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  JĒZUS
DRAUDZES
Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī Mūžību Viņš ir l icis cilvēku sirdīs. /Sal.māc. 3:11a/

jūs.” ( Jņ 14: 1- 3 )
Tik ļoti vēlos iedrošināt ik-

vienu no jums, kuri šo tekstiņu 
lasīsiet, – ticībā Kristum esiet 
droši! Mēs neviens nezinām, 
kura būs mūsu miršanas  
diena, bet mēs zinām, ka Dieva  
eņģeļi un Pestītājs būs pie 
mums, lai mūs ņemtu uz 
mūžīgas godības mājām.

Jēzus taču sacīja, ka Viņš 
ir aizgājis mums mājvietu 
sagatavot. Un atgriešanās 
mājās, kad ilgu laiku esat bijis  
ceļojumā, – tas taču ir tik patī-
kami! Kāds gaišums, mīlestība, 
sirsnība un miers strāvo pre- 
tim no šīm mūžīgajām mājām! 
To ieraudzīt spējam ticībā.

Viss gods un pateicība 
Kristum par mūžīgās dzīvības 
dāvanu!

Nāve, nomiršana – šie vārdi 
daudziem šķiet nepatīkami, 
biedējoši. Tas ir saprotami, jo 
nāve jau arī nav mums nekāds 
mīļais un tuvais draugs.

Apustulis Pāvils par nāvi 
raksta šādus vārdus: „ Kā 
pēdējais ienaidnieks tiks iznī-
cināta nāve.” ( 1Kor 15: 26 )  
Un Jānis Atklāsmes grāmatā 
raksta, kā šī nāves iznīcināšana 
notiks: „ Arī nāvi un nāves 
valstību iemeta uguns jūrā.”  
( Atkl 20: 14 )

Nāve nav mums draugs, 
tomēr, domājot par nāvi, par 
miršanu, mums nekādā ziņā 
nav jābūt izbiedētiem. Kristus, 
mūsu Kungs, kurš ar Savu 
augšāmcelšanos no miroņiem 
nāvei varu ir atņēmis, māca 
mums būt drošiem un mier-
pilniem, domājot par miršanu. 
Jāņa evaņģēlijā lasām Jēzus 
sacītos vārdus: „ Es Esmu 
augšāmcelšanās un dzīvība; 

kas Man tic, dzīvos, arī ja tas 
mirs...” ( Jņ 11: 25 )

Tik pārliecinošs apsolījums 
kā nesatricināma klints! Mums 
uz šīs klints ticībā jānostājas 
un jāpaliek, stāvot droši un 
bezbailīgi.

Ticībā uz Kristu bailes no 
nāves aizstāj mierinājums 
un iepriecinājums, jo Tas 
Kungs mums ir darījis zināmu 
mūžīgās dzīvības godību, kas 
sagaida mūs pēc nāves.

Pazīstot mūžīgās svētlai-
mes apsolījumu, visi Kristu 
mīlošie cilvēki par dzīves 
noslēgumu un pārcelšanos 
mūžībā iemācās runāt ar 
mīlestību un prieku.

Ieklausieties, ar kādu 
sirsnību un ilgošanos par to 
runā apustulis Pāvils: „ Es 
kāroju atraisīties un būt kopā 
ar Kristu, kas ir daudz, daudz 
labāk.” ( Fl 1: 23 ) 

Un vēl: „ Mēs arvien turam 

drošu prātu un zinām: kamēr 
mājojam miesā, mēs esam 
svešumā, tālu no Tā Kunga... 
Bet mēs turam drošu prātu un 
gribam labāk atstāt miesas 
mājokli un būt mājās pie sava 
Kunga.” ( 2Kor: 5: 6, 8 )

Šādus vārdus raksta Kristu  
mīloša cilvēka roka, kurš zina,  
ka tad, kad viņa laiks būs 
pienācis, viņš tiks sirsnīgi 
sagaidīts mūžības pusē.

Mīļie draugi, šis mierpilnais,  
drošais ceļojums pretī nāves 
brīdim ir dāvināts arī mums, 
ja vien esam tajā pat ticības 
paļāvībā uz Kristu, kurā 
dzīvoja Pāvils.

Ikvienam no mums skan 
Kristus sacītie spēkpilnie 
vārdi: „ Jūsu sirdis lai neizbīs-
tas! Ticiet Dievam un ticiet 
Man! Mana Tēva namā ir 
daudz mājokļu. Es nākšu  
atkal un ņemšu jūs pie Sevis, 
lai tur, kur Es esmu, būtu arī 

Lai mums visiem mierpilns 

un brāļu mīlestības piepildīts 

Baznīcas gada noslēgums!

Sirsnībā, mācītājs Erberts Bikše



Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto  
altārsegu? Kāpēc to lieto Mūžības 
svētdienā?

Baltā krāsa simbolizē skaidrību un 
prieku. Baznīcas gada ritējumā to lieto 
Ziemsvētkos, Zvaigznes dienā, Lieldienās, 
Trīsvienības svētkos, Kristus

Debesbraukšanas dienā un Mūžības 
svētdienā.

Baltā krāsa Mūžības svētdienā atgādina 
mums par to, ka dodamies uz Dieva mūžīgo 
Valstību, kurā valda miers, svētlaime un  
gaisma.

Jāņa Atklāsmes grāmatā lasām, ka 
mūžīgai dzīvībai izglābtie ļaudis ir tērpti 
baltās drānās. Kristus saka: „ Kas uzvar, 
tas būs ģērbts baltās drēbēs, un Es viņa 
vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas...”  
( Atkl 3: 5 )

Un par Dieva mājvietu Jānis liecina: „ Es 
redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas 
tanī sēdēja, no Viņa vaiga bēga zeme un 
debess...” ( Atkl 20: 11 )

Mēs redzam šeit ļoti noteikti, ka baltā 
krāsa liecina par mūžīgās dzīvības uzvaras 
prieku. Svētību vēlot, mācītājs Erberts Bikše

Pīrsons A.T. Mācībstundas lūgšanu 
skolā : Kā tās pasniedzis Kungs Jēzus 
Kristus, Rīga : Atradums – personības 
attīstības resursi, 2010.

Grāmata saraks-
tīta 19.gadsimtā, 
tās autors ir 
pazīstams tā laika 
Bībeles stundu 
pasniedzējs ASV, 
kas sarakstījis 
vairāk kā 50 
grāmatas. ”Visiem 
nopietniem Rakstu 
izzinātājiem” viņš 
veido šo grāmatu, 

apliecinot savu pārliecību - ticīgā spēks 
slēpjas lūgšanu dzīvē.

