
Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles.  
Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija,  
un nopirka to.   /Mt.13:45,46/ Nr. 105/08,09. 2012 

No 29. jūlija līdz 3. augustam  
notika mūsu draudzes nometne 
par tēmu “Pērle”. Stāstot par 
nometnē piedzīvoto, daudzi 
ir tik ļoti iepriecināti, ka šo 
prieku var salīdzināt ar dārgas 
pērles atrašanu. Arī šajā Jēzus 
stāstītajā līdzībā ir runa par 
kādu tirgotāju, kurš, gluži kā 
mēs nometnē, meklē dārgas 
pērles.

Kas ir šis tirgotājs? Kas ir 
šī pērle, kuru tirgotājs meklē? 
Jēzus saka: “Debesu valstība 
līdzinās tirgotājam, kas meklēja 
dārgas pērles…” Viņš norāda, 
ka Debesu valstība ir ne tik 
daudz pērle, kuru atrod, bet 
gan tirgotājs, kurš meklē pērli. 
Jēzus pats ir šis tirgotājs, kurš 
meklē īpaši dārgu pērli.

Kas tad ir pērle, kuru Viņš 
meklē? Lūkas evaņģēlijā Jēzus 
pats uz to atbild: “Cilvēka 
Dēls ir nācis meklēt un glābt 
pazudušo” - cilvēku, kuru Viņš  

Savā tēlā un līdzībā ir radījis 
un kuru tik ļoti mīl, ka jau 
pirmajā brīdī, kad cilvēks 
pazūd, Viņš sāk to meklēt,  
saucot: "Kur tu esi?" Nav jau  
tā, ka visuredzošais Dievs 
nezinātu, kur Ādams tobrīd 
slēpās, jo viņam bija kļuvis 
bail no sava Radītāja. Bet  
Dievam bija pazudis tas 
Ādams, kurš Viņu mīlēja, nevis 
baidījās no Viņa, bija pazudis 
tas Ādams, kurš priecājās par 
Viņa klātbūtni, nevis bēga no 
tās, bija pazudis tas Ādams, 
kurš ar prieku pieņēma Viņa 
dāvāto sievu, nevis apsūdzēja 
to. Tas Ādams bija zudis, jo 
atkrišana jeb grēks bija viņā 
kaut ko tik ļoti izmainījis, ka  
Dievam bija jājautā: “Kur tu 
esi?” Pērle, kuru Dievs tik ļoti 
meklē, esam mēs. Viņš ir nācis, 
lai uzmeklētu mūs, un Viņam 
mēs esam visdārgākās pērles.

Bet ar meklēšanu viss nebei-

dzas, jo līdzība turpinās: “Un, 
atradis vienu sevišķi dārgu 
pērli, nogāja un pārdeva visu, 
kas tam bija, un nopirka to.” 
Jēzus saka, ka Viņš par šo 
pazudušo atdod visu, lai varētu 
viņu iegūt. Viņš tiešām pārdod 
visu, kas tam ir, – Viņš atdod 
savu dzīvību, lai varētu mūs  
iemantot. Viņš izlej Savas  
asinis par mūsu atpirkšanu.  
Pats Dievs ar Savu miesu un 
asinīm ir samaksājis par mums, 
lai mēs piederētu tikai Viņam 
un nevienam citam. Un, nākot 
pie Svētā Vakarēdiena, mēs 
saņemam šo Viņa lielo samak-
su – Viņa miesu un asinis, jo, 
saņemot maizi un biķeri, mēs 
dzirdam: “Kristus miesa, par 
tevi nodota” un “Kristus asinis, 
par tevi izlietas”. Tajā brīdī mēs, 
domājot ar šīs līdzības vārdiem, 
varam sadzirdēt, kā Jēzus  
saka: “Tu esi Mana visdārgākā 
pērle, tevis dēļ Es esmu visu  

