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  JĒZUS
DRAUDZES

. .jūs paši jau esat krietni, apveltīti  ar visu atziņu un spējīgi cits citu pamācīt. /Rom.15:14b/

Kristus svētību un mieru vēlot,

mācītājs Erberts Bikše

Laba izglītība un zināšanas 
dzīvei pasaulē ir ļoti noderīgas.

Israēla ķēniņu Salamanu 
saucam par īpaši gudru vīru, un 
viņš tāds arī bija.

Viņa saprātīgums turklāt 
izpaudās tajā, ka viņš aicināja 
arī citus mācīties un kļūt 
zinošiem. Salamana pamācību 
grāmatā izskan pamudinājums 
pieņemties gudrībā, un  šī  doma  
kā  zelta pavediens vijas cauri 
visam turpmākajam grāmatas 
tekstam. Viens no aicinājumiem 
mācīties izteikts šādiem 
vārdiem: „Piesavinies dzīves 
ziņu, iekšēju stāju un prātu, 
mācies gudrību, tiesu, taisnību 
un vienkāršas sirds skaidrību, 
lai neprašas kļūtu pratēji un 
jaunieši prātīgi un apdomīgi...” 
(Sal. pam. 4:5-7) 

Dažkārt esam dzirdējuši 
bērnus vai jauniešus sakām 
(varbūt arī paši esam tā 
sacījuši): apnicis mācīties, kam 
tā skola, kam man tā augst-
skola... Vai tiešām no mācīšanās 

nav nekāda labuma? Gudrais 
ķēniņš Salamans gan domā 
citādi. Viņš saka: „Centies  
gudrību augsti cienīt, tad tevi 
paaugstinās un iecels godā, 
ja vien tu to mīlestībā spiedīsi 
pie sirds. Tā daiļi greznos tavu  
galvu un izdaiļos tevi ar diženu 
vainagu.” (Sal. pam. 4:8-9)  
Dzīvē tā taču notiek, ka zinošiem 
un saprātīgiem cilvēkiem pave-
ras plašākas iespējas nekā 
tiem, kuri tādi nav.

Taču viens mums gan ir 
jāņem vērā: ķēniņš Salamans  
runā ne tikai par tām zinā-
šanām vai gudrību, kas cilvēku  
dara veiksmīgāku viņa karjerā 
pasaulē. Viņš skaidri liek 
saprast, ka mums visiem 
nepieciešama tā gudrība, kuras 
dāvinātājs ir Dievs. Salamans 
raksta: „ Paļaujies uz To Kungu 
no visas sirds un nepaļaujies  
uz sava prāta gudrību, bet domā 
uz To Kungu visos savos ceļos, 
tad Viņš darīs līdzenas tavas 
tekas. Neliecies sev pārmērīgi 

gudrs esam, bet bīsties To  
Kungu un vairies no ļauna.” 
(Sal. pam. 3:5-6)

Jā, var notikt arī tā, ka 
cilvēkam ir izcila izglītība, 
spožas zināšanas, tomēr viņš 
nepavisam nav gudrs, raugoties  
no Dieva perspektīvas. Bībele 
pavisam noteikti māca, ka 
cilvēks nav gudrs, ja viņam 
nav ticības Kristum un mūžīgai 
dzīvībai. Šeit vietā ir Jēzus 
sacītie vārdi: „ Ko tas cilvēkam 
palīdz, ka tas iemanto visu  
pasauli, bet tam zūd dvēsele...”  
(Mt 16:26)

Jā, ja mēs būtu zinoši tikai 
šīs pasaules lietās vien, tad galu 
galā tomēr būtu visnegudrākie 
cilvēki. Mums visiem jāpieaug 
tajā gudrībā, kas nāk no Dieva. 
Apustulis Pāvils par to raksta: 
„Viņu sirdīm jātop stiprinātām 
ar mīlestības pilnu pamācību, 
lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas 
pilnību un izprastu Dieva 
noslēpumu, proti, Kristu, kurā 
apslēptas visas gudrības un 

atziņas bagātības.” (Kol 2:2,3)
Redziet, ja jūs tiešām gribat 

kļūt gudri un bagāti atziņā, tad 
ir ejams tikai viens ceļš - pie 
Kristus. Kad piedzīvojam Kristu 
Viņa gudrībā, mums nevienam 
vairs nenāk prātā lielīties ar 
savām zināšanām, jo saprotam,  
ka viss, kas esam un kas mums  
dots, ir nepelnīta Dieva 
žēlastības dāvana. Tad vēlamies 
tikai vienu - godināt un pielūgt 
Dievu, jo vienīgi Viņā esam 
iepazinuši gudrības pilnību.

Pāvils, Dievu godinot, reiz 
rakstījis: „Lai nekas, kas ir  
miesa, nelielās Dieva priekšā. 
Pateicoties Viņam, esat jūs 
vienībā ar Kristu Jēzu, kas 
mums kļuvis par Dieva gudrību, 
par taisnību, par dzīves svētumu 
un pestīšanu.” (1Kor 1:29-30) 
Te varam vien pievienoties  
sakot: Āmen! Allelujā!
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P O T C P S Sv

Ceturtdienās plkst. 19.30. sarunas  
par sekošanu Kristum. 2. februārī –  
Paklausība, 16. februārī – Slavēšana.  
Ikviens aicināts pievienoties!

Svētdien, 29. janvārī, pēc dievkal-
pojuma tikās draudzes mazo grupu vadītāji, 
lai dalītos pieredzē, atsauksmēs un sniegtu  
iedrošinājumu. Klātesošos uzrunāja drau-
dzes priekšnieks Māris Pētersons, daloties 
pieredzē par Pāvila vēstules Romiešiem 
studēšanu viņa vadītajā grupiņā. Kā atzīst 
mazo grupiņu nozares vadītāji Laura un  
Andris Ceļmaļi: „Esam aptvēruši, cik 
nozīmīga un arī interesanta ir tieši Vārda 
studēšana, cik dziļš tas paveras šādās 
kopīgās studijās. Tas nebūtu iespējams 
vienatnē.”

Trešdien, 1. februārī, plkst. 18.45 
jauno sezonu uzsāk Alfa kurss. Nāc! Pievie- 
nojies! Vai – aicini kādu, kuram tas, 
tavuprāt, nepieciešams!

Draudze aktīvi gatavojas padomes 
vēlēšanām martā. Pašreizējās draudzes  
padomes pēdējā sēde notiks ceturtdien, 
23. februārī, plkst. 19.30.

