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Kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.

Vēlos iesākt, citējot kādu
nesenu saraksti saistībā ar draudzes izdevuma tēmu. A: „Domāju
un atkal atgriezos pie grāmatas
nosaukuma „Stipri vīri”... Tur
gan bija turpinājums „...grūtos
laikos”. Tos grūtos laikus man
negribētos uzsvērt, bet gan akcentēt „stipri vīri”...” B: „Par
stiprumu – nedaudz liek domāt
par tādu amerikāņu supervaroni.
Varbūt atslēgas vārds tomēr ir
drosme, kas nozīmē spēju un
gatavību rīkoties neatkarīgi no
sava stipruma, tajā skaitā arī
drosme atzīt savu vājumu iepretim Dieva stiprumam, drosme
sekot Kristum savā ikdienā un
galu galā drosme upurēties. Ja
mūsu paraugs ir Kristus, tad
varam mēģināt saprast, kāds
Viņš bija vairāk – stiprs, drosmīgs
vai gatavs atdot Sevi visu...” C: „
Mani vairāk uzrunā vārds „stipri”,
jo tas saistās ar „stipri Dievā”,
„stipri ticībā”, un drosme un viss
pārējais izriet no tavas stiprās

/Mk 9:35/

ticības...”
Tā top draudzes izdevums.
Noteikti būsiet pamanījuši,
ka katram „Jēzus Draudzes
Dzīve” izdevumam ir sava
īpašā tēma. Šoreiz likās
svarīgi runāt par vīriem.
Kādiem tad vīriem jābūt –
vairāk stipriem vai drosmīgiem? Aicinu par to padomāt.
Man svarīga šķiet viena lieta –
ir vajadzīgs spēks, lai būtu
tiklab stiprs, kā arī drosmīgs.
Kāds varbūt iebildīs: vīrs jau
pēc savas būtības ir stiprs
un drosmīgs. Ja tā arī ir,
tad tikai uz brīdi. Turklāt
rodas
jautājums:
kādam
mērķim viņš izlieto savu
spēku un drosmi? Vai nav tā,
ka vīri stiprumu un drosmi
visbiežāk izmanto sava ego
apmierināšanai? Man prātā

rādīja ceļu prom no viņu egoisma: „Kas grib būt pirmais,
tas lai ir no visiem pēdējais un
visu kalps.” (Mk 9:35)
Esmu pārliecināts, ka izpratni par to, ko nozīmē būt
patiesi stipram un drosmīgam
vīram, dāvina vienīgi Dievs.
Par īstu vīru pārtop tikai Dieva
kalvē. Tas nozīmē, ka vīri savu
īsto vīrišķību sāk atklāt tikai
tad, kad sāk ņemt vērā un
īstenot dzīvē visus tos principus un prasības, ko Dievs
viņiem izvirzījis Bībelē. Esmu
pārliecināts, ka vīrs bez
Kristus ir dzīvē apmaldījies
vīrs. Viņam var būt viss
vīriem piemītošais fiziskais
spēks, pašapziņa, veselīgs
sacensības gars, bet viņš
nezina, kā to mērķtiecīgi
pielietot, nepakļaujoties ego-

Palūkojoties evaņģēlijos uz
mācekļiem, redzam, ka tie seko
Jēzum Viņa zemes dzīves laikā
un no viņiem strāvo drosme,
stiprums, mērķtiecīgums, vīrišķība. Bet kas notiek ar mācekļiem brīdī, kad Jēzus ir krustā
sists un miris? – Neziņa,
depresija, zudusi mērķtiecība,
izklīduši, kur kurais... Un pēc
Kristus augšāmcelšanās, kad
viņi ir saņēmuši Svētā Gara
piepildījumu, – kāda upurēties
gatava vīrišķība strāvo no viņiem!
Tie nav nekādi mīkstčauļi, bet
gan vīri, kas gatavi ceļam cauri
ugunij un ūdenim. Tie ir vīri ar
mērķi.
Un šodien vīri, kuriem ir
augsti morāles standarti, kuri
mērķtiecīgi dara savu darbu, mīl
savu sievu un bērnus, kuriem
ir labs, uzticību izpelnījies

nāk Jēzus mācekļi, kuri savā
starpā
sacentās,
mēģinot
noskaidrot, kurš no viņiem ir
„superīgākais”. Jēzus viņiem

ismam. Neesot Dieva kalvē,
katru vīru agrāk vai vēlāk
piemeklēs apmulsums, vilšanās, izsīkums.

vērtējums sabiedrībā, ir tiešām
izcila pagodinājuma cienīgi. Šādi
vīri top vienīgi Dieva kalvē.
Sirsnībā,
mācītājs Erberts Bikše
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Svētdien, 6. martā, pēc dievkalpojuma visi – lielo un mazo ideju īpašnieki
un radītāji – aicināti uz tikšanos par Jēzus
draudzes vasaras nometnes tēmu. „Balsti
savu ideju uz bībeliskām vērtībām, pieraksti
un piedāvā to! Iespējams, ka tieši tavas
idejas vārdā mēs izdzīvosim piecas
brīnišķīgas nometnes dienas,” aicina nometnes vadītāja Rute Bikše.
Ir zināms Jēzus draudzes vasaras
nometnes laiks – no 26. līdz 31. jūlijam.
Nometne notiks atpūtas kompleksā „Smuku
muiža”, kas atrodas Brocēnu novada Remtes
pagastā. Iepazīties ar nometnes vietu varat,
apmeklējot atpūtas kompleksa mājas lapu
www.smukumuiza.lv.
Trešdien, 9. martā, Rietumu
kristīgā Baznīca atzīmē Pelnu dienu, kas
ievada Gavēņa laiku. Ticīgie ar šo dienu
sāk gatavošanos Lieldienām. „Nākamajās
nedēļās esam aicināti ieskatīties dziļi mūsu
sirdīs, padomāt, kā mēs dzīvojam mūsu
dzīves. Pelnu dienā mēs sākam ceļu līdz
dienai, kad Jēzus tika krustā sists. Mēs
piedzīvojam šo bēdīgo notikumu, bet mēs
arī redzam, cik daudz Dievs mūs mīl. Un šis
ceļš te nebeidzas, šis ceļš beidzas tukšā alā
Lieldienās. Dienā, kad Jēzus augšāmcēlās,”
pārdomās dalās diakonas Dāgs Demandts.
Atgādinām, ka Lieldienas šogad svinēsim
24. aprīlī.
Sestdien, 12. martā, plkst. 18.00
Jēzus baznīcā notiks kārtējais koncerts
„NeParastais”, šoreiz par tēmu „Slāpes".
Koncertā piedalīsies mūziķi gan no mūsu
draudzes, gan citām. Ikviens ir aicināts
atnākt un piedzīvot, kā Dievs runā caur
akadēmisko mūziku, foto, dzeju un Savu
Vārdu.
Svētdien, 27. martā, pēc dievkalpojuma notiks draudzes pilnsapulce. Visi
draudzes locekļi sirsnīgi aicināti piedalīties.
Sapulcē atskatīsimies uz aizvadīto 2010.
gadu, kā arī mēģināsim iezīmēt šī gada
tendences mūsu draudzē.

