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Es tevi nekad nepametīšu un neatstāšu

/Ebr 13:4/
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Nesen lasīju britu misionāra
J. Hudson Taylor publicēto
vēstuli, rakstītu viņa māsai. To
viņš rakstījis, atrodoties misijā
Ķīnā. Šajā vēstulē viņš stāsta
par to, kādu nozīmīgu pagrieziena punktu viņš piedzīvojis
savā ticības dzīvē. Viņš stāsta,
kā ir ilgojies pēc stiprākas
ticības, dziļākas sadraudzības
ar Kristu, bet nav spējis ilgoto
iegūt. Bet kādu dienu, lasot
ticības brāļa McCarthy viņam
rakstītus vārdus, viņš ir no
jauna ieguvis dziļu ieskatu
Kristus klātbūtnes noslēpumā.
Vārdi, kas viņu uzrunāja, bija:
“Bet kā mūsu ticība var kļūt
stiprāka? Ne ar to, ka mēs paši
spētu iegūt vairāk ticības, bet
ar to, ka mēs uzticam/ atdodam sevi Tam, kas ir uzticīgs.”

svarīgo pavērsienu – sirds
mieru un drošību.
Mīļie draugi, vai arī mēs
dažkārt nedomājam, ka sirdsmieru, drošību mums jāizcīna
saviem spēkiem, ar mūsu
piepūli un darbošanos? Mēs
kāpinām savu aktivitāti, bet
rezultāts ir vēl vairāk stresa.
Mums jāmācās no jauna
saprast, ka miers un drošība
mums jau ir sagādāti, turklāt
bez jebkādiem mūsu nopelniem. To ir paveicis Kristus ar
savu nāvi un augšāmcelšanos.
Pie Kristus veikuma mēs nevaram pievienot vairāk miera,
drošības, jo tas jau ir nevainojami pilnīgs. Viss, kas tev
jādara – sevi jāuztic Viņam.
Kā tas ir – sevi atdot un
uzticēt Viņam? Palūkojies uz

jābūt
pieaugušam
atziņā,
gudrībā, bet sevis uzticēšanā
Kristum esi kā bērns! Izbaudi
beidzot šo mieru un drošību,
ko sniedz Kristus!
Bībele
saka,
ka
mēs
esam kā zari pie vīna koka,
kas ir Kristus. Runa ir par
ciešu vienotību ar Viņu. Mēs
sakām: mēs esam zari,
Viņš ir vīna koks. Patiesībā,
vīna koks ir viens nedalāms
veselums visā, kas Viņš ir.
Vīna
koks
ir
Kristus,
Viņš ir saknes, stumbrs, zari,
lapas, ziedi un augļi. Un, ja
runa ir par Jēzu, lietojot šo
līdzības valodu, varam droši
sacīt, Viņš ir vēl vairāk. Viņš
ir arī zeme, gaiss, saule, vējš,
lietus... – jo no Viņa svētības
galu galā ir viss.

nepametīšu un neatstāšu”.
(Ebr 13:4) Viņš ir tas, kurš
saka, ka ir tavs gaišums un
tava pestīšana, un, ka tev
nav jābaiļojas ne no kā. Viņš
savus
apsolījumus
nekad
nelauž.
Uzticoties
Viņam,
tavā sirdī ienāk miers un
drošība, lai arī notikumi dzīvē
ir satraucoši. Atceries Jēzu,
kurš laivā mierīgi guļ, lai arī
apkārt plosās vētra! Tev ir
līdzdaļa šajā mierā, drošībā,
jo esi ietverts Kristū. Tev nav
jāizcīna miers un drošība saviem spēkiem, jo ar Kristu tev
jau tas ir dots. Es zinu, tas nav
nemaz tik viegli – sevi uzticēt
un atdot Viņam. Bet tas ir
vienīgais veids, kā piedzīvot
žēlastības brīnumu – mana
sirds ir mierpilna un droša.

Tieši vārdi “uzticam sevi
Tam, kas ir uzticīgs” deva

mazu bērnu, kas guļ māmiņas
rokās! Mācies no viņa! Tev

Redzi, Viņš ir tas, kurš dod
tev apsolījumu “Es tevi nekad

Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše

īsziņas

Svētdien, 29. maijā, draudze
astoņdesmit gadu jubilejā sveica ilgāk vienlaidus kalpojušo pērminderi Robertu Pudži.
R. Pudže bez pārtraukuma kā pērminderis
draudzē kalpo kopš 1973. gada.
Svētdiena, 12. jūnijā, pateicībā
par kalpošanu draudze pasniedza atzinības
rakstu Voldemāram Lejam (87), kurš mūsu
draudzē par pērminderi kalpojis kopš 1977.
gada.

Vasarsvētkos arī mūsu draudzē
bija dzirdamas vairākas mēles (valodas) –
pie mums viesojās seni draugi – Tiit un Ria
Moerland no Nīderlandes kopā ar kristīgu
tūristu grupu. Moerland pāris ilgus gadus
gādāja Ziemassvētku dāvanas Svētdienas
skolas bērniem. Dieva Vārda lasījumi skanēja
abās – latviešu un holandiešu – valodās.
Mūsu draugi dievkalpojuma noslēgumā
dziedāja dziesmu no Dziesmu grāmatas
holandiešu valodā, kurai pēcāk pievienojās
visa draudze latviešu valodā. Sveicinājuma
vārdus no viesu puses Tiit Moerland sacīja
latviešu valodā.

• Ko par horoskopiem saka Bībele?
• Kas ir “luterāņi atvaļinājumā”?
• Kā disciplinēt sevi attiecībās ar Dievu?
• Kāpēc nepieciešami mājapmeklējumi?
• Kas ir privātā grēksūdze?
• ...
Pajautā arī Tu mācītājam!
Jautājumus var iesniegt draudzes kancelejā vai sūtīt uz
epastu info@jezusdraudze.lv ar norādi izdevumam “Jēzus
Draudzes Dzīve”.