Lai es varētu kalpot no visas sirds un ar 
100% atdevi, man ir vajadzīga motivācija. 
Motivāciju es redzu izaicinājumā kalpot  
cilvēkiem viņu vajadzībās, lai caur to 
mainītu cilvēku dzīvi.

Jūtu, ka Dievs mani lieto, lai mainītu 
cilvēku dzīvi. Un, lai vislabāk to darītu, 
mēģinu attīstīt un pilnveidot savas Svētā 
Gara dāvanas. Vispirms jau jāsaprot, kas 
tās ir. Šajā jautājumā Dievs tās atklāja 
caur manu draugu Kristapu, kopīgi pēc 
skolas ejot studēt uzņēmumu vadību. Tālāk 
tas aizveda uz maģistrantūru un daudz 
dažādiem kursiem, kur attīstīju un pilnvei-
doju savu Gara dāvanu – vadīšanu.

Man ļoti patīk lietot šo savu dāvanu! 
Pēc garas dienas varu atnākt mājās, un vēl 
daudz domu man riņķo pa galvu, ko un kā 
vēl varētu darīt un nemaz nejūtos noguris.

Lielu gandarījumu sagādā komanda, ja 
tā ir ar visu sirdi nodevusies kalpošanai. 

Zinu, ka nevarētu kalpot, ja nebūtu ko-
mandas. Es esmu vērsts uz rezultātu, un 
man ir svarīgi redzēt, ka tas tiek sasniegts. 
Un labākais veids kā to panākt – darbs 
komandā ar īstajiem cilvēkiem.

Pirms es uzsāku ko jaunu, izskaidroju 
vīziju, uz kurieni iesim, un tā arī saku: „Es 
nekad to neesmu darījis, bet vai jūs būtu 
gatavi to pamēģināt?” Vadot Alfa kursu 
draudzē, esmu varējis izmēģināt to, ko 
esmu apguvis apmācībās, un varu būt tik 
ļoti pateicīgs savai komandai par pacietību. 
Ir idejas, ko esam kopīgi atmetuši, kad 
jutām, ka tas nav vajadzīgs, bet visas 
vajadzīgās lietas esam kopīgi ieviesuši. 

Bieži mācīšanās nesagādā tūlītēju 
prieku. Ir jāizlasa daudz literatūras, 
jāgatavo kādi mājas darbi, bet, kad nonāku 
attiecīgajā situācijā, tieši kursos apgūtais 
palīdz pieņemt labākos lēmumus.

Šeit man ļoti noder dalība dažādos 
semināros, lasīšana un prakse. Citreiz 
palīdz citāti. 

Piemēram: „Labi vadītāji nekad nebeidz 
mācīties.”

„Nevis darīt lietas pareizi, bet darīt 
pareizās lietas.”

„Vadība ir RĪCĪBA, nevis pozīcija. Darīt 
pareizās lietas, pareizajā laikā un ar pareizu 
mērķi.”

„Dievbijīgi vadītāji fokusējas uz savu 
kļūdu labošanu. Zaudētāji fokusējas uz citu 
kļūdu kritizēšanu.”

„Katrs pārbaudījums (sāpe) tevi VEIDO  
vai LAUŽ, - tas atkarīgs no tavas uztveres. 
Pakāpiens vai paklupiens? Labāk vai rūgtāk? 

Izvēlies TU!”
„Tikai pazemīgie aug.”
„Ja tu nepieļauj nekādas kļūdas, tu neesi 

inovatīvs. Bet ja tu pieļauj vienas un tās 
pašas kļūdas, tu nemācies.” u.c.

Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka cilvēkiem ir 
autoritātes – citi cilvēki, kam līdzināties. 
Manā dzīvē ir vairāki cilvēki, kurus es 
uzlūkoju kā savas autoritātes. Mans papus,  
Edgars, - viņš ir pazemīgākais cilvēks, 
kādu pazīstu. Mana mamma, Iveta, - ļoti 
dziļš un neizkustināms pamats Bībeles 
izprašanā. Pēteris Sproģis, mācītājs, – 
pieņem drosmīgus lēmumus un nes par 
tiem atbildību. Un Bils Haibls, Vilovkrīkas 
draudzes mācītājs ASV, kurš sludinot liek 
iedegties sirdij. Šie ir cilvēki, kuri rāda 
piemēru ar savu dzīvi.

Lai labi veiktu savu kalpošanu, nevaru  
to iedomāties bez mazās grupiņas. Pašreiz 
piedalos divās grupiņās – katra no tām 
ir ar savu mērķi. Vienā - „Palmstrītā” -  
mēs meklējam, kas vēl ir iemidzis 
mūsos kā kristiešos, kam nepieciešama 
pamodināšana. Un otra grupiņa ir „Dros-
minieki” – tā ir puišu grupiņa, kurā  
viens otru izaicinām, runājot par privātām 
kļūdām, un kopīgi tās risinām. Un uz 
jautājumu - kāpēc vajag būt šādā  
grupiņā?, - atbilde ir vienkārša: lai dzīvotu 
dzīvi, kas ir īsta dzīve – spēks, brīvība un 
aizrautība.

Pirms sāku aktīvi vadīt, viens mans 
draugs teica: „Ikreiz, kad pieņem kādus  
nopietnus lēmumus, – ej pie savas 
uzticamības personas, lai tā tev jautā par 
motivāciju. Ja nevarēsi skaidri to nodefinēt 
vai tā būs pretrunīga, tas palīdzēs pieņemt 
lēmumu.”

Tāpēc biežākais jautājums, ko es uzdodu  
sev un savai komandai – kāpēc mēs to 
darām? Jo būtu muļķīgi atjēgties, ka kaut 
kas tiek darīts priekš sevis. Ne jau tāpēc 
Dievs uztic Gara dāvanas un talantus.

Un tā, liekot lietā man uzticēto  
dāvanu – vadīšanu, apzinos, ka varu to 
darīt tikai tāpēc, ka pats tieku vadīts. Dievs 
iededzināja manā sirdī šo uguni - atsaukties  
aicinājumam. Jēzus Kristus atdeva Sevi 
visu, lai mūs izglābtu. Un es zinu, ka Dievs 
vēlas arī mani visu –,  lai es nododu viņam 
savu prātu, gribu un emocijas. Veids, kā 
Viņš to pie manis panāk, ir visbrīnišķīgākā 
vadīšana, no kuras es mācos un ko vēlos 
dot tālāk. Tāpēc esmu entuziasma, prieka 
un pateicības pilns par dzīvi Dieva vadībā.