Svētību vēlot, 
palīgmacītājs Kārlis Irbe

atdevis, lai tu būtu Mans.” 
Visbeidzot, runājot par 

pērlēm, zīmīgs ir fakts, ka pērles 
netiek atrastas arheoloģiskajos 
izrakumos, jo, ja tās netiek 
valkātas, tās sairst. Respektīvi, 
lai pērle paliktu “dzīva”, tā ir 
jāvalkā, tai ir jābūt saskarē 
ar īpašnieku. Līdzīgi ir arī ar 
mums: lai mēs paliktu dzīvi, 
mums ir regulāri jābūt saskarē 
ar mūsu īpašnieku Jēzu. Tas 
notiek gan lūgšanā, gan lasot 
Dieva Vārdu, gan esot Viņa 
aicinājumā – ģimenē, darbā, 
mācībās, draudzē un visur, kur 
vien Dievs mūs katru ir aicinājis. 
Taču visciešāk ar Viņu mēs  
saskaramies dievkalpojumā, 
Svētā Vakarēdiena sakramentā, 
tādēļ mūsu ticības dzīvei ir 
tik izšķiroši svarīgi, lai mēs 
regulāri būtu dievkalpojumā, 
būtu ar Jēzu, pieskartos Viņam 
un kā Viņa visdārgākās pērles 
saņemtu no Viņa dzīvību. Āmen.



Otrdien, 4. septembrī, plkst. 18.30 
sāksies jaunais Svētdienas skolas mācību 
gads. To pavadīsim, mācoties līdzināties 
Jēzum, kas arī reiz bija bērns.

Jaunā ALFA kursa sezona sākas 
trešdien, 5.septembrī, plkst. 19.00. 
ALFA kurss ir 16 nodarbību cikls (12 nedēļas) 
par kristietības pamatjautājumiem. Dalība 
kursā ir bezmaksas. Alfa kurss ir iespēja 
ikvienam atklāt kristīgo ticību. Kurss notiek 
atbrīvotā, saviesīgā, draudzīgā un jautrā 
gaisotnē. Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, 
jautā jebko. Alfa kurss ir vieta, kur neviens 
jautājums nav pārāk naidīgs, vai muļķīgs.

Iesvētes mācības sākas pirmdien, 
1. oktobrī, plkst. 18.30. Vada: mācītājs 
Erberts Bikše. Pirms nodarbību uzsākšanas 
vēlams pieņemšanas laikos atnākt pie 
mācītāja uz sarunu.

Vadītāju konference 2012 "Vadi  
vietā, kur esi". 23.-24.novembris, Rīga. 
Pieteikšanās: GLSLatvija@gmail.com.  
Tuvāka informācija: www.glslatvija.lv
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P O T C P S Sv

Esmu svētdien-
skolā, lai kalpotu  
Dievam, būtu kopā 
ar brīnišķīgiem 

cilvēkiem, pazītu 
Debesu Tēva mīlestību 

un ieraudzītu pasauli tā, kā to redz paši 
mazākie.

Stāsts par to, kā esmu aicināta par 
svētdienskolotāju, varbūt ir neparasts. 

Caur Dieva  
žēlastību mums, 
Jēzus draudzei, 

kā brīnums cauri  
 laikiem ir dota šī 
iela, pa kuru ik svētdienu ejot uz  
dievnamu, mēs pieminētu Dieva vīru – 

ELIJAS IELA

KALPOT VIŅAM
Reiz agrā bērnībā arī man bija dāvināta 
iespēja mācīties svētdienskolā. Tie bija  
ļoti skaisti un mīļi vakari, ļoti patika  
baznīcas nama baltās kollonnas, eņģeļi  
un augsto griestu velves. Otrdienu vakari, 
kad varējām būt svētdienskolā, vienmēr 
bija īpaši. Un tad notika kāds ļoti skumjš  
notikums manā dzīvē, un es pazaudēju  
savas attiecības ar Dievu. Un tas bija 
skumji, to nevar izteikt vārdos. Tomēr  

Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” 
redkolēģija saka sirsnīgu paldies 
visiem 60 respondentiem, kas atsau-
cās aicinājumam atbildēt uz aptaujas 
jautājumiem par avīzi!