Aicinājums
ziedot
ērģeļu
remontam

2009. gadā mūsu, Jēzus baznīcas, ērģelēm palika 120
gadi. Šīs ērģeles ir rets, nu jau arī vēsturisks mehāniskā tipa
3 manuāļu un 35 reģistru instruments Latvijā. Ērģeles gadu
gaitā nav mehāniski sabojātas, naudas trūkuma dēļ pārbūvētas,
bet gan saglabātas to oriģinālajā stāvoklī. Tomēr ērģeļu detaļas
ir ļoti nolietotas, bet lieli restaurācijas darbi to pastāvēšanas
vēsturē nav veikti.
No 2008. gada 29. septembra līdz 2009. gada 29. martam
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu tika
realizēts projekts „Rīgas Jēzus baznīcas ērģeļu restaurācijas I
posms”, kura ietvaros tika pilnībā restaurēts ērģeļu 1. maunālis.
Šogad, piedaloties 2 projektu konkursos, esam saņēmuši no
VKKF finansiālu atbalstu 2000 latu apmērā projektam „Rīgas
Jēzus baznīcas ērģeļu restaurācijas II posms”, kura ietvaros līdz
š. g. 25. septembrim plānots restaurēt ērģeļu 2. un 3. manuāli.
Restarurācijas darbu II posma kopējās izmaksas ir 3297,66
lati (PVN ieskaitot). Tātad uz doto brīdi trūkst 1297,66 latu, lai
sekmīgi īstenotu projektu. Tāpēc esiet mīļi aicināti ziedot!
Projekta vadītāja Dana Lūse

Svētdien, 12. jūnijā, Vasarsvētkos, amatā tika ievesti pērminderi – Kārlis
Liepkauls-Radiņš un Juris Križanovskis.

No 4. līdz 6. jūlijam “Bukdangās”,
Usmas ezera krastā, notiks sestā Latvijas
kristīgo māmiņu nometne. Nometnes tēma
būs „Tas Kungs ir mans gans”. Bībeles
stundās, lekcijās un vakara pasākumos ik
dienas nometnes dalībnieces klausīsies,
dalīsies domās un aizlūgs par sekošanu
Jēzum. Ko nozīmē izvēle – būt avij? Ko tā
maina manā dzīvē? Kā atpazīt Jēzus balsi un
nesekot svešam ganam? Ceļš uz ganībām –
tā ir dzīve...
Svētdien, 24. jūlijā, plkst. 10.00
notiks draudzes jauno locekļu iesvētes
dievkalpojums.

Jaunieši
ciemojas
Slokā

Sestdien, 11. jūnijā, mūsu draudzes jaunieši bija uzaicināti
ciemos pie Slokas ev.-lut. draudzes jauniešiem. Tā nu daļa
jauniešu ar vilcienu devās uz Sloku, kur vēlāk pievienojās
pārējie, un pavisam kopā bijām 15. Slokas stacijā mūs sagaidīja
Slokas draudzes jaunieši. Vispirms devāmies uz pludmali, kur
spēlējām spēles, pildījām komandu uzdevumus un, protams,
“ķērām saulīti” un peldējāmies.
Kā izrādās, šajā pašā vakarā plkst. 18:00
par godu
Slokas draudzes ērģeļu 100 gadu jubilejai bija paredzēts ērģeļu
koncerts, kuru arī apmeklējām. Pēc koncerta devāmies uz
Slokas Svētdienas skolas māju “Brīnumiņš”, kuras nosaukums
radies tādēļ, ka tā tapusi kā īsts Dieva brīnums. Interesanti
bija uzzināt par Slokas draudzes aktivitātēm, un liels prieks, ka
šai draudzei ir tik aktīvi un kalpot griboši jaunieši. “Brīnumiņa”
pagalmā noslēdzām jauko sadraudzību ar gardām vakariņām
un aktīvām spēlēm. Nākamo ciemošanās reizi vēl neesam
sarunājuši, bet noteikti vajadzētu ko tādu atkārtot. Šoreiz –
mūsu draudzē.
Elīna Tauriņa

DIAKONIJA – GŪTIE IESPAIDI

Dieva Vārda studēšana – Jesajas
grāmata skaista kā pavasaris
Kad Rīga ziedēja mažora toņkrāsās –
pieneņu, tulpju un hiacinšu reibumā,
mēs, diakonijas darbinieki, atzīmējām trīs
gadu mācību posma noslēgumu. Mācītāja
Viestura Pavasara vadībā izstudējuši vienu
no būtiskākajām Bībeles grāmatām –
pravieša
Jesajas
grāmatu.
Mācītājs
Pavasaris analizēja un skaidroja nodaļu
pa nodaļai par to, kā Dievs atklājas caur
trīs praviešiem – trīs Jesajiem – Israēlam
būtiskos vēsturiskos posmos ar tiesu un
arī ar pestīšanu. Lasījām pravietojumu, ka
nāks Jēzus, Mesija, kas uzņemsies cilvēku
grēkus, izglābs, ko Jēzus arī ir piepildījis (to
lasām Jaunajā Derībā).
Studējot nodaļu pēc nodaļas, guvām
jaunas atziņas un zināšanas par to, cik
ļoti Jesajas grāmata ir saistīta ar citām
Bībeles grāmatām. „Jesajas grāmata man
ir brīnišķīga, svētībām bagāta atklāsme.
Tagad, lasot Jauno Derību, īpaši ievēroju
Rakstu vietas, kurās pieminēts Jesaja.
Nevaru klusēt un iegūtās zināšanas dalu
tālāk,” studiju nozīmi vērtē Ināra Spriņģe.
Valija Kukaja: „Jesajas grāmata māca, kā
mums dzīvot, pārbauda mūs. Ja esi slēdzis
ar Dievu derību, tad dari tā, kā Dievs no
tevis sagaida.” Biruta Sproģe: “Sajutos kā
balta lapa, un šo trīs gadu laikā esmu tik
daudz guvusi!”
Esam arī iemācījušies nebaidīties izteikt
savas domas, ātri atrast Bībelē jebkuru
vajadzīgo grāmatu, nodaļu, kas sasaucās
ar Jesajas grāmatā minēto. Interesanti,
ka Bībelē kopā ir 66 grāmatas, bet Jesajas
grāmatā 66 nodaļas. Nejaušība vai būtiska
sakarība? Kopīgās mācības mūs ir vēl vairāk
saliedējušas, un esam gatavi rudenī atkal
tikties ar mācītāju V. Pavasari, lai gūtu
jaunas zināšanas un atziņas.
Pieredze un redzējums kalpošanā –
diakonijas darbinieku tikšanās skanīga
kā putnu dziesma
Pieneņziedu laikā mums, diakonijas
darbiniekiem, bija tikšanās ar Ediju un
Dāgu Demandtiem. Laikam nebūs neviena
cilvēka, ar kuriem darbojies Dāgs, kas
nebūtu saņēmis viņa sirds siltumu.