Atbild macitajs
i

Sestdien, 5. februārī, pateicoties
Žagarkalna dāvanai, ko sarūpēja Rolands
Kalniņš, Svētdienas skolas vecākās grupiņas
jaunieši, kā arī skolotāji un LEAF evaņģelizācijas grupas dalībnieki varēja pavadīt
lielisku dienu uz kalna, baudot ziemas
priekus. Visu "šļūcēju" vārdā tiek sacīts
sirsnīgs paldies.

i

īsziņas

Kādēļ iesvētīt dzīvesvietu?
Tā ir sena kristiešu tradīcija, kad,
uzsākot dzīvi jaunā dzīvesvietā – vai tā būtu
māja, vai dzīvoklis, tika aicināts mācītājs šo
dzīvesvietu iesvētīt. Kāpēc šāda iesvētīšana
ir nepieciešama un kādēļ tā ir laba un svētību
nesoša lieta? Pirmkārt, iesvētes brīdī mēs
esam kopā ar mājas ļaudīm, lūdzot, lai Dieva
Gars nāk un mājo šajās telpās, lai Viņš ir
Kungs arī visu to attiecībās, kuri šajā namā
mīt. Otrkārt, mēs to darām Trīsvienīgā Dieva
vārdā. Mēs kopā ar visiem mājas ļaudīm
no jauna dzirdam, ko Bībele saka un māca
par svētīgu mājas un ģimenes dzīvi, mēs

Gribu padalīties ar savu pieredzi: Jēzus
draudzē ar ģimeni esam jau sešus gadus,
bet atceros, ka, neskatoties uz piederību,
diezgan ilgu laiku draudzē jutos sveša. Kad
redzēju cilvēkus pēc dievkalpojuma sirsnīgi
sveicināmies un sarunājamies, visi man
likās tik tuvi kā viena liela ģimene, bet es –
kaut kur malā, neiederīga. Tomēr Dievs
pazīst mūs katru, Viņš Pats taču mūs ir
radījis – vienu atvērtu, citu noslēgtāku.
Dievs dāvāja man iespēju iepazīt tuvāk
kādus draudzes locekļus, jo strādājām
kopā. Un tieši caur šādām ciešākām
attiecībām tā nopietni un pa īstam atvērās
arī manas durvis uz draudzi, un tas ir devis
ļoti daudz arī attiecībās ar Dievu.
Esam sapratuši, ka mazās grupas – vai
tās būtu Bībeles studijas, lūgšanu grupas
vai mājas grupiņa, ir tā vieta, kur saņemt
garīgu stiprinājumu, veidot ciešākas
attiecības ar Dievu un arī vienam ar otru.
Tāpēc aicinām pieteikties komandā ikvienu,
kurš gribētu vadīt mazo grupu vai būtu
gatavs uzņemt cilvēkus pie sevis mājās
un vadīt mājas grupu. Nav nepieciešamas
ne īpašas zināšanas, ne kāda speciāla
sagatavotība, jo būs pieejami studiju
materiāli, arī vecuma ierobežojuma nav.
Ja Tava sirds atsaucas un saredzi vajadzību
veidot mazās grupas, mēs ļoti gaidīsim!
Aicinām atsaukties arī jau esošās grupas,
kas būtu atvērtas jauniem dalībniekiem.
Pieteikties var draudzes kancelejā vai
pie Lauras Ceļmales, nosūtot e-pastu uz
info@jezusdraudze.lv vai sms ar informāciju par sevi uz tālruni 26123378.

lūdzam un saņemam svētību ar tiem
vārdiem, kurus Dievs ir devis, lai ar tiem
mēs svētību dotu tālāk. (4Moz 6:24-26) Ir
ļoti jauki un svētīgi, ja, jaunā dzīvesvietā
esot, varam uzsākt dzīvi ar šādu svētbrīdi,
kurā varam sacīt tos pašus vārdus, kurus
reiz sacīja Jozua: „Es un mans nams – mēs
kalposim Tam Kungam!” (Joz 24: 15)
Arī mūsu ģimenē, nākot jaunā dzīvesvietā,
arvien šāds mājas iesvētes brīdis ir bijis.
To vērtēju kā kaut ko brīnišķīgu un jauku.
Domāju, šis atgādinājums par dzīvesvietas
iesvēti īpaši noderēs kristiešu jaunajai
paaudzei, kas par to maz dzirdējusi.
Māc. Erberts Bikše

Pelnu dienas izskaņā un uzsākot Gavēņa
laiku, trešdien, 9. martā, no plkst. 20.00
mūsu baznīcā plānots īpašs pasākums –
Gaismas nakts. Tā sevī ietver Trīsvienīgā
Dieva klātbūtnes baudīšanu, pielūgšanu un
lūgšanu, kā arī norimšanu Viņa priekšā un
iespēju piedzīvot sevišķu sadraudzību ar
mūsu Kungu Jēzu Kristu.
Līdzīgu
„nakti“
piedzīvoju
janvārī
Minhenē. To regulāri rīko Minhenes katoļu
jaunieši, un pasākums ir domāts ikvienam,
kurš meklē Dievu un vēlas piedzīvot
Viņa tuvumu. Man tas bija spēcīgs garīgs
pārdzīvojums, jo Jēzus klātbūtni izjutu tik
stipri, ka pēkšņi atskārtu – nav uz pasaules
nekā labāka, kā būt Viņa klātbūtnē. To
apstiprina arī psalmista vārdi: „Kad Tu
esi mans, tad man nevajag ne debess, ne
zemes!“ (Ps 73:25)
Pēc neilga laika sajutu aicinājumu arī pie
mums, Jēzus baznīcā, dot iespēju cilvēkiem
to piedzīvot. Dieva žēlastība sniedzas līdz
debesīm, un Viņš dāvā mums iespēju Sev
tuvoties un pie Viņa atgriezties atkal un
atkal. Pirms pāris dienām uzzināju, ka arī
Rīgas Lutera draudzē 120.-gades svinību
ietvaros 25. februārī notiek tāda paša
nosaukuma un līdzīgas idejas pasākums.
Mēs nesaskaņojām, bet debesīs jau bija
saskaņots. Atnāc piedzīvot!
Madara Jauģiete

