
atsaukties, lai varētu satik-
ties Dieva mūžīgajā Valstībā. 

Kamēr vēl esam šeit, 
neaizmirsīsim, ka katra 
sastapšanās ir brīnišķīga 
iespēja domāt, runāt un 
darīt labu. Es to nosauktu 
par dzīvi zem Evaņģēlija – 
labās un priecīgās vēsts – 
zīmes. Neaizmirsīsim šodien 
dāvināt ziedus, smaidu un 
sirsnības pilnus vārdus, jo 
nezinām – varbūt rīt draugs 
jau būs mūžības pusē! Mēs 
taču gribam dzīvot ar ticību 
un pārliecību – mēs sastap-
simies!

Pateicībā par visiem 
mīļajiem, kurus Dievs mums 
bija devis, bet kurus Viņš 
jau ir aicinājis pie sevis,
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  JĒZUS
DRAUDZES

Kad bērēs uz kapu 
kopiņām gulst vainagi un 
ziedi un skan daudz labu 
un cildinošu vārdu par 
aizgājēju, neviļus gribas 
jautāt: „Vai arī dzīves laikā 
šis cilvēks saņēma ziedus 
un labos vārdus, kas vairo 
prieku?” 

Katra sastapšanās atstāj 
lielākas vai mazākas pēdas 
mūsu sirdīs un dzīvēs. Katra 
sastapšanās uzšķiļ gaismas 
dzirkstis vai arī sēj sēklas, 
no kurām dīgst krēsla un 
tumsa. Un atkal pajautāsim 
sev: „Kāds es izeju sastapt 
citus?” Vai nemanām, cik 
daudz mūsos egoisma un 
kāres ņemt no citiem un 
kāds kūtrums dot?

Kādu dienu dzīve būs 

noslēgusies, un mēs stā-
vēsim Dieva priekšā. Viss 
neīstums, uzspēlētība, ar 
kuru dzīvē bijām saauguši, 
būs zudis. Un Dievs sacīs: 
„Tevi Es redzu tādu, kāds tu 
esi.” 

Dieva svētuma priekšā 
atkal nākas jautāt: „Vai man 
vispār ir cerība?” 

Atbildi arvien atrodu 
tanī, ko saka un māca 
Bībele. „Viņš pats, mūsu 
Kungs Jēzus Kristus, un  
Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs 
ir mīlējis un Savā žēlastībā 
mums devis mūžīgo iepriecu 
un labu cerību, lai iepriecina 
jūsu sirdis un lai dara jūs 
stiprus ikvienā labā darbā 
un vārdā!” (1Tes 2:16) Es 
pats nespēju, bet Jēzus ir 

atnācis un mani atradis. 
Viņš mani arī maina. 

Viens no dārgākajiem 
vārdiem ir „žēlastība”. Ja 
es, sastopoties ar cilvē-
kiem, spēšu uzšķilt gaismas  
un svētības dzirkstis, 
tad tikai un vienīgi caur 
Jēzus glābjošo, radošo un 
pārveidojošo spēku. 

Kādā dziesmā, kas ap-
dzied mūžību, ir vārdi: „Vai 
mēs kādreiz satiksimies 
Kristālupes krastmalā, vai 
viens otram sniegsim roku 
Mūžīgajā Tēvijā? Saki jel, 
saki jel, vai mēs kādreiz 
satiksimies?” Nav citas  
atbildes, kā vien – kamēr 
skan Evaņģēlijs par grēku 
piedošanu ticībā Kristum, 
tikmēr ikvienam ir iespēja 

Viņš Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību.  (1Tim 2:16)

Satikšanās šeit un debesīs



PATEICĪBA

  Ir sestdiena, 16. oktobris, un mēs doda-
mies draudzes ik rudens ekskursijā. 

Izvēlētais maršruts šogad ir Rundāles 
pils, Mežotnes pils, kā arī Jelgavas  
Sv. Annas draudze, kur paredzēta 
sadraudzība. 
  Neraugoties uz iepriekšējās dienas 
vētru un lietus gāzēm, Dievs, kā allaž, 
mūs ir svētījis ar brīnumjauku, saulainu 
dienu. Braucienu iesākam ar svētības 
izlūgšanos no Dieva. Pa ceļam debesīs 
ieraugām krāšņu varavīksni – Dieva 
derības zīmi.
   Rundāles pilī ierodamies pirms pulk-
sten desmitiem. Pils apsargs mūs lūdz 
uzkavēties, līdz atskanēs mūzika, kas 
vēstīs, ka pils durvis tiek atvērtas 