Dāgs stāstīja par kalpošanas lielo
nozīmi, ko aizsāka Jēzus, par pirmo diakonu
Stefanu Jeruzalemē, par savu darbu ar
Latgales priekšpilsētas trūcīgajiem bērniem
un citu paveikto un piedzīvoto. Dāgs
palīdzējis arī mūsu darbā, par ko ir daudz
kopīgu atmiņu.
Ja visupirms gādāsi par sevi un tikai pēc
tam par citiem, nekur tālu netiksi. Diakona
aicinājums ir būt par pasaules gaismu un
dzīvot ar Kristu centrā, darot savu darbu –
tāda ir Dāga pārliecība. Vēlam Dāgam
veiksmīgi pabeigt studijas Kanādā un
ceram, ka Dievs pavērsīs Dāga un Edijas
ceļu atpakaļ uz Latviju!
Sadraudzība – ceļojums pieneņpūku
pavadījumā pie ziemeļu kaimiņiem
“Tere tulemast Tallinnasse lugupeetud
naabrid!” šādi Tallinā mūs sveicināja tur
ilgus gadus dzīvojošā gide Velta. Bet, pirms
viņa to teiks, Līvijas, Jolantas un gida Alfa
vadībā diakonijas organizētajā draudzes
ekskursijā laikā starp pavasara krāšņo
ziedu uznācienu un jāņuzāļu smaržām
braucam cauri Ziemeļvidzemei iekšā
igauņu zemē garām bālpelēko pieneņpūku
pilnajiem tīrumiem. Alfs atgādina mums
igauņu tautas būtiskākos vēstures faktus,
stāstījumam vidū iespraukdams pa kādai
anekdotei. Peltsamā ir slavena ar vīna
darītavu, kur kopš pagājušā gadsimta
divdesmitajiem gadiem top vīni no augļiem
un ogām, kas aug tepat igauņu zemē.
Nogaršojam ābolu, upeņu un aveņu vīnus,
skābus un saldus. Tālāk apmeklējam Juri
baznīcu, kurā izcilus sprediķus 18. gs.
pirmajā pusē teicis pirmais Bībeles tulkotājs
igauņu valodā Antons Thors Helle (17131748). Ceļojums turpinās, un pa līkumotu
meža ceļu dodamies uz unikālajiem
Zilajiem avotiem. Varot visādas kaites ar
to ūdeni dziedināt... Bet vizuāli pievilcīgi
tie dīķīši neizskatās un nerosina mazgāt
acis, lai labāk redzētu. Pastaigājam pa jūras
veidoto dolomītu stāvkrastu Paldisku
tuvumā. Nofotografējamies pie Keilas
ūdenskrituma. Tas ir otrs augstākais
ūdenskritums, pirmā vieta pienākas Jagalas
ūdenskritumam, kas ir par pāris metriem
pārāks. Tālāk mūsu ceļš ved uz Tallinu, kur
jaukā viesnīcā baudām naktsmieru.
Agrā rīta stundā Velta mūs sagaida un ir
gatava izrādīt Tallinu. Ieejam Kadriorgas
parkā.
Uzmanību
piesaista
eposa
“Kalevipoegs” autora Kreicvalda (18031882) piemineklis. Parku izveidojis cars
Pēteris I savai sievai Katrīnai. Tas ir angļu
parauga parks ar augu un koku izkārtojumu
rūpīgi veidotā plānojumā. Liepas ir apgrieztas tā, lai pa alejas apakšu var skatīt

parku. Parkā ir 2000 rožu stādu, tās gan
vēl neziedēja, toties no Amsterdamas
atvestie sārti rozā ziedu kastaņi priecēja
acis, un ceriņkrūmi dalīja smaržu papilnam.
Aplūkojam prezidenta rezidences namu,
Kadriorgas pili un reljefā iekļauto moderno
muzeju Mamo. Dziesmusvētku estrāde
turpat jūras līča krastā, bet no skatītāju
augšējām vietām šķiet, ka estrāde ir ielejā
un jūra augstāk – tāds optisks māns. Pirmie
Dziesmu svētki igauņiem bija četrus gadus
agrāk kā mums – 1869. gadā. 1988. gada
dziesmotā revolūcija arī notikusi Dziesmu
svētku laukumā.

Pirita. 150 gadus tur pastāvēja klosteris, acu priekšā tagad tikai klostera siena.
Staigājam pa Tallinas vecpilsētu garām
aizsargbastiona mūriem, līkumojam pa
šaurajām ieliņām, skatām pilsētu no augšas.
“Kad zvana Doma baznīcas zvani, tad vajagot iedomāties vēlēšanos, tā piepildīsies,”
saka Velta un stāsta , ka igauņu nacionālais
putns ir bezdelīga, augs – rudzupuķe un zivs
– reņģe. Igauņu karogā zilā josla – debess,
melnā – zeme, baltā – cerība. Svētā Gara
baznīcā mūs sagaida Tallinas latviešu
draudze. Klausāmies mācītāja Valtera Johansona sprediķi, tiekam sirsnīgi uzņemti
un garšīgi pacienāti. Mēs jaunajiem draugiem dāvinām mūsu draudzes mākslinieces
Ilzes Balodes gleznu un iepazīstam Tallinas
latviešus draudzīgās sarunās. Aicinām viņus
pie mums ciemos, jo draudzību vēlamies
turpināt un stiprināt.
Esam guvuši daudz iespaidu par mūsu
ziemeļu kaimiņiem. Esam vērojuši, ka
Igaunija brīvvalsts apstākļos ir daudz
paveikusi, daudz skaistu celtņu. Igauņi ir
drosmīgāki savu namu krāsojumos un dara
to ar labu gaumes izjūtu. Esam sajutuši
un sapratuši, ka Igaunija ir zeme, kas liek
cienīt savu valsti un cilvēkus.
Līga Liepiņa
Foto: Jolanta Cukure, Anita Šteinberga
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Lieldienu nakts sagaidīšanas pasākums baznīcā, 2011. gads