Pārdomājot mācekļu ceļu
Mūsu Jēzus draudzē pirms gada sākās
mācekļu skola. Divas reizes mēnesī uz
nodarbībām nāca kopā brāļi un māsas.
Kādam izklausījās, ka iešana uz skolu
mūs veido par mācekļiem. Citi brīnījās, ka
klausījāmies priekšlasījumus par Veco un
Jauno Derību, nevis apspriedām mācekļu
ceļa izaicinājumus.
Šis raksts ir mans mēģinājums
noformulēt sev/ mums/ jums, kas īsti ir
Kristus māceklis, kas ir patiesā mācekļu
skola un kas – mūsu mācekļu skola.
Vārdu „skola” mēs saistām ar stundām,
skolotājiem, klases biedriem un attiecībām.
Vai mācekļu skola būtu/ir kaut kas līdzīgs?
Līdzīgs mākslas, mūzikas vai auto skolai?
T.i., iestājies, izmācies un esi? Diplomēts
mākslinieks, mūziķis vai šoferis ar tiesībām?
Nedaudz pārdomāsim vārda „māceklis”
jēgu. Jēzus savus mācekļus mudina iet un
darīt visus par mācekļiem. Sākumā pat
šķiet dīvaini, ka ne par kristiešiem. Kristieši
esam mēs visi, kas esam pestīti. Tas notika
pirms kāda laika, kad ticībā satvērām
Kristu kā Dieva Dēlu, mūsu Pestītāju, kam
atdevām mūsu grēkus un tikām kristīti.
Mēs saņēmām arī Svēto Garu, kas mūs
mudina jaunai dzīvei – mācekļa dzīvei.
Atdzimuši no Dieva Vārda sēklas, no
Gara, mēs gluži kā jauni stādiņi iesākumā
veidojamies ar divām lapiņām. Tās ir divas
lietas, kuras Svētais Gars mūsos veido,
mums līdzdarbojoties.
Pirmā lapiņa ir tiekšanās pēc mūsu
personiskā svētuma, jo Dievs pavēl:
„Esiet svēti!” (1Moz 11:44-45; 19:2;
1Pēt 1:16) Pirmkārt, tas nozīmē mācīties
paklausību. Paklausību Dievam – studējot
Dieva Vārdu un pildot Dieva dotos
uzdevumus. Paklausība Dievam nozīmē arī
Dieva gribas pieņemšanu mūsu dzīvēs,
pacietību un lēnprātību. Pāvils mums
aktualizē vēl kādu svētuma izpausmi:
„Nepieviļaties!” (1Kor 6:9-10), „Sargieties
no netiklības!”, jo „jūs nepiederat sev
pašiem. Jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu
pagodiniet Dievu ar savu miesu!” (1Kor
6:18-20)
Otrā lapiņa ir uzdevums nest labo vēsti

par Kristu, darīt par mācekļiem citus.
(Mt 28:18-20) Jēzus apsola, ka Svētajā
Garā Viņš pats būs ar tevi, kad tu par
Viņu liecināsi. Jo esam izredzēti, lai paustu
Dieva varenos darbus. (1Pēt 2:9-10)
Tikai – kā liecināt? Atbildi meklējot,
lūkosim Bībelē, kā Kristum tika pievesti
cilvēki. Dažus Kristus pats uzreiz un tieši
uzrunāja, piemēram, Cebedeja dēlus,
Leviju. Savukārt, Andrejs vispirms atrod
savu brāli un liecina, ka ir sastapis Kristu,
tāpat Fīlips, uzrunājot Natanaēlu. Arī
samariete steidzās vēstīt pilsētniekiem, un
daudzi vīri iznāca pie Jēzus.
Tomēr, arī ar šo tiešo liecību vien
ne-pietiek. Jēzus aicina mūs parādīt
mīlestību. Mīlestība mūsu starpā ir
zīmols, pēc kura pasaule atpazīst
Kristus
mācekļus.
Mīlestība,
kuru
parādām tuvākajam, ir reālie darbi (atrast
laiku un pacietību ieklausīties un izprast
vajadzības, ja nepieciešams, pabarot,
apģērbt vai atvest/ aizvest/ atnest uc.),
kurus Jēzus mums pavēl veikt, ja mīlam
Viņu. Tu citus varēsi darīt par Kristus
mācekļiem, ja visu darīsi mīlestībā. Un
Jēzus pats lūdz Tēvu, lai Viņš un Viņa
mīlestība būtu mācekļos. (Jņ 17:26)
Jēzus nevēlas, lai mēs tiktu paņemti
prom no pasaules, t.i., no cilvēkiem, kas
veido savu dzīvi bez Dieva. Viņš neaicina
mūs norobežoties no viņiem. Vēl vairāk –
Viņš sūta/ pilnvaro mūs, Savus mācekļus,
kalpot pasaulē. Kalpot priecīgi, vienlaikus
brīdinot, ka būs grūti, jo esam sūtīti kā
avis vilku starpā. Reizēm tas izskatās
kā pilnīgi bezcerīga misija, bet mēs tajā
dodamies, ietērpti Viņā, un esam paša
Jēzus lūgšanas pasargāti. (Jņ 17: 9, 15)
Jēzus pilnvaro mūs kalpot pasaulē, zinot,
ka no tās atšķiramies, ka esam zemes sāls
un gaišums, kas atstaro Viņa gaismu. Un
Svētais Gars arvien vairāk darbojas tajos,
kas pilda Kristus pavēles. Un vēl viena
pavēle ir būt vienotiem, lai „visi ir viens”,
viens Dievā. (Jņ 17:11, 21) Un Kristus
pasaulei būs redzams Viņa mācekļos.
Kas tad ir patiesā mācekļu skola?
Protams, tā ir visa mūsu kristiešu dzīve. Un