 Svētdien, 10. oktobrī, notika 
pasākums ģimenēm „Pīrāgi un auklītes” jeb 
ģimeņu kalpošanas plānošana. „Tikāmies 
ar draudzes ģimenēm, lai pārrunātu, kas 
bija noderīgs ģimeņu vakaros līdz šim, 
ko vajadzētu mainīt un kā šo kalpošanu 
organizēt turpmāk. Ģimeņu vakari nākotnē 
visdrīzāk transformēsies „Laulāto kursā” – 
7 nodarbību ciklā, kas notiek reizi vai divas 
reizes gadā,” pastāstīja viena no ģimeņu 
kalpošanas organizatorēm Lelde Kupce. 
 Svētdien, 17. oktobrī, dievkal-
pojumā varējām kopīgi aizlūgt par divām 
mūsu draudzes māsām – Helēni Godiņu un 
Ilzi Bergu, kuras ir aicinātas jaunā kalpošanā. 
Helēne ir jauniešu darba vadītāja, bet Ilze –  
misijas centra Rāmavā vadītāja. „Dzīvē 
nekas nestāv uz vietas,” norādīja mācītājs 
Erberts Bikše un aicināja draudzi arī turpmāk 
paturēt aizlūšanās gan draudzes kalpotājus, 
gan daudzās kalpošanas nozares. 
 Ceturtdien, 21. oktobrī, varējām 
baudīt brīnišķīgu koncertu, kurā draudzes  
jauniešu kora priekšnesums mijās ar 
rakstnieces, evaņģēlistes un amatieru 
teātra režisores Daces Priedes literāro 
priekšlasījumu. "Daces Priedes lasītajā dzejā 
un fragmentos no grāmatas ”365 pasakas”, 
kurai drīzumā gaidāmi izdošanas svētki, 
pieskāriens Dieva Vārdam brīžiem ir gandrīz 
nemanāms, tomēr tas kā slavas dziesma 
pārņem visu tekstu,” atminas draudzes 
bibliotekāre I. Stranga.  
 No 23. līdz 26. oktobrim mūsu 
draudzes koris viesojās Drobakā, Norvēģijā. 
Brauciens tika organizēts kā atbilde uz 
Drobakas kora viesošanos mūsu draudzē 
pagājušajā gadā. Svētdien, 24. oktobrī, 
koris sniedza koncertu Drobakas baznīcā. 
„Mēs piedzīvojām Dieva žēlastību – šī bija 
vislabākā  uzstāšanās, kāda mums bijusi,” 
īsziņā rakstīja Helēne Godiņa. Korim bija arī 
iespēja apskatīt Drobaku un netālu esošo 
Oscarborg salu. 
 Svētdien, 21. novembrī, mūsu 
Baznīca atzīmē Mūžības svētdienu. Tā 
ir Baznīcas gada pēdējā svētdiena, kurā 
tiek pieminēti mūžībā aizgājušie. Šī diena 
atgādina, ka mūsu dzīves ceļš ved pretī 
nevis nāves tumsai, bet mūžībai. Tā aici-
na pārdomāt, kas ir paliekošais un kas – 
zūdošais, kā arī, ka nāve ir nevis lai mirtu, 
bet gan piedzimtu jaunā, daudz lielākā un 
neaptveramā pasaulē.
 Svētdien, 28. novembrī, sākas 
četru nedēļu ilgais Adventes laiks. Pirmais 
Advents vienlaikus ir arī jaunā Baznīcas 
gada pirmā diena. Baznīcas gads ir ceļš kopā 
ar Kristu no Viņa piedzimšanas gaidīšanas 
līdz krustā sišanai, augšāmcelšanās rītam, 
debesīs uzņemšanai un Svētā Gara došanai. 
Sekošana līdzi Baznīcas gada laikiem ļauj 
saskatīt, ka Baznīcas gads nav vienmuļa 
stāvēšana uz vietas, bet gan secīga kustība.

Atbild macitajs
i i i

īsziņas

Kā būtu labi un pareizi atvadīties no 
cilvēka, kurš mirst?

     Mūsu dzīvē ir brīži, kad esam nonākuši 
tuvu mūžības slieksnim. Zinām arī, ka 
arvien vairāk cilvēku sava mūža pēdējos 
mirkļus pavada vientulībā. Kristīgā 
draudze arvien ir mācījusi un atgādinājusi, 
cik svarīgi ir, ka mirstošajam cilvēkam 
līdzās ir kāds, jo īpaši viņa tuvinieki, kas 
viņu mīlestībā un sirsnībā pavada. 
   Mirējam ir vajadzīga arī „ceļamaize”, 
šo slieksni no laika uz mūžību pārkāpjot. 
Šī „ceļamaize” ir Dieva apsolījuma vārdi, 
kurus lasām Bībelē, arī lūgšanas, ko 

Dievs var jums bagātīgi dot visādu 
žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga 
iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri la-
biem darbiem. Jo šis kalpošanas darbs 
ne tikvien novērš svētajo trūkumu, bet 
ir arī pārbagāts ar daudzām pateicībām 
Dievam. (2Kor 9:8, 12)
   Sirsnīgi pateicamies visiem draudzes 
locekļiem, kas veidoja Pļaujas svētku 

lūdzam un dziesmas, kuru teksti runā 
par izglābšanu ticībā Kristum. Mācītāja 
rokasgrāmatā jeb Agendā ir atrodama 
pat tāda nodaļa, kurā ir Bībeles teksti un 
lūgšanas šādiem brīžiem. 
   Agrākos laikos pie cilvēka, kas gata-
vojās aiziešanai, arvien aicināja arī 
mācītāju, lai viņš pasniegtu Svēto 
Vakarēdienu un svētītu mirēju mūžības 
ceļam. Žēl, ka šajā laikā šīs svētīgās  
lietas ir piemirstas, tādējādi mirstošajam 
nesniedzot dāvanas, ko Dievs viņiem tik 
labprāt grib dot.
  Bet paldies Dievam, ka mums ir 
iespēja atgriezties pie tiem dārgumiem, 
kas kristīgajā Baznīcā reiz bijuši tik 
pašsaprotami, bet laika ritējumā  
piemirsti!

Mācītājs Erberts Bikše

Rudenīgo noskaņu ekskursija
apmeklētājiem. Šo laiku izmantojam, lai 
uzņemtu kopbildi uz pils kāpnēm.
     Tieši plkst. 10.00 zvana pulkstenis, 
pēc tam atskan mūzika un mēs dodamies 
pilī, lai gides Valērijas Liepas pavadībā 
aplūkotu atjaunotās greznās telpas, 
bagātīgo gleznu kolekciju, kā arī klausītos 
viņas atraktīvo stāstījumu par to. 
  Netālu no pils apmeklējam Rundāles 
pagasta „Mežmaļos” ierīkoto retro 
automobiļu un motociklu izstādi, kas 
sevišķi interesē draudzes lielos un mazos 
vīriešus. Lai izlocītu kājas, uzkāpjam 
arī Bauskas pilskalnā, no kura paveras 
skaisti rudens dabas skati.
  Tālāk mūsu ceļš aizved uz Mežotnes 
pili. Pils parkā izbaudām zeltītā rudens 
krāšņumu. Bet laiks – joprojām Dieva 
dāvana.
 Ekskursijas nobeigumā viesojamies 
Jelgavas Sv. Annas katedrālē. Tur norit 
sirsnīga sadraudzība ar draudzes māsām 
un mācītāju Aivaru Gusevu, kurš mūs 
iepazīstina gan ar baznīcas vēsturi, gan 
draudzes darbošanos Dieva laukā.
     Tā tika pavadīta vēl viena Dieva svētīta 
diena, kas atstās mūsu sirdīs prieku un 
līksmi.

Ikgadējo ekskursiju dalībniece, 
Lilita Kalnāre

altāri, dāvājot gan pašu audzēto un zie-
mai uzkrāto, gan ziedojot naudu (kopā 
651,- Ls).
   Par šo saziedoto naudu iegādājāmies 
pārtikas produktus 130 Pļaujas svētku 
paciņām (par kopējo sumu 344,- Ls) 
un dalīšanai ziemas mēnešos trūkumā 
nonākušiem cilvēkiem (par 307,- Ls).

