kāds varbūt 
aizdomājas, ka skrien pārāk strauji, cits 
turpretī, ka sēž uz vietas. Bēres veselīgi 
atgādina par prioritātēm. Tomēr visi 
cilvēki nav vienādi. Piemēram, mani 
bēres motivē vairāk nekā Jaungads, 
kad ir ierasts apņemties kaut ko dzīvē 
mainīt. Domājot par šo jautājumu, prā-
tā nāk stāsti par samurajiem. Viņu ko-
deksā nāves apzināšanās un apcerēša-
na bija ļoti nozīmīga, lai atsijātu dzīves 
nesvarīgos sīkumus un skatītos uz dzī-
vi plašāk.

Kā tas nākas, ka uz mirkli dzīves 
vērtības ieraugām, bet pēc bērēm 
šīs atziņas tikpat ātri pagaist?

E. Bikše: Tas ir tāpēc, ka cilvēku ik-
dienā pietrūkst tādu kluso un mierpil-
no brīžu, kad šos jautājumus pārdo-
māt. Senie baznīctēvi mudināja katru 
dienu atcerēties, ka esam mirstīgi. Baz-
nīcas tradīcijā, piemēram, vakara lūg-
šanās, bieži atrodami tādi vārdi kā „dā-
vini man, Kungs, svētīgu nāvi, ja man 
jāaiziet”. 

Kāpēc cilvēki paraduši domāt – ja 
nomirst mazs bērns, tad viņš aizgā-
jis pāragri, savukārt, ja nomirst 
sirmgalvis, tad jau „viss kārtībā”? 

P. Bikše: Varbūt tāpēc, ka vecāks cil-
vēks ir daudz ko pieredzējis un viņam 
bijis dots daudz vairāk nekā jaunam 
 cilvēkam, kurš aizgājis bojā. Cilvēciski 
vērtējot, mēs sevi ieliekam mirušā vie-
tā un mums sevis un aizgājušā kļūst 
žēl. 

P. Dekants: Cilvēki baidās no nezi-
nāmā. Mēs visi esam redzējuši, kā ir uz 
zemes, bet neviens nezina, kā būs pēc 
nāves. Būt kopā ar ģimeni, bērniem un 
draugiem, nest dzīves atbildības – tas 
ir forši. Ja tas tiek atņemts, mums šķiet, 
ka situācija kļūst sliktāka. Pēcnāves 
dzīves kontekstā vecums, kurā cilvēks 
nomirst, nemaina to, kur viņš nokļūst. 

Erbert, no tavas mācītāja piere-
dzes – kā vislabāk stiprināt sērojošu 
sirdi?

E. Bikše: Kad cilvēks pārdzīvo šķir-
šanos, dažkārt daudz vārdu nemaz ne-
vajag. Tādos brīžos vārdi neko īpaši ne-
nozīmē – daudz svarīgāk ir vienkārši 
būt līdzās. Būt līdzās tā, lai cilvēks sajūt 
patiesu mīlestību, pievērstību, pleca 
sajūtu; to var apliecināt pat acu skats. 
Vārdos varam īsi apliecināt, ka ir Kris-

tus, kurš dāvina mūžīgo dzīvību, ja mēs 
Viņam uzticamies. Tā ir cerība, raugo-
ties uz aizgājēju un arī uz savu dzīvi. 
Mūsu pašu vārdi par nožēlu dažkārt ir 
ļoti sekli. 

P. Dekants: Ja paskatāmies godīgi, 
mēs attiecībās ar Dievu esam viens 
pret vienu. Jā, mums ir draugi, ģimene, 
kolēģi – tie ir laikabiedri, bet attiecībās 
ar Dievu mēs esam vieni. To, kā tieši 
mēs iekšēji jūtamies, līdz galam nesa-
jutīs ne mamma, ne sieva, ne bērns. 
Tas ir dots tikai tev pašam. Tāpēc, kādu 
mierinot, mēs spējam pateikt tikai to, 
ko paši vēlētos dzirdēt. Nav teikts, ka 
tas palīdzēs kādam citam. 

P. Bikše: Bībelē lasām: kad Ījabs 
zaudēja visu, viņam līdzās bija draugi, 
kuri neko neteica. Tā ir – šādos brīžos 
bieži nevaram pateikt neko. 

Kaspars Dimiters kādai no savām 
kompozīcijām devis nosaukumu 
„Nāve ir dzimšanas diena”. Kā nāve 
var būt dzimšanas diena?