Grāmata sākas ar Bībeles tekstiem 
”Ko Jēzus sacījis par lūgšanu”. Rakstu 
akcentēšana, tos izvirzot priekšplānā, ļauj 
lasītājam pašam iedziļināties tekstā un vei-
dot savu priekšstatu. Tikai vēlāk seko tema- 
tu sīkāks skaidrojums, kas sadalīts pa mācī-
bu stundām, lai soli pa solim gūtu izpratni 
par lūgšanu. Tiek norādīts, cik nozīmīga ir 
lūgšana vienatnē kambarī - vietā, kur varam 
nest Dieva priekšā slēptos sirds nodomus, 
atklāt visus savus noslēpumus. Atzīstot 
tos, varam saskatīt problēmas, nožēlot 
un laboties. Dieva klātbūtnes apziņa dod 
spēku negrēkot, piešķir drosmi, rada prieku 
ikdienā. Dieva klātbūtne ir iegūstama un 
to var attīstīt lūgšanā un iepazīstot Bībeli.  
Lasot un iedziļinoties lasītajā, ir jāizprot, ka 
tas pats Gars, kas ir iedvesmojis Rakstus, 
apgaismo arī cilvēka prātu – nesaprotamais 
kļūst saprotams, gara acis sāk redzēt labāk, 
tālāk, skaidrāk. Sīkākā izklāstā tiek aplūkoti 
temati - kas ir lūgšana, kuras centrā ir  
Dievs; vai Dievam vajadzīgas garas 
lūgšanas; ko māca Tēvreize; kādi ir šķēršļi 
lūgšanai u.c.

”Mācībstundas lūgšanu skolā” varētu  
patikt lasītājiem – saistošs, viegli uztverams 
teksts, secīgs izklāsts, interesantas detaļas 
(Tēvreizē lietoto izteikumu bibliskie pirm-
avoti, Rakstu vietu salīdzinājums u.c.). 

Hāne P. Ciešanas : Kādēļ Dievs to 
pieļauj?. - Rīga : Amnis, 2010.

Kā Dievs pieļauj 
tik daudz ciešanas 
un sāpes pasaulē? -  
ir jautājums, kuru 
mēdzam uzdot 
dzīves grūtajos 
brīžos. Grāmatas  
autors norāda - ja esi 
cietējs pats, nederēs 
vienkāršota atbilde.  
Nav iespējams visām  
ciešanām rast izskai- 

drojumu, tomēr varam nevis apsū-dzēt Di-
evu, bet iedziļināties un izprast notiekošo. 
Ieskatam daži pārdomas rosinoši temati no 
grāmatas:

Cilvēks ir novērsies no Dieva, un tā 
ir šīs pasaules katastrofa. Dievs nevēlas 
ciešanas, jo tas būtu pretrunā ar to, ka Viņš 
radīja pasauli. Kamēr pasaulē ir grēks, ir 
ciešanas. Savādi būtu, ja grēcīgā pasaulē 
nebūtu ciešanu. Mēs esam kļuvuši par 
bezdievjiem, tāpēc pasaule ir tāda. Tāpēc, 
nevis kāpēc. 

Kāpēc šīs ciešanas man? – vai 
neizklausās pēc apslēptas, neizteiktas 
apsūdzības, jo ”es taču to nemaz neesmu 
pelnījis”? ”Kāpēc” liek centrā tikai sevi un 
paša ciešanas, sarūgtina, liek pagurt, kļūt 
depresīviem. Pretstatā ir jautājums - kādam 
nolūkam? – te novēršam skatu no sevis un 
varam raudzīties nākotnē, varam paciest 
un pārvarēt ciešanas. Dažkārt grūtie brīži 
ir stacijas ceļā uz gaismu. Nobriest mūžībai 
caur ciešanām – tas ir dziļš noslēpums.

Jēzus nenāca, lai lutinātu mūs, bet lai 
glābtu. Turklāt ar spēku, ka varam panest 
ciešanas un bēdas. Jēzus nepaņem prom 
mūsu ciešanas, bet pats ienāk tajās.

Cik vērtīgi ir ļaut sev krist Dieva mīlestībā 
kā mīļa cilvēka rokās! Tur ir patvērums no 
pamestības, vientulības, nav jātēlo stiprs 
vīrs, kas es neesmu. Bērns, kuram sāp, 
ieraušas mātes klēpī. Kaut fiziskās sāpes 
nerimstas, bērns nomierinās, jo viņš ir 
drošībā – pasargāts mātes mīlestībā.
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 11. un 12. novembrī, pirmo 
reizi Latvijā notiks pasaulē augsti vērtētā  
konference Global Leadreship Summit 2011

jeb starptau-
tiska vadītāju 
konference, 
kurā ar video-
l e k c i j ā m 
u z s t ā s i e s 
Bils Haibelss, 
V i l ovk r ī ka s 
d r a u d z e s 

vecākais mācītājs, Džims Kolinss, biznesa 
analītiķis un vairāku bestselleru autors, kā  
arī rokmūziķis Bono un vairāki citi pasau- 
lē atzīti eksperti vadības jautājumos. Dalības  
maksa 25Ls (piesakoties grupā - atlaide).  
No mūsu vidus GLS organizēšanā  
piedalās Valts Mazurs, Daniēls Godiņš,  
Evija Godiņa, Kārlis Pugovičs, Jānis Upītis 
un citi draudzes aktīvisti. Konference notiks  
Rīgā, Ūnijas ielā 99, draudzes „Labā Vēsts”  
telpās. Sīkāka informācija: www.glslatvija.lv. 
 Svētdien, 20. novembrī,  
plkst. 10.00 svinēsim Mūžības svētdienas 
dievkalpojumu, kas ir arī Baznīcas  
gada noslēgums
 Svētdien, 27. novembrī,  
plkst. 10.00 - I Adventa dievkalpojums

Atbild mācītājs

 22. un 23. oktobrī Baldonē, 
viesu namā „Mežkalni”, norisinājās Alfa 
kursa nedēļas nogale. Šajā nedēļas 
nogalē pārdomās par Svētā Gara tēmu ar 
dalībniekiem dalījās lektors Ulvis Kravalis. 
 Svētdien, 23. oktobrī, Rāmavas 
muižā tikās draudzes vasaras nometnes 
‘aktīvisti’, - cilvēki, kuri pielikuši roku  
nometnes organizēšanā, - lai izvērtētu šī 
gada nometni un apsvērtu vēlamās un/
vai nepieciešamās pārmaiņas turpmākajos  
gados. Tikšanās bija organizēta kā 
pateicības pusdienas visiem, kas kalpoja.
 Ceturtdien, 27. oktobrī, iknedē-
ļas dievkalpojumā mūsu draudzē viesojās 
koris no Vācijas Hombergas ev.lut. draudzes  
ar dziesmām, mūziku un nelieliem 
skečiem. Korī "Rückenwind" ir apmēram 60 
dziedātāju. 
 Svētdien, 30. oktobrī, pēc diev-
kalpojuma notika draudzes pilnsapulce, 
kurā tika lemts par padomes vēlēšanām, 
kam jānotiek 2012. gada pavasarī. Tika 
noteikts, ka vēlēšanas notiks 25. martā, 
un tiks ievēlēti 20 padomes locekļi un 5 
kandidāti, kā arī 3 revidenti ar pilnvaru 
termiņu 4 gadi. 