Dieva svētību vēlot,  
Līvija un Jolanta
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vajadzībām. 
 Viens no apsaimniekotāja uz-
devumiem turpmāk būs veidot ciešu 
sadarbību ar Rāmavas muižas vadītāju, 
palīdzot muižas apsaimniekošanā un 
ēkas remontdarbos.
 Mūsu draudzes Misijas centra -  
Rāmavas muižas kalpošanā esam 
nonākuši pie jauna pagrieziena. Esam 
priecīgi par jauno vadītāju Ilzi Bergu.  
Apzinot esošo situāciju, Rāmavas muižas 
stiprās un vājās puses, Ķekavas novada  
pašvaldības nostāju un mums apkārtējo 
ļaužu vajadzības, esam secinājuši, 
ka piemērotākais Rāmavas muižas 
kalpošanas veids turpmāk būtu palīdzības 
sniegšana bērniem un jauniešiem.  
Padome vēlēja jaunajai vadītājai  
Dieva vadību un labu izdošanos šīs  
ieceres iedzīvināšanā un īstenošanā. 
Gan ēkas ekspluatācija, gan teritorijas 
un parka uzturēšana prasīs ne mazums 
pūļu, tādēļ īpaši svarīga būs draudzes 
apsaimniekošanas uzņēmuma „Ceļš”, 
draudzes vadības un arī visas draudzes 
atsaucība un palīdzība.
 Iespējams, ne visi zina, bet mūsu 
draudzes namā Dzirnavu ielā darbojas 
arī mūsu draudzes bērnudārzs „Jēriņš”. 
Gādīgu auklīšu vadībā ik dienu šeit 
rotaļājoties pavada ap divdesmit bērnu 
gan no draudzes ģimenēm, gan ģimenēm 
ārpus tās. Ekonomiskās situācijas dēļ 
draudzes dārziņa izaicinājums šobrīd ir 
saglabāt bērnu skaitu, lai dārziņš spētu 
pastāvēt. Padome mudināja dārziņa 
vadītāju aktīvāk aicināt mūsu draudzes 
ģimenes izmantot „Jēriņa” iespējas, kā 
arī sniegt vairāk informācijas par dārziņa 
aktualitātēm.
 Visbeidzot mēģinājām no malas  
paraudzīties uz pašas padomes darbu.  
Secinājām, ka padomei skaidrāk 
jāformulē savs viedoklis par draudzes 
kalpošanu un veicamajām prioritātēm, 
kā arī jāiesaistās to sasniegšanā. 
Apzināmies, ka, lai arī mūsu mērķis nav 
noteikts draudzes locekļu skaits, tomēr 
mūžīgajai dzīvībai vēlamies izglābt pēc 
iespējas vairāk līdzcilvēku. Kā draudze 
vēlamies būt līdzdalīgi arī visas Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās Baznīcas kopējā 
kalpošanā un rūpēs.  
 Visbeidzot – Dievs pašķir visas 
lietas, arī grūtākās, ja par tām lūdzam. 
Paļaušanās uz mūsu Kungu lūgšanā 
un vienotība mērķos ir svarīgākais. 
To nedrīkstam aizmirst – ne draudzes  
padomes, ne mūsu katra personiskajā 
kalpošanā.

Draudzes nozaru apskats: turpinājums..

Ivars Kupcis

un dažādot, lai tas kalpotu par svētību 
lasītājiem.
 Domājot par ārlietu darbu, 
esam pateicīgi mūsu patreizējām māsu 
draudzēm Vācijā un Šveicē, tajā pašā 
laikā joprojām redzam iespēju veidot  
attiecības arī ar kādu no lielākām 
draudzēm ASV vai Kanādā. Padomē 
apņēmāmies savlaicīgi aicināt māsu 
draudžu ļaudis uz mūsu draudzes 
vasaras nometnēm. Īpašs prieks – 
gaidāmais mūsu draudzes kora brauciens 
uz Drobakas draudzi Norvēģijā, kas ir  
atbilde uz sirsnīgo Drobakas kora 
viesošanos pie mums pagājušajā gadā.
 Pēdējos gados kalpošanas  
apjoms un atbildība pieaugusi draudzes  
tehniskā aprīkojuma nozarē. Šī kalpo-
šana nepieciešama, lai daudzas norises 
dievnamā un mūsu draudzes pasākumos 
būtu labi saklausāmas un saskatāmas. 
Tomēr aug arī tehniskā aprīkojuma 
vajadzības. Draudzes padome izteica 
dziļu pateicību Mārtiņam Baronam, 
uz kura pleciem galvenokārt balstās 
šī draudzes kalpošana. Sapratām, ka 
turpmāk šajā kalpošanā ir jāmeklē  
papildus vadītāji, kas gatavi dalīt  
daudzos pienākumus.
 Runājot par draudzes finansēm, 
esam pateicīgi par mūsu Kunga 
žēlastību, kas aizvien uztur pietiekamā 
apjomā līdzekļus praktiskajām draudzes  
vajadzībām. Arī grūtos laikos mums 
tiek dāvāta iespēja nosegt lielāka  
apjoma finanšu vajadzības, piemēram, 
organizējot vasaras nometni, baznīcas 
remontus un citas draudzes kalpošanas, 
piemēram, ārstu konsultācijas. Tajā  
pašā laikā draudzē ir nepieciešams 
skaidrāks redzējums un iedrošinājums 
attiecībā uz ziedojumu piesaisti, tās 
aktivizēšanu un cilvēku motivēšanu 
ziedošanai. Padome sirsnīgi pateicās 
draudzes ārstu konsultāciju vadītājai  

Ilzei Kolmai, kura var būt par 
paraugu un liecību mums visiem 
tanī, kā piesaistīt ziedojumus 
savas nozares darbībai.
    Tā kā mūsu draudzes pārziņā 
ir ne tikai dievnams un draudzes 
nams, bet arī citi īpašumi, viena 
no draudzes darbības jomām  
ir īpašumu apsaimniekošana, 
kuru īsteno drau-dzes uzņē-
mums SIA „Ceļš”. Kaut arī 
šobrīd ekonomiskās lejupslīdes 
dēļ trūkst līdzekļu, varam būt 
pateicīgi Dievam, ka tomēr 
spējam tikt galā ar visām 