šīs skolas direktors ir pats Dievs. Vēl vairāk,
Dievs ir arī individuālās mācību programmas autors, kas sūta skolotājus mūsu ceļā.
Un mēs esam mācekļi, ja ikdienā ļaujamies
Svētā Gara vadībai un pieaugam svētumā
un Kristus vēsts nešanā pasaulē. Draudzes
dievkalpojumos, Bībeles studijās, kopīgās
lūgšanās, kristiešu sadraudzībā mēs tiekam
īpaši stiprināti šajā šaurajā, izaicinājumiem
un meklējumiem piepildītajā māceklības
ceļā.
Kad pirms apmēram pusotra gada
sadzirdēju
aicinājumu
lūgt,
domāt
un
palīdzēt
veidot
Jēzus
draudzes
mācekļu skolu, argumenti bija apjausta
nepieciešamība veidoties par draudzi, kurā
cilvēki patiesi rosinātu cits citu pieaugt kā
Kristus mācekļiem un aktīvi kalpojošiem
draudzes locekļiem dot papildus iespēju
garīgi stiprināties.
Tā skolu iecerējām. Tomēr sākums iznāca
vairāk skološanas, ne māceklības ceļš. Lai
palīdzētu individuālajās Bībeles studijās
un mēs varētu pieaugt Dieva Vārdā –
klausījāmies/
gatavojām
konspektīvi
izklāstītos būtiskākos Vecās un Jaunās
Derības vēsts akcentus. Tas pārsvarā bija
principiāls, strukturēts ieskats Bībeles vēstī,
labs un palīdzošs studēt gribošajiem, tomēr
gatavās atbildes nerosināja māceklību.
Tie bija izaicinājumi, ar ko netikām galā –
veidot aktuālas un saistošas diskusijas;
rosināt meklēt risinājumus un atbildes,
tieši un vaļsirdīgi runāt par personīgās
kristīgās dzīves izaicinājumiem, grūtībām
un uzvarām.
No sirds pateicos ikvienam, kas lūdz par
mācekļu skolu! Ikvienam, kas nāk! Ticu,
ka ar Svētā Gara palīdzību mēs varētu tikt
galā ar visiem izaicinājumiem turpmākajās
„klasēs”, kad iecerējām kopīgi pārrunāt
aktuālās un mazāk saprotamās vietas
dievkalpojumu kārtībā, misijā, diakonijas un
draudzes dzīvē. Priecāsimies par katru, kurš
vēlēsies mums pievienoties vai būs gatavs
vēlreiz noriskēt un atsākt nākt. Jo tikai visi
kopā mēs varam veidot mācekļu skolu. Lai
māceklības stāda lapiņas varētu augt.
Helēna Dekante
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vecums: 40

vecums: 47
nodarbošanās:

nodarbošanās:

bērnībā gribēja kļūt par:

bērnībā gribēja kļūt par:

ģimenes stāvoklis:

ģimenes stāvoklis:

namu apsaimniekotājs
kokgriezēju (kā tētis)
precējies, sieva Vijolīte.
Bērni: Elīna (19 ) un Daniēls (15)

iecienītākais sporta veids:

riteņbraukšana

aizraušanās:

fotografēšana,
pastmarku kolekcionēšana
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vecums: 39
nodarbošanās:

tirdzniecības speciālists
suņu dresētāju (vai kosmonautu)

apdrošināšanas brokeris,
studē Lutera akadēmijā

bērnībā gribēja kļūt par:

milici (jo dzimis Milicijas dienā)

precējies, sieva Zaiga.
Bērni: Aivars (19), Edvards (11),
Kristiāna (9), Ričards (6)

ģimenes stāvoklis:

futbols

aizraušanās:

iecienītākais sporta veids:
aizraušanās:

futbols,
senas naudas kolekcionēšana

pieejams (neprecējies)

iecienītākais sporta veids:

vingrošana
ceļošana

Kas vairāk raksturo īstus vīrus – spēks vai drosme, spēja valdīt vai spēja paklausīt? Ko šodien nozīmē būt
ģimenes galvai, un kāda ir vīra loma ģimenē? Pārdomās par šiem jautājumiem aicinājām dalīties trīs mūsu
draudzes vīrus – Māri Dozi, Aivaru Cīruli un Kasparu Bērziņu. Saruna notika baznīcas pērminderu telpā. Kur
gan citur, ja viņi visi trīs ir draudzes pērminderi...
Ar draudzes vīriem sarunājās Ivars Kupcis, Foto: Santa Cileviča

Ko mūsdienās nozīmē būt vīrietim – vispār un jums katram?
Māris: Vīrietim vajadzētu nozīmēt
vienu to pašu visos laikos – ģimenes
galva, kas palīdz sievietei un citiem. Būt
stipram, uzticamam, godīgam, zināmā
mērā atspoguļojot Dieva funkciju.
Aivars: Kad nebiju ticīgs, būt vīrietim
man nozīmēja būt spēcīgam, mācēt
aizstāvēties un kauties, ja nepieciešams.
Tikai vēlāk sapratu, ka esmu vājš pēc
dabas. Brīdī, kad jutos visvājākais,
mans bērns rakstīja sacerējumu par
to, ar ko viņam asociējas spēks. Un es
lasu – tur ir minēts vējš, kas ir stiprs
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un var noraut mājām jumtus, un tētis,
kurš ir izpalīdzīgs, labs, spēlē futbolu...
Tas bija tik aizkustinoši – es pats sevi
tādu vairs nesaskatu. Arī citos gadījumos
redzu, ka cilvēki spēku manī saskata
tieši tad, kad pats spēku nelietoju. Būt
stipram nozīmē sekot Dieva Vārdam,
un vēlāk arī – turēt savu vārdu. Iet līdz
galam, palikt līdz beigām - pat ja jūties
vājš, pat ja neviena vairs nav blakus.
Spēks slēpjas ticībā.
Kaspars: Vīrieti raksturo spēja
uzņemties atbildību. Par savu ģimeni,
bērniem, kolēģiem, draudzes locekļiem.
Ieraudzīt problēmu un nebaidīties iet