3

Mūžība. Vai šo vārdu var attiecināt arī 
uz bērniem? Kāda saruna rudenīgā otr- 
dienas vakarā vedināja mani uz pārdomām, 
ka var. Sarunājos ar kādu brīnišķīgu, Dieva  
uzrunātu meiteni, kas aizrautīgi dalījās 
tajā, ko bija piedzīvojusi Svētdienas skolas 
jaunākās grupiņas nodarbībā. Viņa – 
vecākās grupas skolniece – bija pirmo reizi 
palīdzējusi jaunākās grupiņas skolotājai. Kas 
tur tik īpašs? Viņa pati reiz bija mācījusies 
šajā pašā grupiņā un klausījusies skolotāju 
stāstījumā par Dievu. Tagad viņa pati palīdz 
veidot šo stāstījumu.

Svētdienas skola mūsu draudzē pastāv 
jau tik ilgi, ka tie bērni, kas reiz tajā 
mācījušies, tagad ir izauguši, kļuvuši 
par vecākiem un ved savus bērnus uz šo 
īpašo Dieva veidoto skolu vai arī paši ir 
kļuvuši par skolotājiem. Un ne tikai. Bijušie 
Svētdienas skolas skolēni turpina kalpot  
Dievam daudzos dažādos veidos: dažiem 
tas vislabāk padodas caur mūziku, cits ir 
aktīvi iesaistījies, piemēram, jauniešu darbā 
vai Alfa kursā. Tie ir tikai daži piemēri. 
Bet visus šos cilvēkus, kas jau no agras 
bērnības ir apmeklējuši Svētdienas skolu vai 
pievienojušies tai vēlāk, vieno mīlestība uz 
Dievu. Viņi visi piedalās mūžības veidošanā. 
Ne tādas mūžības, kas saistīta ar miršanu 

un aizgājējiem. Viņi veido mūžību, kurā 
no mutes mutē, no sirds sirdī, no cilvēka 
cilvēkam tiek nodota Dieva vēsts. Turklāt šī 
vēsts netiek paturēta tikai mūsu draudzē, 
bet arī nesta uz āru caur sadraudzību un 
palīdzību.

Lūk, ko par savu pieredzi Svētdienas 
skolā stāsta mūsu jauniešu vadītāja Helēne 
Godiņa: „Kopš sevi atceros, esmu gājusi 
Svētdienas skolā. Tā bija vieta, kur tikos 
ar draugiem, kā arī, protams, ieguvu ļoti 
pamatīgas un stabilas zināšanas par Bībeli 
un kristietību. Šis pamats man ir ļoti 
palīdzējis turpmāk gan studijās, gan arī 
tagad, kalpojot jauniešu darbā. Svētdienas 
skola ir daļa no mūžības darba. Katra šāda 
iespēja – uzzināt vairāk par Dievu un 
mācīties dzīvot kopā ar Viņu – mūs saga-
tavo, pilnveido. Svētdienas skola stāsta par 
Dievu un attiecībām ar Viņu tā, lai ikkatra 
vecuma bērns to var viegli saprast un vei-
dot savas, personīgas, attiecības ar Dievu.”

Savukārt Zane Prēdele, kas kalpo kā 
Svētdienas skolas bērnu korīša skolotāja, 
stāsta: „Svētdienas skola man mācīja un 
atgādināja raudzīties uz garīgo realitāti. 
Agrāk par to nedomāju, bet tad sāku just 
apkārtējo pasauli caur Dieva mīlestības un 
žēlastības gaismu, kas ienes pilnīgi citādu 
dzīves izpratni ikvienam, kam ir perso-
niskas attiecības ar Dievu. Man šķiet, ka 
tieši Svētdienas skolas dēļ es iepazinu 
Jēzu ar savu sirdi un Viņam uzticēju savu 
dzīvi. Slava Dievam! Dzīves laikam ejot 
uz priekšu, mēs visu laiku atrodamies 
kustībā uz tādiem kā pakāpieniem. Rau- Vita Rudzīte

jamies pa karjeras kāpnēm, meklējam 
savu pašrealizāciju, tiecamies pēc klusiem 
sapņiem. Kādreiz attopamies, ka esam 
nokāpuši kaut kur dziļi lejup un tā ir ik-vi-
ena radoša cilvēka (arī mūziķa) dziļa krīze, 
ja garīgajā plāksnē izaugsme šķiet apsīkusi 
un iestigusi. Ko darīt tālāk? Tad vienmēr at-
ceros, ka priekš mūžības mēroga joprojām 
esmu „vismazākajā grupiņā” un man gri-
bas paklausīt Dievam un nākt atkal pie 
Viņa mācīties un stiprināties ticībā. Šajā 
ziņā, manuprāt, Svētdienas skola ir daļa 
no mūžības darba, ļoti svarīgs „nogrieznis”  
Dieva plānā.”

Tātad ar mūžību varam saprast ne tikai  
aizgājēju pieminēšanu vai runāt par to  
sevis iemūžināšanas kontekstā. Jo tik 
daudzi cilvēki satraucas par to, kas gan 
viņus atcerēsies pēc tam, kad viņu vairs 
nebūs šajā pasaulē, un cenšas atrast veidus,  
kā sevi „iemūžināt”. Vieni cenšas, piemēram, 
pārpeldēt lielas ūdens platības, lai iekļūtu 
Ginesa rekordu grāmatā, otri – kāpt pa 
karjeras kāpnēm un ieņemt ļoti augstus  
amatus, citi – izraisīt karus, lai iegūtu 
pēc iespējas vairāk varas un pakļautu sev 
cilvēkus. Svētdienas skolā notiek citāds 
mūžības veidošanas darbs, kuram nav 
nekāda sakara ar personīgo ambīciju 
realizēšanu vai varas spēlēm. Šajā skolā 
uzmanības centrā ir ieguldījums bērnos, 
kas izaugs un ar Dieva žēlastību turpinās šo 
mūžības veidošanas darbu.

Vai vārdu „mūžība” var attiecināt arī uz 
bērniem? Jā, var!

Izej dzīvības ceļu līdz mūžīgajai 
dzīvībai!

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās 
pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām 

dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam 
neies bojā, un neviens tās neizraus no 

Manas rokas. (Jņ. 10:25-29) 

Ieguldījums cilvēkos un Mūžībā

Mūžības apsolījums Dieva bērniem

Sagatavoja: Anda Miķelsone



 

Gaidot Mūžības svētdienu, 
aicinājām pārdomās par mūžību 
dalīties mūsu draudzes māsu, 
arhitekti Helēnu Dekanti.