 Mūsu draudzē ir tik daudz 
kalpošanas jomu, ka vienā dienā visas 
nevar paspēt izrunāt – šī bija viena no 
atziņām, kuru guvām draudzes padomes 
izbraukuma plānošanā Vecumniekos 
šā gada septembrī. 14. oktobrī pēc  
dievkalpojuma padome tikās atkal, 
lai turpinātu draudzes nozaru darba 
izvērtējumu un pārrunātu tālākos nozaru 
kalpošanas uzdevumus.
 Būtiskākā draudzes informācijas 
nozares vērtība ir tās patstāvīgie un 
savu laiku veltīt gatavie vadītāji – gan 
draudzes izdevumam, gan mājaslapai, 
gan citām aktivitātēm. Kā pamatmērķi 
saskatām turpināt draudzes saziņas 
līdzekļu darbību, aizsniedzot ar tiem  
arvien vairāk draudzes cilvēku un  
noturot sasniegto kvalitāti. Padome  
izteica īpašu prieku par mūsu draudzes 
izdevumu, tā jauno un dedzīgo redaktori 
Santu Cileviču, kā arī par mājas lapas 
plašo apmeklētāju loku, kuru vidū ir ne 
tikai mūsu draudzes locekļi.
 Draudzes ikdienas darba un 
kancelejas darbībā aktualitāte joprojām ir 
draudzes locekļu uzskaites programma –  
jau iepriekš esam apzinājuši mūsu 
draudzes vajadzības šajā ziņā, taču 
līdz programmas izstrādei vēl neesam 
nonākuši. Bet būtiskākais ir tas, ka 
cilvēki kalpo ar prieku un atbildību par 
savu darāmo.
 Padome atzinīgi novērtēja arī 
draudzes bibliotēkas aktīvo darbību un 
spēju ieinteresēt draudzes cilvēkus ar 
arvien jaunu grāmatu klāstu. Paralēli 
bibliotēkai darbojas arī draudzes grāmatu 
galds. Draudzes ļaudis ir pateicīgi par 
šādu iespēju, un visi kopā ceram uz 
iespējām piedāvājumu arvien paplašināt 
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Ilze Berga ir jaunā mūsu draudzes  
Rāmavas muižas misijas centra 
vadītāja. Palūkojoties vērīgāk, var 
redzēt, ka aiz sievišķīgi trauslās 
ārienes Ilzē slēpjas apņēmība un 
gatavība paveikt neiespējamo. 
Nodibināt savu uzņēmumu un to 
veiksmīgi pārdot. Pieņemt lēmumu 
aiziet no biznesa un pievērsties 
dzīves pabērniem. Svētdienā uz  
dievkalpojumu atvest dažkārt pat 
piecus bērnus, kuru  uzvedība turklāt 
var kalpot par paraugu daudziem  
citiem. Ilzes „neiespējamo” veikumu  
sarakstu varētu turpināt vēl un vēl, 
taču apstāsimies pie brokoļiem. 
Divi brokoļu neēdāji liecina: Ilzes  
gatavotie brokoļi pusdienās pirms  
intervijas izrādījās ne tikai ēdami, 
bet pat garšīgi...

Pie Ilzes Bergas viesojās 
Lelde un Ivars Kupči

tru atbilstoši klienta biznesa vajadzībām, 
kuras bija atrisināmas ar reklāmas 
izvietošanas palīdzību medijos.  
Paralēli studēju uzņēmējdarbību, 
padziļināti apgūstot mārketingu. 25 gadu 
vecumā es izveidoju pati savu mediju 
aģentūru. Šis laiks bija saspringts, bet 
arī aizraujošs. Biju pievienojusies starp-
tautiskam aģentūru tīklam. Laikam ejot, 
bija sajūta, ka viss ir lieliski un  izdevies, 
un es varēju kā bagātnieks Bībelē baudīt 
un priecāties, cik daudz ir sakrāts šķūņos, 
bet sirds kļuva arvien smagāka, līdz es 
fiziski un garīgi nespēju to vairs turpināt. 
Tad pieņēmu lēmumu to visu atstāt.

Parasti tas nenākas viegli.
Es centos saprast, kur ir tas tukšums, 

kur ir problēma manā dvēselē. Nonācu 

līdz atklāsmei, ka esmu aizskrējusi 
pilnīgi greizi, ka prioritātes manā dzīvē 
nav bijušas īstās, ka attiecības ar Dievu 
ir atstātas novārtā, ka esmu dzīvojusi 
pēc sevis uzstādītajiem mērķiem, nevis  
pēc tā, kā Dievs mani būtu gribējis 
vadīt. Pieņēmu savā sirdī Jēzu. Ar to 
brīdi pilnīgi viss kardināli mainījās. Caur 
lielām sāpēm un ciešanām Dievs mani 
ļoti mainīja, attīrīja no visa pasaulīgā un 
liekā. Es nebiju laimīga ar to, ka man it kā 
viss ir. Nespēju nest svētību ne sev, nedz 
apkārtējiem, tā bija kā smaga nasta.  
Varbūt, ja tad būtu bijusi kristiete un 
būtu varējusi to visu skatīt no Dieva 
perspektīvas, būtu bijis citādāk.

Tu esi strādājusi kā brīvprātīgais 
darbinieks bērnu un ģimenes centrā 

„Sirdsgaisma”. Arī baznīcā tevi bieži 
var redzēt kuplā bērnu pulkā. Kādu 
vietu tavā dzīvē ieņem rūpes par 
bērniem?

Tas ir brīnums, jo agrāk biju izteikti  
uz biznesu orientēta, bet nu 2 gadus 
manā aizbildniecībā ir 2 bērniņi – Anita 
un Artūrs, 10 un 6 gadus veci. Dievs 
manī ir sajūtami ielicis sirdī, ka šis ir  
uzdevums, kas man dzīvē ir jādara. Caur 
to ir izveidojusies mana mazā ģimenīte, 
bet Dievs man dod vēl vairāk bērnus, kuri 
nav manā tiešā aprūpē, bet kuri ir man 
līdzās, kaut vai tepat kaimiņos. Dievs 
man uzrāda bērnus, kuriem ir problēmas, 
kuriem ir nepieciešama dziedināšana,  
Dieva palīdzība un mīlestība, sapratne,  
atbalsts. Nekad dzīvē neesmu piedzīvojusi 

Pagājušajā svētdienā mācītājs 
Erberts Bikše pēc dievkalpojuma  
draudzi iepazīstināja ar tevi kā 
jauno Rāmavas muižas misijas  
centra vadītāju. Kas ir bijusi tava 
pieredze un nodarbošanās līdz šim?