klāt un mēģināt palīdzēt. Nenoraudzīties
mierīgi notiekošajā, bet paust savu
viedokli, mēģināt notiekošo ietekmēt.
Baznīca ir viena no vietām, kur
sieviešu parasti ir vairāk nekā
vīriešu. Kāpēc tā?
Kaspars: Vīrieši vairāk mēģina
paļauties uz sevi, uz saviem spēkiem,
nevis uz Dievu. Vispirms katram pašam ir
jāatzīst, ka tu nevari paveikt visu saviem
spēkiem. Caur šo atzīšanos tu nokļūsti pie
ticības. Sievietēm acīmredzot ir vieglāk
atzīt, ka ne viss ir no tevis atkarīgs un ne
viss ir tavos spēkos.
Māris: Vīri neiet uz baznīcu, jo viņi

domā, ka ir stipri. Bet kā apustulis
Pāvils saka: „Manā nespēkā Dieva spēks
parādās.” Es nāku uz draudzi tādēļ, lai
saņemtu Kristus spēku. Lai varu nevis
strādāt savā spēkā, bet piepildīt sevi
ar Kristu. Tas ir īstais spēks, ar ko var
paveikt tik daudz vairāk.
Ko vēl vīri meklē baznīcā,
draudzē?
Aivars: Dieva Vārdu. Svētdiena ir
mans atspirdzinājums, iespēja veltīt
dienu Dievam. Esmu priecīgs, ka varu
būt tajā kopā ar visu ģimeni. Ir svarīga
arī atklātība un dalīšanās pieredzē ar
citiem. Reiz satiku kādu neredzīgu vīru,
kurš tāds bija kļuvis pēc ceļu negadījuma. Viņam ir 3 bērni. Viņš stāstīja,
ka tikai caur šo negadījumu nonācis pie
Dieva, pie Viņa spēka. Vēlāk Dievs
atgrieza vienai acij redzi, un tagad viņš
var iet un darīt. Esmu pateicīgs, ka Dievs
man dod cilvēkus, kas man var liecināt ar
Dieva Vārdu. Man nepietiek ar izlasīšanu,
ļoti novērtēju, kad cilvēki dalās pieredzē.
Kad nācu uz šo sarunu, domāju tāpat –
mēs nevaram pateikt neko svarīgāku par
to, kas ir Bībelē, bet cik jauki, ka mēs
varam dalīties viens ar otru.
Kaspars: Tikai baznīcā mēs pa īstam
sastopam Kristu – Svētā Vakarēdiena
laikā. Nekur citur mēs to nevaram
piedzīvot, un tas ir galvenais iemesls.
Kā jūs katrs esat piedzīvojis Dieva
aicinājumu savā dzīvē?
Kaspars: Par kristieti kļuvu pirms
7 gadiem, un tad arī sapratu, ka viena
no vissvarīgākajām lietām ir paklausīt
Dieva vēlmēm un lēmumiem. Atskatoties
uz šiem gadiem, secinu, ka es to mācos
darīt arvien vairāk. Sākumā tas bija
grūti, jo likās, ka pats esmu gudrāks.
Toreiz noteikti nevarēju iedomāties,
ka kalpošu kā pērminderis, ka mācīšos
Lutera akadēmijā. Šī paļaušanās ir
viena no galvenajām lietām manā dzīvē.
Māris: Dievs mani uzrunāja, kad
man bija 13 gadi. Man liekas, tās bija
vecāku lūgšanas, kas tika uzklausītas.
No tā laika neesmu šaubījies par Dievu
un Viņa esamību. Manuprāt, Dievs grib,
lai mēs visu darām ar prieku, mīlestību,
ka dzīvojam Dieva mierā, lai visu darām
bez tādas lielas piespiešanās. Ir tāds
teiciens: „Dzīvot Dieva atpūtā”, man tas
ļoti patīk, jo tad viss labi izdodas.
Vai ir viegli atsaukties aicinājumam? Kas palīdz tam sekot?
Māris: Palīdz Kristus. Ja mēs paliekam
Viņā katru dienu, Kristus ir mūsos un dod
spēku, lai varam palikt Viņa aicinājumā
katru dienu. Paklausīt nav nemaz tik
viegli, bet Kristus ir tas, kas palīdz

izšķirties. Mēs bieži gribam dzīvot savu
dzīvi, kamēr Kristus par mūsu grēkiem
karājas pie krusta – bet labāk ir, ja
pie krusta esam mēs, un mūsu vietā
darbojas Kristus.
Kaspars: Vienu rītu pamodos ar
domu, ka gribu kaut kur studēt. Sāku
meklēt internetā, kur es varētu to darīt.
Mana draudzene ieteica iet studēt par
mācītāju, jo es tāpat studējot Rakstus
un lasot kristīgas grāmatas. Runāju
ar mācītājiem Ģirtu un Erbertu, un,
saņēmis viņu atbalstu, zvanīju uz Lutera
akadēmiju. Liku to Dieva rokās, un
pēc iestāšanās pārbaudījumiem tiku
uzņemts. Mācīties ir viegli, jo zinu, ka
tas ir no Dieva. Esmu ar mieru kļūt par
mācītāju, tomēr tas ir Dieva ziņā, kā tas
notiks.
Aivars: Galvenais ir paklausīt. Man
ir bijuši momenti, kad Dievam nepaklausu – bet ilgākā laika periodā tu
saproti, ka esi kļūdījies. Bet Dievs
mūs nekad nepamet – arī tad, ja
nepaklausām: „Arī tad, ja tu ej citus
ceļus, Es esmu blakus.” Kad es nonācu
pie ticības, jautāju Dievam, kas man
jādara? Dievs man atbildēja – tev ir
ģimene. Man likās – bet es varu un gribu
vairāk! Tagad esmu sapratis, ģimene tas ir liels aicinājums. Kādreiz man likās,
ka varu pats pastāvēt – es negribēju
citiem parādīt savu vājumu un to, kāds
esmu. Ļoti skaidri atceros pirmo reizi,
kad es nometos ceļos Dieva priekšā.
Es atceros sievas acis tajā brīdī – viņa
neko neteica. Esmu tik pateicīgs, ka
mēs tagad varam viens otru atbalstīt un
stūrēt vienā virzienā. Dieva Vārds ir tas,
kas vieno.
Kaspars: Svarīgas ir lūgšanas –
komunikācija, attiecības ar Dievu. Līdzīgi
kā attiecībās ar draugiem – ja draugi
savā starpā nekomunicē, tad draudzība
agrāk vai vēlāk beigsies. Nereti sakām,
ka nav laika lūgt – bet, ja lūdzam,
spējam vairāk. Te ir paradokss – jo
vairāk lūdzamies, jo vairāk savā dzīvē
varam paveikt. Un vīra atbildība ir lūgt
Dievu par savu ģimeni.
Kādu jūs redzat vīra lomu ģimenē?
Māris: Piekrītu par visiem 100 procentiem – vīram ir jālūdz par savu ģimeni
un ne tikai. Es vīru redzu kā to, kas sēž
pie stūres un ved ģimeni uz baznīcu.
Aivars: Bērni izaugs, viņiem būs savas ģimenes, bet mēs ar sievu esam
viena miesa, Dievs mūs ir savienojis,
un mans uzdevums ir censties saprast
savu sievu, un lai viņa saprot mani. Bet
būtiskākais ir paklausība Dieva Vārdam.
Ja vīrs nepaklausa Dievam, tad visa