 Nekad iepriekš neesmu īpaši 
domājusi par Mūžības svētdienu, 
tāpēc atsaucos mācītāja aicinājumam 
veidot Sarunas par nemirstību. Ceru, 
ka mēs, ceturtdienu vakaros kopīgi 
pārdomājot ar nāvi un mūžību saistītus 
jautājumus, arī atradīsim kādas  
Bībeles vēstī balstītas patiesības. Bet, 
runājot tieši par vārdu mūžība, - esmu 
daudz par to domājusi, jo, bieži braucot 
cauri Lielvārdei, manu uzmanību 
vienmēr piesaistīja ceļa norāde „Pa 
kreisi ir serviss mūžība”.
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Mūžīgais
 Parasti aizdomājos, ka man 
nav jāgriežas pa kreisi, lai saņemtu 
šo pakalpojumu, jo „Visu Dievs ir 
savā laikā jauki iekārtojis, pat arī 
Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs”  
(Sal.māc.3:11). Dieva Vārds ir 
mūžīgs. Ja tas skan sirdī, tad tajā  
skan mūžība. Brīnišķīga vēsts, jo, 
paliekot Jēzus vārdos, mēs paliekam 
Viņā, paliekam mūžībā. Esam 
mūžjauni. Skaisti. Jautājums ir tikai -  
cik daudz manī mājo Vārds? Kur 
paliek/mīt lasītais/dzirdētais Vārds, 
kad aizveru Bībeli, kad tas ir jāizdzīvo? 
Tās nebūt nav vieglas pārdomas. 
Piemēram, Jēzus Vārds, kas pavēl 
mīlēt Dievu ar visu savu būtību. Vai 
to spēju? Un Vārds, kas pavēl mīlēt 
tuvāko (Jņ.13:34; Lk.10:25-27). Vai 
spēju praktiski mīlēt tuvāko? Mīlēt 
ne to tālo samarieti no grāmatas, bet 
tepat blakus esošo un mani kaitinošo 
(piemēram, ar netīrību, lecīgumu, 
savtīgumu, melīgumu utt.)? Vai gara 
acīm tad spēju saredzēt Jēzus krustu 
blakus šim cilvēkam un to bezgalīgo 
mīlestību, ar kuru Jēzus cieš sāpes šī 
cilvēka dēļ? Un tad kāpēc es uzdrīkstos 
nemīlēt un nepieņemt?

Slava un pateicība
 Turpinot pārdomas (varbūt 
pat citreiz braucot cauri Lielvārdei), 
es saprotu, ka sirdī dzirdu: „Mūžīgi  
mūžos tu esi, Kungs, slavēts un 
teikts! Tevi pielūdzam” Mūžīgi mūžos 
– tas nozīmē, ka slavēt varu (mēs 
slavējam!!!) kopā ar visiem, kas to 
dara – brāļiem un māsām, eņģeļu 
pulkiem, Ābrahāmu, Jēkabu, Īzaku 
un neskaitāmiem citiem. Tagad mēs 
varam pievienot savas sirds balsis 
mūžīgās slavēšanas korim! Uzdodu 

sev jautājumu, vai Dieva pielūgsme 
un slavēšana man ir notikums vai 
dzīvesveids? Vai manā sirdī vienmēr 
(varbūt vismaz pārsvarā vai bieži) ir 
pateicība Dievam, nevis sagurums 
un raizes? Jo šie pēdējie ir diezgan 
uzmācīgi „viesi”, kas mūžīgo gaviļu 
dziesmu pūlas apklusināt.

Dieva apsolījumi un miers
 Citreiz braucot sirdī skan 
mūžīgā Dieva apsolījums.: „... nemitē-
sies sēšana un pļaušana, aukstums un 
karstums, vasara un ziema, diena un 
nakts” (1.Moz.8:22). „...viss, ko Dievs 
dara, tas paliek mūžīgi” (Sal.māc.3:14). 
Cilvēka dzīves mērogam mūžīgā  
drošība. Ikdienā notiekošā mistērija –  
Dieva izveidotā kārtība un cilvēkam 
uzticētais darbs. Varavīksne pār jūru, 
zvaigžņotā debess līdz horizontam, 
rīta migla, sniega pārsla, māli un dubļi,  
saulē sakarsušas smiltis, piebriedušie 
pumpuri, bites liepu ziedos, dzērvju 
klaigas un sarkanās kļavu lapas – visu 
atlikušo ceļa posmu varu uzskaitīt  
un avīzi var pierakstīt ar šīm Dieva 
apsolījuma zīmēm, dāvanām. Bet Vārds 
runā arī par mums. Par mūsu sēju un 
pļauju. Visādā ziņā. Par dzimšanu un 
aiziešanu, par rīcību un sekām, par 
sludināšanu un atgriešanos. Arī par 
praktisko sēju un pļauju. Par to, ko baudu, 
rušinoties dārzā. Un varbūt tas izklausās 
mazliet smieklīgi, bet lauka darbi manī 
patiesi ienes mūžības sajūtu un mieru. 
Varbūt pat arī ar to, ka nopļautā zāle 
ātri ataug, dobes ļoti ātri aizaug, lietus 
iesākas tad, kad beidzot esmu dārzā, 
bet kad tur netieku – iestājas ilgstošs 
sausuma periods J. Jo – Dievs uz mani 
runā arī caur to visu. Un darbojoties es 
redzu kā līdzībās Viņš mani māca. Dievā 
ieklausoties, ienāk miers.



gada. Viņa nākusi no kristīgas ģimenes, 
tāpēc jau no bērnības apmeklējusi baznīcu 
un sajutusi Kristus aicinājumu. Zenta ir 
dziedājusi arī mūsu draudzes korī, taču 
tagad labprāt redz jauniešus aktīvi darboja-
mies un īpaši priecājas par mūsu draudzes 
jauniešu atvērtajām sirdīm. 