Piedāvājam ielūkoties apkopotajos  
aptaujas rezultātos, kā arī dažos komen-
tāros.

„Būtu forši, ja būtu sadaļa līdzīgi kā 
uzņēmējiem ir "tip of the day" - rindkopas  
garumā praktisks ieteikums praktizējošam 
kristietim. Nav īstu ideju kas tas varētu 
būt, bet kaut kas īss un kodolīgs.”

„Vairāk piesaistīt gados vecākus 
cilvēkus, kuriem ir briedums ticībā ne  
tikai jaunības entuziasms.”

„Vairāk tieši mācītāja skaidrojums par 
Bībeles mācības lietām, jo, dodot avīzi 
uz āru, cilvēkiem nav saistoši lasīt plašos 
draudzes pasākumu pārstāstus.”

„Liels paldies visiem avīzītes 
veidotājiem!!!”

„Mani vizuālais noformējums apmie-
rina, bet man ir teikuši vecākās paaudz-

Gribēju uzrakstīt 
par savu šīs  

vasaras ļoti skaisto 
piedzīvojumu. Tās bija 

vispasaules kristīgo jau-
niešu dienas, kas notika Madridē.

Nebīsties!

PLĪVOJA TIK DAUDZ KAROGU
Atveriet jūsu sirdis Kristum - 

Pestītājam...
Kristus ir durvis, caur kurām Dievs 

nemitīgi ienāk mūsu dzīvē... (J. Pāvils II)
Dievs ir uzklausījis manas dziļakās 

sirds lūgšanas, kas man dega sirdī pret 
Viņu un citiem kristiešiem. Viņš mani kā 

es cilvēki, ka grūti izlasīt tekstu, ja tas 
uzdrukāts uz tumša fona.”

„Izmērs nav sevišķi parocīgs - 
neielokās mazāka izmēra rokassomiņā! 
:))))”

„Paldies visai komandai par lielo darbu, 
ko iegulda katra numura tapšanā un ka 
katrs numurs ir saistošs un interesants, 
un atšķiras no citiem!”

„Avīze tiešām ir jauka un interesanta,  
un jaukākais, ka der visām vecuma 
grupām. Galvenais, netopiet pasaulei 
līdzīgi! Lūdziet vienmēr, un Gars jums 
palīdzēs visās jomās! Pagaidām viss ir  
bijis lieliski.”

„Noteikti vajag paplašināt sadaļu  
„Atbild mācītājs”

„Varbūt notikumu aprakstos par daudz 
„salduma” – tik dievbijīgi, brīžiem šķiet, 
ne no šīs, tomēr reālās, pasaules. Kādu 
reizi varbūt par daudz drosmīgs vāks.”

„Avīzi dalu tālāk arī paziņām, draugiem  
un nolieku autobusā.”

Savās pārdomās par dzīvi, Dieva  
darbu un katram personīgi 
svarīgām lietām ar avīzi regulāri  
dalās mūsu lasītāji. Aicinām arī jūs 
ielūkoties šajos domu lidojumos.



Māsa Maiga

Dita Prēdele

Vizma Ozolniece

pravieti Eliju – no Tisbes. Savā zemes 
dzīvē diženu garā, bet vienkāršu 
sadzīvē. Kā teikts Rakstos, Elija staigāja  
spalvainā apģērbā ar ādas apsēju ap  
gurniem, bet Dieva doto aicinājumu sirdī.