E. Bikše: Bībelē, Salamana mācītāja 
grāmatā, ir atrodami vārdi, ka mirša-
nas diena ir labāka nekā piedzimšana. 
Pirmajā brīdī šie vārdi šķiet jocīgi. Kā 
tos saprast? Kad mēs piedzimstam, 
mēs piedzimstam dzīvei grēkā kritušā 
pasaulē, kurā būs skaistums un prieks, 
bet arī bēdas, ciešanas un sāpes. Tur-
pretī, aizejot mūžībā, mēs piedzimstam 
dzīvībai, kura nekad vairs nebeigsies. 
Tur nebūs ievainojumu un sāpju. Ja uz-
ticamies Bībelei, tad zinām, ka tur būs 
miers, prieks un svētums. Šādā nozī-
mē, šķiet, nāve ir dzimšanas diena. Zi-
not to, ka nekādu bēdu vairs nebūs, tā 
varētu būt izcila prieka diena. Tomēr 

Katru dienu 
atcerēties, ka 
esmu mirstīgs
Par ko jums liek domāt nāve? Vai tās ir beigas vai jauns sākums? Par šiem 
jautājumiem aicinājām diskutēt Jēzus draudzes mācītāju ERBERTU BIKŠI 
un draudzes locekļus, divus Pēterus, PĒTERI DEKANTU un PĒTERI BIKŠI. 

Edgars Gertners
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gribu piebilst: šādu dienu piedzīvos tie, 
kuri tic Kristum kā mūžīgās dzīvības 
dāvinātājam. Jāatgādina, ka nāve var 
būt arī solis pretī mūžīgai atšķirtībai no 
Dieva un tur nekāda prieka nav.

P. Bikše: Tā ir viena no lielākajām 
atšķirībām no pārējās pasaules, ka 
kristiešiem nāvē ir cerība. Stāvot pie 
miruša cilvēka kapa, ļoti daudz ko pa-
saka tas, cik daudz cilvēku ir atnākuši 
uz bērēm. Vai arī tas, ko atnākušie par 
aizgājēju saka. Reizēm pēc bēru mie-
lasta ir sajūta, ka tie ir bijuši svētki: šis 
aizgājējs ir noskrējis skrējienu līdz ga-
lam un ar šī cilvēka piemēru varam tikt 
stiprināti, sev uzticēto skrējienu turpi-
not.

P. Dekants: Kasparam Dimiteram ir 
arī dziesma „Skumjais prieks”, un tajā ir 
vārdi „tikai skumjas zina, kāds ir mans 
prieks”. Līdzīgi ar dzimšanas dienām – 
mums par tām ir prieks, bet vienlaikus 
skumjas, ka gadu kļūst vairāk. Ja cilvē-
ka dzīvi var salīdzināt ar auto: ir tei-
ciens, ka cilvēks ir priecīgs tikai divas 
dienas – tad, kad auto nopērk, un tad, 
kad to pārdod. Arī cilvēka dzīvē bērnī-
bā ir prieks šo pasauli iepazīt un vecu-
ma nogurumā – to pamest.

Kāpēc ir nepieciešama dzīve pēc 
nāves, kas nekad nebeidzas? Kāda 
no tās jēga?

P. Dekants: Bībelē pēcnāves dzīve ir 
aprakstīta, bet ar cilvēcisko prātu mēs 
to līdz galam nespējam aptvert. Mums, 
kristiešiem, šajā pasaulē ir uzdevums 
vairot gaismu. Arī pēc nāves mēs katrs 
piemetam dzirkstelīti lielajā ugunskurā. 

E. Bikše: Īstenībā jau mūžīgajai dzī-
vei nav alternatīvas. Vai kāds cilvēks 
spēj pateikt: „Es nevēlos dzīvot,” – un 
tajā brīdī izgaist? Dievs ir radījis cilvē-
ku, lai viņš dzīvotu mūžīgi. Tad jau mēs 
varam jautāt: kāda jēga dzīvot pasaulē? 
Te taču mēs jēgu atrodam. Šeit cilvēki 
parasti vēlas dzīvot, ja iespējams, labi, 
skaisti un ilgi. Ticu, ka jēga ir ietverta 
pašā Dieva radītajā dzīvībā. Dzīvība 
mūsos ir, un tā pati labi zina, ka tās tur-
pinājums ir mūžībā. Kā cilvēki mēs va-
rētu protestēt un iebilst, bet tas neko 
nemaina. Dievs, dāvinot dzīvību, ir de-
vis jēgu, un šī jēga ir pašā dzīvībā. 