Ir viena no tveicīgākajām jūnija dienām - kad
liekas, ka uz brīdi piedzīvojam tādus klimatiskos
apstākļus, kādi varētu būt Āfrikā vai vismaz kaut
kur dienvidos. Patvērušies ēnā, ēdam saldējumu
ar zemenēm, ko sarūpējusi izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” redaktore Santa Cileviča. Mūsu
saruna ar Santu šoreiz nav tik daudz par
draudzes izdevumu, kā par Santas plāniem no
septembra uz desmit mēnešiem doties brīvprātīgo darbā. Uz Tanzāniju, tas ir – uz Āfrikas
dienvidaustrumu daļu, pavisam nedaudz zem
ekvatora.
Ar Santu Cileviču sarunājās
Lelde un Ivars Kupči

Kā jūties šajā vasarā?
Vasara man tikko sākusies – ir sajūta, ka
viss vēl priekšā. Tikko noslēdzies gads, kas
bijis ļoti aktīvs – gan darbā, gan kalpojot
Dienas bērnu centrā, gan draudzē; nupat
atgriezos no Baznīcas dienām Drēzdenē, un
tikai 3 dienas esmu mājās. Mana vasara vēl
priekšā. Jūtu, ka tā būs raiba.
Pastāsti
par
savu
līdzšinējo
nodarbošanos!
Šobrīd pēc profesijas un pēdējās izglītības esmu tulks, tulkotājs. Praktiski nodarbojos ar mutisko tulkošanu, galvenokārt kā
līgumtulks Eiropas Savienības institūcijās
Briselē – Parlamentā un Padomē, braucu
arī uz Parlamenta plenārsēdēm Strasbūrā.
Tulkoju no vācu uz latviešu un no latviešu
uz vācu valodu. Pirms tam 6 gadus
strādāju LELB Virsvaldē – kad jutu, ka
viss ir piepildīts, ar lielu mieru aizgāju, jo
biju darījusi, ko varējusi, cik labi varējusi,
un bija sajūta, ka ir jānāk kam jaunam.
Esmu strādājusi arī skolā par vācu valodas
skolotāju. Šobrīd studēju LU Pedagoģijas
fakultātes maģistrantūrā, starptautiskā
programmā
“Dažādības
pedagoģiskie
risinājumi”. Un zinu, ka kādreiz noteikti
gribēšu atgriezties skolā.
Vai tulks vienmēr var iztulkot visus
specifiskos jautājumus un terminus?
Ir jāvar! Es nekad neeju tulkot nesagatavojusies. Ja zinu, par ko būs sēde, tad
iepriekš studēju regulas, direktīvas, apskatos terminoloģiju, kas ir ļoti sarežģīta un
katrai jomai atšķirīga. Bet galā ir jātiek un
nedrīkst palikt gaisā karājoties.
Kādi ir tavi nākamā gada plāni?
Tas šobrīd manā dzīvē ir interesantākais.
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Tālākie plāni ir spraigi un izaicinoši. Es
septembrī uz nepilnu gadu došos uz
Tanzāniju Āfrikā. Tā būs brīvprātīgo
programma, ko piedāvā Leipcigas misijas
centrs, kas darbojas Vācijā, Saksijas
luteriskās Baznīcas paspārnē. Šobrīd zinu,
ka darbošos bērnudārzā, skolā un,
iespējams,
arī
vietējās
Tanzānijas
luterāņu baznīcas diecēzes ofisā. Katram
brīvprātīgajam vieta tiek piemeklēta
atkarībā no viņa izglītības, pieredzes un
vēlmes kādā jomā darboties. Es gribēju
darboties ar bērniem.
Kādā valodā tur notiek saziņa?
Oficiālā valoda ir svahili, bet neoficiālā ir
angļu valoda – kā saziņas valoda daudzās
Āfrikas valstīs. Sākumā mums būs vairāku
nedēļu svahili valodas kursi – apmācība
pamatu apguvei. Es jau zinu pateikt asante,
tas ir „paldies”, un jambo [džambo], kas
nozīmē „sveiki”.
Tur jau sanāk Santa ar džambu!.. Vai
gadījumā lēmumu doties uz Āfriku nav
iespaidojusi tava džambas spēlēšana?
Nē, jo tas ir bijis daudz ilgāks process –
džambu sāku mācīties spēlēt tikai pagājušā
gada sākumā. Es, protams, labprāt gribētu
Tanzānijā turpināt apgūt arī kādus ritmus
un džambas spēli. Mans pasniedzējs Nils
Īle sacīja, lai noteikti atrodu kādu vietējo
instrumentu, jo katrā reģionā tie ir citādi.
Kā tu nonāci līdz lēmumam nomainīt
tulka darbu Briselē pret brīvprātīgā
darbu Āfrikā?
Doma par Āfriku manī ir jau gadus
desmit vai pat vēl senāk. Jau skolā iemācījos no galvas visu Āfrikas valstu

galvaspilsētas, un mani vienmēr ir fascinējis
un interesējis viss, kas saistījās ar Āfriku.
Bet šī doma slēpās kaut kur zemapziņā,
tas nebija kā pašmērķis, ka es gribu un
es to panākšu. Jau vairākus gadus atpakaļ
gribēju pievienoties vienā brīvprātīgo
projektā, bet tas tomēr nenotika. Pēc tam
domas par došanos uz Āfriku ik pa laikam
uzplaiksnīja un tad atkal pazuda. Pagājušā
gada rudenī kaut kas atkal tirdīja, un es
aizrakstīju luterāņu Baznīcai Tanzānijā.
Nekādu atbildi gan nesaņēmu. Vēlāk
ceļš burtiski pats pavērās ar vairāku citu
pazīstamu cilvēku palīdzību, kuriem biju
apvaicājusies par šādu iespēju. Kad mana
vēstule galu beigās nonāca Misijas centrā
un man piedāvāja šo projektu, jutos, kā
saņēmusi lielu dāvanu. Tas ir kā Dieva
brīnums, kā tas viss nāca un noorganizējās.
Es pavēru durvju spraugu, bet Dievs man
atvēra visas durvis. Jūtu, ka tas ir Dieva
pavērts ceļš, ka es nelauzos iekšā saviem
spēkiem. Tulka darbs man arī ir sirdij ļoti
tuvs, un daudz ko no tā esmu mācījusies,
un tas man noteikti noderēs uz priekšu.
Bet tomēr – kas ir tas, kāpēc tu turp
dodies?
Es to nezinu. Bet man ir sajūta, ka Dievs
zina. Man tā bieži ir bijis. Iekšā ir dzinulis,
kas mudina kaut ko darīt. Pēc tam, skatoties atpakaļ, es tikai saprotu, kāpēc tā ir
bijis. Arī kāpēc kaut kas nav bijis... Es vēlos
kaut ko no sevis dot, esot Tanzānijā, gribu
atrast tur draudzi un iesaistīties tās dzīvē,
redzēt, kā viņi izdzīvo ticību. Gribu iepazīt
Āfrikas kultūru, cilvēkus. Jo tuvāk nāk šis
braukšanas laiks, jo lielāka ir pārliecība, ka
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garīgā dzīve jākopj dziļāk, nedrīkst tai
pieiet
pavirši.
Citādi
tas
noteikti
atspoguļosies arī kalpošanas rezultātā.
Kā tu esi ieraudzījusi draudzi šajā
laikā, vai esi to labāk iepazinusi?
Liels prieks un pārsteigums par
talantu daudzveidību, kas ir draudzē.
Un saliekot tos visus kopā, iznāk kaut
kas tik brīnišķīgs! Draudzē tu neesi viens
visa darītājs, bet katrs piedalās ar savu
pienesumu. Mūsu draudze ir ļoti rosīga,
jūtama virzība uz priekšu. Bet svarīgi ir
arī nekļūt pašpietiekamiem. Man pašai
vienmēr gribējies kalpot kaut kur arī