Daniēls Godiņš
sagatavoja: Kārlis Liepkauls- Radiņā
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Lai bērns izaugtu par kristieti, nepietiek  
tikai ar to, ka vecāki viņu ved uz Svētdienas 
skolu. Tas neapšaubāmi ir solis pareizajā 
virzienā, bet ar to vien nepietiek. 
Svētdienas skola notiek tikai reizi nedēļā, 
un tās nodarbība parasti ilgst 75 minūtes. 
Vismaz tā ir mūsu draudzes Svētdienas 
skolā. Vai ar 75 minūtēm nedēļā pietiek, 
lai iepazītu Dieva Vārdu (Bībeli)? Vai ar 75 
minūtēm nedēļā pietiek, lai bērns uzzinātu, 
ko nozīmē būt kristietim, lai viņš aptvertu, 
cik ļoti Dievs viņu mīl, lai ievērotu kristīgu 
dzīvesveidu?

 Bērna iepazīstināšana ar Dieva  
Vārdu ir ne tikai Svētdienas skolas 
skolotāju ziņā. Ļoti liela atbildība par to ir 
jāuzņemas arī vecākiem. Tas varētu likties  
pašsaprotami, bet vai tiešām tā ir? 
Mūsdienu sabiedrībā daudzi vecāki ir 
pieraduši vienkārši aizvest savus bērnus 
uz skolu vai kādu pulciņu un tad gaidīt, ka 
viss izglītošanas un audzināšanas darbs tiks 
izdarīts viņu vietā. Jā, Svētdienas skola ir 
brīnišķīga vieta, kur uzzināt vairāk par Dieva  
Vārdu un to, ko tas mums māca. Bet, ja 
mēs nepārrunāsim ar bērniem to, ko viņi ir 
uzzinājuši kārtējā nodarbībā, un nepielieto-
sim to ikdienā, tad šīs 75 Svētdienas skolā 
pavadītās minūtes pazudīs uz pārējo 10005 

nedēļas minūšu fona.
 Kāds vecāks varētu attaisnoties, 

sakot: „Bet manas zināšanas par Bībeli 
nav tik labas, lai es varētu par to mācīt  
savam bērnam!” Uz to varu atbildēt: Bībele 
ir grāmatu grāmata, neizsmeļams zināšanu 
un atziņu avots, kā iepazīšanai ir vajadzīgs 
viss mūžs. Jo ir un būs daudzas lietas, kuras  
pirmajā brīdī liksies nesaprotamas kā 
bērniem, tā vecākiem. Bet pienāks diena,  
kad Dievs ļoti īpašā un konkrētajam 
cilvēkam saprotamā veidā atklās, ko Viņš 
ir gribējis pateikt ar to vai citu rakstu vietu 
Bībelē.

 Arī amerikāņu mācītājs Riks  
Vorens, kas sarakstījis daudzas grāmatas, 
piemēram, latviešu valodā tulkoto grāmatu 
„Mērķtiecīga dzīve”, ir publicējis savas  
pārdomas par nepieciešamību mācīt 
bērniem Dieva Vārdu vietnē „Daily Hope” 
(purposedriven.com).

„Tavus vārdus Es tiem esmu devis.”  
(Jņ. 17:14)

 Mēs veidojam savu dzīvu, balsto-
ties uz Dieva Vārdu, un mums ir jāmāca 
bērniem rīkoties tāpat. Dieva Vārds ir 
patiesība. Jēzus sacīja: „Jūs paliekat Manos 
vārdos [..], un patiesība darīs jūs brīvus” 
(Jņ. 8:31-32).

 Es vēlos, lai mani bērni būtu brīvi. 
Es nevēlos, lai viņu dzīvi sagandē vainas 
apziņa. Es nevēlos, lai viņu dzīvi sagandē 
raizes. Es nevēlos, lai manu bērnu dzīvi 
sagandē aizvainojums. Es nevēlos, lai viņu 
dzīvi negatīvi ietekmē citu cilvēku gaidas un 
cerības.

 Mūsu pienākums ir mācīt bērniem, 
ka tad, ja mūsu dzīves pamats ir Dieva 
Vārds, mēs iegūstam patiesu brīvību. 
Dzīve, kuras pamatā ir Dieva patiesība, ir 
laimes piepildīta, priekpilna, aizraujoša un 
mērķtiecīga. Jūs pasargāsiet bērnus no 
neskaitāmām galvassāpēm un sirdēstiem, 
ja mācīsit viņiem paļauties uz Dieva Vārdu 
kā uz vienīgo autoritāti viņu dzīvē.

 Dievs vēlas, lai tu kļūtu par Viņa 
Vārda galveno skolotāju, un tas nozīmē, ka 
arī tev ir jāzina Dieva Vārds! Iespējams, ka 
tev – tāpat kā daudziem citiem – ir jāveltī 
laiks, lai atsvaidzinātu savas zināšanas. Un 
tad tu vari mācīt bērniem pašiem iepazīt 
Bībeli.

 Jēzus teica: „Tos vārdus, ko Tu 
Man devi, Es esmu devis viņiem, un viņi tos 
uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka Es esmu 
nācis no Tevis.” (Jņ. 17:8)

Vita Rudzīte

sagatavoja: Anda Miķelsone

Iekrāso rūtiņas, kurās ierakstīts teksts 
"Jo Tas Kungs piešķir gudrību, un no 
Viņa mutes nāk atziņa un izpratne" 
(Sal.pam. 2:6)! 

Sāc no augšējā kreisā stūra un turpini 
lasīšanas virzienā. 

atrisinājums, skaties otrādi.



Kā Jūs izvēlējāties skolotāja 
profesiju?

Patiesību sakot, es neizvēlējos, man 
skolas beigšanas papīros bija rakstīts, 
ka esmu filologs - tā kā studijas beidzu 
klātienē, mani nosūtīja strādāt uz skolu 
Ogrē. Tas bija 1952. gadā, dēliņam bija 
nepilni 2 gadi - viņš palika ar manu 
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vecmāmiņu, jo mani ielika pēcpusdienas/
vakara maiņā, pavisam nebija viegli. 
Elektrovilcienu vēl nebija, katra diena bija 
kā ceļojums. Tā es garus gadus strādāju 
skolā par latviešu valodas un literatūras 
skolotāju. Kādu laiku strādāju arī bērnu 
bibliotēkā, veidoju pasākumus, tikšanās 
bērniem, vadīju lasītavas darbu - bet visu 
mūžu ar grāmatām un literatūru esmu 
strādājusi. 