P. Bikše: Piekrītu. Daudz kas šajā 
pasaulē norāda uz to, ka ir kaut kas vai-

rāk. Pasaulē daudziem notikumiem pēc 
mūsu saprašanas nav atrisinājuma, bet 
mēs ticam, ka reiz Dievs nāks un visu 
piepildīs. Redzam, ka visos laikos ir bi-
jusi cīņa starp labo un ļauno. Viens pie-
mērs, kāpēc nepieciešama pēcnāves 
dzīve: tajā Dievs īsteno un parāda savu 
taisnīgumu.

Godīgi sakot, ikdienā es nedomā-
ju par nāvi un debesu valstību. Tai 
nav izšķirošas nozīmes manā paļāvī-
bā uz Dievu. Kas jums dod ticību, ka 
debesu valstība ir īsta?

E. Bikše: Jebkurā reliģiskajā tradīcijā 
ir pēcnāves dzīve. Priekšstati par to, 
kas mūs gaida pēc nāves, ir miglaini, 
taču ir apjausma, ka tur kaut kas ir. Pie-
mēram, senie ēģiptieši gāja pie Anubi-
sa, latviešu mitoloģijā par veļu māti 
tiek uzskatīta Māra. Tas, kas man liek 
uzticēties, ka Bībelē aprakstītā debesu 
valstība ir īsta, ir Svētie Raksti jeb pati 
Bībele. Bībele sākas ar vārdiem „iesā-
kumā Dievs”, un tam seko ceļojums 
cauri Bībelei līdz Jāņa atklāsmes grā-
matai, kas noteikti un skaidri parāda, 
kas šo pasauli gaida tās beigās, un aiz-
ved mūs līdz jaunām debesīm. Šī spēcī-
gā atklāsme, kas ir sasummējusies glā-
bējā Kristū, man dod drošību un 
pārliecību. 

P. Bikše: Galīgo pārliecību, šķiet, ie-
dod Svētais Gars. 

Bībelē izskan aicinājums krāt 
mantu debesīs. Kā mēs katrs prak-
tiski to „debesu mantu” varam krāt, 
un kur mēs to debesīs liksim?

E. Bikše: Ījaba grāmatā ir sacīti labi 
vārdi: kails es esmu nācis no savas mā-
tes klēpja un kails es aiziešu. Cilvēkiem 
zārkā mēdz ielikt kādas mīļas lietas, 
taču apzināmies, ka tam nav nākotnes. 
Debesu mantas krāšana notiek, ja uzti-
camies Dievam un sekojam Kristum. 
Tādā dzīvē īstenojas viss, ko Kristus ir 
sacījis. Piemēram, Vēstulē kolosiešiem 
Pāvils saka: jūs zināt, ka tas Kungs par 
atmaksu jums dos debesu mantojumu. 
Manuprāt, debesu mantas tās pašas 
Dieva dotās svētības un dāvanas vien 
būs. Turpat tālāk Vēstulē kolosiešiem 
Pāvils saka: visu, ko darāt, dariet no 
sirds kā tam Kungam, ne cilvēkiem. Šī, 
manuprāt, ir tā praktiskā rīcība, kas no 
mums tiek gaidīta. 

Kristus upura atzīšana kristīgajā 
ticībā ir vienīgā biļete uz debesu val-
stību. Kāpēc, jūsuprāt, Dievs izrau-
dzījies tieši šādu ceļu – nāvi?

E. Bikše: Es nezinu, jo teorētiski 
Dievs varēja izvēlēties arī jebkuru citu 
veidu. Tomēr mēs zinām, ka brīvprātīgi 
pienests upuris spēj sniegt atbrīvoša-
nu un dzīvību. Tas ir pierādījies pat cil-
vēku attiecībās, piemēram, kad cilvēks 
ir gatavs atdot savu dzīvību, lai kāds 
cits tiktu glābts. Bībelē lasām, ka pašā 
sākumā, vēl Ēdenes dārzā, Dievam bija 
jāupurē dzīvnieki, lai ar to ādām ļoti 
burtiski aizsegtu grēkā kritušo cilvēku 
kailumu. Grēkā kritušo cilvēku aizsegs 
tika iegūts caur asinīm. Te mēs nonā-
kam pie Kristus. Viņam bija jānomirst, 
lai tiktu aizsegti cilvēku grēki. Tas dar-
bojas – ikdienā to piedzīvojam kā grēku 
piedošanu. Vai šis ceļš ir labs vai slikts – 
ne man spriest, taču tas viennozīmīgi 
dod atrisinājumu. 