Par savu kalpošanu draudzē Zenta saka -  
tas ir Dieva aicinājums, Viņa vadība un 

Ar Helēnu Dekanti sarunājās 
Iveta un Kārlis Liepkauli - Radiņi

Dieva nams un draudze
 Reizēm esmu aizdomājusies par 
baznīcu. Jo dievnams atrodas mūžīgā 
Dieva Vārda, Dieva pestīšanas plāna un 
mūsu cilvēciskās ikdienas krustpunktā. 
Baznīcā mēs visi satiekamies – Dievs, kas 
nāk pie mums Savā Vārdā, Sakramentos, 
kuru satiekam slavējot, muzicējot, 
lūdzot, un mēs – vairāk vai mazāk atvērti 
šai kopībai. Vai satveram šo īpašo, mums 
žēlastībā dāvāto pieskārienu mūžībai? 
Kāpēc mēs esam pļāpīgi? Piemēram, kad 
brāļi un māsas saņem Jēzus miesu un 
asinis – uzņem sevī nemirstību? Kāpēc 
nespējam pateikties un lūgt? Par viņiem 
un sevi? 
 Daudz domāju arī par baznīcu 
ēkām. Darba un mūžības dēļ. Varētu 
teikt, ka vēroju augļus. Jo ikvienai rīcībai 
ir sekas, ātrāk vai vēlāk redzamās. 
Baznīcas atspoguļo un arī veido mūs. 
Piemēram, altāra vēsts, t.i. neverbālais 
vārds, kas runā uz mums no altāra. 
Mūsu Jēzus baznīcā tas ir Kristus, kas kā 
uzvarētājs ienāk mūsu dzīvēs, lai mēs 

varam viņam sekot (skat. veco JDDZ). 
Bet ir arī citas baznīcas. Piemēram, pirms 
kādiem apmēram 110 gadiem modē 
bija pārveidot altārus, noņemot krustā 
sisto un ievietojot tajā gleznu (visbiežāk 
augšāmcelto Jēzu un sievietes, vai Jēzu 
un grimstošo Pēteri). Vēl pēc kādiem 
20 gadiem bija mode latviskot baznīcas 
(t.i. zīmēt nacionālos ornamentus un pie 
altāra rakstīt lūgšanas par tautu). Uzdodu 
sev jautājumu – vai straujā sekularizācija 
bija tam augļi? Vai nav tā, ka, pārkāpjot 
Pāvila rakstīto: „es jūsu starpā negribēju 
neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un 
to pašu krustā sistu” (1.Kor.2:2), mēs 
centrā noliekam mūsu pašu lūgšanas un 
cerības, mūsu saskarsmi ar Dievu, bet ne 
Viņu pašu – un mēs zaudējam? Mūžību? 

Mūžība - dzīvība
 Kādu reizi caur Lielvārdi braucu 
kopā ar māsu, kura vārdus serviss mūžība 
uztvēra burtiski un stāstīja cik labs ir šis 
apbedīšanas kantoris. Aizdomājos, kāpēc 
man vārds Mūžība nesaistās ar nāvi, 

bet gan ar dzīvi, tikai ar dzīvi. Zinu, ka 
rakstos ir minēta arī mūžīgā nāve, un 
zinu, ka arī par to runāsim Sarunās par 
nemirstību. Tomēr vairāk kavējos un 
labprāt palieku pie dzīvības vārdiem. Un 
arī pie Jēzus jautājuma: „.. ikviens, kas 
dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai 
tu to tici?” (Jņ.11:26) Viņš to vaicā man, 
tāpat kā tev, kā Martai un Marijai. Jēzus 
jautā mums - lai varam atbildēt aizvien 
no jauna. Kristus aicina mūs iepazīt Viņu, 
aicina saprast, cik tuvu mums ir pienākusi 
Dieva Valstība - mums sagatavotā 
mūžība kopā ar Dievu. Aicina jau tagad 
piedzīvot kopības, sadraudzības prieku, 
gaviles. Vai es spēju Jēzus apsolījumiem 
uzticēties pilnīgi? Vai mīlu Viņu patiesi? 
Tie ir jautājumi, kurus sadzirdu sirdī atkal 
un atkal. Es patiesi vēlos būt kopā ar 
Kristu, bet atbildes nedodas viegli.

Šajā jaunajā mūsu avīzītes  
rubrikā katru mēnesi iepazīstināsim 
draudzi ar mūsu Dievnama  
„darbarūķiem” cilvēkiem, kas ir  
iesaistījušies kādās kalpošanās, bet  
parasti ikdienā vai nu netiek izcelti  
vai čakli darbojas, gluži vai nemanot. 
 Šoreiz mūsu uzmanības centrā ir 
dāmas, kas katru dievkalpojuma sākumu  
mūs sagaida, dalot dziesmu grāmatas. 
Šajā kalpošanā darbojas Zenta Mežaraupa, 
Daiga Lagzdiņa, Laimdota Kalna,  
Zane Pugoviča un Lienīte Čodare. 

Pateicība Zentai Mežaraupai, ka viņa 
dalījās savās pārdomās par kalpošanu. 

Zenta Jēzus draudzē ir jau kopš 1972. 

žēlastība, ka šādi var Dievam kalpot. Zenta 
uzsver, ka tas, tāpat kā jebkura kalpošana, ir 
jādara ar prieku, nevis mokām. Tieši Dievs, 
nevis cilvēki, ir uzrunājis viņu šādi kalpot. 
Neviens to nav lūdzis, bet Zenta ar prieku 
Dievam kalpo un uzskata, ka šī kalpošana ir 
gana interesanta. Zenta atzīstas, ka reizēm 
mēdz arī noslaucīt putekļus no Jēzus figūras 
uz altāra un izjūt lielu žēlastību un prieku, 
ka drīkst Jēzus statujai pieglausties.

Zenta par savu dzīvi liecina, ka Dievs 
vienmēr brīnišķīgi vada un vienmēr gluži 
kā no debesīm „nokrīt” tās lietas, kas 
nepieciešamas un ko vēlas sirds. Katru rītu 
viņa pateicas un naktīs piesauc Svēto Garu, 
kā arī priecājas par mūsu mācītāju, ko viņa 
redz kā tiešām Dieva svētītu kalpu. 

Alise Pīrāga
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konteksta, kas vēlas cilvēku aprīt no visām 
pusēm.

Bet lai es spētu izvēlēties un atgrūsties, 
atvairīt šodienas konteksta uzbāšanos, ir 
jāiemācās to atvairīt kā agresiju, atvairīt kā 
ienaidnieku, kas vēlas tevi un visu, kas ir 
tavs, izmantot savām interesēm. 

Un tāpēc ir jātic, ka šai pasaulei ir arī cita 
realitāte, ne tikai televizors. Bībele māca, 
ka bez šīs pasaules ir vēl cita. Nav tikai šī -  
ar savu bagātību un kariem, ar ēdienu 
un kino. Mūsu dzīvei vajadzīgo nedod šī  
pasaule, mūs nepabaro un nepadzirda šī 
pasaule. Un ja arī mēs esam nelaimē un 
bēdās, ja ap mums ir ienaidnieki, ir tomēr 
Dievs, kas mūs sarga, uztur un svētī,  
neskatoties uz to, kas notiek apkārt. 