Kāpēc tieši latviešu valoda?
Man mamma bija filologs, prata 

daudz valodu, tulkoja daiļliteratūru 
no spāņu, franču valodām, bet viņa 
prata arī vācu un angļu valodu. Un 
kā es smejos - man smadzeņu kreisā 
puse nav pārāk attīstīta, matemātika 
nepadevās, savukārt valodas – ļoti labi.  
Mammīte mani ievirzīja uz to, kas man 
padodas. 

Kas ir tas, kas palīzējis noturēties 
pie skolotāja profesijas visa mūža 
garumā?

Es ļoti ticu cilvēkiem. Man jau saka, ka 
tā ticēšana robežojas ar lētticību. Nevaru 

iedomāties, ka cilvēks var būt tikai slikts 
vai negatīvs. To es redzu pēc cilvēkiem, 
ar kuriem es esmu tuvāk pazīstama un 
strādājusi, kāda ir viņu attieksme – pret 
dzīvi, pret mani. 

Tagad ir tik daudz pieeju, kā 
bērnus mācīt - kā, Jūsuprāt, cilvēkam 
visefektīvāk var kaut ko iemācīt?

Strādāt ar grāmatu. Vai bērni tagad 
lasa? Mācību grāmatās ir tikai darbu 
fragmenti. Nemāca vairs dvēseli. Viss ir 
formāli – jautājumi, testi, lasīšana, daudz 
kas notiek digitalizēti, bet trūkst dziļuma. 
Ko var gribēt, ja pat grāmatu rokās netur? 
Es laikam tagad vairs nemaz neprastu 
strādāt... Negribas kritizēt, bet man grūti 
saprast tos, kas lasa žurnālus un uzskata, 
ka viņi lasa. Lasot grāmatu, tu sajūti 
valodu, vidi, tēlu sistēmu. Tas ir literārs 
darbs, kurā tu ieej iekšā - iztēlojies, esi 
tur. Grāmatas attīsta tēlaino domāšanu.

Kā var mācīt dvēseli?
Iedziļinoties. Nav vairs skolu 

programmā nekas tāds, ar ko dvēseli 
pacelt. Nav laika, kad dvēseli mācīt, viss 
notiek steigā, jāseko programmai. Arī 
valoda neveidojas. Ir jāprot atrast veidu, 
kā cilvēku ieinteresēt, skolotājam jābūt 
savā ziņā kā labam aktierim. Darbs skolā ir 
kā kāpšana uz skatuves ar savu piemēru. 
Bet ar vārdiem arī nevar mētāties, mana 
vecmāmiņa vienmēr teica: vārds meklē 
vietu. Vārds ir jātaupa. 

No kurienes nāk Jūsu ticības 
pamati?

No manas skolas – Valda Zālīša 
pamatskolas, kur mums ticības mācību 
un literatūru mācīja mācītājs Smilškalns. 
Apguvām daudz garīgo dziesmu. Nevaru 
izstāstīt, ko man nozīmē baznīcā 
izdziedāties. Tagad lasu Bībeli, Jauno 
Derību. Man ļoti svarīga grāmata ir arī 
Annas Brigaderes „Dievs. Daba. Darbs”. 
Es to varētu lasīt un lasīt. Tas man ir kā 
padzerties. Brīnišķīgi labestīga grāmata, 
kas nevienam neko nepārmet. Īpaša ir 
Jāņa Poruka un Friča Bārdas dzeja, kā arī 
visa tā, kas ir ar reliģiskiem motīviem – 
piemēram, Broņislava Martuževa. 

Dažkārt tieši kristīgajā vidē ir 
jūtama diezgan nevērīga attieksme 
pret latviešu kultūras mantojumu, 
uzskatot, ka mums ir tikai viena 
grāmata, kas jālasa – Bībele...

Tas ir smagi un dīvaini - neizmantot 
to vērtīgo, kas mums ir dots. Protams, 

Daudzi no mūsu draudzes ar labām 
atmiņām atceras interešu grupu par 
rakstnieku Jāni Jaunsudrabiņu, kuru 
pagājušajā vasaras nometnē Smuku 
muižā vadīja Rute Bērziņa. Rute ir 
izaudzinājusi ne tikai savus bērnus, 
mazbērnus un mazmazbērnus, bet arī 
neskaitāmus skolēnus, gandrīz visu 
savu darba mūžu strādājot par latviešu 
valodas un literatūras skolotāju. 
Tādēļ aicinājām Ruti uz sarunu par 
mācīšanos. Viņa pati par sevi intervi-
jas beigās saka – esmu ļoti parasts un 
vienkāršs cilvēks, manī nav nekā tāda, 
un vispār es esmu par vienkāršību...

Pie Rutes ciemojās Lelde un Ivars Kupči
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lielā mērā var vainot arī jaunās 
mācīšanas metodes - tikai pieskaroties, 
it kā garāmejot. Mēs sevi zināmā 
mērā aplaupām, aprobežojam, to 
neizmantodami. Arī kristīgās morāles 
pamatus var atrast ļoti daudzos darbos.

Kā Jūsu ticības ceļš virzījās tālāk 
līdz Jēzus draudzei?

Mana ģimene nebija tāda, kas uz 
baznīcu gāja katru svētdienu, kaut 
dzīvojām Vecrīgā. No manas istabas 
logiem bija redzami gandrīz visu baznīcu 
torņi. Savulaik pie mums dzīvoja mana 
Piebalgas vecmāmiņa, kas vairs vecumā 
nevarēja tikt uz baznīcu - viņa svētdienās 
uzvilka melno baznīcas kleitu, apsēdās 
pie loga, pa kuru varēja redzēt Doma 
baznīcu, paņēma mācītāja Beldava 
sprediķu grāmatu un lasīja attiecīgās 
svētdienas sprediķi. Viņa man iemācīja 
daudz skaistu dziesmu. 

Es tiku kristīta, iesvētīta un laulāta 
Jāņa draudzē. Uz Jēzus baznīcu es braucu 
no Ogres jau sen, bet oficiāli esmu šeit 
nesen, kad sāku braukt uz nometnēm. 
Tajās esmu satikusi tik daudz lielisku 
cilvēku, tā ir pavisam cita pasaule – prom 
no visa. Spilgti atceros to nometni, kad 
Vānes baznīcā vakara pasākuma laikā 
pazuda elektrība – tā bija paraugstunda 
visai draudzei! Bija tikai altāra sveces -  
nebija ne haosa, ne klaigu, un slavas 
dziesmas turpinājās. Man tas bija liels 
notikums. 