P. Bikše: Mācītājs Intars reiz spredi-
ķī sacīja: piedošana vienmēr kādam 
kaut ko maksā. Grēka alga ir nāve, un 
tas bezdibenis ir tik dziļš un cilvēkam 
nepārvarams, ka nekā cita tikpat dārga 
kā Kristus nāve nav. Tas ir spēcīgākais, 
kas jebkad ir noticis. 

P. Dekants: Cilvēkiem šķiet, ka dzī-
vība ir dārgākais, ko var atņemt. Arī 
Kristus ir sacījis, ka nav lielākas mīlestī-
bas par to, ka tiek atdota dzīvība par 
saviem draugiem. Šis ceļš, manuprāt, ir 
īpaši uzsvērts, lai mēs spētu saprast, 
ka par mūsu izglābšanu Dievs ir sa-
maksājis nevis miljonu vai miljardu, bet 
pašu augstāko cenu. 

Ko mēs katrs varam darīt, lai de-
besīs būtu nevis vieni, bet satiktu 
arī savus mīļos?

E. Bikše: Mēs varam un esam aici-
nāti par šiem cilvēkiem lūgt. Otrs – ap-
kārtējiem ir svarīga mūsu kā kristīgu 
cilvēku liecība ar darbiem, ticību un tās 
svinēšanu. Parasti vislielāko iespaidu 
atstāj kāda cilvēka dzīves piemērs, 
 tāpēc reizēm jāatturas no ātriem vār-
diem, kas it kā apliecinātu mūsu ticību, 
un tā vietā jādomā, kā savu ticību parā-
dīt ar rīcību. Jo biežāk tas notiks, jo vai-
rāk cilvēkos radīsies interese uzzināt 
par Dievu, un debesis pildīsies ar ticībā 
Kristum izglābtajiem.
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Vārds „augšāmcelšanās” ir ne vien 
Kristus augšāmcelšanās svētku īstenais 
prieka iemesls, bet tas ir arī izšķiroši 
svarīgs mūsu katra kristīgajā ticībā. Tik 
svarīgs, ka apustulis Pāvils par to ir tei-
cis: „Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad 
jau veltīga ir mūsu sludināšana un veltī-
ga jūsu ticība.” (1Kor 15:14)

Izcilais kristīgais apoloģēts K. S. Lūiss, 
šo tik svarīgo augšāmcelšanās tēmu 
apskatīdams plašāk, savulaik vienā no 
savām grāmatām ir rakstījis: „Tas neno-
liedzami ir kristietības svarīgākais 
fakts, ka noteikts skaits cilvēku saskaņā 
ar viņu pašu vārdiem ir pieredzējuši 
augšāmcelšanos.” Taču ir arī ļoti svarīgi, 
ka mēs esam skaidrībā, ko šie ļaudis, tā 
liecinādami, ar to domāja. Mums būtu 
jāsaprot: viņiem augšāmcelšanās bija 
kas daudz vairāk par Lieldienu rīta noti-
kumiem, kuri aizsākās brīdī, kad sievie-
tes gāja un atklāja, ka Jēzus kaps ir 
tukšs. Augšāmcelšanās, par ko runā šo 
notikumu liecinieki, bija viss process 
kopumā. Tā bija viņu sastapšanās un 
komunikācija ar miesā augšāmcelto 
Kristu no augšāmcelšanās rīta līdz Viņa 
debesbraukšanas dienai, bet, piemē-
ram, apustuļa Pāvila gadījumā arī vēl 
pēc tam.

Starp citu, tieši ar šo faktu, kā raksta 
K. S. Lūiss, saistās kāda problēma, pro-
ti, bieži vien pat mēs, kristieši, sirds dzi-
ļumos par augšāmcelto Kristu nemaz 
nedomājam kā par cilvēku. Mums šķiet, 
ka Viņš pēc augšāmcelšanās ir savā vei-
dā „izmiesojies”. Jā, mēs domājam, ka 
augšāmcelšanās patiesībā ir pretējs 
process inkarnācijai. Tas arī ir viens no 
galvenajiem iemesliem tam, kāpēc cil-
vēkus gluži dabiski tracina jebkurš atgā-
dinājums par augšāmceltu mirušo, jo 

tas mūsos neizbēgami izraisa daudz ne-
ērtu jautājumu.

Patiešām – apzināti vai ne, bet mūsu 
pirmā sajūta ir tāda, ka Kristus ķerme-
nis savā ziņā nemaz nav īsts, tas ir tikai 
iedomāts, šķietams – Dievs to vienkārši 
ir atsūtījis, lai pārliecinātu mācekļus par 
patiesībām, kuras nekā citādi nevarētu 
tikt pavēstītas.

Bet kas gan tās būtu par patiesībām? 
Vai vēstījums par to, ka pēc nāves turpi-
nās kaut kāda viscaur garīga eksisten-
ce? Ja tā, tad kādēļ gan parādīties miesī-
gā atveidā un ēst zivi? (Lk 24:41–43) 
Kaut kādā ziņā augšāmceltais Kristus 
tiešām līdzinās garam vai spokam – 
Viņš parādās un nozūd. Pat aizslēgtas 
durvis Viņam nav šķērslis ( Jņ 20:19). 
Taču Jēzus pats uzstājīgi apliecina, ka 
Viņš nav „gars”, bet gluži pretēji – Viņš ir 
ķermenisks, miesisks. (Lk 24:37, 39–40). 
Tāpat, ja Jēzus miesīgais veidols būtu 
bijis tikai šķitums, tad pavisam nav sa-
protams, kāpēc mācekļi Viņu vairākkārt 
neatpazina ( Jņ 20:15, Jņ 21:4). Pat ja pie-
ņemtu, ka Dievs Jēzu tiešām būtu sūtī-
jis kā sava veida vīziju, vai tad Jēzus ne-
būtu varējis izskatīties kaut mazliet 
līdzīgāks pats sev, lai mācekļi Viņu atpa-
zītu uzreiz? Vai patiešām Tas, kurš ir ra-
dījis visas sejas, nebūtu varējis piestrā-
dāt, lai padarītu labāk atpazīstamu to 
vīru, kas bija Viņš pats?

Taču Kristus augšāmcelšanās noti-
kums – starp visām daudzajām idejām 
un mācībām, ko vien cilvēce ir lolojusi 
par tā saukto dvēseles nemirstību, 
garu pasauli un aizkapa dzīvi, – kā reali-
tātei atbilstošu apstiprina vienīgi jūdu 
izpratni un mācību, kas balstīta Vecās 
Derības praviešu pravietojumos. Viņi 
ticēja, ka reiz pienāks Tā Kunga diena. 

Un, kad tas notiks, tad mirušie, taisnie, 
tiks augšāmcelti ( Jes 26:19), lai valdītu 
un dzīvotu jaunajā Dieva pasaulē kopā 
ar Taisnības Ķēniņu – nevis kā rēgi, bet 
kā īsteni cilvēki, kas met ēnu saules 
gaismā un rada troksni, staigājot pa 
 grīdu.

Tātad apustuļi un evaņģēlisti, Jaunās 
Derības autori, sludinot Kristus aug-
šāmcelšanos, bija pārliecināti, ka viņi 
redz un piedzīvo tieši to. Precīzāk – 
pašu šī procesa sākumu. Un tieši to viņi 
apliecina, ka Kristus pēc savas nāves 
nepārgāja kādā tīri garīgā eksistencē, 
tieši tāpat kā Viņš arī neatgriezās dabis-
kajā, mums pazīstamajā dzīvē, kā tas 
savulaik bija noticis ar augšāmcelto 
 Lācaru. 

Jēzus dzīve pēc augšāmcelšanās bija 
pilnīgi jauna – līdz šim nepazīta un ne-
redzēta. Miesa, kas dzīvo šajā jaunajā 
veidā, ir un vienlaikus arī nav līdzīga tai, 
kāda tā bija pirms tam, kādu to Jēzus 
draugi pazina pirms krustā sišanas. Tai 
ir pilnīgi citas attiecības ar laiku un tel-
pu, bet tā no tiem nav atdalīta. Tā ir pil-
nīgi jauna radība un jauna cilvēciska 
esamība, ko priekšvēsta un piesaka 
Kristus augšāmcelšanās.

Šie jaunās Dieva pasaules atspulgi ir 
bijuši nemitīgi klātesoši arī mūsu taga-
dējā pasaulē, kur notikumus, kas vēl ti-
kai būs, priekšvēsta un laikam pa priek-
šu apstiprina citi notikumi. Tas ir līdzīgi 
kā ar sniegpulkstenītēm, kas uzplauk-
damas liecina par tuvojošos pavasari, 
kaut pats pavasaris vēl nav pienācis.

Tātad, sludinot miesas augšāmcelša-
nos, kristietība mums māca, ka Debesis 
un dzīve Dieva jaunajā pasaulē, kas ir 
mūsu kristīgās ticības galamērķis, ku-
ram pats Kristus ved pretī visus savus 

Es ticu uz ..  
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo 
dzīvošanu! (Apustuļu ticības apliecība)

KO PAR TO 
SAKA BĪBELE...
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mācekļus, ir ne tikai gara, bet arī mie-
sas stāvoklis. Līdzīgi arī, šajā pasaulē 
dzīvojot, mēs nekad neatrodamies tikai 
un vienīgi abstraktā gara stāvoklī. Lai 
gan pats Kristus ir sacījis, ka Dieva val-
stība ir mūsos un mūsu vidū, tomēr 
vienlaikus tie, kas Viņā klausījās, stāvēja 
ar abām kājām uz Dieva radītās zemes, 
zem Viņa radītās saules, viņu radītajos 
ķermeņos darbojās sirds un plaušas un 
Kristus atveidu un balsi līdz mācekļiem 
atnesa fotoni un skaņas viļņi. Arī tajā 
nākotnē, ko Dievs mums ir atklājis un 
paredzējis, mums būs nevis jānovelk 
miesa, bet jātop ietērptiem jaunā mie-
sā, mums būs nevis jāpiedzīvo bezmie-
siska eksistence kādas nekurienes vidū, 
bet jāsasniedz apsolītā zeme.

Šajā ziņā Jēzus augšāmcelšanās nav 
atdalāma no Viņa debesbraukšanas, 
kad augšāmceltais Jēzus tiek pacelts un 
uzņemts debesīs (Apd 1:9–11, Mk 16:19). 
Jēzus aiziet, Viņa paša vārdiem runājot, 
lai sataisītu mums vietu ( Jņ 14:1–3). 
Acīmredzot tas nozīmē, ka Viņš gatavo 
jaunās debesis un jauno zemi 
(2Pēt 3:13, Atkl 21:1), kas piemērotas 
Viņa paša jaunajai, apskaidrotajai, cilvē-
ciskajai esībai un kas Viņā derīgas arī 
mums.

Skaidrības labad jāuzsver, ka par šo 
jauno Dieva pasauli, kas pēc Radītāja 
ieceres tiks atjaunota tās sākotnējā vei-
dolā, mēs tiešām nezinām daudz. Pro-
tams, mums ir pavēstīts, piemēram, tā 
sauktais Kristus apskaidrošanas noti-
kums (Mt 17:1–13). Tas nenoliedzami ir 
viens no spilgtākajiem nākotnes īstenī-
bas vēstnešiem: tik īpašā Kristus dieviš-
ķās būtības pagodināšanās cilvēciskajā 
miesā vienlaikus ir atblāzma no tās nā-
kamās godības, ko mantosim arī mēs, 
kas ticībā uz Kristu tiksim augšāmcelti. 
Tieši to apliecina apustulis Jānis, sacī-
dams: „Mīļotie, tagad mēs esam Dieva 
bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs bū-
sim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, 
mēs būsim līdzīgi viņam, mēs redzēsim 
viņu tādu, kāds viņš ir.” (1Jņ 3:2) Attiecī-
bā uz visu pārējo, par ko mums nav 
dota skaidra un nepārprotama Svēto 
Rakstu atklāsme, mūsu uzdevums ir 
nevis nodarboties ar minēšanu, bet 

vienkārši atzīt savu nezināšanu. 
Kā jau iepriekš teikts, vismaz sākot-

nēji mums ir ļoti grūti ieraudzīt un atzīt 
augšāmceltā Kristus un arī mūsu pašu 
nākotnes dzīvi Viņā kā viscaur miesīgu 
dzīvi. Daudz dabiskāk un saprotamāk 
šķiet, ka visi stāsti par Dieva jauno pa-
sauli, par Viņa atjaunoto un augšāmcel-
to radību ir drīzāk metaforiski – simbo-
liski. Bet tā tas nav! 