Kopā ar bērniem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem Atbalsta centrā bērniem un ģimenēm

tam ir jēga. Es ļaujos, lai Dievs mani ved.
Tā būs neatsverama pieredze.
Vai jūties droša par sevi nezināmā
zemē?
Līdz galam droša nevaru būt nekad un ne
par ko. Bet iekšēji ir sajūta, ka tieku vadīta.
Tāpēc mani uzrunāja šīs draudzes avīzītes
tēma: “Kas tevi sargā, tas nesnauž!” Dievs
neguļ. Ir stipra paļāvība, ka Viņš ir ap to
visu. Un es jau intuitīvi esmu sākusi ilgoties
pēc tā, ko vēl nezinu.
Pusotru gadu tu esi vadījusi izdevuma
„Jēzus
Draudzes
Dzīve”
veidošanu, esot izdevuma redaktore.
Kāds ir bijis šis laiks?
Svētīgs un brīnumains. Tā ir bijusi
kalpošana, kur esmu varējusi likt lietā to,
kas man ir dots. Esmu piegājusi tam ar lielu
mīlestību. Sirds un mīlestības apvienojums.
Grūti spriest par rezultātu, bet vienmēr
esmu ticējusi – ja tu dari no sirds un jūties
aicināts, tev nav jādomā par rezultātu,
tas parādīsies pats no sevis vēlāk. Ik pa
laikam gan dzirdu, kā kāds raksts ir kādu
uzrunājis – tas, protams, priecē. Bet tas
nav mans nopelns – esmu darījusi, ko
varējusi, pārējais ir Dieva darbs. Sākumā
biju nobijusies, jo draudzes cilvēkus tik
labi nepazinu, draudze ir liela un aktīva,
un es esmu ienācēja draudzē. Bet vienmēr
brīnumainā kārtā viss ir noticis ar lielu
svētību.
Kādas atziņas esi pa šo laiku ieguvusi, ko esi mācījusies?
Ja esi kādā aktīvā kalpošanā, tu esi
spiests sevi garīgā ziņā disciplinēt. Sava

ārpusē, tāpēc ļoti priecājos, ka varēju
kalpot
bērniem
no
sociālā
riska
ģimenēm Dienas bērnu centrā, kas
atrodas mūsu draudzes īpašumā Līksnas
ielā. Palīdzēju mācībās vai vienkārši
spēlējoties, kopā ar Dāgu stāstījām par
Lieldienām, Ziemassvētkiem. Tas deva
lielu gandarījumu. Bet laikam jau katram
kristietim ir savs kalpošanas aicinājums.
Ko tu gribētu vēlēt turpmākajai
izdevuma darbībai? Ko tu novēlētu
jaunajai avīzītes redaktorei Līgai
Amatai?
Mēs katrs esam ar saviem talantiem
un ienesam kaut ko no sevis. Lai katrs
to dara caur tām dāvanām, kas viņam ir
dotas – ar savām idejām un radošumu. Es
zinu, ka Līga to varēs! Kad studēju mutisko
tulkošanu, pasniedzēja mums bieži teica:
Nicht hängen bleiben – nedrīkst iestrēgt
vai palikt gaisā karājoties, ir jāturpina! Tas
man pēdējos gadus ir bijis kā dzīves moto
– nekas, ja misējas vai pirmajā brīdī nezini,
kā ko izdarīt – neatkāpies, turpini. Arī tulka darbā tu nedrīksti iestrēgt, palikt gaisā
karājoties – doma jāpabeidz, jāturpina! Ir,
protams, nedaudz skumīgi, ka būs jāatstāj
šī kalpošana, bet nekas jau nestāv uz vietas.
Vai tu plāno klausīties sprediķus
draudzes mājaslapā arī Āfrikā?
Nemaz nezinu, kāda tur būs piekļuve
internetam. Ja varēs lejupielādēt datorā,
tad noteikti. Varbūt es vēlāk varētu
iztulkot kādu Āfrikas luterāņu sprediķi
jums latviski?
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Jums šogad ir vienreizēja iespēja
piedalīties un piedzīvot brīnumainas
pārvērtības draudzes vasaras nometnē,
kas tā arī saucas “Brīnumainās
pārvērtības”.
Kā ir ar tevi – vai esi tik apmierināts
ar sevi, ka nevēlies nekādas pārvērtības,
pārmaiņas sevī? Vai varbūt netici, ka kaut
kas tāds tevī varētu izdoties? Ir KĀDS,
kurš pazīst mūs katru, un Viņam padomā ir
patiešām brīnumainas pārvērtības!
Nometnes laikā katru dienu, sekojot
dienas tēmai, ļausim kaut kam mainīties arī
mūsos pašos: būs gan Bībeles stundas, gan
aktīvā „salīmēšanās”, gan izdomu bagātas
interešu grupas, gan vieslektori Anna
Elizabet un Hansjorg Baldinger no Šveices,
tematiskie vakara pasākumi, par kuriem
rūpēsies Laura un Andris Ceļmaļi. Un tad
vēl katru vakaru pēc “naksniņām” dažādi
pasākumi: “ledus laušana”, gaismas nakts,
“pārmaiņas un latvju tauta”, improvizācijas
teātris. Nometnes laikā ciemosimies arī
tuvākajā baznīcā – Remtes draudzē.
Būsim priecīgi kopā ar tevi, to piedzīvojot
šajās dienās Smuku muižā!
Nometnes
tēma:
„Brīnumainās
pārvērtības”
Vieta: atpūtas komplekss “Smuku
muiža”, Remtes pagasts, Brocēnu novads
(www.smukumuiza.lv)
Vadītāja: Rute Bikše (mob. tālr.
25959533)
Dalības maksa:
• Draudzes locekļiem un viņu bērniem,
kā arī Svētdienas skolas bērniem: 8,- Ls par
vienu dienu (kopā 40,- Ls);
• Bērniem (0-3 gadi) – bez maksas
• Bērniem (4-6 gadi) – atlaide 50%, t.i.,
4,- Ls par dienu (kopā 20,- Ls)
• Tiem, kas nav Jēzus draudzes draudzes
locekļu sarakstā – 12, - Ls par vienu
dienu (kopā 60,- Ls)
Cenā ietilpst: dzīvošana labiekārtotās
mājiņās, ēšana 4 reizes dienā, izdales
materiāli, piedalīšanās interešu grupās
Nakšņošana teltī: maksa par vienu
dienu draudzes locekļiem – 6,- Ls (kopā
30,- Ls), ciemiņiem – 10,- Ls (kopā 50,- Ls)
Atlaides: skolotājiem, interešu grupu
vadītājiem,
daudzbērnu
un
maznodrošinātām ģimenēm (interesēties pie
nometnes vadītājas vai kancelejā)
Reģistrēšanās
un
maksāšana:
draudzes kancelejā. Reģistrēšanās temiņš
pagarināts līdz 10. jūlijam!!!
Uzmanību!!! Ja maksāsiet pēc 10.
jūlija, cena būs augstāka – plus 1,- Ls dienā
(tātad diena nometnē draudzes locekļiem
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izmaksās 9,- Ls, ciemiņiem – 13,- Ls).
Tas nepieciešams, lai:
1) varam savlaicīgi rēķināties ar konkrētajiem dalībniekiem un saplānot dzīvesvietu izkārtojumu;		
2) varētu laikus norēķināties par nometnes
vietu u.c. sniegtajiem pakalpojumiem.
Atgādinām, ka otrdien, 12. jūlijā
plkst. 18.30 notiks nometnes sapulce
(arī reģistrēšanās un maksāšana tiem, kas
izmantos autobusu).
Dalības maksu var veikt arī, izmantojot bankas pārskaitījumu. Maksājuma
uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma
mērķis “Vasaras nometne”, un par kuru
personu tiek maksāts.
Rīgas Jēzus ev.lut. draudze
LV94RIKO0002013007985
Banka: DnB Nord
Bankas kods: RIKOLV2X
Reģ. Nr. 90000084191
Mīļās draudzes ģimenes (ģimene –
vecāki un bērni; šeit neietilpst vecvecāki
un bērni, kuri paši pelna)! Vēlamies jūs
atbalstīt, dāvinot atlaidi! Tātad ģimenei,
kas piedalās nometnē visu nedēļu, dalības
maksā – 120,- Ls.
Ja uz nometni brauc nepilngadīgs
bērns, vecākiem jāaizpilda anketas, tās
apstiprinot ar savu parakstu. Anketas var
saņem draudzes kancelejā vai lejuplādēt
www.jezusdraudze.lv.
Pieteikšanās kārtība bērniem:
Ja jūsu bērns uz nometni brauc viens,
bez vecāku vai kādu radinieku klātbūtnes,
tad:
1) jāaizpilda un jāiesniedz nometnes līgums
2 eksemplāros un nometnes līguma pielikums Nr. 1;
2) jānokārto bērna medicīniskā izziņa, ko
izsniedz ģimenes ārsts;
3) jāiesniedz nometnes rīkotājiem bērna
potēšanas pases kopija;
4) jāsamaksā nometnes dalības maksa;
5) līgums starp draudzi un bērnu tiek slēgts
par laiku no 26. līdz 31. jūlijam.
Kad ir saņemti visi dokumenti un dalības
maksa, bērns tiek reģistrēts nometnes
žurnālā un uzņemts nometnes dalībnieku
skaitā.
Pieteikšanās kārtība pieaugušajiem:
Ja jūs esat vecumā virs 18 gadiem, tad
jums:
1) jāpiesakās nometnei draudzes kancelejā;
2) jāsamaksā nometnes dalības maksa.
Izpildot augstākminētos nosacījumus,
jūs tiekat reģistrēts nometnes žurnālā un
uzņemts nometnes dalībnieku skaitā.
Mīļi aicinām pārdomāt, vai varam kādam
nometnes dalībniekam vai trūcīgākai
ģimenei palīdzēt piedalīties nometnē ar
savu ziedojumu (kaut pavisam nelielu, jo
visi kopā noteikti varam palīdzēt)!
Nometnes organizētāji

Pārskats par ieņēmiem un
izdevumiem 2011.gadā
MAIJS
Ieņēmumi, Ls:
1730
Kolektes
1108
Ziedojumi
322
Draudzes ikgadējās nodevas
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., 413
nometnei, remontam u.c.)
1180
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
170
Ziedojumi par kristībām, laulībām
4923
Kopā
Izdevumi, Ls:
Algas (2 mācītāji, ērģelniece, kora diriģ.,
saimniece, lietvede, grāmatvede, 3 diakonijas darbin., ambulances vad.)
Nodokļi
Siltums		
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12
daļa saskaņā ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (4 cilvēkiem)
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” izdošana
Ģimenes dienas cienasts draudzei
Elektrība
Saimniecības preces
Reprezentācijas izdevumi
Degviela mācītājam
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums („Jaunatnei ar misiju”)
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi
Svētdienas skolas mājas lapas uzturēšana
Kopā