Pēdējā nometnē Smuku muižā 
es vadīju interešu grupiņu par Jāni 
Jaunsudrabiņu - es biju tā noilgojusies 
pēc auditorijas. Es biju tik priecīga par 
atsaucību. Jo vistrakāk bija, kad aizgāju 
pensijā pēc 42 gadu darba - un sajūta 
bija, ka nevienam nevajag to, ko es zinu! 
Bet tā jau noteikti ir katram.

Kādu laiku atpakaļ, vienā dienā man 
no jauna atklājās šādi vārdi – visi uz viena 
burta: pazemība, pacietība, pieticība, 
piedošana, pateicība, paļaušanās un 
prieks. Un prieks – mēs taču labi zinām, ko 
nozīmē prieks un kāpēc jāpriecājas. Mani 
neviens nav aizmirsis, par mani gādā, 
mani gadi tiek cienīti. Mēs, piemēram, 
kopā ar vecajiem kolēģiem katru dienu 
divas stundas ejam staigāt pa Ogres salu –  
vienalga kādos laika apstākļos. Man tas 
ir ļoti vajadzīgs. Es tieku savos gados ar 
sevi galā, un tā ir liela laime. 

Un Jēzus baznīca man ļoti patīk. Mana 
mazmeita Madara Jēzus baznīcā spēlēja 
vijoli, mēs te varējām satikties. Bet 
ne tikai. Mani uzrunā pati baznīca – ar 
ārkārtīgo vienkāršību, gaišumu, tur nav 
nekā lieka. Un es Jēzus draudzi izjūtu 
kā savu ģimeni. Mani tur ļoti saista 
ģimeniskums. Tādēļ varu teikt, ka man ir 

sava baznīca, un sava vieta tajā – pretī 
lielajai dzelzs lādei...

Kas ir galvenais, ko Jūs esat 
centusies iemācīt saviem bērniem?

Ticību labajam. Netiesājiet, lai netaptu 
tiesāti - cenšos nevienu netiesāt, Dievs 
mani nav iecēlis nevienam par tiesnesi. 
Daudz grēkoju domās, bet es ļoti cenšos -  
tā arī ir viena liela mācīšanās. Vienmēr 
esmu virzījusi savus bērnus uz to, kas 
viņiem labi padodas. Vecāki ir paraugs 
bērniem ar savu savstarpējo attieksmi. 
Vecāku loma ir milzīga.

Vai esat savā dzīvē izjutusi, ka 
Dievs Jums kaut ko māca?

Neapšaubāmi. Un es sajūtu atbildes. 
Es izjūtu to, ka viss dzīvē ir nosvērts 
kā uz aptiekas svariem. Viss savureiz 
nāk atpakaļ – visnegaidītākajā veidā. 
Es zinu savas kļūdas. Labais un sliktais 
ir līdzsvarā. Dievs mani ir ļoti žēlojis -  
nezinu, vai tas ir labi. Es pati sevi 
nežēloju, bet Dievs ir taisnīgs. Manas 
lūgšanas ir visas dienas garumā – rokas 
pašas saliekas kopā, un es zinu, ka man 
ir jālūdz. Bet pēc Svētā Vakarēdiena man 
ir ļoti jāraud - es to varētu darīt pat balsī. 
Man baznīca ir īpaša vieta, tur citādāk 
nevaru. Kad pirmo reizi lasīju Bībeli, man 
gāja kā pa brikšņiem, īpaši Vecā Derība. 
Bet es lasu arī citu garīgu literatūru, man 
patīk Jura Rubeņa grāmatas. Es sevi 
uzturu tikai ar garīgumu. Tas, ka cilvēcīgi 
eju „no kalniņa lejiņā”, mani neuztrauc, 
jo mana garīgā pasaule ir rosīga. Es tai 
neļauju aprimt. 

Vai piekrītat tam, ka cilvēkam visa 
mūža garumā ir jāmācās?

Noteikti! Un es to daru. Es vingrinu 

atmiņu. Man labi atmiņā paliek dzejoļi, 
īpaši muzikālie, kur es jūtu iekšā mūziku.  
Piemēram, Mārai Zālītei ir ļoti skaists 
dzejolis ar nosaukumu Vakarā:

Es durvīs iestājos.
Jūs varat mani apsveikt -
es esmu iestājusies durvīs.
Jau rokturis tur uzticīgi manu roku.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ir mans sievas gods
vai bērna smiekli,
kas rīt būs atkal vajadzīgi smiešanai,
vai ogle pavardā ir nomodā,
vai mājas gariņi pa savām vietām.
Es durvīs iestājos un skatos,
vai ir visi.
Vai ieraugs abrā,
auseklīts pie debess,
vai tēvutēvu piemiņa,
vai skaidrais prāts
un vai ir mīlestība pārnākusi mājās.
Es durvīs iestājos -
vai visi,
vai visi vakarā.
Jā, visi vakarā.
Ir visi vakarā.
Es kļūstu durvis.

Foto: no personīgā arhīva
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Par Lūgšanu brokastu sākumu tā vadītāja 
Elīza Godiņa stāsta, ka šī viņas kalpošana 
sākās 2010. gada aprīļa beigās, laikā, kad 
viņa saskārās ar lielām grūtībām un sāpēm 
savā dzīvē, un tādēļ izdomāja aizbraukt 
uz nometni Vēstures veidotāji (angl. His-
tory Makers). Gaidītā Dieva sūtītā spēka 
un piepildījuma vietā Elīza saņēma ko citu -  
Dievs deva jaunu uzdevumu. Par šo brīdi 
Elīza stāsta, ka pavisam skaidri sadzirdējusi 
no Dieva - viņai jāveido Lūgšanu brokastis  
meitenēm. Ja līdz tam viņas uzmanība bija 
pievērsta tikai cilvēkiem, kas vēl nebija 
atraduši kristietību, tad tagad Dievs lika 
vērst savu uzmanību uz cilvēkiem, kas 
jau bija draudzē, uz to, ka arī viņiem ir 
nepieciešama tieši tāda pati palīdzība un 
uzmanība kā cilvēkiem ārpusē. 

„Tik bieži mēs nepamanām, ka cilvēkiem 
mums apkārt ir nepieciešama palīdzība un 
iedrošinājums. Mēs to pamanām tikai tad, 
kad viņi jau ir salūzuši zem problēmu un 
grūtību nastas,” stāsta Lūgšanu brokastu 
vadītāja. 

Par pastāvīgu kalpošanas atbalstu un 
stiprinājumu visu šo laiku ir bijis Dieva 
Vārds: „Tev pietiek ar Manu žēlastību”. 
Pretēji tam, kad bieži vien liekas, - lai 
uzņemtos šādu kalpošanu, ir jāpiemīt gan 
daiļrunībai, gan jāsajūt garīgi spēki kaut kā 
jauna uzsākšanai. 