Daudzi cilvēki, kas sastapušies ar sava 
laika kontekstu, ar to, kas notiek ap viņiem, 
neiztur – tie vēlas to atvairīt, atgrūsties no 
tā, norobežoties no tā, kas viņus visapkārt 
sāpina. Pasaulē ir vairāki varianti, kā to 
izdarīt. Pirmais jeb revolūcijas ceļš, kad 
šodienas nejēdzība tiek noliegta kaut 
kādas rītdienas utopijas vārdā. Otrais ceļš 
ir virtuālā pasaule, kurā cilvēks paslēpjas 
no šodienas, kas viņu neapmierina. Tā ir 
narkomānija, alkoholisms. Un trešais ceļš ir 
Mūžības ceļš. Jo, ja ir mūžība un es esmu 
vērsts uz viņu, tad nekādam režīmam, 
tirānam vai aklai idejai nav varas pār 
mani. Jo es piederu citai pasaulei, un par 
mani rūpējas Tas, kurš šo pasauli ir radījis 
un valda. Un manī ir vieta, kurā es tālāk 
nelaižu nevienu, kas vēlas mani izmantot. 
Tāpēc nevienam režīmam, nevienai idejai,  
kas vēlas izmantot un kalpināt cilvēku, 
nekad nav bijusi ērta Baznīcas pastāvēšana 
un kristieši.

Lai Dievs mūs svētī, ka nepiederam vien 
šai pasaulei, bet arī Tam, kurš mūsu dēļ ir 
cietis un miris!

6

Ir kāda īpaša ticība, sevišķa ticība, tāda 
ticība, kura, ja cilvēkam tāda ir, spēj iedot  
ko tādu, ko viņš nekad un nekur citur 
nespēj saņemt. 

Tā ir ticība brīnišķīgai vēstij, ziņai, ka 
Kristus dēļ Dievs ir žēlīgs visiem, kas tic 
pestīšanai, ko Viņa Dēls paveicis, Golgātā 
izlejot savas asinis par pasaules grēkiem.

Un tā jau ir ļoti konkrēta ticība – tā ir 
centrālā ticība Baznīcā – jo tā izšķir visu, tā 
nosaka visu, tā paskaidro visu, kas notiek 
Baznīcā un šai pasaulē.

Tā ir ticība ļoti konkrētai lietai - Kristus ir 
izdarījis visu cilvēka vietā, lai tagad cilvēks 
nevis saņemtu mūžīgu sodu, bet mūžīgu 
laimi un prieku. 

Šo lietu Dievs dara zināmu visai pasaulei  
Bībelē: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3:16)

Kā es varu būt pārliecināts par savu 
ticību?

Šī pārliecība arvien saistās ar uzticēšanos 
un paļaušanos. Gluži kā mēs bērnībā 
paļāvāmies uz saviem vecākiem. Ticība 
ir uzticēšanās jeb patiesa paļaušanās uz 
brīnišķīgo Dieva sacīto.

Ticība ir rodama vienīgi tādā sirdī, kura 
saka: "Es ticu, ka Jēzus Kristus ir mans 
Kungs, kas mani, pazudušu un pazudinātu 
cilvēku, atpestījis un atpircis no visiem 
grēkiem, no nāves un no velna varas, 
ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar savām 
svētajām, dārgajām asinīm un ar savu 
nepelnīto ciešanu un miršanu." 

Citiem vārdiem sakot, īstā ticība ir ticība 
grēku piedošanai, ko nodrošinājis Kristus un 
kura nu visiem grēciniekiem tiek piedāvāta. 
Jo visi, kas noliedz Dieva žēlīgo pestīšanas 
piedāvājumu, kas ir mums izteikts Kristus  
dēļ, savā neticībā tiks pazudināti. Tāpēc 
Mārtiņš Luters to paskaidro: "Jums ir 
pastāvīgi jāpaļaujas uz to, ka Kristus ir 

miris par jūsu grēkiem; šāda ticība jūs  
attaisno".

Es jau varu ticēt, ka man ir miljons 
bankā, bet no tā nekas nemainās – es kā 
nevaru, tā nevaru to izņemt. Bet, ja es 
ticu, ka Kristus dēļ mani grēki ir piedoti, 
es momentā kļūstu par Dieva īpašumu un 
esmu pasargāts mūžīgā soda. Lūk, starpība 
starp ticību, kura ir izdomāta, un kura ir 
reāla. 

Un tomēr šis jautājums: „Kā un vai es 
varu būt pārliecināts par savu ticību?”  
kļūst atbildēts tikai tad, kad cilvēks sev  
uzdod ļoti svarīgu, iespējams, savā  
dzīvē pašu svarīgāko jautājumu, - vai viņš 
uzticas tam, ko Jēzus Kristus ir izdarījis viņa 
labā?

Tomēr Dievs vēlas, lai visi ticīgie būtu 
pārliecināti par savu ticības stāvokli. Ja 
kristiešiem ir šaubas attiecībā uz savu  
ticību, no šīm šaubām ir jātiek vaļā. 
Tāpēc Luters saka: "Ticība ir dzīva, 
bezbailīga uzticēšanās Dieva žēlastībai, 
tik nesatricināma, ka cilvēks tās dēļ būtu  
gatavs tūkstoš reižu mirt.”

Būtu vietā atgādināt šaubīgam, bailīgam 
kristietim arī to faktu, ka vēlēšanās būt 
pestītam ar Jēzus Kristus starpniecību ir  
faktiska jeb tieša ticība, jo šāda vēlme  
nekad nevar rasties dabiskā, neatdzimušā 
sirdī, bet gan ir Svētā Gara dāvana. 
Tādēļ ikviens, kurš patiesi tic Kristum, ir 
pārliecināts par savu glābšanu no mūžīgā 
soda, jo Svētais Gars, kurš ar Evaņģēlija 
starpniecību ir izraisījis viņā šo ticību, ar  
šīs pašas ticības palīdzību pārliecina viņu, 
ka viņš ir Dieva bērns un ir mantojis  
mūžīgo dzīvību.

Tas izraisa nepieciešamību sludināt 
bauslību, kuras mērķis ir atklāt, ka šāda 
neticība un šaubas ir grēcīgas un Dievam 
nepatīkamas. Taču pamatā ir nepieciešama 
Evaņģēlija sludināšana, kas vienīgā var  
radīt pārliecību par ticību un dzēst visas 
šaubas.

Mūžības ceļš – mūžības konteksts ir 
mums ik uz soļa līdzās. 

Ja ir mūžība, man kā mūžības 
iemītniekam ir tiesības nebūt par šodienas 
pasaules konteksta īpašumu, kas vēlas 
paņemt un izmantot mani visu un visu, kas 
man pieder. 

Tad, lūk, Baznīca, pateicoties savam 
nemainīgumam, savai spītībai, dod cilvēkam 
šo iespēju – realizēt brīvības tiesības – 
tiesības distancēties no šodienas pasaules 

* no Mežaparka ev.lut. draudzes mācītāja Ilmāra 
Rubeņa lekcijas Alfa kursā š.g. 28. septembrī



7

Baiba Lasmane,
kultūras pasākumu 
organizatore

Zenta Gangnuse,
pensionāre

Jurģis Klotiņš,

Jā, man personīgi Mūžība nozīmē 
to, ka manai dzīvei ir turpinājums, 
ka neesmu tikai šai pasaulei radīts. 
Mūžība, manuprāt, gan personīgi man, 
gan citiem cilvēkiem, kas ir ticīgi, 
sniedz iespēju daudz dziļāk redzēt savu 
dzīvi un redzēt savas dzīves gaitas,  
kā no Dieva viedokļa. Tas ir cieši saistīts 
ar kristīgu pasaules skatījumu, kas 
cilvēkam liek uz savu dzīvi skatīties 
daudz jēgpilnāk nekā tas būtu tīri 
sekulārā dzīves skatījumā.