2397
1499
400
400
360
162
60
76
160
45
80
26
28
36
25
18
15
15
12
5779

Ar sveicieniem no
Drēzdenes...
Jau rakstījām, ka no 1. līdz 5.
jūnijam Drēzdenē, Vācijā, notika
Vācijas Baznīcu dienas, uz kurām
devās arī ap 20 mūsu draudzes māsas
un brāļi. Viņus varēja sastapt dažādos
muzikālajos pasākumos, LELB stendā
sarunās ar apmeklētājiem, Baltijas
kafejnīcā, Centrālās un Austrumeiropas satikšanās centrā un citur. Lūk,
daži spilgtākie iespaidi:
Elīna Tauriņa:
Vācijas Baznīcu dienās piedalījos pirmo
reizi. Lai arī bija ļoti plaša pasākuma
programma, diemžēl nesanāca aiziet uz
lekciju, kur varētu smelties ko garīgu, jo
pārsvarā lekcijas bija par politiku, ES valstu
vēsturi vai sociālām problēmām. Bet viss
pārējais man patika. Prieks bija par mūsu
kompāniju un muzikālajiem pārsteigumiem, kurus varēju apmeklēt Baznīcu
dienu ietvaros. Interesanti likās, ka
pasākumi notika pa visu Drēzdeni – tā
varējām to izbraukāt un apsaktīt.
Silvestrs Lūsis:
Piedalījos kā viens no mūsu draudzes
bazūņkora pārstāvjiem. Pasākums bija ļoti
labi noorganizēts, un bija prieks just kristīgu gaisotni, kas caurstrāvoja pilsētu visa
pasākuma laiku. Biju patīkami pārsteigts

Vai piekrīti teicienam “Sargi pats sevi, tad
Dievs tevi sargās!”?
Vai, tavuprāt, Teofils Spriņģis,
Ruta Ikauniece,
tas ir no
Bībeles?
pensionārs

Ināra Knospe,
juriste

Jā, es piekrītu. Es
paļaujos uz sevi un tad
uz Dievu. Jo pašam arī par sevi jādomā.
Jā, protams, Dievs ir sirdī. Man ļoti patīk
nākt ceturtdienās uz dievkalpojumu, kad
es varu nākt paklausīties skaisto mūziku
un Dieva vārdu, es jūtu mierinājumu. Es
domāju, tas varētu būt no Bībeles.

Ināra Jirgena,

pensionāre, kalpo
draudzes pansionātā

Ļoti piekrītu. Nevar
uzvelt visu Dievam, jo tu
esi atbildīgs arī pats par sevi. Galvenais,
es visu uzticu Dievam līdz sīkumam, ja
tā var teikt, katru darbiņu, katru sīkumu,
katru kalpošanu Dieva druvā, ko es veicu
savā vecumā. Nē, manuprāt, tas nav
no Bībeles. Es lieku pirmajā vietā Dieva
apsardzību, es nevaru paļauties uz sevi.
arī par salīdzinoši lielo latviešu aktivitāti
un to, ka varēju iepazīties, parunāties ar
vairākiem ārzemēs dzīvojošiem latviešiem.
Ļoti vērtīga pieredze un kvalitatīvi pavadīs
laiks!

Edīte Lūse:
Un tur būs arī tava sirds! – šis bija Baznīcu
dienu moto. Tā arī parasti ir – pie tā, par ko
visu laiku domā, ko vēlies, būs arī tava sirds.
Līdzīgi bija arī ar šo braucienu. Pats Debesu
Tēvs to mums sakārtoja. Arī apmešanos –
dzīvojām skolā, netālu no centra, un transports kursēja ļoti precīzi. Arī brokastis un
pusdienas mums tika sarūpētas. Drēzdenē
šajās dienās bija ap 120.000 dalībnieku,
un tomēr viss bija tik labi organizēts, ka

Domāju,
ka
jā.
Domāju, ka cilvēkam arī
jādomā, ko viņš dara. Nevar tikai darīt
blēņas un domāt, ka Dievs tevi pasargās.
Vai tas ir no Bībeles, to es nevaru pateikt,
neesmu tam pievērsis uzmanību.

Ženija Kļaviņa,
pensionāre

Piekrītu. Ir tāda anekdote par to, ka cilvēks,
nokļuvis pie Dieva debesīs, pārmet, ka
Dievs viņu nav glābis. Bet Viņš saka: “Kā
tad es tevi neglābu, es tev sūtīju laivu,
bet tad helikopteru, bet tu atsacījies,
teikdams, ka Dievs tevi glābs.” Un
noslīka. Vai tas ir no Bībeles, es patiešām
nezinu, bet, domāju, ka tā vajadzētu būt.

Jānis Kārkls,
privātuzņēmējs

Jā, es piekrītu. Es
domāju, ka, ja mēs
paši sevi nesargāsim, tad Dievs nevar
mūs pasargāt. Ja paliekam bezrūpīgi. Es
domāju, ka doma nāk no Bībeles.
šķita, it kā tā būtu parasta ikdiena. Varēja
skaidri sajust lielā Režisora klātbūtni.
Īpašu sajūtu veidoja tas, ka visapkārt bija
ticīgie – laipni, smaidīgi, sirsnīgi. Katedrāles
un baznīcas bija atvērtas. Tiem, kas netika
iekšā, bija iespēja klausīties dievkalpojumu
pie ārpusē uzstādītajiem skaļruņiem. Uz
ielām skanēja kristīgu dziesmu melodijas
visdažādākajā izpildījumā. Īpaši pārsteidza
cilvēks-orķestris, kurš ar vismaz 20 instrumentiem izspēlēja dziesmu melodijas.
Citviet kāds kristīgais ebrejs uz ksilofonam līdzīga instrumenta Dievam par
godu spēlēja Baha skaņdarbus. Īpašs
piedzīvojums bija vācu-latviešu dievkalpojums Moricburgā: tulkots abās valodās, ar
dzīvu Dieva Vārdu, liecībām. Pēdējā dienā
bija noslēguma dievkalpojums: cilvēki
sēdēja abos Elbas krastos, dziesmas un
bazūņu skaņas arī vienojās no abiem krastiem. Taču vissvarīgākie man bija dzirdētie
vārdi “Tad ejiet, stāstiet, dalieties Kristus
mīlestībā!”