Elīza atzīst, ka vakarā, kad Dievs deva 

jauno uzdevumu, viņš arī atklāja kādu 
vīziju, par ko Elīza vēl ilgi nebija skaidrībā -  
viņa ar meitenēm sēž kādas ēkas otrajā 
stāvā uz dīvāniem, priekšā galds, visa siena 
ir stiklos. Dievs atklāja Elīzai arī konkrētu 
laiku, cikos šīm brokastīm jānotiek, par 
ko meitenēm tur jārunā un arī deva 
apstiprinājumu, ka Viņš vadīs Elīzu meiteņu 
izvēlē, kuras aicināt, un dos spēku šo darbu 
paveikt.

2010. gada maijā tika uzsākas pirmās 
Lūgšanu brokastis meitenēm. Kopš tā laika 
tās notiek katru otro pirmdienu 07:30 no  
rīta. Pa šo laiku ir vadītas jau 3 meiteņu 
grupas. Tagad meitenes jau otro sezonu 
ir pēdējās sanākušās grupiņas sastāvā, 
un grupiņas vadītāja atzīst, ka katrā reizē 
ir jūtams spēcīgs Dieva tuvums starp 
sanākušajām meitenēm. Pašlaik tiek 
studēts materiāls „Bībeles ievērojamākās  
sievietes”. Sanākot kopā, meitenes ie-
dziļinās Bībelē rakstītajā, pārrunā, kā katrai  
iet, kā arī lūdz viena par otru. Dievs 
brīnišķīgi ir rādījis, kuras meitenes aicināt, 
un, cerams, arī palīdzējis viņām vairāk 
meklēt Dievu un saņemt lielu iedrošinājumu 
un mīlestības pierādījumus ikdienas dzīvē.

Elīza atklāj, ka beidzot arī atradusi vietu, 
ko Dievs vīzijā atklāja. Pašlaik grupiņa 
sanāk kopā Mārtiņa Beķerejā, un tieši tā ir 
vīzijā redzētā vieta. Elīza piebilst: „Dievs 
ir varens! Tas, ko es novēlu, ir uzticēties 

Dievam un paļauties uz Viņu visās lietās, 
īpaši savā nespēkā esot. Gluži tā, kāds ir šī 
gada lozungs: „Dieva spēks varens nespēkā 
parādās.”” 

Edīte Voicāne: 
„Tā kā tagad vairs nestrādāju Rīgā, uz 

lūgšanu brokastīm netieku, bet izdzirdot 
šos divus vārdus „Lūgšanu brokastis”, sirdi 
pārņem liels sirds siltums. 

Tā ir brīnišķīga satikšanās ar meitenēm, 
kurā caur Elīzas sagatavotajām tēmām sa-
tiekam Dievu un katru reizi iepazīstam kādu 
jaunu Dieva plānu mūsu dzīvēs. Es novēlu 
katram šādas „brokastis”, kas izmaina.” 

Dita Prēdele:
„Elīza prot iedvesmot un iepriecināt, un 

pēc katras mūsu Lūgšanu brokastu koman- 
das tikšanās reizes mūsu sirdis ir gaišu 
cerību pilnas. Elīza ir vadījusi mūsu tikšanās 
reizes, un vienmēr pārrunājam ļoti intere-
santas tēmas. Kā Lūgšanu brokastu ko-
manda un ne tikai - esam ļoti priecīgas, 
ka varam tikties, lai dalītos Dieva Vārda 
patiesībā un liecināt, cik brīnišķīgi Dievs 
darbojas mūsu dzīvēs. Mūsu patiešām ag-
rie pirmdienu, otrdienu vai ceturtdienu  
rīti devuši patiesu stiprinājumu ticībā 
turpmāko nedēļu garumā un Lūgšanu bro-
kastis ir īpašas, nemainīgi interesantas un 
iedvesmojošas. Par sevi varu droši teikt, ka 
tās it vienmēr ar prieku tiek ļoti gaidītas. 
Paldies Elīzai!”

Elīna Doze :
„Lūgšanu brokastis ir viena no vislabā-

kajām lietām, kas ir notikusi manā dzīvē. 
Caur mūsu Bībeles studēšanu/diskusijām 
esmu daudz garīgi augusi, un tas ir tik īpaši, 
ka mēs kopā varam runāt par lietām, kas 
notiek mūsu dzīvēs un kopīgi lūgt par tām. 
Varētu teikt, ka esmu sev ieguvusi jaunas 
māsas. Pēc lūgšanu brokastīm vienmēr 
diena šķiet saulaināka arī tad, ja tā ir 
apmākusies!”  

Svētdienas, 8. janvāra, dievkalpojumā  
varējām piedzīvot koncertu, ko mums bija 
sarūpējuši bērnu sociālās aprūpes centra  
„Baldone” audzēkņi un skolotājas – 
Ziemassvētku dziesmas, kuras 10 jaunieši  
ar īpašām vajadzībām izpildīja uz pielāgo-
tām vijolēm, kas ļauj viņiem tās skandi- 
nāt atbilstoši ‘notīs’ rakstītajām un uz 
instrumenta iezīmētajām krāsām. Viņiem 
palīdzēja divas Baldones mūzikas skolas 
vijolnieces. Aizkustinoši un saviļņojoši -, 
domāju, daudzi man piekritīs.

Bet vai zinām, ka mūsu draudzes un 
Baldones bērnunama sadarbība ilgst 
jau 20 gadu? Svētdienas skolas hronika  
vēsta, ka „1991. gada 23. decembrī  
vidējās grupas bērni ar Ziemassvētku 
koncertu un veltēm viesojas Baldones 
bērnu namā”. 

Kā stāsta Rute Bikše: „Bija vēlme kā-
dam dāvināt prieku. Vēlējāmies, lai tas 

nav pārāk tālu no Rīgas. Tajā laikā katrus 
Ziemassvētkus mūsu svētdienas skolas 
bērni saņēma dāvanas no Holandes – 
skaisti iesaiņotas kastes ar vārdiem virsū,  
tādas pašas mēs gatavojām Baldones 
bērniem. Tagad, pēc 20 gadiem, praktiskā  
palīdzība vairs nav tik nepieciešama.” 