Esmu specializējusies mārketingā,  
darbojusies mediju plānošanas biznesā.

Mans tā laika mērķis bija piedāvāt  
klientam profesionālu pakalpojumu spek- Il
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tik lielu mīlestību, ko Dievs man dāvā šos 
bērnus audzinot. Šī ir lieta, par kuru no 
sirds varu teikt - tas ir pa īstam manā 
dzīvē.

Kas ir bijušas nozīmīgākās sastap-
šanās tavā mūžā?

Spilgtākā sastapšanās noteikti bija pēc 
tam, kad es līdz sirds dziļumiem sapratu  
un apzinājos, ka manā sirdī trūkst Jēzus. 
Kad ieaicināju Viņu savā sirdī, tas kļuva 
par lielāko un nozīmīgāko notikumu 
manā dzīvē. Caur to piedzīvoju nākamo 
spilgtāko satikšanos, kad Dievs mani 
pieveda maniem bērniem. Es skaidri 
sapratu, ka Dievs man to dod, dāvina un 
ieliek manās rokās kā lielu, lielu dāvanu.

Kā tu nonāci Jēzus draudzē?
Pirms es atgriezos pie Dieva, es izjutu, 

ka man ir jāiet uz baznīcu, ka man tas 
ir nepieciešams. Taču es nevis meklēju  
Dievu, bet gan baznīcu – tā es ilgi gāju 
uz dažādām baznīcām, domādama, 
ka tā es ko atradīšu. Tā sajūta mani  
nelika mierā. Līdz es vienā radu saietā 
satiku savu māsīcu Kristīni Rubeni, kura 
man ar lielu degsmi stāstīja par Jēzus 
draudzi. Viņa mani ieaicināja. Es aizgāju, 
man patika, un es pieņēmu lēmumu, ka šī 
ir baznīca, uz kuru nākšu. Lai arī sākumā 
baznīcu uztvēru kā vietu, ne kā garīgās 
mājas. Retu reizi turp aizgāju. Bet pēc 
visām pārmaiņām manī un ap mani, 
kad biju emocionāli sagrauta, ierodoties 
baznīcā, sapratu to dievnama un drau- 
dzes lomu – būt kopībā, sadraudzībā... 
Tad es sabruku Dieva priekšā ar apziņu, 
ka šīs ir manas mājas savienībai ar Dievu. 
 Vasarā, kad draudze meklēja 
jaunu Rāmavas muižas vadītāju, 
tu atsaucies šim aicinājumam. Kā 
jūties šobrīd, kad esi guvusi pirmos  
iespaidus par darba lauku Rāmavā 
un saviem jaunajiem pienākumiem?

Šis ir intensīvs pārmaiņu laiks, kamēr 
visu pārņemu – ar katru dienu paplašinās 
mans skatījums uz šo kalpošanas vietu, 
rodas lielāka skaidrība, kāds ir mans  
uzdevums. Tiekos, klausos un runāju ar 
ļoti daudziem cilvēkiem – kas patīk, ko 
sagaida. Es vēroju, kā Dievs mani grib 
vadīt šajā ceļā. Un man ir izkristalizējies, 
kāpēc esmu šajā vietā – nevis tāpēc, 
ka man ir uzņēmējdarbības pieredze, 
bet ka man ir sirds aicinājums strādāt 
ar bērniem. Tiekoties ar pagasta domes 
pārstāvjiem, pētot dokumentus un 
ieklausoties, esmu pārliecinājusies, ka 

Dievam ir īpašs nodoms šo vietu izmantot  
bērniem – īpaši tādiem, kas ir atstāti 
novārtā, kuriem nav māju un trūkst sirds 
siltuma. 

Nupat arī draudzes padome deva 
savu atbalstu šādam Rāmavas muižas 
mērķim, lai arī jau sākotnēji pašvaldības 
un draudzes noslēgtajā muižas izmanto-
šanas līgumā minēts, ka tam jākalpo kā 
bērnu un jauniešu centram.

Tas ir interesanti, jo, nākot vasarā uz 
interviju, es to vēl nezināju. Par to man 
prieks, jo ilgi biju neziņā, kas tieši no  
manis tiek sagaidīts. Skaidri apzinos – 
lai šo mērķi sasniegtu, vēl ir ļoti daudz 
jāizdara, kas prasa laiku un finanses. 
Prieks, ka ir redzami jau pirmie augļi, 
piemēram, sadarbojoties ar Ķekavas 
novada sociālo dienestu un pašvaldību, 
mēs esam kopā ar  bērniem sestdienās. 
Tas mūs iedrošina iet šo ceļu un pilnībā 
paļauties Dieva vadībai, un esam ļoti 
pateicīgi Viņam, ka drīkstam darīt šo 
darbu. Lai mēs spētu iet šādu misijas 
ceļu un uzturēt šo ēku, paralēli darbam 
ar bērniem jādomā arī par tādu klientu  
piesaisti, kuri izmantotu šo namu 
semināriem, konferencēm un saviesīgiem 
pasākumiem.

Noteikti būs vajadzīga komanda, 
kas palīdz šos mērķus īstenot...

Ikdienas darbos man palīdz Andris 
Dekants, tad ir vairāki draudzes  jaunieši, 
kas ir atsaucīgi darbā ar bērniem 
un iesaistās arī praktiskajos darbos.  
Saviļņoti par šāda veida tikšanās reizēm ir 
gan bērni, gan mūsu jaunieši. Pat speciāli 
nemeklējot, Dievs man atsūta īstos 
cilvēkus. Protams, attīstot to visu plašāk, 
būs nepieciešami profesionāli palīgi. 
Kāds radoši/mākslinieciski apdāvināts 
cilvēks, kāds amatnieks ļoti noderētu, 
kas bērniem var mācīt praktiskas  
lietas – strādāt ar koku, piemēram. Tāpat 
būtu vajadzīgs sociālais darbinieks.

Kādu atbalstu šajā darbā tu 
vēlētos sagaidīt no draudzes, no 
mūsu draudzes cilvēkiem?

Apzināties, ka esam atvērti draudzei 
un draudzes cilvēku vajadzībām.  
Mēs ļoti priecātos par jebkuru praktisku  
palīdzību – lapu grābšana parkā, logu, 
grīdu mazgāšana, eļļošana, bēniņos 
jāveic remonts. Katrs var nākt ar savu 
talantu, lai beigās šī vieta ir visiem 
mums par prieku un svētību, ko varam 
līdzdalīt arī citiem. Ja ir kāds brīvs brīdis, 

droši zvaniet, gaidīsim katru palīgu – 
muižā darbojamies katru dienu, izņemot 
svētdienas. Gribētos mainīt stereotipu, 
ka tā ir īpaša vieta īpašiem notikumiem – 
jā, tā ir īpaša vieta, bet tā vieta ir domāta 
mums katram. 

Kristus evaņģēlijā vairākkārt 
norāda, ka mums jābūt gataviem 
stāties Dieva priekšā jebkurā brīdī, 
jo mēs savu īsto stundu nezinām. 
Kristus pats savas zemes dzīves 
noslēgumā sacīja – viss piepildīts... 
Ko tu uzskati par svarīgāko uzdevu-
mu savā dzīvē?

Es ar milzīgu atbildību uztveru to, ko 
Dievs man ir dāvājis. Gan mani bērni, gan 
apkārtējie bērni, gan jaunā kalpošana – 
tas sasummējot ir daudz, un es nedrīkstu 
pieslēgt prātu, ko man gribētos vai kā es 
jūtos. Pilnībā vados pēc sirds aicinājuma, 
un ja Dievs tā vēlēsies, esmu pilnībā  
gatava mainīt savu dzīvi. Man ir apziņa,  
ka man katra diena ir jādzīvo ļoti  
piepildīti, ka es nevaru sēdēt un skatīties 
televizoru, tas man ir pazaudēts laiks –  
tajā laikā es labprātāk izvēlos pastaigu  
ar bērniem pa mežu vai izbraukt ar 
velosipēdiem. Katra minūte man ir dārga, 
par ko man Dievam būs jāatbild. 

Zīmīgi ir to dzirdēt tieši no tevis,  
zinot, ka tu iepriekš nodarbojies  
ar reklāmas minūšu pirkšanu un 
pārdošanu medijos, tai skaitā 
televīzijā.

Es esmu tiešām ļoti priecīga par šo  
jauno kalpošanu. Tomēr kalpošana, 
ko Dievs dod, ir viena lieta, bet cita – 
nepazaudēt saikni un attiecības ar Viņu 
pašu. Un tas arī ir saistīts ar laiku. Kaut 
arī ir daudz darba, svarīgi ir neaizrauties  
un padomāt, cik daudz laika es veltu  
Dievam. Bet tas zelta vidusceļš arī man 
vēl ir jāatrod.

Foto: Anita Šteinberga un no personīgā arhīva 
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 Septembra pirmā nedēļas nogale  
pēc tik nogurdinoši karstas vasaras mūs 
pārsteidz ar visai lietainu un negaidīti 
vēsu laiku. Bet mēs, diakonijas darbinieki,  
dodamies prom no Rīgas, lai kopā gūtu 
sev ko jaunu, vērtīgu un savstarpēji 
bagātinošu, jo klāt ir ikgadējās rekolek-
cijas.
 Vasaras atpūtas mājiņu komp- 
lekss „Vējavas” jūras krastā šaipus 
Salacgrīvas mums laipni piedāvā 
šeit pavadīt nepilnas trīs dienas ar 
pārsteidzošu siltumu katrā mājiņā, kur 
nakšņojam. Uguns sprēgā kamīnā arī 
vienā no lielākajām ēkām, kur nolikuši 
lietussargus un virsdrēbes, baudām 
mājīgās telpas siltumu. 
 Sākam divu dienu garas saru- 
nas, kas emocionāli bagātina ikvienu. 
Sarunas vada mūsu mācītājs Erberts 
Bikše un Rute Bikše, un tās ir sarunas 
par mūriem.
 Ķīnas mūris 6300 kilometru 
garumā. Berlīnes mūris, kas vienas tau-
tas iedzīvotājus šķīra 18 gadus. Raudu 
mūris – siena no tempļa, kurā Jēzus  
savulaik izklīdināja naudas mijējus. Bet 
ne par tiem šoreiz runājam. Pasaulē ir  
vēl daudz mazāku un mazāk nozīmīgu 

 Dieva Vārdā teikts – kad mūsu 
Kungs Jēzus dzīvoja šeit, uz zemes, 
tad cilvēki vēl nespēja Jēzu pieņemt kā  
Dieva Dēlu. Jēzus saviem mācekļiem 
darīja zināmu, ka Viņam būs daudz 
jācieš. Viņu atmetīs vecaji, augstie  
priesteri un rakstu mācītāji, un Viņu 
nonāvēs, un trešajā dienā Viņš celsies 
augšām. Viņš sacīja: „Ja kāds grib Man 
sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas 
ņem uz sevi savu krustu un staigā Man 
pakaļ. Jo, kas savu dzīvību gribēs izglābt, 
tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību Manis 
dēļ zaudēs, tas to izglābs.” (Lk 9:23-24)

Par mūriem mūsu dzīvē

mūru, un tieši tie ir mūsu pārrunu mērķis.
 Tātad sarunas ir par mūriem 
mūsu dzīvē. Mūriem, kas nav ar roku 
taustāmi, nedz 
saredzami, un 
tomēr ir tik ļoti 
i e t e k m ē j o š i . 
Tos ceļam mēs 
paši ap sevi, 
tos ceļ varas 
un politiskās 
s i s t ē m a s . 
Mūri var mūs 
aizsargāt, var 
n o r o b e ž o t , 
tie var mums 
palīdzēt vai 
aizslēgt ceļu uz 
labo. Taču Dieva veidotie mūri ir paši 
būtiskākie – tie dod mums drošību un 
patvērumu. Par Dieva spēku un vadību 
liecina Dzintra, Līvija, Maiga, Ināra un 
Biruta. 
 Sarunu noslēgumā mēs visi  
veidojam pateicību un lūgšanu krustu no 
lapām, rudens ziediem un augļiem, kurā 
katrs kā uz altāra liekam savu visdziļāko 
sāpi un problēmu un sakām Dievam 
pateicības.

Pārdomām..