Protams, esmu domājis. Katrs 
cilvēks agrāk vai vēlāk pie šī jautājuma 
nonāk. Mūžība - tas ir svarīgākais, un 
nekas nav tā vērts, lai netiektos pēc 
Mūžības. Tas ir mūsu mērķis.

Marita Kokneviča,

Noteikti esmu domājusi par to, 
jo bez Mūžības nekas nebūtu un lai  
mēs katrs šo Mūžību varētu baudīt. 
Tam visam ticību un spēku dod Dievs.  
Es noteikti katru rītu pasakos  
Dievam, ka ir sākusies jauna diena,  
ka Viņš dod spēku katram darbam 
un ir sajūta, jo vairāk daru, jo vairāk 
varu izdarīt. Vakarā arī pateicos  
Dievam.

mediķe

Es ticu, ka Dievs ir Mīlestība; Tēvs, 
kurš deva Savu Dēlu, lai cilvēks nepa- 
zustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Dievs ar  
Kristus atnākšanu Ziemassvētkos, 
izpērkošo nāvi Lielajā piektdienā un 
augšāmcelšanos Lieldienās mums 
visiem ir dāvājis mūžīgo dzīvošanu. 
Mūžība ir jaunas debesis un jauna 
zeme.

 Intervēja: Ramona Vasiļjeva 

Mums visiem jāaiziet, mēs visi būsim 
tur - Mūžībā. Cerībā, ka mēs satiksimies  
ar saviem vecākiem un citiem aizgāju-
šajiem. Mēs visi nokļūsim pie Dieva, jo 
mēs ticam, lūdzam, ceram.

speciālists apdrošināšanā
Valdis Balcers,   

mūziķis un students

Guna & Pēteris
Taisnība ir teicienam, ka tas īstais un 

vienīgais atnāk visnegaidītākajā brīdī. Viss 
sākās 2010. gada februārī Jēzus draudzes 
Alfa kursā. Guna un Pēteris katrs ar saviem 
jautājumiem un dzīves „bagāžu” atnāca 
uz Alfa kursu. Baznīca un draudze viņiem 
kļuva par miera ostu, kur būt sadraudzībā 
ar jaukiem cilvēkiem un veidot attiecības 
ar Dievu. Gunas acīs tā noteikti bija pēdējā 
vieta, kur iepazīties un iemīlēties, bet tieši 
tur notika liktenīgā abu satikšanās. 

Alfa kursa laikā viņi viens otru pat 
neievēroja, jo veidoja attiecības ar Dievu 
un saviem grupiņas biedriem. Pēc kursa 
beigām vairāki absolventi uzsāka iesvētes 
mācību, un šis kļuva par laiku, kur viņi sāka 
iepazīt viens otru – kopīgi ar jauniegūtajiem 
draugiem devās izbraucienos ar riteņiem, 
apmeklēja filmu vakarus, brauca uz jūru. 
Aktivitātes viņus satuvināja un sarunas 
ļāva iepazīt vienam otru arvien tuvāk. Šis 
bija arī laiks, kad Pēteris un Guna pieņēma 
Jēzu Kristu. Atskatoties viņi atzīst, ka abu 
satikšanās ir lielākā Dieva dāvana. 

Un Dievs bija paredzējis arī plānu, kā 
viņus satuvināt. Jūnijā Guna absolvēja 
augstskolu un izlaiduma vakarā neveikli 
izmežģīja potīti – tik ļoti, ka nevarēja paiet 
vēl pāris nedēļas. Šajā laikā pārpratuma 
dēļ viņi ar Pēteri bija sastrīdējušies, jo kāds 
atgadījums bija Gunu sāpinājis. Tomēr 
Pēteris nevēlējās Gunas draudzību pazau-
dēt. Viņš sagatavoja Gunai dāvanu maisiņu, 
ko pa nakti uzkāra uz sētas durvīm. Maisiņā 
bija sarūpēta smēre kājai, kastītē sagriezti  
siera gabaliņi sunītim (Pēteris zināja, 
ka tie ir Gunas suņa mīļākie gardumi),  
krāsaina nozīmīte ar uzrakstu „Guna ir 
visforšākā”, granātābols, diskā sarakstītas 
Gunas mīļākās dziesmas, kaktuss,  
kurš nu jau tapis par viņu draudzības  
simbolu, un vēstulīte, kurā atzinās, ka negrib  
zaudēt draudzību. Šī dāvaniņa un rūpes 
Gunu pārsteidza un saviļņoja. Drīz vien 
viņi atkal sāka sarunāties un draudzēties. 
Un pēc kāda laika abi saprata, ka vienkārša 
draudzība ir pāraugusi mīlestībā vienam pret 

otru. Kopš 
šī laika 
viņi ir kopā 
gandrīz kat-
ru dienu, un 
katra šī die-
na ir īpaša. 
Un, kā abi 
atzīst, ļoti 

Katrs iepazīšanās stāsts ir īpašs, un nav svarīgi, vai tas  
bijis pirms 2 vai 42 gadiem. Nav mazsvarīgu iepazīšanos, bet 
ir tādas, kas maina mūsu dzīvi. Viena no tām ir satikšanās 
ar Jēzu, savukārt otra – sava īstā cilvēka atrašana. Šoreiz 
parunāsim par to otru – par iepazīšanos ar cilvēku, kas maina 
Tavu ikdienu un arī Tevi pašu. 

Laima & Mārtiņš
Laima un Mārtiņš iepazinās jau 

bērnībā, kopīgi mācoties Svētdienas 
skolā, apmeklējot dažādas Jēzus draudzes 
aktivitātes un kopā ar brāļiem un māsām 
ciemojoties viens pie otra. Dievs viņiem 
dāvāja daudz laika, lai iepazītu otru – 
draudzība veidojās palēnām, bet pamatīgi, 
un klusībā viņus sirdīs raisījās arī simpātijas 
vienam pret otru. 