Bet aicinājumu dalīties vairāk gan  
varētu raksturot apustuļa Pētera vārdiem 
no Ap.d. 3,6: „Sudraba un zelta man nav; 
bet, kas man ir, to es tev dodu”. Divus  
gadus Baldonē kā mācītājs kalpoja  
Erberts Bikše, tajā laikā Baldones bērnu 
namā notika svētdienas skolas nodarbī-
bas, ko vadīja divas skolotājas no mūsu 
draudzes. Šajā aprūpes centrā ir daudz 
bērnu ar kustību traucējumiem un pat uz 
gultas guļoši, tāpēc bija svarīgi, ka mācī-
tājs brauc pie viņiem. Šī divu gadu kalpo-
šana noslēdzās ar kristībām. Kā atceras 
Rute: „Tādas kristības nebiju piedzīvojusi! 
Tās notika bērnunama aktu zālē. Sajūtas 

Alise Pīrāga

bija vārdiem neaprakstāmas! Tāds prieks 
Svētajā Garā! Saņemot kristību sakra-
mentu, bērni viens otram aplaudēja!”.

Tā cauri gadiem gan mūsu svētdienas 
skolas audzēkņi ir braukuši uz Baldones 
bērnu namu, uzstājoties ar koncertiem, 
vedot dāvanas un rādot dažādus priekš-
nesumus, gan Baldones bērnunama 
jaunieši ir braukuši ciemos pie mums –  
skatīties Ziemassvētku uzvedumu.

Arī 2011. gadā baldoniešiem tika  
izteikts uzaicinājums viesoties mūsu 
draudzē, kas ar lielu atsaucību tika  
pieņemts, un tā tapa dzirdētais koncerts.

Jēzus ir sacījis: „Patiesi Es jums saku: 
ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni,  
tad jūs nenāksit Debesu valstībā.”  
(Mt. 18,3), un arī šis koncerts liek mums 
aizdomāties, ko gan dod mūsu augstprā-
tība un pasaulīgā gudrība, ja nesaņemam 
Debesu valstību pazemīgā sirds gudrībā 
kā bērni.

Līga Amata



Iveta un Viesturs stāsta: „Mūsu 
kopdzīvē mums daudz nozīmējusi kopīgā 
kalpošana vairākās lauku draudzēs kā 
ērģelniekiem, dziedātājiem un diriģentiem, 
kuru pārtraucām tikai līdz ar mūsu pirmās 
meitiņas piedzimšanu. Laulībā esam 
pavadījuši 23 gadus un esam Dievam ļoti 
pateicīgi, ka kopš pirmās mūsu laulības 
dzīves dienas esam atraduši pamatu un 
drošību Viņā, kā arī prieku kopā ar mūsu 
bērniem būt draudzē."

Iveta un Viesturs Ilsumi 
Viss sākās 1986. gadā... Mūsu draudzes 

tā laika dziedošie jaunieši bīskapa Haralda  
Kalniņa vadībā ik mēnesi sagatavoja 
muzikālus jauniešu dievkalpojumus. Tā kā 
tajā brīdī jaunieši bija palikuši bez muzikālā 
vadītāja, bet nākošā dievkalpojuma laiks 
un datums jau bija izziņots, Iveta caur 
draugiem un paziņām meklēja kādu, kurš 
varētu uzņemties izziņotā vakara muzikālo 
vadību. Un tā Ivetas rokās nonāca Viestura 
tālruņa numurs. Viņa sazinājās ar Viesturu  
par nākamā mēģinājuma laiku, kas bija 
paredzēts mājās pie mācītāja Erberta, jo 
tajā laikā baznīcā ikdienas vakaros bija 
auksti. Tā kā Iveta un Viesturs viens otru 
vēl nebija redzējuši, lai nenotiktu kļūme, 
tika norunāts, ka Iveta ar taksi piebrauks 
pie kopmītnēm, lai tālāk kopā ar Viesturu 
dotos uz mēģinājumu. Tāpēc Iveta smaidot 
saka: „Lai arī Jēzus draudzes sakarā, tomēr 
mēs ar Viesturu iepazināmies taksometrā.” 

Divus gadus pēc iepazīšanās, 1988. 
gadā, Iveta un Viesturs apprecējās.  
Viesturs stāsta: „Šie divi gadi bija arī mūsu 
kopīgais ticības ceļš, bet jo īpašs tas bija 
man. Šajā laikā es iepazinu Ivetu, un ar 
viņas palīdzību arī to, ko nozīmē mīlēt  
Dievu, jo līdz mūsu pirmās tikšanās brīdim 
man tas nelikās svarīgi.”
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Irēna Grudule,
grāmatvede

Anna More,
ārste, pensionāre

Visspilgtākā atziņa ir tā, ka šī 
draudze man ir ļoti, ļoti vajadzīga un 
nepieciešama. Mājīgums, kas šeit 
jūtams, un mācītāja Erberta Bikšes 
sprediķi vieš sirdī ārkārtīgu siltumu un 
mieru, un es vairāk nevaru bez tā iztikt.

Aija Kārkla,

Arvien vairāk saprotu, ka svarīgākais 
dzīvē ir klusums un lūgšana, kā arī 
Svētā Vakarēdiena kopība un citu 
kristiešu tuvums dzīves grūtībās. 
Mēģinu arī savos bērnos un mazbērnos 
ielikt lielo kristiešu kopības būtību.

pašnodarbināta persona

Tā atziņa ir tāda, ka draudzē ir 
mierīgāk, cilvēki draudzīgāki, nav  
steigas, kā, piemēram, skrienot uz  
darbu vai pilsētā. Darbā traucē, ka ir 
klačas un aprunāšanas, bet draudzē  
tādas lietas nav.

 Intervēja: Ramona Vasiļjeva 

Pašlaik ne pārāk bieži apmeklēju 
šo draudzi, bet atziņa, ko esmu gu-
vusi, ir par gaišuma un gaišu cilvēku 
nepieciešamību man apkārt. Visos 
kristīgos pasākumos, kuri notiek ārpus 
draudzes, arī ir patīkami atrasties, 
jo esi starp kristiešiem. Dievs ir pāri 
visam, un Dievs visu vada.

meklē darbu celtniecībā
Andris Rēpiņš,    

Kristīne Homatova
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Līga Amata

Patīkami atrasties tīrā un kārtīgā 
Dievnamā. Jauki nākt uz Dievnamu, kura 
apkārtne ir sakopta. Šos augļus baudot, 
noteikti saprotam, ka tas nenotiek pats 
no sevis. Kurš ir tas darbarūķis, kurš cītīgi  
uzkopj mūsu baznīcu un tās apkārtni? Tā ir 
Daina Upīte. Draudzē kopš bērnības, taču 
kalpošanu sākusi pirms aptuveni septiņiem 
gadiem ar baznīcas sargāšanu. Kā saka pati 

Daina: „Tas bija brīnišķīgi! Vari būt viens 
pats tiešā un pārnestā nozīmē pie Jēzus 
kājām. Vai nebija bail? Nē.” 