Tieši to mums māca augšāmcelša-
nās vēsture, kas liecina un uzsver: aug-
šāmceltajam Kristum varēja pieskar-
ties, Viņš bija saistīts ar laiku, vietu un 
telpu. Tas nozīmē, ka šī jaunā Dieva ra-
dība, kas laikam pa priekšu ir mums at-
klājusies un parādījusies Jēzū Kristū, ir 
cieši saistīta ar tagadējo radību. No vie-
nas puses, tas tiešām ir kaut kas pilnīgi 
citāds, jauns un līdz šim neredzēts, bet 
vienlaikus tas ir tieši tas pats Jēzus un 
tie būsim arī tie paši mēs, tikai brīnišķī-
gi pārvērsti.

Patiesi – augšāmcelto cilvēku dzīvi 
Dieva jaunajā, nākotnes, pasaulē, kur 
pirmais no dzīvajiem ir pats Kristus, 
mums ir daudz grūtāk iztēloties, nekā 
varētu šķist, jo tā ir pilna ar pašlaik 
mums tikai daļēji saprotamām lietām, 
kuras mēs līdz galam nespējam sa-
prast. Par to runā arī apustulis Pāvils: 
„Mēs tagad redzam neskaidri, kā rau-
dzīdamies atspulgā, bet tad [redzē-
sim] – vaigu vaigā; tagad es atzīstu daļē-
ji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu 
atzīts.” (1Kor 13:12) Taču tas, ko mēs, 
Kristus ticīgie, varam zināt pavisam 
droši: „Mēs piederam debesīm, no ku-
rienes mēs ar pacietību gaidām glābēju 
Kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu 
zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa 
godības miesai, darbojoties tam spē-
kam, kas spēj visu pakļaut viņam.” 
(Flp 3:20–21)

Tātad Kristus, kurš ir Dieva jaunās 
radības pirmdzimtais, pats mūs pārvei-
dos, lai mēs būtu līdzīgi Viņam, un tas ir 
daudz vairāk, nekā mēs varētu uz-
drīkstēties cerēt. Kā tas būs? Pašlaik tas 
ir un paliek noslēpums. Vienīgais, ko 
par šo nākotnes pieredzi varam pateikt 
pilnīgi droši: „Ir tā, kā rakstīts: ko nevie-
na acs nav redzējusi un neviena auss 

nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī 
nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, 
kas viņu mīl.” (1Kor 2:9) Tātad varam zi-
nāt to, ka mēs, kas ticībā sekojam 
Jēzum, būsim kopā ar visuspēcīgo Jēzu 
dzīvē, kurai vairs nebūs beigu, kad būs 
jaunās debesis un zeme. Un mēs būsim 
līdzīgi Viņam – jaunā, apskaidrotā un 
pagodinātā ķermenī – bez grēka, asa-
rām, sāpēm un nāves. Un jā – mēs cits 
citu pazīsim, jo tie joprojām būsim tie 
paši mēs, tikai brīnišķīgi pārvērsti – lī-
dzīgi savam augšāmceltajam Kungam.

Tieši tādēļ mums nevajadzētu savu 
garīgo prieku un nākotnes cerību, ko 
esam satvēruši ticībā, mēģināt kaut kā 
pretstatīt vai nošķirt no laika, vietas, 
matērijas un maņām. Tā darīdami, mēs 
iegrimsim tā sauktajā noliedzošajā garī-
gumā. Un, ja tā, tad, pat ar savu muti 
apliecinot, ka ticam uz miesas augšām-
celšanos, mēs šiem vārdiem patiesībā 
atņemsim to īsto saturu. Tas līdzinātos 
bēgšanai prom no zirga, kas īstenībā 
mums ir jāsavalda, jāapseglo, jāpieradi-
na un jāiejāj.

Un tā ir taisnība, ka mūsu pašreizē-
jās dzīves „svētceļojumā”, tiecoties pretī 
debesīm, ir daudz labu un pamatotu ie-
meslu tam, lai mēs no kaut kā atteiktos 
un savai miesai neizdabātu, taču pat 
visai šai askēzei vajadzētu būt kā atbil-
dei uz jautājumu: kas gan mums uzticēs 
mūžīgo un paliekošo mantu, ja mēs ne-
spējam tikt galā pat ar savu pasaulīgo 
miesu?