RAKSTA LASĪTĀJI

 Dzīvību zaudēt! Vai lielāks 
zaudējums var būt? Dzīvību mantot! Vai 
lielāks mantojums var būt? Bet kā lai 
mantojam dzīvību? 
 Arī mūsu laikā skan Kunga Jēzus 
kādreiz teiktie vārdi. Skan Evaņģēlija 
vēsts visā pasaulē, mēs to varam 
klausīties dievnamos, lasīt Svētajos 
Rakstos, kā arī dzirdēt Kristīgajā radio. 
Bet cilvēka bērni vēl arvien nespēj un  
negrib pieņemt Kungu Jēzu kā savu 
glābēju un pestītāju. 
 Arī mēs – kristieši, lai iemantotu 
mūžīgo dzīvību, visi gribam staigāt pakaļ 

Tam Kungam un būt kopā ar Viņu, bet 
bieži bez grūtībām, bez krusta... 
 Mīļais Kungs Jēzu, mūsu 
Pestītāj, palīdzi un stiprini mūs, cilvēka 
bērnus, ticībā un palīdzi – vienalga, kādi 
pārbaudījumi būtu mūsu dzīvē, lai mēs 
nekad Tevi neaizliegtu, bet spētu Tevi 
apliecināt arī tad, ja tas prasa mūsu 
dzīvību – zinot, ka pēcgalā Tu pieņemsi 
mūs savā valstībā un dāvāsi mums 
mūžīgo dzīvību. 
 Mūsu Kunga, Jēzus Kristus, 
žēlastība lai ir ar mums visiem! 

Zelma Mežviete, pensionāre

  Vēlu vakaros tā saukto  
„naksniņu” laikā risinās sarunas par 
bērniem un patriotisma lielo nozīmi 

j a u n i e š o s . 
Biruta  Ikaunie- 
ce stāsta par  
savu braucienu  
uz Sibīriju ko- 
pā ar Dzintras  
Gekas filmē- 
šanas grupu. 
Risinās saru-
nas par jauno 
grāmatu par 
māti Terēzi. 
   Mēs visi 
m ā c ā m i e s 
gleznot.   

Apjaust, kādas iespējas sniedz akvareļa 
tehnika, mums māca Ilze un Līga. 
 Un tad jau klāt svētdiena un 
dievkalpojums Liepupes baznīcā, kur 
klausāmies jaunā mācītāja Magnusa  
Olsona sprediķi.
 Ir bezgala labi. Esam bagāti un 
piepildīti. Par to mūsu visu dziļais paldies 
Dievam, mācītājam Erbertam un Rutei, 
Līvijai un Jolantai! 

Līga Liepiņa
Foto: Ligita Štrausa
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studente

 Intervēja: Ramona Vasiļjeva
Foto: no personīgajiem arhīviem

Uldis Alpe, 

Ieva Supjeva, 

Roberts Pudže,

skolotājs, tulks

Sandra Dzalbe, 
tehniskais darbinieks skolā

Sanita Danenberga, 
skolniece
 Laikam visnozīmīgākā bija un ir 
- ar Dievu. Es Dievu jau satiku, kad biju 
maza un vēl joprojām satieku Viņu katru 
dienu. Šī satikšanās man vienmēr paliks 
atmiņā.

Alma Anspaka, 
skolniece
 Nozīmīgākā satikšanās 
manā dzīvē bija ar Jēzus draudzi 
ekskursijā uz pilsdrupām Bauskā.

 Bērnībā vienmēr zināju, ka 
Dievs ir. Arī lūdzu, kā mācēju, bet ne 
vienmēr dzīvoju pēc Viņa prāta, jo biju 
vāja ticībā. Paldies Dievam, ka es Jēzus 
draudzē satiku ticības brāli Robertu 
Pudži, kurš mani pieveda tuvāk Dievam. 
Es biju māņticīga, lai gan ticēju Dievam, 
bet Roberts man daudz paskaidroja. Un 
viss mainījās. Ar viņu mani iepazīstināja 
kāds mans darba kolēģis. Viņš man  
teica: „Jautā viņam, viņš tev visu 
pastāstīs!” Paldies Dievam, jo caur viņu 
mani pieveda Dievam.
 Protams, daudz smeļos arī no 
mācītāja Bikšes uzrunām. Pazīstu viņu 
jau no Krustpils draudzes. 

 Nevaru nosaukt konkrēti 
vienu satikšanos kā visnozīmīgāko 
savā dzīvē. Ir bijušas vairākas 
izšķirošas tikšanās, kas ir 
atstājušas lielu ietekmi dzīvē.  
Gribu sacīt divējādi – pirmkārt, 
esmu baznīcā kopš agras bērnības, 
tāpēc drīzāk varētu būt runa 
par to, ka Jēzus sastapa mani. 
Savukārt no manas puses spilgta 
sastapšanās ar Jēzu bija 12 gadu 
vecumā caur kristīgo mūziku, kas 
mani spēcīgi uzrunāja, un 17 gadu 
vecumā caur piedzīvoto atziņu, 
ka manī pašā nav mīlestības 
uz Dievu un cilvēkiem un ka  
tikai Dievs to var dot. Otrkārt, 
arī to var saukt par sastapšanos, 
proti, sastapšanos ar noteiktiem  
cilvēkiem – mācītāju Aivaru  
Beimani, mācītāju Haraldu 
Kalniņu, mācītāju un profesoru 
Visvaldi Klīvi, kā arī Robertiņu 
(Robertu Pudži). Šīs ir bijušas 
īpašas sastapšanās gan darba  
tikuma, gan garīgo atziņu, gan 
cilvēciskās attieksmes ziņā.

 Mana nozīmīgākā satikšanās 
bija 7 gadu vecumā, kad kaut kas 
notikās – mums ar māsu vajadzēja 
braukt atsevišķi un mammai vēlāk. Mēs 
ar māsu bijām vienas mājās un es biju  
uztraukusies, kas notiek ar manu  
mammu, kāpēc viņas vēl nav mājās.  
Katra minūte vilkās kā mūžība. Es lūdzu 
Dievu par mammu. Un tieši tad viņa 
nāca. Man bija pārliecība un sajūta, ka 
Dievs man viņu tieši tur nolicis.