Bija vajadzīgi septiņi gadi, kā saka pati 
Daina, lai ‘izaugtu’ no baznīcas sarga līdz 
svētdienas skolas skolotājai. Jā, Daina kalpo 
arī svētdienas skolā, par ko ļoti priecājas.

Reizēm Daina saskumstot par to, ka, 
kopjot baznīcas apkārtni, gadās, kad esi 
apgājis apli, atkal ir jāsāk no sākuma, 
jo ir cilvēki, kas to izmanto kā vietu, kur 
‘pasēdēt’ ar savu kompāniju. To viņa uztic 
Dievam lūgšanā. 

Citādāk esot ar iekštelpām, esot forši, jo 
iekšā dievnamā tomēr nākot citi cilvēki. 

Kalpojot esot brīži, kad gribas paslinkot, 
bet zinot, ka kalpojam Dievam un ka Viņš 
visu redz, un gribot Viņu pagodināt, tomēr 
gribas izdarīt visu darbu labi. Dievs dod 
izdošanos un varēšanu. Daina: „Kalpojot 
izjūtu, ka esmu Viņa radība. Gods un slava 
Viņam, ka paceļ līdz kalpošanai bērniem!  
Ko tālāk? Redzēšu. Paļaujos.” Dievs arī  
pateicas par padarīto caur līdzcilvēkiem. 

Aicinājumu būt par draudzes ‘saimnieci’, 
cilvēku, kurš tīra un kārto, Daina saņēmusi 
caur Svēto Garu. Tas esot nācis grūtā 
un ciešanu pilnā brīdī, kad tika izteikts 
aicinājums dievkalpojuma ziņojumu daļā. 
Šaubu vai baiļu neesot bijis, jo Svētais Gars 
esot skaidri teicis: „Ej un dari!”

Edgars Kabatiņš,
strādā loģistikā

Esmu draudzē salīdzinoši neilgi. 
Ienācu draudzē ar nelielu izpratni par 
kristietību un Dievu, tāpēc daudzas 
atziņas var uzskatīt par spilgtām. Taču 
vienu, kuru es no visas sirds sajūtu un 
apzinos, ir, ka Dievs ir ļoti pacietīgs, uz 
mani gaidot.



Redaktore: Līga Amata

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Lelde un Ivars Kupči, Ramona Vasiļjeva, Iveta un Kārlis 

Liepkauli - Radiņi, Alise Pīrāga, Kristīne Homatova, Ingūna Stranga, Daniēls Godiņš

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Skaidrīte Strumpe 
Ārija Āboliņa 
Lilija Stūre 
Anna Pļavniece 
Natālija Priede 
Gatis Bikše 
Guntis Ranka 
Ainārs Ferders 
Jānis Kušķis 
Agnese Pētersone 
Ieva Krauze 

94 (18.02.)
90 (02.02.)
86 (04.02.)
84 (24.02.)
83 (14.02.)
82 (02.02.)
81 (06.02.)
65 (20.02.)
60 (23.02.)
40 (16.02.)
40 (24.02.)

Sagatavoja Ingūna Stranga

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 
piektdienās 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

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 konts:  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

DIEVA DĀVANA

"Lūk, bērni ir Tā Kunga dāva- 
na, un bērnu svētība mums ir 
Viņa atlīdzība." Ps. 127:3 

Sirsnīgi sveicam Maiju un  
Rolandu Kalniņus ar meitiņas 
Lotes piedzimšanu!

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 (10 darbinieki) 
Nodokļi  
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12 daļa saskaņā 
ar Satversmi)
Palīdzības pabalsti (8 cilvēkiem)
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve”  izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Ziemassvētku apsveikumu kartītes
Ziemassvētku uzveduma izdevumi
Ziedojums Saldus Sv.Gregora skolai
Ziedojums Vitenbergas baznīcas atjaunošanai
Elektrība
Degviela
Siltums
Pasta pakalpojumi 
Svētdienas skolas izdevumi
Alfa kursa izdevumi
Jauniešu darba izdevumi
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi 
Reprezentācijas izdevumi
Kancelejas preces
Kopā

2506
1501

398
2491

1205
165

8266 

1996
1402

400

525
243

70
227
150

70
70

107
80

607
235
202

80
18
17
43
29
25
14
26
13
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5
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2011. GADA DECEMBRA IEŅĒMUMU 
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

KRISTĪTI
Nora Anna Grante
Emīls Grants
Jānis Bojārs
Roberts Kairis
Katrīne Beatrise Ūle

PATEICĪBA
Pateicību pienesam
Tev, Dievs, visa devējam

Uzsākot jaunu gadu, mēs pārdomājam aizvadītā 
gada veiksmes un neveiksmes, padarīto un nepadarīto. 
Pateicamies Dievam par svētībām, ko saņēmusi  
diakonijas nozare!

Esam priecīgi par draudzes locekļu atsaucību,  
iesaistoties dažādos diakonijas organizētos labdarības 
pasākumos, atbalstot tos, kuru rocība ierobežota.

Sirsnīgu paldies saka mūsu 245 draudzes seniori, 
kuri saņēma draudzes locekļu un diakonijas gatavotās 
Ziemassvētku dāvanas. „Svētdienas Rīts” gada abo-
nementu saņems 22 seniori, kuru apmaksai izlietojām 
draudzes eglītes loterijā iegūtos līdzekļus un privātu zie-
dojumu. Mīļš paldies jums visiem! Līvija Putāne

INFORMĒ 
BIBLIOTĒKA

Plūme I. Mēs skatījām Viņa  
godību, Rīga: Augs- 
burgas ticības aplie-
cības Ķekavas luterāņu 
draudze, 2011

Grāmata, kuras 
centrā ir Jēzus, varētu 

ieinteresēt daudzus – gan tos, 
kuri grib uzzināt, kas ir Kristus un 
kāpēc Viņš mums nepieciešams, 
gan kristiešus, kuri vēlas izprast 
vairāk. Autors lasītāju iepazīstina 
ar Jēzus dzīves galveno notikumu 
izklāstu, aplūkojot vairāku Bībeles 
nodaļu savstarpējo saistību, 
sniedz ieskatu vēsturiskajos tā lai-
ka notikumos, rosina pārdomām 
par šo notikumu nozīmību šodien 
katra cilvēka dzīvē. 