Patiesi, Dievs mums pašreizējo mie-
sisko ķermeni ir uzticējis kā mazam pui-
kam poniju. Mums ir jāmācās sēdēt šī 
zirga mugurā un to vadīt. Un nevis tā-
pēc, ka nāk brīdis, kad zirgu mums vairs 
nebūs, bet tāpēc, ka reiz mums tiks 
dota iespēja traukties priecīgā un pār-
liecinošā izjādē ar spārnotiem rikšotā-
jiem, kas, mūs nepacietīgi gaidīdami, 
krāc un dižojas Ķēniņa staļļos. Tad mēs 
uz tiem trauksimies, lai būtu kopā ar 
savu Kungu! Viņš pats taču no zirga ne-
atteicās. Un Viņš vēlas, lai esam kopā ar 
Viņu, bet, ejot kājām, mēs Viņam līdzi 
netiksim.

Kristū
mācītājs Intars

Raksts sagatavots, izmantojot K. S. Lūisa grāmatā „Brīnumi” publicēto materiālu.
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Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)  
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00  
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta. 
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676 

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

Drēbju istaba 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt 
pārtikas produktus

Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084) 
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra 
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ”  
(tālr. 67222698)

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze 
Reģ. Nr. 90000084191 
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050 
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv

Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

2021. GADA JANVĀRA UN FEBRUĀRA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai,  
Svētdienas skolai, remontam u. c.) 13140
Kolektes 4010
Latvijas fizisko personu ziedojumi 3875
Mērķziedojums vasaras nometnei  
no Bišofscelles-Hauptvilas draudzes Šveicē 3625
Ieņēmumi no zemes nomas 1230
Ieņēmumi no grāmatu galda 945
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 530
KOPĀ 27355

Izdevumi, EUR:
Algas par decembri un janvāri (9 darbinieki)  8530
Nodokļi  5515
Granulu iegāde vietējai apkurei 1625
Maksājums LELB un Rīgas prāvesta iecirknim 1270
Grāmatvedības pakalpojumi (decembris, janvāris) 510
Citi izdevumi 440
Elektrība 300
„Rīgas Siltums” (decembris, janvāris) 220
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 205
Pasta izdevumi 150
Nozaru darbs (Svētdienas skola, koris) 145
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 135
Saimniecības un kancelejas preces 120
Degviela, transporta izdevumi 100
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 95
Atkritumu izvešana 70
„Rīgas ūdens” 60
Sakaru pakalpojumi 45
Bankas komisijas maksa 30
Video un skaņas tehnikas iegāde 25
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
Reprezentācijas izdevumi 20
„Venden” ūdens 10
KOPĀ 19640

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00

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

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem 
otrdienās plkst. 18.30

Bērnu korītis 
otrdienās plkst. 17.30

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

Kora mēģinājumi 
pirmdienās plkst. 18.30 
piektdienās plkst. 19.00

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 dievkalpojumu un draudzes 
pasākumu laikā.

Lasītāju ievērībai
Šogad „Jēzus Draudzes Dzīve”  

tiks izdota sešas reizes gadā – pāra mēnešos. 

SVEICAM MARTĀ

Ludviga Ludīte Alpe

Antonija Apiņa

Ināra Dainuvīte Jirgena

Ilga Zeļča

Zenta Gangnuse

Aija Antonija

Aija Vimba

Austra Jarašūnaite

Vija Andersone

Brigita Šteinmillere

Valērija Berga

Māra Bļinkova

Ingrīda Maruta Antmane

Ilonija Dzintra Ernstsone

Valentīna Brodska

Valija Kukaja

Biruta Pogele

Sarma Gertnere

Baiba Kelle

Sergejs Dagajevs

Raimonds Lukjanskis

Ivita Biele

Aiga Muižniece

Baiba Bela

Olita Dravniece

Rolands Kalniņš

Elīna Āboliņa

Rolands Zamuels

SVEICAM APRĪLĪ

Laimdota Kalna

Austra Spriņģe

Skaidrīte Eniņa 

Elza Toleiķe

Līga Liepiņa

Ruta Usāne

Ārija Severe

Lilita Vārpiņa 

Inese Dambe

Gunta Driba

Iveta Radiņa-Liepkaula

Arnita Ūdre 

Gatis Gavriļenko

Ieva Liniņa 

Jānis Puriņš

Evija Zeltmane 

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

Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Ilna Dekante, Jolanta Cukure, Edgars Gertners, Intars Jonītis, Laima Roze
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