 Manā dzīvē visnozīmīgākā 
satikšanās bija, kad sastapos ar to  
Kungu. Tā ir bijusi visvērtīgākā.  
Dažkārt satikšanās notiek, kad Dievs  
dod konkrētu cilvēku. Mans brālis  
man bija atnesis Jauno Derību, un es 
sāku to lasīt un sapratu, ka man ir 
pestīšanā Kristū. Savukārt kaimiņos 
bija ticīgi cilvēki. Viņiem reiz vajadzēja 
potēt zirgu, un es palīdzēju. Pēc tam 
sākām runāt par Dieva Vārdu, bet es 
jau biju lasījis un mana sirds par to 
dega. Bet tas bija laiks, kad man bija 
vajadzīgs cilvēku norādījums. Lūdzot 
Dievs mani apgaismoja, ka Viņš man 
ir piedevis. Tā ir satikšanās ar Dievu –  
Viņa kārtota un vadīta.

pensionārs, pērminderis
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Mīļie diakonijas darbinieki un visi, kas vēlas iesaistīties 
diakonijas kalpošanā, esiet aicināti uz diakonijas 
semināra 3. nodarbību trešdien, 17. novembrī, plkst. 
17.00 Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118,  diakonijas 
telpās. 
Nodarbību vadīs diakons Dāgs Demandts. 

DIEVKALPOJUMI
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

LŪGŠANU STUNDA
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18

Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
                    no plkst. 19.30 līdz 21

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14 līdz 20 
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18 
piektdienās no plkst. 10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma

Bibliotēka atvērta 
svētdienās pēc dievkalpojuma        
ceturtdienās pirms dievkalpojuma   
      no plkst. 17.30 līdz 18 
Svētdienas skola bērniem, nodarbības 
pieaugušajiem un Vecāku atbalsta grupa
otrdienās plkst. 18.30,
plkst. 17.30 dziedāšanas nodarbības bērniem

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19

Jauniešu kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
ceturtdienās plkst. 19.30 
Kora vadītājs: Aigars Āboliņš

Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā, 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
2. grupa mēneša otrajā svētdienā,
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)

DRAUDZES NAMĀ DZIRNAVU IELĀ 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17. 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676

DIAKONIJA (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien no plkst. 10 līdz 16

Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14, 
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)

Redaktore: Santa Cileviča

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ivars Kupcis, Ramona Vasiļjeva, Ingūna Stranga, 

Līga Liepiņa, Lilita Kalnāre, Līvija Putāne, Jolanta Cukure                 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

Konts, kurā var ziedot un samaksāt draudzes nodevu:
DNB NORD LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga LV-1050

Tālr., fakss 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv

SIRSNĪGI SVEICAM!

Vilma Melece 
Tija Krūmiņa 
Natālija Caune 
Voldemārs Leja
Aina Poga
Maiga Krivošapkina
Jānis Darkevičs
Ženija Pūga 
Skaidrīte Mežecka
Normunds Kupcis
Daiga Lagzdiņa

89 (09.11.)
87 (26.11.)
86 (01.11.)
86 (17.11.)
85 (27.11.)
84 (01.11.)
83 (24.11.)
81 (29.11.)
70 (15.11.)
60 (29.11.)
50 (29.11.)

              Seko savai draudzei 
              twitter.com: @jezusdraudze 

Dzidra Betkere 
(06.12.1931.- 04.10.2010.)
Lilija Reijere 
(17.12.1936.-19.10.2010.)

KRISTĪTI

Beatrise Āboliņa
Edmunds Pelcis
Kate Štāla
Katrīna Martukāne
Rūta Pārupa

LAULĀTI

Ģirts Brūders un Ineta Kaugare

MŪŽĪBĀ

  Tūmass Šedīns. Kad kokiem nokrīt lapas, no 
mūsu virtuves loga var redzēt tālāk. – Rīga, Cerību  
Zvaigzne, Velku fonds, 2003. g.

  Grāmatā stāstīts par ģimeni, kurā aug trīs bērni,  
diviem no viņiem ir smagi smadzeņu funkciju  
traucējumi. Kā izturēt tik grūtos pārbaudījumus?  
Kur rast spēku? Kā ticēt Dievam, kad jāpiedzīvo  
tik smagas situācijas? Daloties pārdzīvotajā,  
autors pieskaras tādām tēmām kā mūžība,  
cerība, lūgšana, ģimene u.c.
  Lai gan ģimenes sāpju brīži ir neizsakāmi smagi,  
grāmata raisa uz pozitīvām pārdomām ne 
vien par dzīves jēgu, bet arī par šāda veida  
situācijām, kuras jāpieņem un mīlestībā jāpanes. 
  „Dzīve ir Dieva mājoklis, Dieva Bētele. Viss pieder  
Dievam. Mūsu dzīve ir viena, un tajā visā darbojas  
Dievs. Tikšanās ar Dievu ir ieaustas dzīvē tā, ka  
tikai pēc tam tās ieraugām. „Tiešām, tas Kungs 
ir šinī vietā, bet es to nezināju. Cik bijājama ir šī  
vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti.”  
(1Moz 28:16-17) 
 Virs daudzu mūsu kapsētu vārtiem atrodas  
uzraksts: „Domā par nāvi”. Trīs akmenī iekalti vārdi. 

© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 1000 eks., Izdevums iespiests  SIA Dardedze hologrāfija

INFORMĀCIJAI
28. novembrī plkst. 10.00 – Pirmās Adventes  
dievkalpojums
5. decembrī plkst. 10.00 – jauno draudzes locekļu 
iesvētes dievkalpojums

IELŪGUMS

AICINĀJUMS
Brāļi un māsas Kristū! Esiet mīļi aicināti iesaistīties 
kalpošanā draudzes diakonijā.
Kalpošanas iespējas:
- Dieva Vārda lasīšana
- slimnīcu un mājapmeklējumi,
- sadraudzības galdu klāšana,
- sadraudzība ar māsu draudzēm Latvijā,
- dzīvojamo telpu uzkopšana, logu mazgāšana,
- sīku remontdarbu veikšana,
- palīdzība ar transportu, cilvēku atvešanai uz dievkal-
pojumu,
Esiet gaidīti katru darbadienu līdz plkst. 17.00 
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118, Diakonijas telpās. 
Tālrunis 67220084. Līvija Putāne un Jolanta Cukure

Gandrīz satriecošs uzbrukums 
cilvēkiem, kas jau tā nes sma-
gumu savā ikdienas ceļā. Bet 
vārdi nav domāti kā nemitīgs 
atgādinājums par to, ka viss drīz 
beigsies, ka nākamā ir mūsu 
kārta. Tie nenozīmē: „Domā par 
to, ka nomirsi!”, bet gan: „Domā 
par to, ka tev jādzīvo!””

Sagatavoja Ingūna Stranga

INFORMĒ BIBLIOTĒKA