ģimene var aizstūrēt nepareizi.
Situācija sabiedrībā ir būtiski
mainījusies salīdzinot ar agrākiem
laikiem – vīrs vairumā gadījumu
nebūt nav vienīgais ģimenes apgādnieks, dažkārt sievas pat nopelna vairāk par vīriem. Ko nozīmē būt
ģimenes galvai šodien?
Aivars: Jēzus ir teicis: kas grib būt
pirmais, lai ir pēdējais. Tas nozīmē
kalpot, nevis valdīt.
Kaspars: Ja tu paklausi Dievam, tad
arī ģimene tevi klausīs. Saka jau, ka
ģimenes galva ir tas, kuram ir TV pults...
Bet vīram ir jābūt ģimenes garīgajam
līderim.
Māris: Mūsu piemērs ir Kristus, kurš
ir draudzes galva. Zināšanas par Dievu
nerada ticību, to rada Kristus. Citreiz
tu runā, stāsti, bet bērni neuztver tevis
sacīto, viņi nemainās. Bet tas notiek, kad
viņiem pieskaras Kristus – tas paliek viņu
sirdīs.
Ko jūs domājat par sievietēm?
Kaspars: Arī Jēzu radīja sieviete.
Sievietes ir tās, kas rada dzīvību uz
zemes. Kas būtu vīrietis bez sievietes?
Ģimene ir vīrietis un sieviete, kas kļūst
par vienu miesu, rada bērnus un garīgi
pilnveidojas.
Māris: Es apbrīnoju sieviešu čaklumu,
darbīgumu, izdomas bagātību. Vīrieši
ir vai nu slinkāki, vai vairāk piekūst...
Varam tikai brīnīties, cik daudz var izdarīt
sieviete – gan mājās, gan baznīcā, vīri
varētu to tikai mācīties.
Aivars: Varam tikai pateikt paldies
mūsu sievām un mātēm par viņu paveikto, rūpējoties par mājām, bērniem,
vīriem. Dzīve bez sievietēm būtu pārāk
bēdīga.
Regulāri strādājot ar zāģi, tas
laiku pa laikam ir jāuzasina. Kā jūs
ikdienā „uzasināt sevi” – gan garīgi,
gan fiziski?
Māris: Es, no rītiem pieceļoties, aicinu,
lai Kristus spēks manā nespēkā varens
parādās. Tā ir mana asināšana, kuru
cenšos neaizmirst. Vēl noteikti –
draudzes vasaras nometnes.
Kaspars: Man tās ir lūgšanas,
meditācija un mācības Lutera akadēmijā.
Aivars: Aizvedot bērnus uz skolu vai
bērnudārzu, saku viņiem: „Lai tev laba
diena, un lai Dievs tevi sargā!” Bērni
man atbild ar to pašu. Tā ir mūsu katra
sirds lūgšana. Arī lozungu Rakstu vietu
lasīšana, Kristīgais radio mašīnā un,
protams, dievkalpojums svētdienā. Un
vēl es no rītiem izdzeru sievas neizdzerto
kafiju.
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Pastkartes no tālienes
Kristīne Kutansky,
dzīvo Monterejā,
ASV
Mana pārcelšanās uz dzīvi otrā
pasaules malā bija pēkšņa. Pērn pavasarī
biju komandējumā Vācijā, kur satiku
savu lielo mīlestību – Bretu. Drīz mums
bija skaidrs, ka vēlamies turpmāko dzīves
ceļu iet kopā. Jūnija vidū Brets dažas
dienas viesojās Latvijā, jūlija beigās es
pārcēlos uz ASV. Brets ir virsnieks ASV
Jūras spēkos, šobrīd viņa darba vieta ir
Monterejas pilsētiņa Kalifornijas pavalstī,
Klusā okeāna krastā.
Šis laiks mums ir bijis neaprakstāmi svētīts. Nepilnu mēnesi pēc
ierašanās Kalifornijā atradām arī savu
draudzi – Faith Lutheran Church (tulk.
„Ticības luterāņu baznīca”), kur novembra sākumā salaulājāmies. Abi esam
uzauguši lielās draudzēs, tādēļ mazajā
draudzītē jūtamies mazliet neparasti
– oficiāli tajā ir mazliet vairāk par 100
locekļiem, svētdienas dievkalpojumus
regulāri apmeklē 30-40 cilvēku. Toties
ir lieliska iespēja ar katru no viņiem
personīgi iepazīties. Priecājos par gandrīz
identisko dievkalpojuma kārtību, kā arī
daudziem pazīstamiem korāļiem dziesmu
grāmatā.
Paturot jūs, īpaši „Alfa” kursu,
ikdienas lūgšanās, ar mīļiem sveicieniem,
Kristīne un Brets

Zane Leja,
strādā Gaziantepā,
Turcijā

Kopš 15. novembra dzīvoju
Turcijā, kur strādāju Eiropas Brīvprātīgā
darba programmā. Darbojos Gaziantepas
Jauniešu un kultūras asociācijā. Lielākais
projekts ir jauniešu festivāls, kas notiks
no 6. līdz 9. maijam. Latvijā atgriezīšos
novembrī.
Turcija, kaut arī konstitucionāli