Elija zina, ka tikai augšā ir ceļš.  
Un praviešu dēli un Elisa arī  
to zina, ka Dieva godība ir brīnumu  
virkne. Tāpēc ar tik lielu degsmi Elisa 
cenšas tvert vēl pedējos brīžus, kad 

var vēl būt kopā ar Eliju, lai izprastu,  
pieaugtu ticībā un paļāvībā uz Dievu kā  
cienīgs Elijas darbu turpinātājs. Elisa  
redz, ka Elijas priekšā pašķiras 
Jordānas ūdeņi. Bet pēc Elijas 
uzņemšanas debesīs šo brīnumu spēj 
atkārtot Elisa. Tik liela un pilnīga  
Elisas ticība un paļāvība uz Dieva spēku 
kalpo šodien mums kā piemērs. Tas ir 
brīnišķīgs apliecinājums tam, kā mēs 

Viņš mani negribēja pazaudēt, kā 
pašai gan šķita un kādu skaistu dienu 
pārliecinoši atgrieza atpakaļ pie Sevis  
baznīcā un norādīja - ‘lūk, šeit tev  
jākalpo’. Dzīvē ejot cauri grūtiem  
brīžiem, iepazinu to, ka Dievs ir 
žēlastības, taisnības un mīlestības Dievs. 
No sirds zināju, ka vēlos kalpot Viņam. 

Ir prieks dalīties Dieva patiesības 
stāstos. Un vienmēr īpaši liels prieks 
ir mācīties no bērniņiem gudrības, jo 
viņiem ir tik daudz, ko vēstīt mums. 

Ir kāda ļoti skaista dziesma - „Cik 

Pateicībā- māsa Gunta
2011. gada augustā

mazu bērnu caur gandrīz neiespējamiem 
apstākļiem aizveda uz PJD Madridē. Esmu 
par to Viņam ļoti pateicīga!

Saules gaisma manā sirdī klusi  
staro, vēja svaigums paceļ mani  
mīlestībā. Lidoju pār mākoņiem, 
dziedādama ar eņģeļiem. Slava Dievam 
Tēvam un Dēlam, Svētajam Garam lai 
mūžīgi!

Šis notikums bija ļoti brīnišķīgs, 

varam ticēt un paļauties un ka mūsu 
lūgšanās izpaužas Svētā Gara spēks.  
Un kā tajos laikos, tā šobrīd tiek 
sadzirdēts katrs mušu lūgšanas 
vārds. Tāpēc paļausimies uz Dievu  
To kungu ik dienu, ik stundu!  
Lai mūsu aizlūgšanas svētdienas rītos 
stiprina un ikvienam palīdz noticēt, ka  
Dievs ir vienmēr klātesošs mūsu dzīvē!

Dieva mīlestība ir brīnišķa, neviens 
to neaptver, cik tā ir brīnišķa” - tā bija 
pati mīļākā dziesmiņa laikā, kad ticības 
ceļā spēru pirmos soļus, un ir prieks 
būt svētdienskolotājai un dziedāt to 
kopā ar visiem. Dievs mīl savus bērnus 
nepārspējami īpaši. Un daudz vairāk, 
kā mēs to, šķiet, paši spēsim saprast. 
Tāpēc, manuprāt, labākais, ko cilvēce var  
darīt - ir ticēt Viņam, zināt Dieva Vārdu 
un uzticēties Viņam.

Un patiesībā man nav daudz ko teikt. 
Savu liecību par kalpošanu svētdienskolā 

vēlos noslēgt ar šiem vārdiem: 
„Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu 

mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es 
būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. 
Un, ja es pravietotu un ja es zinātu  
visus noslēpumus un atziņas dziļumus, 
un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu 
kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad 
es neesmu nekas.” /Apustuļa Pāvila 1. 
vēstule korintiešiem/