2003.gada pavasaris visu mainīja. Aprīlī, 
kad daba mostas jaunai dzīvei, arī Laima 
un Mārtiņš pamodās jaunam gadalaikam 
savās dzīvēs. Tas bija neaizmirstams pava-
saris! Mārtiņš spēra pirmo soli un uzrakstīja 
mīlestības vēstulīti, ko personīgi kopā 
ar Milky Way šokolādes batoniņu iedeva  
Laimai. Vēstulītē bija atzīšanās, kuru Laima 
klusībā gaidīja. Pēc tās sekoja gara, prieka 
un sarunu piepildīta diena pastaigājoties. 
Runājoties viņi arvien vairāk apjauta, cik 
daudz kopīgu vērtējumu un interešu viņus 
vieno. Vienīgie, kas spēja šīs sarunas  
pārtraukt, bija Ikarus autobusi. Kad tie 
brauca garām, abi aizturēja elpu un  
tikai pēc dūmu mākoņa izgaišanas sarunas  
turpinājās. Tikai pēc kāda laika Laima  
un Mārtiņš atklāja, ka abiem ir kopīgs  
ieradums aizturēt elpu, tuvojoties Ikarus 
autobusam.

Pēc divu gadu ilgas patiesas draudzības, 
viņi saprata, ka kopā vēlas pavadīt visu 
atlikušo mūžu. Uzsākot draudzību, viņi viens 
otram atzinās simpātijās, bet pēc divu gadu 
ilgas draudzības sekoja patiesa atzīšanās 
mīlestībā, kas ārkārtīgi aizkustināja sirdis. 
Abi ir priecīgi par Dieva bagātīgo izdomu 
viņu dzīvēs. Ar Dievu nekad nav garlaicīgi! 
Laima un Mārtiņš pateicas Dievam par 
attiecībām astoņu gadu un sešu mēnešu 
garumā un diviem gadiem un trīs mēnešiem 
laulībā. Un tas ir tikai sākums...

 Kristīne Homatova

nozīmīga loma viņu attiecībās ir Dievam, 
kurš ir ar viņiem kopā ikdienā un kopīgajās 
kalpošanās. Abi ir ļoti pateicīgi Dievam par 
doto dāvanu.
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Redaktore: Līga Amata

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita rudzīte, Kristīne Homatova, Alise Pīrāga, Lelde Kupce, Anda 

Miķelsone, Iveta un Kārlis Liepkauli - Radiņi, Ramona Vasiļjeva, Jolanta Cukure, Ingūna Stranga

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Tija Krūmiņa 
Natālija Caune 
Voldemārs Leja
Aina Poga 
Maiga Krivošapkina
Jānis Darkevičs
Ženija Pūga
Jānis Redlihs
Vineta Muižniece
Verners Losbergs
Kārlis Škenderskis 
Māris Ostrovskis

88 (26.11.)
87 (01.11.)
87 (17.11.)
86 (27.11.)
85 (01.11.)
84 (24.11.)
82 (29.11.)
75 (06.11.)
55 (03.11.)
55 (21.11.)
50 (08.11.)
40 (05.11.)

Seko savai draudzei ar
www.jezusdraudze.lv
draugiem.lv
twitter.com:@jezusdraudze 
facebook.com

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 
piekdienās no plkst.10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma 
tālr. 67224123

Bibliotēka atvērta 
ceturtdienās pirms dievkalpojuma 
no 17.30 līdz 18, 
svētdienās pēc dievkalpojuma        
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19

Jauniešu kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30 

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 ziedojumiem:
DNB NORD LV 94 RIKO 000 2013007985

Reģ.  nr.  90000084191

Baznīcas adrese: 
Elijas iela 18, Rīga LV-1050

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

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

KALPOŠANAS IESPĒJA

Varbūt Tu vēl neesi atradis sev kādu kalpošanas 
iespēju draudzē?

Mums ir piedāvājums!
Vajadzīgs kāds, kurš pieskatītu baznīcu laikā, kad tā ir 

atvērta apmeklētājiem!
Tas būtu: otrdienās 14:00 - 18:00 un/vai

piektdienās no 10:00 - 14:00
Ja šī kalpošanas iespēja ir Tevi uzrunājusi, 

gaidīsim Tevi!
Piesakies pie sekretāres kancelejā

DIEVA DĀVANA

„Tavas acis mani redzēja kā 
bezmiesas iedīgli, un Tavā 
grāmatā bija rakstītas visas 
manas dienas, jau noteiktas, 
kad to vēl nebija it nevienas.” 
(Ps. 139:16)
Jēzus draudze sirsnīgi sveic:
Juri un Ilzi Križanovskus ar meitas 
Lindas, 
Ievu Liniņu un Valdi Vīksnu ar 
meitiņas Annijas,
Andri un Aurēliju Lauciņus ar dēla 
Jāzepa, 
Kārli un Inesi Višus ar dēla Jēkaba
piedzimšanu!

Beta kurss (Alfa kursa 
turpinājums) VSAC „Rīga” filiālē  
„Jugla” lūdz atsaukties cilvēkus, 
kuri vēlas piedalīties kalpošanā, 
sludinot Dieva vārdu VSAC „Rīga” 
filiālē „Jugla” (bijušajā Neredzīgo 
pansionātā) Pāles ielā 12. 
Nodarbības notiek katra mēneša 
2. un 4. svētdienā no plkst. 15.00 
līdz apmēram 17.00. Transports – 
ar 3. vai 6. tramvaju līdz galapunk-
tam vai ar 14. autobusu līdz pietu-
rai „Pāles iela” vai „Pansionāts”. 
Tuvāka informācija pie Diānas 
Porietes pa tālruni 29403076 vai 
e-pastā - diana.poriete@inbox.lv. 

PATEICĪBA

Sirsnīgs paldies visiem draudzes locekļiem, kuri 
piedalījās Pļaujas svētku pārtikas paku sarūpēšanā gan 
ziedojot pārtiku, gan naudu. 
Pļaujas svētku altāra ziedojumā diakonijai tika sazie-
doti 340,45 lati. 125 pārtikas paku sagatavošanai un 
izvadāšanai izlietojām 463,73 latus.
Īpašs paldies Lubānas, Blīdenes, Kokneses, Jumpravas 
un Aizkraukles draudzēm, kuras sarūpēja lauku labu-
mus, ko Rīgā nogādāja mācītāji Guntis Želvis un Valdis 
Baltruks. Diakonijas vadītāja Līvija

Ieņēmumi, Ls: 
Kolektes 
Ziedojumi
Draudzes ikgadējās nodevas
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei, 
remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (11 darbinieki) 
Nodokļi
Remonta materiāli   
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12 daļa saskaņā 
ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (6 cilvēkiem)
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve”  izdošana
Elektrība
Saimniecības preces
Pasta pakalpojumi
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums („Jaunatnei ar misiju”)
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi 
Datora izdevumi
Kancelejas preces
Reliģiskie izdevumi
Grāmatas
Kopā

1423
1617

194
3135

39
65

6473
 

1912
1391

106
400

335
209

38
80
90
17
43
29
25

8
15
13
31
46
20
39

4847

BETA KURSS

2011. GADA SEPTEMBRA  IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS


