Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu
barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess
logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!

Visi zinām, ka mums čakli
un rūpīgi jāstrādā. Bībele saka:
„...ja kas negrib strādāt, tam arī
nebūs ēst.” (2.Tes. 3:10)
Tomēr mūsu darbošanās,
strādāšana nav vēl nekāda
garantija tam, ka sasniegsim
finansiālu labklājību. „Ne no
cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības,” raksta apustulis Pāvils.
(Rom. 9:16)
Ja kāds grib pieredzēt
izdošanos savās finansu lietās,
tad viņam jāsāk tieši ar šo
atziņu - izdošanās un svētības
dāvātājs ir Dievs.
Kam pieder visas pasaules
zelts un sudrabs? Miljardieriem?
Bankām? Nē, Dievam!
„Man pieder sudrabs, un Man
pieder zelts, saka Tas Kungs.”
(Hag. 2:8)
Ko tas nozīmē? Vai Dievs tevi
apbērs ar sudrabu un zeltu, ja
tu palūgsi, lai Viņš tev to dod?
Nē, bet Viņš mācīs tevi saprast
to, ka bez Viņa svētības visi
mūsu pašu izstrādātie finansu

plāni un stratēģijas nenozīmē
vēl neko. Plāniem un stratēģijām ir sava vieta, bet, ja
Dieva svētība nebūs klātesoša,
viss ir velti.
Lasot Bībeli, mēs saprotam,
ka Dieva nodoms nav cilvēka
nemitīgas raizes par dzīves
materiālajām vajadzībām. Dievs
cilvēku grib redzēt priecīgu,
apmierinātu arī visā, kas saistās
ar viņa finansēm. Apustulis
Pāvils raksta: „ Dievs var jums
bagātīgi dot visādu žēlastību, ka
jums arvien ir pilnīga iztikšana
un vēl pietiekoši paliek pāri
labiem darbiem.” (2.Kor. 9:8)
Lūk, tāds ir Dieva nodoms pilnīga iztikšana, nevis knapa
un nožēlojama.
Jūs jautāsiet: ja Dieva griba
ir bagātīga svētība mūsu
finansēs,
kādēļ
tad
mēs
cīnāmies ar trūkumu? Vai esam
kaut kur vainīgi, ja varam tikai
ar grūtībām iztikt no vienas
algas dienas līdz nākamajai? Jā,
iespējams, ka esam vainīgi arī
paši, ja savu dzīvi nesaskaņo-

/Mal. 3:10/

jam ar Dieva Vārdu, ja nedzīvojam ticībā Dieva apsolījumiem, rūpīgi veicot uzticētos
darbus un pienākumus.
Tomēr mums jāatceras, ka
esam cieši saistīti arī ar visu
sabiedrību, kurā dzīvojam.
Valdītāji, tie kam vara, lielā
mērā nosaka to, kāda veidojas
finansu un materiālā situācija
zemē, valstī. Ja tie, kam
uzticēts valsti vadīt, nesaskaņo
savu dzīvi un savu darbu ar
Dievu, ar Viņa gribu, tad svētību
un izdošanos nav ko gaidīt. Un
tā nu arī dievbijīgajiem ļaudīm
jācieš līdzi, jo arī viņi ir zemes
iedzīvotāji, valsts pilsoņi.
Tādēļ, ja domājam par
svētību finansēs, mums jāpaliek
lūgšanā par valsts vadībā
esošajiem, lai viņi savu darbu
darītu ar apziņu, ka svētība un
izdošanās nāk no Dieva, kas
ir arī finansiālās, materiālās
labklājības avots.
Bet, pavisam noteikti, arī
finansiāli smagos laikos Dievs
nekad neatstāj postā tos, kas
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atbalstu un patvērumu meklē
pie Viņa. Apustulis Pāvils raksta:
„Viņš (Dievs) ir izbēris un nabagiem devis, - Viņa taisnība
paliek mūžīgi.” (2.Kor. 9:9)
Ja zinām, ka garīgā svētība
un arī materiālā labklājība nāk
no Dieva, tad mums tas arī
jāpavēsta visiem tiem, kuri šo
svētību un svētības avotu Jēzu
vēl nav iepazinuši.
Evaņģēlija
pasludināšanas
kalpošanai ir vajadzīgas mūsu
dedzīgās sirdis, mūsu lūgšanas
un arī mūsu finansiālais atbalsts. Ziedošana mums jāierauga kā privilēģija. Ziedot
Dieva darbam nevajadzētu būt
grūti, jo Dievs mums dod tik
daudz, „ka pietiekoši paliek pāri
labiem darbiem.”
Kas ir labi darbi? Visi tie
darbi, kas ir saskaņā ar Dieva
gribu, kas cilvēku dzīvi pasaulē
dara jēgpilnu, skaistu, vadot
pretī mūžīgai dzīvībai.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Sestdien, 9. jūnijā, plkst. 14.00
un plkst. 20.00 Arēnā Rīga notiks Baltijas
jauniešu festivāls. To rīko Baltijas valstu
baznīcas sadarbībā ar Billija Grehema
Evaņģēlisko asociāciju (BGEA). Baltijas
Jauniešu festivāla mērķis ir aizsniegt
tūkstošiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
jauniešu ar Evaņģēlija vēsti jauniešu
mūzikas koncerta ietvaros.
Tomēr šis nav tikai mūzikas festivāls,
bet iespēja vienoties visai Latvijas
kristīgajai sabiedrībai, lai aizsniegtu un
uzrunātu jauniešus viņiem saprotamā
mūzikas valodā.
Festivālā piedalīsies tādas pasaulslavenas grupas kā Newsboys, The Parachute
Band, Maikls W. Smits, kā arī daudzi Latvijas
un mūsu kaimiņvalstu mākslinieki. Festivāla
ietvaros notiks divi koncerti – pl. 14.00 un
pl. 20.00, pulcējot tūkstošiem jauniešu.
Pateicoties apmeklētāju atsaucībai, Arēnā
Rīga vairs nav pieejamas vietas uz koncertu
pl. 14.00, bet
ikviens var rezervēt
bezmaksas sēdvietas uz festivāla vakara
koncertu, kas sāksies pl. 20.00.
Piektdien, 29. jūnijā, un sestdien,
30. jūnijā, notiks draudzes padomes un
revidentu izbraukuma rekolekcijas.
DALĪBAS MAKSAS:
- Draudzes locekļiem un viņu bēr-niem,
kā arī Svētdienas skolas bērniem: Ls 8
par vienu dienu (kopā Ls 40).
- Bērniņiem no 0-3 gadi – bezmaksas.
Bērniņiem 4-6 gadi – atlaide 50% - Ls 4
par dienu (kopā Ls 20).
- Tiem, kas nav Jēzus draudzes sarakstā
– Ls 12 par vienu nometnes dienu (kopā
Ls 60).
VISIEM CENĀ IETILPST: dzīvošana
labiekārtotās mājiņās, ēšana 4 reizes
dienā, izdales materiāli, piedalīšanās
interešu grupās.
Ja izvēlaties nakšņot SAVĀ TELTĪ, tad
maksa par vienu dienu draudzes locekļiem
– Ls 6 (kopā – Ls 30), ciemiņiem – Ls 10
(kopā Ls 50)
ATLAIDES:
skolotājiem,
interešu
grupu vadītājiem, draudzes daudzbērnu
un
maznodrošinātām
ģimenēm
(interesēties pie nometnes vadītājas vai
kancelejā.
MĪĻĀS
DRAUDZES
ĢIMENES*
Vēlamies jūs atbalstīt, dāvinot atlaidi!
Tātad ģimenei, kas piedalās nometnē
visu nedēļu, dalības maksa - Ls 120.
*Ģimene – vecāki un bērni. Šeit neietilpst
vecvecāki vai pilngadīgi bērni, kas paši pelna.

ATBILD MĀCĪTĀJS
Kā izpaužas
10. tiesas maksāšana - naudā
vai arī kā citādi?
Kristīgajā
draudzē 10. tiesas
došana
Dieva
Valstības darbam ir sen pazīstams princips.
Taču, iepazīstot Jauno Derību, pamanām, ka akcents nav likts uz likumu un tā
bezierunu izpildi. Visur akcentējas ticība,
sirds attieksme un priecīgi brīvprātīga
rīcība. Apustulis Pāvils vairākkārt runā par
ziedošanu, un visur viņa sacītajā sastopamies ar šo brīvprātības principu (iesaku
izlasīt: Apd 11:29, 2.Kor. 8:11, 1.Kor. 16:2,
2.Kor. 9:7).
10. tiesas princips palīdz turēties pie
zināmas kārtības ziedošanā, un tas ir labi.

Bet svarīgi ir atcerēties, ka Dievs
priecājas par tādu dāvanu, kas dota no
brīvas sirds un ar prieku. Tādu dāvanu
Dievs svētīs un pavairos.
Tādēļ, ja nu kādam nav naudas, lai
viņš varētu ziedot draudzes darbam, nu,
teiksim, kāds cilvēks ir bezdarbnieks, - viņš
noteikti varētu sacīt: es esmu gatavs savu
laiku, savu spēku dot, lai palīdzētu darbos
pie dievnama vai arī kādā draudzes
kalpošanu jomā.
Vecās Derības laikā Dieva darbam
ziedoja ne tikai naudā, bet arī graudā.
Un, kā zinām, daudzviet Āfrikā šis
princips ir dzīvs arī šodien.
Dievs uzlūko mūsu sirdis. Ja mīlam
Jēzu, mēs mīlēsim arī Viņa darbu.
Tam, kuru patiesi mīlam, mēs esam
gatavi ziedot daudz. Vai tā nav?

mācītājs Erberts Bikše

VASARAS NOMETNĒ UZ PIECĀM DIENĀM DRAUDZĪGI
PULCĒSIMIES KOPĀ VISA DRAUDZE!
ŠOGAD NOMETNES NEDĒĻĀ MŪS UZRUNĀS STĀSTS PAR PĒRLI,
KAS PIEDZIMA JŪRMALĀ.
DOMĀSIM PAR UZTICĒŠANOS, CERĪBU ARĪ CIEŠANĀS UN TICĪBU,
KA DEBESU TĒVS ZINA VISAS LIETAS.
DIEVS VĒLAS ARĪ TEVI VEIDOT PAR PĒRLI MŪŽĪBAS VĒRTĪBĀ.
Mīļi aicinām pārdomāt, vai nevaram kādam nometnes dalībniekam vai
trūcīgākai ģimenei palīdzēt piedalīties nometnē ar savu ZIEDOJUMU
(kaut pavisam nelielu, jo pa visiem kopā noteikti varam palīdzēt!)
UZMANĪBU – Dalības maksu var samaksāt tikai kancelejā!! (ne caur bankas
pārskaitījumu)

SVĒTDIENAS SKOLA 2011/2012. MĀCĪBU GADĀ
Maijs ir mēnesis, kad parasti noslēdzas
mācību gads Jēzus draudzes Svētdienas
skolā, un arī šis gads nav izņēmums.
Šis gads ir bijis pilns ar izaicinājumiem
un iepriecinājumiem, bet par visu pēc
kārtas.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem mācību
gadiem šajā ir bijis nedaudz mazāks
skolēnu skaits (apliecības tika izsniegtas
nedaudz vairāk kā 100 bērniem).
Pamatīgas
pārmaiņas
piedzīvoja
skolotāju sastāvs. Daži nolēma papildināt
savas zināšanas, atsākot nopietnas
mācības. Vēl Svētdienas skolas skolotāji
godam rūpējās par nākamo Svētdienas
skolas apmeklētāju paaudzi, jo mācību
gada vidusposmā pasaulē nāca 3 mīļi
bērniņi, un ir gaidāms vēl ceturtais. Tā ir
tiešām priecīga ziņa, bet tas arī nozīmē,
ka ir nepieciešami jauni skolotāji, tāpēc

aizvien pienesam Dievam lūgšanas par
to, lai Viņš sagatavo un parāda mums
tos draudzes locekļus, kas būtu gatavi
stāties pārtraukumu paņēmušo skolotāju
vietā. Varbūt šo aicinājumu jūti tieši
Tu? Ja mīli bērnus, esi pacietīgs(a) un
izdomas bagāts(a), ja esi gatavs(a)
mācīties un padziļināt savas zināšanas
par Bībeli kopā ar bērniem, ja jūti Dieva
aicinājumu iesaistīties kalpošanā, tad
pievienojies Jēzus draudzes Svētdienas
skolas skolotāju pulkam.
Lielu iepriecinājumu ir sagādājuši
arī ziedojumi Svētdienas skolai, jo,
pateicoties tiem, mums ir bijusi iespēja
sagādāt unikālas dāvanas Ziemassvētkos
gan bērniem, gan skolotājiem. Esam
varējuši sarīkot mācības skolotājiem,
kurās papildināt zināšanas un apgūt
jaunu Dieva Vārda mācīšanas metodi.

Esam varējuši sagatavot brīnišķīgas
apliecības bērniem, kas atgādinās viņiem
par otro izlaidumu Svētdienas skolas
vēsturē. Šis bija pirmais gads, kad arī
vecāki, kas apmeklēja Bībeles stundas,
saņēma apliecību.
Bet vislielākā bagātība ir bijusi brāļu
un māsu Kristū nesavtīgā iesaistīšanās
kalpošanā Svētdienas skolā un dalīšanās
savā talantā. Paskaitot, cik cilvēku šajā
mācību gadā ir atsaukušies aicinājumam
tādā vai citādā veidā kalpot Svētdienas
skolā, kopējais skaitlis ir gandrīz 40. Tie
ir skolotāji, viņu palīgi un „rezervisti” –
ģimenes locekļi, kas aizvietoja kādu
skolotāju viņa prombūtnē. Tie ir mūziķi,
tehniķi un mākslinieces. Tie ir arī vecāki,
kas atsaucās aicinājumam palīdzēt. Šo
cilvēku ieguldījuma vērtība nav izmērāma
naudā.
Vita Rudzīte

10. TIESAS PRAKTIZĒŠANA
Dieva Vārds pauž kādu brīnišķīgu
apsolījumu: „Dod godu tam Kungam arī
no savas mantas un piešķir Viņam visu
savu ienākumu pirmatņus, tad piepildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna
spiedes plūdīs pār malām pāri.” (Sal.pam.
3:9-10). Dieva Vārds aicina mūs ziedot
no saviem ienākumiem, un nevis no tiem,
kas paliek pāri, bet no pirmatņiem –
sākuma ienākumiem. Tāpat kā Vecās
Derības laikā Dievam tika pienesti
vislabākie un nevainojamākie upuri, tā
arī šodien Dievs pirmais no mums vēlas
saņemt labāko, jo arī Viņš mums ir atdevis
pašu labāko, kas Viņam ir. Atšķirība tikai
tāda, ka Jaunā Derība neprasa no mums
kādu konkrētu ienākuma daļu, bet
gan ļauj ziedot pēc pašu ieskatiem, jo
svarīgākā ir mūsu sirds attieksme.
Droši vien Dievs šādu ziedošanas
pamudinājumu izvirzījis ar mērķi – lai
veidotu mūsos regulāru ieradumu ar ziedojumiem ieguldīt savus resursus Debesu
Valstības darbam, kā arī droši vien tāpēc,
ka daudzi no mums pieredzējuši, ka
bieži notiek tā, ka no mūsu ienākumiem
mēneša beigās nav tādu pārpalikumu, ko
atdot Dievam. Ar ziedojumiem mēs varam

arī pateikties par Dieva brīnišķīgajiem
darbiem mūsu dzīvēs, vēl jo vairāk –
Dievs sola svētīt mūs. Mēs sējam svētību,
kam Dievs liks pieaugt vēl plašākā mērā
mūsu laicīgajās dzīves jomās.
Mūsu draudzes locekļi piekrita dalīties
ar savu pieredzi par 10. tiesas un ziedojumu praktizēšanu.
Reinis Bikše stāsta, ka viņa ģimenē
jau bērnībā rādīts piemērs par ziedošanu,
kā arī tika mācīts dot desmito tiesu no
iknedēļas kabatas naudas: „Man bija
svarīgi, ka ir kāds, kurš ik pa laikam
atgādina par to lielo svētību un Dieva
apsolījumiem, ka Viņš gādās par mums”.
Vēlāk nāca LEAF laiks, kad jauniešiem
bija princips pašiem braucienus finansēt,
un Reinis visu savu desmito tiesu atdevis
LEAF’am, lai dotos uz lauku draudzēm:
„Caur šo darbu mēs redzējām, kā darbojas Dievs, jo mums nekad nepietrūka
nauda misijas darbam”. Pirms trim
gadiem kursa „Ceļš uz finansiālu brīvību”
uzrunāts, Reinis pieņēmis lēmumu mainīt
ziedošanas paradumu – vairs nevis
desmito tiesu sadalīt draudzei un citiem
mērķiem, bet visu desmito tiesu maksāt
draudzei un lai „paliek pāri vēl labiem

darbiem”. Reinis uzskata, ka „draudze ir
tas pats misijas darbs, es esmu daļa šī
misijas darba, un man ir prieks dot desmito tiesu. Es ieteiktu sākt, pamēģinot ar
vienu vai diviem %, bet ar priecīgu sirdi.”
Savā ziedošanas pieredzē dalās arī
draudzes māsa Vineta Irbe: „Savā
praksē es izšķiru 10. tiesas un ziedojumu
došanu. Pirmo - kā atbildību Dieva priekšā
par man uzticēto, dodu konkrētā draudzē,
kurā piederu, no visiem saviem bruto
ienākumiem (alga, pabalsti, samaksa
par padarīto), bet ne no maniem
ienākumiem, kuri man iedoti konkrētam
mērķim (piem., tētis man iedeva 200Ls
ģitāras iegādei). Otro dodu pēc sirds
pamudinājuma kā papildus ziedojumus
10. tiesai, gan naudā, vai kā citādi, jo
priecīgu devēju Dievs mīl.”
Pateiksimies Tam Kungam arī praktiskā
veidā - ar saviem ziedojumiem, bet
lai „ikviens lai dara, kā tas savā sirdī
apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var
jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka
jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl
pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.”
(2.Kor.9:7-8)
Baiba Nevarževska

3

Šajā izdevuma numurā
aicinām lasītājus pārdomāt
finanšu jautājumus kopā
ar
Osvaldu
un
Zani
Pugovičiem.

Sagatavoja: Kārlis
Liepkauls - Radiņš

Osvalds Pugovičs
Dzimis 16.07.1963, Rīgā
Beidzis LU Ķīmijas fakultāti
Strādā Latvijas Organiskās
sintēzes institūtā
Amats: direktora vietnieks
Vaļasprieki: riteņbraukšanam,
kalnu
slēpošana,
lasīšana,
mūzika
Zane Pugoviča
Dzimusi 18.09.1964, Rīgā
Draudzē no 2004. gada
Beigusi LU Ķīmijas fakultāti
Strādā akciju sabiedrībā "Olainfarm"
Amats: Standartizācijas laboratorijas vadītājas vietniece
Vaļasprieki: kalnu slēpošana, lasīšana,
klasiskā mūzika, mājas darbu veikšana
Laulībā no 1986. gada 18. jūlija
Meita Līva, dzimusi 1988. gada 29. maijā,
pašreiz Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju
programmas maģistratūras studente
Dēls Kārlis, dzimis 1992. gada 1.
jūnijā, pašreiz Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes Meža fakultātes Kokapstrādes
katedras students
Jūs
esat
iesaistīti
draudzes
kalpošanās. Lūdzu, pastāstiet kādās?
Zane: Jā, kalpoju pie kolektes.
Manuprāt, šajā kalpošanā nonāk ļoti ciešā
saskarsmē ar daļu no draudzes finansēm.
Kolekti saskaita pēc katra dievkalpojuma.
To dara divatā un allaž pēc saskaitīšanas
pateicamies par ziedotājiem un lūgšanā
liekam šo naudu Dieva priekšā, lai Viņš
izlemj, kā to labāk izlietot.
Vai, jūsuprāt, ziedošana ir tikai
tradīcija vai pienākums?
Zane: Domāju, ka gan tradīcija, gan
arī pienākums. Mums ir jāsludina Mūsu
Kunga vārds, lai tas sasniegtu citus, bet,
lai tas notiktu efektīgāk, ir nepieciešami
līdzekļi. Piemēram, mūsu draudzes avīze.
Vairāki mūsu draudzes brāļi un māsas
to ved uz citām draudzēm, citi to dāvina
saviem draugiem vai kolēģiem. Draudzē
darbojas Alfa kurss, mūziķi, slavēšanas
grupas, un vēl notiek daudzas aktivitātes,
kuru darbībai kā balasts garīgajam
darbam nepieciešams arī praktisks
nodrošinājums.
Osvalds:
Cilvēkiem,
kuriem
ir
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laimējies būt labi nodrošinātiem, ir
pienākums dalīties ar tiem, kam no
viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ nav tā
paveicies. Ne vienmēr mēs varam dot
tieši tiem, kuriem tas būtu nepieciešams.
Tāpēc mums ir iespēja ziedot fondiem,
labdarības organizācijām, draudzei, un
mēs zinām, ka ziedojums sasniegs tos,
kam tas visvairāk vajadzīgs.
Vai tas, kas jums pieder, ir
sasniegts pašu prasmēm un spēkiem
vai no Dieva žēlastības? Kā jūs
skaidrotu šīs lietas?
Osvalds: Spēja apgūt zināšanas un
prasmes mums ir dota; tikai ar centību
un pūlēm būs grūti sasniegt rezultātu.
Zane: Līdz ienākšanai draudzē es
teiktu, ka viss sasniegtais ir mana
darba un prasmju rezultāts. Tagad
esmu sapratusi, ka es neko pati neesmu
varējusi bez Dieva žēlastības.
Vai Dievs cilvēkus uzrunā arī caur
finansēm?
Zane: Grūti atbildēt. Protams, mums
viss tiek dots, tajā skaitā arī finanses.
Bet vairāk tomēr mani Viņš uzrunā caur
savu vārdu, mūziku, liecībām, citreiz caur
cilvēkiem, viņu rīcību. Finanses laikam
nebūs tas izplatītākais veids, kā tiekam
uzrunāti.
Vai finansiāla stabilitāte vai gluži
pretēji nestabilitāte ietekmē ticību?
Zane: Domājam, ka ticību tā būtiski
neietekmē.
Piemēram,
zinātnieks
profesors Ivars Kalviņš, kurš izgudroja
Latvijā
oriģinālo
medikamentu
Mildronātu, ir ļoti ticīgs cilvēks.
Ko jūs domājat par naudu baznīcā
un desmito tiesu?
Osvalds: Būtībā šis jautājums saistās

ar jautājumu par ziedošanu – vai tā
ir desmitā tiesa, vai cita daļa mums
piekritušo materiālo labumu – jāvērtē
pašiem. Katrā ziņā baznīcas funkciju
pildīšana nav iespējama bez naudas,
tātad šie jautājumi ir jārisina un nerunāt
par tiem nedrīkst.
Zane: Desmitā tiesa ir iedibināta no
Dieva, tā arī veido daļu naudas līdzekļu,
kas nonāk baznīcas rīcībā un ir ļoti
nepieciešama
dažādām
aktivitātēm.
Diemžēl pašreizējā dzīves dārdzība šo
jautājumu saasina, un naudas nozīme
palielinās. Baznīca ir jāuztur gan kā
garīgs institūts, gan arī kā objekts, kam
nepieciešamas tīri materiālas lietas.
Draudzes avīzes pēdējā lappusē varam
izlasīt, cik daudz un dažādi izdevumi ir
jāveic, tā ir noderīga informācija katram,
kuru interesē, kā tiek izlietotas tās
finanses, kas mums ir uzticētas.
Došana mīlestībā, kas atspoguļota
Pāvila 2. vēstulē Korintiešiem 9.
nodaļā 7. pantā „.. jo priecīgu devēju
Dievs mīl.”... Ko mums darīt, ja mēs
nejūtamies tik priecīgi dodot?
Zane: Manuprāt, ļoti var palīdzēt
lūgšana. Dievs redz mūs tādus, kādi
esam, un sapratīs gan mūsu vājumu, gan
šaubas un dos vispareizāko padomu.
Osvalds: Rainim ir ļoti raksturīgi
vārdi: „Gūt var ņemot, gūt var dodot.
Dodot gūtais neatņemams.”
Vai jūs piekrītat apgalvojumam,
ka nauda ir ļoti spēcīgs sāncensis
attiecībām ar Kristu, kas minēts
Mateja
Evanģēlija
6.nodaļā
24.
pantā „Jūs nevarat kalpot Dievam un
mantai”?
Osvalds: Naudai ir jākalpo mums, lai

ar tām uzreiz samierināties un saskatīt
tajā rezultātā, kas man nav pieņemams,
Dieva nodomu. Bieži tikai pēc kāda laika
saprotu, kāpēc ir tā un ne citādi. Darba
dienu pabeidzot, pateicos Viņam par šo
darba dienu.
Vai izjūtat to, ka Dievs svētī jūsu
darbu, panākumus, izaugsmi, un līdz
ar to arī finanses?
Zane: Jā, izjūtu. Un ir prieks, kad varu
tajā ar Dievu dalīties. Sajūta, ka varu savā
priekā dalīties ar Dievu un fantastiska.
Vai izdodas ievērot 2.Moz. 34:21
„Sešas dienas tev jāstrādā, bet
septītajā dienā tev jābūt mierā”
noteikto atpūtas laiku?
Osvalds: Atpūtu varbūt nevajadzētu
saprast tik burtiski. Arī nodarbības maiņa
var būt atpūta. Katrā ziņā ir jāievēro
darba un atpūtas cikliska mija, citādi
darbam zūd produktivitāte, bet atpūtai –
lietderība.
Zane: Diemžēl neizdodas. Cenšos,
bet neizdodas. Ziemā tas izdodas vairāk,
vasarās retāk.
Kur
meklējat
padomu,
kad
jāpieņem nozīmīgi lēmumi saistībā
ar finansēm?
Zane: Lūgšanā un pārdomās. Dažreiz
arī domās veidoju plusu un mīnusu
tabulu. Esmu laimīga, jo man ir jauka
ģimene, ir ar ko apspriesties. Un uzskatu,
ka šādu lēmumu pieņemšanā noteicošais
ir vīra viedoklis.
Vai iespējams mūsu laikmeta
reklāmu
piesātinātajā
pasaulē
neiekārot to, kas pieder citam?
Nesalīdzināties
ar
kaimiņiem,
draugiem?
Osvalds: Ir iespējams. Tā kā mūsu
darbs ir saistībā ar zālēm un ķīmiskām
vielām, tad esam diezgan negatīvi
noskaņoti pret zāļu un arī citu produktu
reklāmām, kurās bieži ir ļoti neprecīza
informācija. Esam pat dzirdējuši reklāmās
tādu ķīmisko savienojumu nosaukumus,

par kuriem dzirdam pirmo reizi, un ir
šaubas, vai tādi vispār ir iespējami.
Mūs īpaši neinteresē, kas un cik daudz
ir citiem. Katram ir savas prioritātes
un vēlmes. Tā kā ļoti lielu dienas daļu
pavadām darbā, kopā varam būt tikai īsu
brīdi no rīta un vakarā. Žēl to izniekot,
apspriežot to, kas ir citiem.
Vai jūsu ģimenei ir ienākumu/
izdevumu plāns?
Zane: Plāna nav, esmu gan mēģinājusi
veikt līdzekļu izlietojuma uzskaiti.
Kāds
ir
jūsu
viedoklis
par
uzkrājumu veidošanu? Vai veidojat
uzkrājumus?
Osvalds: Labāk ir veidot uzkrājumus
un tos vēlāk izlietot iecerēto mērķu
sasniegšanai, nekā iedzīvoties parādos un
tos vēlāk atdot. Protams, situācijas var
gadīties dažādas un, protams, tās prasa
dažādus risinājumus.
Zane: Esmu sapratusi, ka katram no
mums ir dots depozīts, kura procentus
mēs saņemam ik dienu. Tā ir Dieva
žēlastība. Un mēs neko neesam ieguldījuši
šajā depozītā, bet procentos saņemam
bagātīgi.
Vai piekritīsiet, ka visas lietas,
ko darām dzīves laikā, atsauksies
mūžībā „Mēs taču reiz visi stāvēsim
Dieva soģa krēsla priekšā! .. Tātad
ikviens no mums atbildēs Dievam par
sevi.” Rom. 14:10-12
Zane: Jā, tā tas ir. Bet par mums
Jēzus ir samaksājis ar savu milzīgo upuri.
Protams, tas mums nedod atlaides, bet ir
ļoti liela dāvana.
Kā rakstīts Jesajas grāmatā 1. nodaļā
18. un 19. pantā: „Tad nāciet, turēsim
tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki
arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie
paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu
kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Ja jūs
būsit Man padevīgi un paklausīgi, tad jūs
baudīsit zemes svētību.”
Foto: no personīgā arhīva

Visi četri Pugoviči, dēlam Kārlim beidzot ģimnāziju

mēs varētu sevi pilnveidot un arī dot no
sevis citiem.
Zane: Ne vienmēr, jo nauda arī
atrisina daudzas problēmas, dod zināmu
brīvību un arī laiku, ko var veltīt Dievam.
Protams, apmātība ar mantu un tās
vairošanu nav tā labākā īpašība.
Kā jūs saprotat Dieva un mūsu
atbildību par finansēm? Vai piekrītat
tam, ka visas lietas pieder Dievam,
un mēs esam tikai lietu pārvaldnieki?
Zane: Jā, es piekrītu. Tikai dažkārt
aizmirstas, ka esam tikai un vienīgi
pārvaldnieki.
Kādēļ jūs kādas lietas no sevis
dodat Dievam?
Zane: Mēs Dievam dodam ne tikai
materiālas lietas. Arī mūsu laiks,
piedalīšanās dievkalpojumā un citos
draudzes pasākumos, Dieva apliecināšana
citiem un kalpošana citiem ir tas, ko
varam Viņam dot. Ja to dodam ar prieku
un no visas sirds, tad arī ir prieks, ka
varam būt kaut nedaudz noderīgi un
tas, ko dodam, noder. Arī sirsnība un
draudzīga attieksme draudzē ir tās lietas,
ko varam dot Dievam. Arī smaids kādam
no draudzes savā reizē var būt laba
dāvana. Un dodot ir prieks.
Kā jūs domājat, kādēļ Dievs ir
radījis darbu un to, ka cilvēkam ir
jāstrādā?
Zane: Arī Dievs visu laiku strādā.
Bībele iesākas ar liela darba – pasaules
radīšanas aprakstu. Kāpēc gan mums, kas
esam radīti pēc Viņa līdzības, nestrādāt?
Grēka ienākšana gan visu izmainīja un
Dievs mūs sodīja: „Sava vaiga sviedros
tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal
atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi
ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev
atkal būs atgriezties." (1. Mozus 3:19).
Osvalds: Jāatzīmē, ka tas, ka cilvēks
var strādāt, ir liela laime. Īpaši šajā laikā.
Jūs strādājat laicīgu darbu. Ar
kādu attieksmi tas būtu jādara, lai
Dievs to varētu svētīt?
Zane: Pirms sāku kādu darbu, cenšos
lūgt Dieva žēlastību un palīdzību. Ne
vienmēr viss izdodas tā, kā gribētos,
dažreiz iznākums atšķiras no iecerētā,
bet mēģinu pieņemt, ka tas ir Dieva
noliktais iznākums, un tas man ir jāatzīst.
Atceros, pirms vairākiem gadiem man
bija ļoti ātri jāveic kāds darbs, kura
izpilde nebija atkarīga tikai no manis,
bet vairāk no kolēģiem, bet viss labi
izdevās un, to noslēdzot, viena kolēģe
man teica: „Cik veiksmīgi viss izdevās!”,
un es tajā brīdī sapratu, ka ne jau mana
veiklība un saprašana deva šo veiksmīgo
rezultātu, visā šajā darbā mani vadīja
un atbalstīja Dievs. Grūtāk ir tad, kad
ir kādas neveiksmes, ne vienmēr varu
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PĀRSKATS PAR DRAUDZES
Šā gada 25.martā notika draudzes kopsapulce, kurā klātesošie varēja uzzināt
cita starpā arī par draudzes finansēm
2011.gadā. Galvenos rādītājus un skaidrojumus tagad publicējam arī šeit.
Draudzes aktivitātes ir daudzveidīgas,
un ne visas jomas ir uzskaitāmas
skaitliskā veidā. Mūsu draudzē liela
vērtība ir daudzie aktīvā kalpošanā
esošie draudzes locekļi, kas bez atlīdzības
iesaistās un līdzdarbojas diakonijas darbā,
svētdienas skolā, mūzikas kalpošanā,
jauniešu pasākumos, Alfa kursā, lekciju
un citu pasākumu gatavošanā, mazajās
grupiņās un daudzos citos veidos. Kā
vērtība uzlūkojama arī mūsu sadraudzība
savā starpā, kas dod stiprinājumu ticībā
un kalpošanā, sniedz liecību pasaulei
un ieaicina draudzei piepulcēties jaunus
draudzes locekļus. Šādā veidā pieaug
Dieva bērnu skaits, un tam jau ir mūžības
vērtība.
Draudzei uzticētās laicīgās vērtības
uzrādītas atskaitēs tādā kārtībā, kā
noteikts valsts izdotos likumos un noteikumos. Attiecīgi savas finanšu atskaites ik
gadu sagatavo gan draudze, gan atsevišķi
arī draudzes īpašumus apsaimniekojošā
SIA „Ceļš”, kā arī draudzei piederošā SIA
„Kultūras mantojums”, kas apsaimnieko
Rāmavas muižu. Draudzes atskaites tabula ietver arī draudzes bērnu kristīgi
izglītojošā centra (bērnudārza) „Jēriņš”
kopējos ieņēmumus un izdevumus. Tā kā
bērnudārza „Jēriņš” izdevumus finansē
paša bērnudārza ieņēmumi, šajā rakstā
par draudzes darbības finanšu rādītājiem
bērnudārza rādītāji nav iekļauti.
Brīvprātīgie, kas darbojas kalpošanā,
finanšu atskaitēs neparādās. Tādēļ
sanāk, ka atskaites atklāj vien nelielu
daļu no kopējām draudzes aktivitātēm.

Vairākām jomām draudze algo nozaru
vadītājus, kas organizē brīvprātīgo darbu,
piemēram, diakonijas vadītāja, ārstu
konsultāciju vadītāja, mūzikas dzīves
vadītāja, kora diriģente. Pie algotu darbinieku atlīdzības uzskaitītas arī algas
lietvedei, grāmatvedei un saimniecei.
Pagājušajā gadā algas mācītājiem vairs
netika pārskaitītas caur Virsvaldes izveidoto atalgojuma fondu, tātad kopējā
atalgojuma summa ietver arī algas
mācītājiem. 2011.gadā algas un ar algām
saistītie nodokļu izdevumi kopā veidoja
nedaudz vairāk kā pusi no visiem draudzes
izdevumiem – 42,7 tūkst. latu.
Otra lielākā izdevumu grupa saistās ar
baznīcas ēkas uzturēšanu. Apkure 2011.
gadā prasīja 5,7 tūkst. latu. Baznīcas
ēkas remontdarbi, ērģeļu remonts un
saimniecības preces kopā vēl 4,7 tūkst.
latu. 1,4 tūkst. latu izdots par elektrību,
ūdeni un atkritumu izvešanu.
LELB kopējām vajadzībām 2011.gadā
(ieskaitot pārrēķinu par 2010.gadu)
pārskaitīti 6,6 tūkst. latu. Kā pabalsti
izmaksāti 3,3 tūkstoši latu. 2011.gadā
veiktie maksājumi saistībā ar vasaras
nometni veidoja 5 tūkst. latu. 2,1 tūkst.
latu izlietots par izdevuma „Jēzus draudzes
dzīve” izdošanu. 1,5 tūkst. latu no
mērķziedojumiem izdots par sintezatoru,
altārsegām un datoru. 1,4 tūkst. latu izmantots pasta pakalpojumiem, kopēšanai
un kancelejas precēm. Citi dažādi izdevumi summā par 7 tūkst. latu sastāv no 24
izdevumu pozīcijām, no kurām neviena
nepārsniedz tūkstoš latu: degviela, telefonsarunas, ziedi altārim, apsveikuma
kartiņas utt.
No draudzes ieņēmumiem 2011.gadā
lielākā pozīcija bija kolekte 20,4 tūkst.
latu. Mērķziedojumus 18,2 tūkst. latu

veidoja draudzes locekļu un citu personu
ziedojumi 16 tūkst. latu apmērā, kā arī
ārvalstnieku ziedojumi 2,2 tūkst. latu.
Ziedojumi bez konkrēta norādītā mērķa
(vispārējie ziedojumi) bija 15,6 tūkst.
latu. Ikgadējās draudzes locekļu nodevas
veidoja 6,2 tūkst.latu, ziedojumi par
kazuālijām (laulības, kristības) veidoja
1,5 tūkst. latu, draudzes saņemtās
nomas maksas 2011.gadā bija 6,3 tūkst.
latu. Maksa par dalību vasaras nometnē
veidoja 6,1 tūkst. latu. Vēl ieņēmumi
uzrāda 2 tūkst. latu, kas saņemti no
Kultūrkapitāla fonda ērģeļu remontam,
kā arī 0,3 tūkstoši citu ieņēmumu.

2011.gadā draudzes ieņēmumi bija
apmēram 76,6 tūkst. latu, bet izdevumi –
81,4 tūkst. latu. Gadā kopumā izdevumi
pārsniedza ieņēmumus par 4,8 tūkstošiem
latu, kā rezultātā samazinājās līdzekļu
atlikums gada beigās. Kā jau bija rakstīts
pārskatā par 2010.gadu, 2010.gada laikā
līdzekļu atlikums pieauga. 2011.gadā arī
veikts maksājums Virsvaldei par 2010.
gadu pēc precizētā aprēķina atkarībā no
draudzes locekļu skaita, kas izskaidro
daļu no līdzekļu uzkrājuma 2010.gadā,
kā arī daļu no uzkrājuma samazinājuma
2011.gadā. Atlikuma izmaiņas no gada
uz gadu ietekmē arī atšķirīgi maksājumi
par decembra apkures rēķinu janvārī, kā
arī ar darbinieku algām saistīto nodokļu
pārskaitīšana mēneša pirmajās vai
pēdējās dienās, kas atšķiras atkarībā no

TEKSTA UZDEVUMS PAR 10. TIESU

Risinājums:
Ienākumi/mēn.
10.tiesa/mēn.
Cilvēku skaits
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Līga Dolace
* Logos (Vārds) + ritmiskais

jums!” Mal.3:10
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī
apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var
jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka
jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl
pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.”
2.Kor.9:7-8

Aprēķināt:
Cik lielai ir jābūt draudzei, lai tās draudzes locekļi varētu uzturēt visas draudzes
vajadzības un vēl paliktu pāri labiem darbiem, pie nosacījuma, ka visi draudzes locekļi
maksā 10. tiesu no saviem mēneša ienākumiem?

Atbilde:
Cik no tā, kas Tev pieder, pieder Dievam?
Kāds varbūt teiks, ka 10%, bet "ziniet ko" –
Viņam pieder pilnīgi viss! Jo tad, kad
atstāsi šo pasauli, ko Tu ņemsi sev līdzi?
Neko! Izņemot, cerams, jaunu dzīvi ar
Kristu, jo tā ir vienīgā lieta, ko Dievs Tev
dod, kam ir mūžības vērtība.

LOGO(s)RITMISKAIS* eksperiments Jēzus draudzē
jeb teksta uzdevums „10.tiesa”
Dots:
Jēzus draudzes gada budžets ir 82 000 Ls (kas sevī ietver algas (mācītājiem, lietvedei, saimniecei, diakonijas darbiniekiem, kora diriģentam, ērģelniecei) dievnama
uzturēšanu (siltums, komunālie maksājumi, remonti u.c.), dievkalpojuma izmaksas,
nozaru izmaksas, nometnes, maksājums Baznīcas kopējām vajadzībām u.c. izdevumus.

tā, kā gada beigās iekrīt darba dienas.
Ja apskata 2011.gada ieņēmumus
un izdevumus pa mēnešiem, tad lielākā
daļa mēnešu uzrāda lielākus izdevumus
nekā ieņēmumus. Ieņēmumi pārsniedz
izdevumus vien pāris mēnešus – parasti
tad, kad nav maksājumu par apkuri
un kad aktīvi tiek maksāta vasaras
nometnes dalības maksa. Savukārt ar
nometi saistītie izdevumi veikti ne tikai
tajā mēnesī, kad nometne notiek, bet arī
kādus mēnešus pirms nometnes (daļa
no maksas par nometnes vietu), kā arī
vairākus mēnešus pēc nometnes (daļa
no izdevumiem par ēdināšanu), kas par
2011.gadu pilnā apmērā tika segti jau
2012.gada sākumā. Līdz ar to publicētie
ikmēneša ieņēmumi nereti nesedz izdevumus, bet gadā kopumā vismaz daļēji
šīs summas izlīdzinās.
Kopumā
2011.gadā
draudzes
ieņēmumi ir bijuši mazāki nekā pirms
gada un būtiski mazāki nekā pirms
diviem gadiem. Tādēļ pēdējos divus
gadus ir ievērojami sarucis veikto
remontdarbu apjoms, arī iespējas
finansiāli atbalstīt kalpošanas jomas
ir ierobežotas. Tā ir tiešām Dieva
žēlastība, ka šajā laikā ir izdevies nosegt
pamatvajadzības un kalpošana nav
gājusi mazumā. Pateicība Dievam!
Paldies arī visiem, kas savu iespēju
robežās atbalstījuši un līdzdarbojušies
draudzes praktiskajā darbībā, kā arī
tiem, ka aizvien patur draudzi un visas
kalpošanas jomas savās aizlūgšanās.
„Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es
esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo
Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un
mana slavas dziesma.” Jes. 12:2
Jānis Miķelsons

EJ UN DARI!
Estere Rožkalne
Jēzus draudzes mājas
lapu administrē jau
6-7 gadus, kopš tā
tika izveidota. Esteres
vīra Markus firma
Graftik
izstrādāja
mājas
lapu,
tāpēc
viņa
jau
pārzināja mājas lapas administrācijas
sistēmu,
kad
šis
uzdevums
automātiski tika uzticēts viņai. Papildus
mājas lapas administrēšanai Estere izstrādā arī dažādus grafiskos darbus.
Pašlaik esot mājās ar dēliņiem (4,5 gadi
un 1,5 gadi), Estere ir Dievam pateicīga,
ka var kalpot šādā neklātienes režīmā. Tas
bieži vien ir tāds neredzamais darbs, kurā
darba autoru neredz, bet kas tomēr ir ļoti
nepieciešams, dzīvojot mūsdienu vidē.
Arī draudzes lietvede Lelde vajadzības
gadījumā nāk palīgā ar jaunas informācijas
pievienošanu mājas lapā.
Estere uzskata, ka vienmēr ir jābūt
lielākam mērķim, lai būtu virziens. Grafiskā
dizaina nozarē nepārtraukti ir kādi jaunumi
un tendences, tāpēc mājas lapa ik pa
pieciem gadiem ir jāveido jauna, lai,
mūsdienu cilvēkam to apmeklējot, ir
sajūta, ka šī ir dzīva draudze un dzīva lapa.
Estere atzīst, ka darboties šajā jomā viņai
sagādā prieku, no sirds mēģinot pirms katra
darbiņa veidošanas to pārdomāt un ieguldīt
labāko no sevis. Svarīga ir arī kvalitāte.
Estere novērojusi, ka kristiešu vidū
bieži vien pastāv uzskats: tāpēc, ka tā
ir kalpošana, kvalitāte nav tik svarīga,
galvenais, ka ir rezultāts, taču, Esteresprāt,
kvalitātes latiņa būtu jāceļ augstāk.
Ejot
cauri
dažādām
kalpošanas
nozarēm - jauniešiem, korim, svētdienas
skolas vadīšanai un mācīšanai tajā,
vasaras nometņu vakaru vadīšanai un citām
kalpošanām, - galvenā atziņa, kas saprasta,
ir: „Jālūdz, lai Svētais Gars parāda, kas ir
tava kalpošanas vieta un laiks. Ja tu esi
atradis šo vietu, tad kalpo nešauboties!”
Estere nemaz nebēdājas, ka šobrīd nevar
aktīvāk darboties redzamākās kalpošanas
nozarēs. Tā vietā viņa priecājas, ka, esot
kopā ar bērniem un vakarā noliekot viņus
gulēt, var 2 - 3 stundas veltīt grafiskajiem
darbiem.
Lielākais izaicinājums, Esteresprāt, ir
palikt un kļūt vēl atvērtākam Dievam: „Ja
Dievs mainītu virzienu un vēlētos, lai es
draudzē kalpoju kā apkopēja vai zvaniķis,
jābūt gatavam jauniem pagriezieniem un
izaicinājumiem, kuri noteikti, ja tie būs
saskaņā ar Viņa gribu, veidos tevi pilnīgāku.”
Sirsnīgs paldies Esterei par kalpošanu!

Dainis Stranga,
strādā transporta jomā

Ir bijuši konkrēti aicinājumi - ziedot
vecākiem cilvēkiem pansionātā. Ir bieži
dzirdēts aicinājums no kanceles ziedot
konkrētam mērķim, taču man iekšēji
jau ir tāda pārliecība.

Baiba Fogelsone,
uzņēmēja

Esmu saņēmusi aicinājumu ziedot
vienam konkrētam cilvēkam attiecīgā
situācijā. Dievs dod man gribu un
vēlēšanos ziedot.

Elīna Trautmane,

strādā valsts pārvaldē

Manuprāt, var ziedot gan mantu,
naudu, pārtiku, asinis, gan arī sevi –
savu laiku, darbu. Jebkurā no
gadījumiem ziedojums ir svētīgs, ja
seko patiesam iekšējam aicinājumam.
Klausot savu sirds balsi, esmu
vairākkārtīgi ziedojusi manis minētajos
veidos atšķirīgiem mērķiem. Kā īpašu
sirds aicinājumu sajūtu ziedošanu un
ziedošanos bērniem un veciem ļaudīm.

Anda Barone,
mājsaimniece

Ir bijuši daudz tādu aicinājumu.
Pirmais - mēs pienesam 10. daļu
Dievam, jo ir teikts, ka 9/10 ar Dieva
svētību ir vairāk kā 10/10 bez Dieva
svētības. Dzīvē Dievs svētī, un tu nekad
nepaliec tukšā. Var dažādi ziedot citiem:
gan mīlestību, gan laiku, gan padomu,
arī materiāli. Dodiet un jums taps dots,
klaudziniet un jums taps atvērts.

Ģederts Jirgensens,
tirgonis

Esmu saņēmis aicinājumu, piemēram, ziedot akcijā "Eņģeļi pār
Latviju" bērniem ar īpašām vajadzībām.
Reizi pa reizei kaut ko kolektē iemetu.
Vienu otru reizi sanāk, ka uz ielas pienāk
vecs cilvēks vai bērns un prasa naudu,
un iespēju robežās es noziedoju.

Alise Pīrāga
Intervēja: Ramona Vasiļjeva
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VAI TU KĀDREIZ ESI SAŅĒMIS AICINĀJUMU ZIEDOT KONKRĒTAM MĒRĶIM? JA JĀ, TAD KĀDAM?

FINANSĒM 2011. GADĀ

Epilogs:
„Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu
pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā
mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani
šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es
arī neatvēršu debess logus un nelikšu
svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār
Ja katra draudzes locekļa mēneša
ienākums ir
a. 100 Ls, tad ir nepieciešami 692 cilvēki,
b. 200 Ls, tad ir nepieciešami 346 cilvēki,
c. 300 Ls, tad ir nepieciešami 231 cilvēki,
d. 400 Ls, tad ir nepieciešami 173 cilvēki,
e. 500 Ls, tad ir nepieciešami 138 cilvēki,
lai nodrošinātu draudzes budžetu gadam.
Draudzi vidēji var uzturēt 300 cilvēki.

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

2012. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Kolektes
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei,
remontam u.c.)
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Kopā
Izdevumi, Ls:
Algas (11 darbinieki)
Nodokļi
Nometnes pēdējais maksājums par pagājušo gadu
Siltums
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Palīdzības pabalsti
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” izdošana
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojumi
Jauniešu kalpošanas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Elektrība
Degviela
Pasta pakalpojumi
Kancelejas preces
Remonta materiāli
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
Rīgas ūdens
Bankas pakalpojumi
Kopā

2259
2027
1416
350
225
180
6457

2086
1487
1000
790
400
180
176
142
140
140
121
115
96
80
69
55
50
36
29
25
17
17
12
7263

Ieva Štelmakere
Marija Gerucka
Valija Straumīte
Irma A.Rjabčenko
Žermena Vāgnere
Emīlija Priedāja
Silvija Aņikina
Ērika Ābele
Ausma I.Vecvagare
Benita Ziediņa
Vija Ploriņa
Maija Pigita
Inta Gaišā
Ojārs Knospe
Tabita Ligere
Baiba Misiņa
Erberts Bikše
Jānis Bambāns
Ilgonis Upītis
Sandra Jalaņecka

100 (12.06.)
97 (17.06.)
91 (28.06.)
90 (27.06.)
89 (23.06.)
87 (02.06.)
84 (15.06.)
83 (19.06.)
81 (14.06.)
80 (12.06.)
80 (20.06.)
65 (03.06.)
65 (14.06.)
60 (07.06.)
55 (02.06.)
55 (13.06.)
55 (15.06.)
55 (24.06.)
45 (13.06.)
40 (28.06.)

KRISTĪTI
Jāzeps Lauciņš (atvainojamies par
vārda kļūdu iepriekšējā numurā)
Zane Liedskalniņa
Jasmīna Pūkaine
Dainis Grāvītis

IESVĒTĪTI
Dainis Grāvītis

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Dzintra Kursīte
Diāna Gailīte

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. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 12 līdz 18
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:
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