6

sekulāra valsts, ir islāma ietekmē. Šī
reliģija ir veidojusi šīs valsts kultūru. Man
tajā vislabāk patīk lielā ģimenes loma
indivīda dzīvē un sabiedrībā kopumā.
Kopš Ziemassvētkiem esmu
atradusi arī draudzi, kuru apmeklēju
katru nedēļu. Tās nosaukums ir
„Antepas Jaunā Dzīve”, un tā nav
oficiāla, jo panākt oficiālu draudzes
atzīšanu
birokrātijas
un
vadošās
partijas politikas dēļ ir gandrīz neiespējami.
Svētdienās uz dievkalpojumu sanāk
ap 15 cilvēki – galvenokārt vīrieši.
Draudzes
sievietes
tiekas
nedēļas
laikā pie kādas no māsām mājās – ar
ēdienu, bērniem, lūgšanām, garīgām
sarunām, dziesmām un dažkārt pat
dejām. Draudzē ir arī 5 jaunieši, mēs jau
mēnesi nākam kopā, lai lūgtu un plānotu
jauniešu grupas darbu. Aicinu paturēt to
aizlūgšanās.
Man pietrūkst labu draugu.
Kaut arī turki ir viesmīlīgi, atvērti un
draudzīgi, īstus draugus iemantot nav
tik viegli. Pietrūkst arī Jēzus draudze.
Vēlu Jēzus draudzei turpināt skaidri
sludināt Kristus Evaņģēliju un rūpēties
citam par citu kā ģimenē. Un atcerēties, cik liela brīvība mums Latvijā
ir
Dieva
Vārda
sludināšanā
un
apliecināšanā.
Ar sveicieniem,
Zane

Urzula Nora
Urbāne, studē
Varšavā,
Polijā
Sveiciens Jēzus draudzei no
Polijas! Šogad „Erasmus” programmas
ietvaros studēju Varšavas Medicīnas
universitātē. Polijā pavadītais laiks man
bijis patiesi brīnišķīgs. Septembri pavadīju
Olštinā poļu valodas kursos. Tā bija kā
jauka
nometne.
Kristiete
es
tur
biju
vienīgā,
toties
musulmaņi
– veseli pieci. Biju viņiem par
liecību,
kliedējot
stereotipus
par
kristietību, kā arī patiatbrīvojos no nevajadzīgiem stereotipiem par viņu ticību.
Pēc kursiem pārcēlos uz Varšavu.
Tur atradu jauku starptautisko draudzi,
kas man kļuvusi tikpat kā par ģimeni.
Katru nedēļu tiekamies uz Bībeles

studijām un dievkalpojumu, bet aptuveni
reizi mēnesī tiek rīkots kāds pasākums
ārpus baznīcas sienām, uz ko var uzaicināt
draugus. Daudzi kristieši izmanto šo
iespēju. Mani minētie turku musulmaņu
draugi, kas arī studē Varšavā, arī
apmeklēja ne vienu vien pasākumu,
kuros viņiem bija iespēja izjust Kristus
mīlestību,
un
tagad
viņi
mājās
dodas katrs ar savu Bībeli. Arī kāda meitene no Vācijas, līdz tam ateiste, izjuta
gaišumu šajos pasākumos un nu sākusi
savu ticības ceļu pie Jēzus. Prieks redzēt,
kā Dievs lieto kristiešus visā pasaulē!
Ar sveicieniem,
Urzula

Madara Jauģiete,
studē Minhenē,
Vācijā

No 2010. gada oktobra līdz
2012. gada jūlijam savas profesionālās
mūzikas
studijas
turpinu
Vācijā,
Minhenes Mūzikas un teātra augstskolā.
Tas ir svētīgs, pamācošs, kā arī
audzinošs dzīves posms. Esmu gājusi
cauri dažādām grūtībām, bet atskatoties bez patosa varu teikt, ka
ar Jēzu – un tikai kopā ar Viņu – tas bija
samērā viegli izdarāms.
Pirmie divi iepazītie cilvēki bija
brālis un māsa Kristū. Esmu piedzīvojusi daudz svētību, viesojoties viņu
katoļu draudzēs. Par luterāņu draudzēm
runājot, diemžēl piedzīvoju vilšanos,
jo daudz kur ir čaula, bet vidus tukšs..
Pēdīgi pēc Līgas Dolaces ieteikuma
apmeklēju Minhenes vienīgo Selbständige Ev.-luth. Kirche („Neatkarīgā Ev.-lut.
baznīca”) draudzi, un varu teikt, ka esmu
atradusi savu garīgo ģimeni arī šeit.
Galvenais, ka draudzes centrā ir Jēzus un
tajā var just Svētā Gara klātbūtni, tātad
arī dzīvību.
Esmu pateicīga Jēzus draudzei
par atbalstu un Dievam par vadību,
ko katru dienu kādā jaunā veidā izjūtu.
Madara

gaidām mājās!

medicīnas un biroja tehnikas inženieris

Manuprāt, tas nozīmē būt garīgi
stipram ticībā, kā arī to, ka stiprākais
tavā dzīvē ir Jēzus Kristus. Kā ģimenes
galvai tam ir ļoti liela nozīme savas
un ģimenes dzīves kvalitātē. Ne velti
saka, ja tev ir Jēzus Kristus, tev ir viss!
Šī sajūta mani vienmēr dara stipru.
Protams, stipram būt nozīmē arī fiziski,
veselībā, dzīves pieredzē, zināšanās utt.
Bet tas viss nāk klāt, ja esi sapratis, kas
tavā dzīvē ieņem vissvarīgāko vietu.

Pēteri Dekants,

bārmenis
Būt stipram nozīmē pastāvēt
par saviem principiem, kas, protams,
veselīgā ziņā sakņojas kristīgajā morālē.
Pieturēties pie tiem, neskatoties uz to, ka
ne vienmēr tas ir vieglākais ceļš. Būt stipram nozīmē stāvēt pāri visstiprākajam
kārdinājumam gan sa-dzīviski, gan
garīgi. Ja ir iespēja un reizēm pat pamatots iemesls rīkoties it kā racionāli un
efektīvi un tajā pat laikā produktīvi, taču
vienlaikus tas ir pret kristīgo morāli, tad
tikai patiesi stiprs cilvēks spēj stāvēt tam
pāri. Arī piedošanā ir milzīgs spēks.

kalpo LEAF evaņģelizācijas
grupā, ALFA kursā
Būt stipram, manuprāt,
nozīmē savu vājumu uzticēt tam
Kungam. Jo pats savā spēkā es
nespēju ne nieka. „Mans spēks
un mana dziesma ir Tas Kungs,
Viņš ir tas, no kā man nāk
glābšana. Viņš ir mans stiprais
Dievs – es Viņu slavēšu, Viņš
ir mana tēva Dievs – es Viņu
paaugstināšu.” (2Moz 15:2)

Reinis Bikše,

Māris Pētersons,

IT projektu vadītājs
Ir jābūt stipram, lai apzināti
izietu no savas komforta zonas,
piemēram:
•būt gatavam riskēt, izpelnīties citu
kritiku, bet piedāvāt ko jaunu;
•mainīt esošo;
•neļaut savam egoismam ņemt virsroku, palikt pazemīgam, pieticīgam,
kalpojošam;
•darīt to, kas ieplānots, lai arī negribas
vai vienkārši gribas atpūsties.