prātam neaptverams, kur vienkopus 
pulcējās tik daudz jauniešu - kristiešu 
no tik daudzām pasaules valstīm.  
Dieva tautas pārņemtajā karstajā  
dienvidu saulē plīvoja tik daudz karogu 
no tik daudzām valstīm, kā nekad 
nebiju redzējusi, tik daudz dziesmu,  
slavas un pateicību, un lūgšanu. Vienu  
brīdi, nonākot vienā no Madrides  
laukumiem, pilnīgi asaras saskrēja acīs -  

no tik daudz zemēm kopā priecāties, 
slavēt un izjust tādu sadraudzību un 
mīlestību tik daudz jauniešu, t.i., kā ieiet 
Debesu Valstībā. Tas bija brīnisķīgi! Un 
cilvēki tik laipni, pretīmnākoši, kaut tu no 
satraukuma pat nevari pateikt neviena 
vārda spāniski. Un visur plīvoja karogi no 
tik daudz valstīm mierā un priekā.

3

Cilvēka dzīve pilnīgi pārveidojas, ja  
sirdī ir Dievs, ja katru mirkli jūti  
Dieva reālo esamību sevī. Pirmais, kas  
jādara, jāmācās smaidīt, smaidīt laipni,  
draudzīgi, sirsnīgi kā mazi bērni. No  
dvēseles nākošais smaids ir kā Dieva  
atspulgs mūsos ikvienā.

Mūsu pelēcīgā ikdienā ļoti pietrūkst 
gaiši smaidošu cilvēku. Tā trūkst gan 
iestādēs, gan uz ielas, gan satiksmes  
līdzekļos un ģimenēs. Smaidīsim, un 
mūsu dzīve pārvērtīsies! Mēs paši līdz 

ar to pārvērtīsimies. 
Patiess smaids ir  
brīnišķīgs Dieva 
mākslas darbs.

Ja mēs mīlam  
Dievu caur Jēzu 
Kristu, dieva dēlu, 
tad mums vaja-
dzētu katru vakaru  
sacīt: „Manā sirdī  
deg mīlestība pret  
ikvienu cilvēku šai  
pasaulē, lai ikviena  
sirds ir Dieva svētī-

bas piepildīta un laimīga.”
Centies ikvienā cilvēkā saskatīt labo, 

gaišo, sniegt mīlestības smaidu. Pašam 
sevī atkārtot: „Es esmu Dieva bērns, 
viss, kas man vajadzīgs, tiek man dots 
tagad un vienmēr.”

Dari ap sevi un sevī visu gaišu un 
skaistu, izkop sevī labestīgu humora  
izjūtu. Priecājies par saules stariem, 
par katru ziedu, par katru cilvēka sirdi, 
kuru tu vari mīlēt. Neizcel tumšo, ļauno,  
negatīvo. Tas ir ļoti grūti, sevišķi  

šodienas apstākļos, bet apzināti ar gribu 
iespējams.

Atceries, ka Dievs izpaužas caur katru 
cilvēku un visu Viņa radīto pasauli.

Ja mēs gribam sasniegt tuvību ar  
Dievu, mums nepārtraukti jāceļ dzīvā 
Dieva templis mūsos pašos. Tad Svētais  
Gars piepildīs mūsu dvēseli, zudīs  
vēlēšanās grēkot, mazināsies slimības un 
nabadzība.

Tā ir dziļā lūgšana dvēselē, tuvība ar 
Dievu. Tas ir templis, par kuru runāja 
Jēzus, kas nav rokām celts, bet ar cilvēku 
sirdīm, kas aizsniedz Dieva troni.

Ja mēs šo pilnību meklējam sevī un  
citos – ikvienā līdzcilvēkā, tad mēs  
pasaulē vairojam gaismu, prieku, mieru.

Bet tas nav viegli, jo mēs par daudz  
iegrimuši zemes – šīs dzīves ikdienas 
sīkumos, kas mums liekas ļoti svarīgi. 
Mums grūti atzīt, ka Dievs mūs radījis 
kā dievišķas būtnes pēc Savas līdzības. 
Ka mēs ikviens varam būt svēti, skaidri,  
pilnīgi, piepildīti ar Svēto Garu, ja mēs 
ik mirkli pēc tā tiecamies un cenšamies  
attīrīt savu dvēseli no zemes kvēpiem.