pensionāre

Jautājums ir ko vērts.
Tam varētu veltīt diskusiju vakaru vai uzrakstīt garu apceri.
Pirmajā brīdī gan šķita, ka teiciens
akcentē tikai cilvēka paša darbību,
Dievam atstājot otro vietu. Uzreiz
gribējās pārformulēt, lai būtu otrādi.
Pārdomājot, kļuva svarīgi, kādu saturu
es kā Dieva bērns ielieku vārdos „sargi
sevi”. Dievs mums dod visu – „Viņā
mēs dzīvojam un rosāmies, un esam”.
Sargāt sevi nozīmē it visā padoties Dieva
apredzībai un ļaut Dievam veidot tavu
raksturu un tavu dzīvi. Nerespektējot
šīs pasaules uzstādījumus. To iemācīties
ir patiesa gudrība un briedums. Sadzīvē
sevis sargāšanu iedomājamies arī citādi,
piezemētāk, ar lielāku uzsvaru uz savu
ego. Taču arī tad teiciens akcentē cilvēka
atbildību par savām izvēlēm un darbību.
Cilvēks nav radīts kā Dieva rotaļlieta,
viņam ir sava griba. Sargi sevi, proti,
iekļaujies Dieva svētajā kārtībā, un Dievs tevi sargās. Tā es ieraudzīju šo
teicienu Dieva bērna acīm. Un man tas
kļuva biblisks.
Intervēja: Ramona Vasiļjeva
Foto: no personīgajiem arhīviem

bija interesantas sarunas ar apmeklētājiem.
Andris Ceļmalis bija izgatavojis īpašus
klucīšus, no kuriem varēja uztaisīt
baznīcas – tas ļoti palīdzēja uzsākt sarunas,
tos bija arī iespēja nopirkt, un ienākumi bija
ziedojums 5 baznīcu celtniecībai Latvijā.
Jauki bija redzēt pilsētā tik daudz Baznīcu
dienu dalībnieku – tas radīja kopības sajūtu.
Noslēguma dievkalpojums bija iespaidīgs.
Līga Dolace:
Ļoti jauki bija būt Baltijas kafejnīcā,
kad tur dziedāja gospel koris no Latvijas.
Un dabūjām nogaršot visgaršīgāko itāļu
saldējumu pasaulē!

Helēne Godiņa:
Mēs ar Līgu daudz bijām LELB stendā, kur
Foto: Līga Dolace
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Seko savai draudzei ar
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SIRSNĪGI SVEICAM!

26.jūlijs - 31.jūlijs
atpūtas kompleksā
"Smuku muiža""

SVEICAM
„Veiksmīga
laulība nozīmē
daudzkārtēju
iemīlēšanos –
vienā un tajā
pašā cilvēkā.”

Vilma Saltupe
Eižens Poga
Anna Jansone
Lilija Graudiņa
Margarita Lazdiņa
Valentīna Krastiņa
Laimdota Sprince
Ināra Spriņģe
Dzidra Līne
Ārija Vaholdere
Vija Saltupe
Jānis Balodis
Gunta Kurjanoviča
Biruta Kalniņa
Austra Avotiņa

94
93
87
82
82
81
80
75
70
70
65
60
60
55
55

(08.07.)
(09.07.)
(18.07.)
(02.07.)
(19.07.)
(08.07.)
(14.07.)
(17.07.)
(03.07.)
(22.07.)
(27.07.)
(08.07.)
(30.07.)
(17.07.)
(22.07.)

KRISTĪTI

/M. McLaughlin/

Alise un Tom!
Sveicam jūs,
kopīgu dzīves ceļu
uzsākot! Un novēlam
jums arī turpmāk iet
šo ceļu kopā ar Dievu!

Jūsu JD jaunieši

INFORMĒ BIBLIOTĒKA
Andersens Leifs. Dievs, kāpēc Tu guli? – Rīga,
Luterisma mantojuma fonds, 2011. g.
Grāmata rakstīta ar mērķi palīdzēt tiem,
kuri atrodas sāpēs un ciešanās. Šādos
brīžos nereti šķiet, ka Dievs ir apklusis.
Kā sadzīvot ar ticību un tām protesta
emocijām, kas rodas ciešanās? Pārdomas
rosinās plašs tematu loks - no kurienes
rodas ciešanas, ciešanu jēga, pestīšana,
cerība u.c. Raksturojot ciešanas,
grāmatā tiek minēts kāds piemērs,
kad mācītājs saņem dāvanā no meitas izšuvumu
un tas viņam šķiet nekārtīgs. Mācītājs pieklājīgi
pateicas, bet meita sāk raudāt, ka tēvs nav
paskatījies izšuvuma īsto pusi, bet otru – darba
pusi.
”Mēs redzam Dieva plānu no kreisās puses.
Mēs zinām, ka ticam tam, kas ir priekšpusē, Dieva
pusē: drosmīgs plāns katram atsevišķam cilvēkam,
brīnišķīgs un harmonisks, tāds, ko nemaz nav iespējams
uzlabot! Bet mēs to visu redzam no kreisās puses, kur
diegi Dieva izšuvumā šķiet katastrofāls mudžeklis –
nesaskanīgs, bezmērķīgs un greizs... Mēs redzam Dieva
darbu no kreisās puses! Mēs zinām un ticam, ka Viņa
plāns ir mīlestībā radīts. Bet bieži izskatās citādi.”
Redaktore: Santa Cileviča

Evelīna Fricfelde
Madlēne Helena Baņķe
Daniela Minka
Marta Mazure
Raivis Torsters
Klara Luisa Brede

LAULĀTI
Olafs Pēteris Grigulis un
Laura Pogele
Silvestrs Lūsis un Sanita Stroža

MŪŽĪBĀ
Vilma Melece
(09.11.1921.-23.05.2011.)
Ausma Blusiņa
(10.08.1928.-30.05.2011.)
LK. Lūkas evaņģēlijs – Rīga,
Latvijas Bībeles biedrība, 2010. g.
Ļoti
interesanti
veidots izdevums –
Lūkas
evaņģēlija
teksts
(rediģētais
tulkojums), kas papildināts ar izteiksmīgiem un krāsainiem
fotoattēliem.
Izdevēji norāda, ka
vēlējušies mūsdienu cilvēkam
atklāt senā teksta aktualitāti ar
nedaudz provokatīvu un asociatīvu
fotogrāfiju palīdzību. Katrs attēls
ir raksturots ar kādu Rakstu vietu.
Spilgti, krāsaini un pārdomas
rosinoši.
Sagatavoja Ingūna Stranga

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde, Ivars Kupči, Ramona Vasiļjeva, Līga Amata, Edīte Lūse, Līga Dolace, Elīna Tauriņa, Rute Bikše, Silvestrs Lūsis, Līga Liepiņa, Jolanta Cukure, Anita Šteinberga, Ingūna Stranga, Helēne Godiņa
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. 12 līdz 18
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 12 līdz 18
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

		

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 ik pēc 3 nedēļām pl. 9.30
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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