Rolands Kalniņš,

Ko nozīmē būt stipram?

Igors Lūsis,

students

Jānis Bambāns,

pērminderis
Domāju, ka stiprs vīrs ir tāds,
kurš ir pārliecināts par savu izvēlēto
dzīves ceļu un kura viedoklis un dzīves
pamatvērtības ir stabilas. Tāds, kura
„galvu negroza” citu viedoklis, emocijas
un pat paša sieva (vai draudzene)..
Garīgi stiprs vīrs ir tāds, kuram šīs
minētās īpašības balstītas uz Dieva
Vārdu un personīgo ticības pieredzi.
Vai es tāds esmu? Droši vien nē, jo
ceļš uz pilnību šajā dzīvē ir bezgalīgs.

Būt stipram nozīmē
trenēties, un trenējoties vislabāk var apzināties savu spēku.
Treniņā parasti ir brīdis, kad
spēka ir tik, cik ir, bet tad nāk
palīgā kāds no maniem brāļiem
vai draugs Pēteris. Tikai tā
var kļūt spēcīgāks. Ticībā ir
līdzīgi – brāļu un Pētera vietā ir
Jēzus, kurš ir īstais spēks manā
nespēkā.

Intervēja: Gundega Biete
Foto: no personīgajiem arhīviem
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SIRSNĪGI SVEICAM!

Svētdienas skolas vārdā. Paldies!
ZIŅOJUMS
Evija Godiņa

Draudzes vecākā paaudze (vecumā virs 70 g.),
kuriem dzimšanas dienas ir janvārī, februārī un martā,
tiek mīļi aicināti sestdien, 26. martā, plkst. 11.00 uz
senioru dzimšanas dienas sadraudzību.

AICINĀJUMS
„Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas
bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus
un tos apģērb un neatraujies no sava tuvākā, tad tava
gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana
notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga
godība tevi pavadīs.” (Jes 58:7, 8)
Mīļie draudzes locekļi, aicinu jūs piedalīties diakonijas
rīkotajā akcijā „Dienišķā maize”, kas ilgst no 1. marta
līdz 15. aprīlim. Pie dievnama izejas Jūs saņemsiet
papīra maisiņu, kurā ielikt pārtikas produktus. Nākamajā
reizē, baznīcā esot, maisiņu atstājiet zālē uz pēdējā
sola! Produktus var nodot arī diakonijā – draudzes namā
Dzirnavu ielā 118, katru darba dienu.
Šie pārtikas produkti galvenokārt domāti Lieldienu
pārtikas paku sagatavošanai. Produktus, kurus
nevarēsim tik ilgi uzglabāt, nogādāsim draudzes vecākās
paaudzes cilvēkiem vai ģimenēm ar bērniem.
Lai Dieva bezgalīgā žēlastība un mīlestība valda pār
mums!
Mīlestībā aicina

Mirdza Želubovska
Valentīna Valeskalne
Heinrihs Virtigs
Ilga Skrindževska
Mirjama Andrejsone
Aivars Krieviņš
Ludviga Ludīte Alpe
Austra Jarašūnaite
Vija Andersone
Līga Krogzeme
Valentīna Brodska
Valija Kukaja
Zigrīda Veltmane
Biruta Pogele
Sergejs Dagajevs
Iveta Bagone
Raimonds Lukjanskis
Inga Blodone
Iveta Kalēja
Baiba Bela-Krūmiņa
Inese Gulbe

88
86
85
83
81
80
80
75
75
70
70
65
65
60
55
50
50
45
45
40
40

(22.03.)
(11.03.)
(23.03.)
(01.03.)
(25.03.)
(22.03.)
(28.03.)
(15.03.)
(20.03.)
(18.03.)
(20.03.)
(09.03.)
(26.03.)
(01.03.)
(29.03.)
(02.03.)
(26.03.)
(17.03.)
(22.03.)
(19.03.)
(31.03.)

DIEVA DĀVANA
Sveicam Ievu un Vari Kārklus ar
mazās Izabellas piedzimšanu š.g.
14. februārī.

DRAUDZES
PILNSAPULCE

Svētdien,
27.
martā,
pēc dievkalpojuma visi draudzes locekļi sirsnīgi ielūgti uz
diakonijas darba vadītāja Līvija Putāne ikgadējo
draudzes kopsapulci,
kurā atskatīsimies uz 2010. gadu,
INFORMĒ BIBLIOTĒKA
kā arī mēģināsim iezīmēt šī gada
tendences mūsu draudzē.
Luters
M.
Pāvila
vēstules
galatiešiem
skaidrojums.
–
Rīga:
DRAUDZES
Luterisma
mantojuma
fonds, 2010. g.
PADOMES SĒDE
Grāmatā Mārtiņš Luters
pantu pa pantam pārdomā
Draudzes padomes sēde notiks
un
analizē
apustuļa
ceturtdien, 31. martā, pēc
Pāvila vēstuli un daudzus
nedēļas dievkalpojuma.
tajā
ietvertos
arvien
aktuālos jautājumus. No
dažādiem skatu punktiem
tiek
aplūkoti
katram
apžēlotam
grēciniekam
arvien aktuāli jautājumi –
Dieva tiesa un žēlastība, Seko savai draudzei ar
sods
un
attaisnošana, twitter.com:@jezusdraudze
darbu taisnība un Kristus taisnība, mūsu labie darbi un facebook.com
Kristus labais darbs.
Sagatavoja Ingūna Stranga draugiem.lv
Redaktore: Santa Cileviča
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Ivars Kupcis, Gundega Biete, Helēna Dekante, Laura
Ceļmale, Madara Jauģiete, Urzula Nora Urbāne, Zane Leja, Kristīne Kutansky, Ingūna Stranga
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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)

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
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