Māsa Maiga



Piedevas pusdienām. 
Gatavo pats!
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Tā notiek  
tikai nomet- 
nē, ka katra  
diena sākas  
ar kopīgu  
Bībeles stundu. Sadalījušies pa  
grupiņām no visjaunākā līdz visvecākajam, 
atradām plašajā teritorijā kādu savrupu 
stūrīti, un atvērām savas sirdis un ausis 
Dieva Vārdam. Lūk, kādi Bībeles panti  
mūs katru dienu uzrunāja:

Pirmdien, 30.jūlijā, - „Jo 
dievišķas skumjas dod 
atgriešanās svētību, ko 
neviens nenožēlos...” 
2.Kor.7:10. Mēs runā-
jām par to, kā veido-
jas pērles. Gliemja 
ķermenī iekļūst 
svešķermenis – smil- 
šu graudiņš. Tikko  
smilšu graudiņš ie- 
kļuvis gliemenē, 
pastāvīgais ievaino-
jums rada substanci –  
perlamutru. Ar perlamutru  
kārtu pa kārtai tiek apklāts 
svešais smilšu grauds. Kristāli 
izveido brīnumskaistu pērli. Pērle ir 
gliemenes ievainojumu rezultāts. Līdzīgi 
ir arī ar mums. Pāridarījumu, bēdu, 
slimību un citu ciešanu smilšu graudiņi 
iekļūst mūsos. Un sāp. Bet, ja mēs uz-
ticies Dievam un atdodam savas sāpes 
Viņam, sāk notikt kaut kas brīnumains –  
„dievišķas skumjas dod atgriešanās 
svētību, ko neviens nenožēlos”. 
Dievs sāk mūs veidot par 
pērli. Caur ciešanām mēs 
atgriežamies pie Dieva. 
Ieraugām savu lepnu-
mu, vēlmi pašiem vei- 
dot un noteikt savu 
dzīvi, savu egoismu,  
aizdomīgumu un 
n e u z t i c ē š a n o s  
Dievam. Caur cie-
šanām mēs sākam 
meklēt Dievu. Un 
Dievs klāj šīm sāpēm 
pāri savu svētību kā 
perlamutru. 

Otrdien, 31.jūlijā, - 
„Viņš zaimots neatbildēja ar 
zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet 
atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu.” 
1.Pēt.2:23 Šajā dienā mūsu uzmanība bija 
pievērsta Kungam Jēzum Kristum. Mēs 
raudzījāmies uz Viņu vislielākajās ciešanās 
un mācījāmies no Viņa, kā rīkoties tad, 
kad arī mēs piedzīvojam atstumšanu, ap-
melojumus, apvainojumus, izsmieklu un 

nodevību. 
Trešdien, 

1.augustā, - 
“Gara auglis 
ir: mīlestība, 

prieks, miers, pacietība, laipnība, 
labprātība, uzticamība, lēnprātība, 
atturība.” Gal.5:22 Augt Kristū nozīmē 
iepazīt Viņu patiesi. Kamēr mēs nezinām, 
kāds Viņš ir un ko Viņš mūs aicina 

darīt, tikmēr mēs nespējam nedz 
līdzināties, nedz arī patiesi  

sekot Viņam. Tādēļ labā-
kais veids, kā pārliecinā-

ties, ka mēs sekojam 
Kristum un darām 
Dieva prātu, ir no-
skaidrot to Viņa 
paša dotajā Vārdā –  
Bībelē. Ar Dievu, 
tāpat kā jebkurās 
citās attiecībās, ir  

n e p i e c i e š a m s 
kvalitatīvs laiks ko- 

munikācijai, sarunai,  
otra izprašanai un savu 

domu un sajūtu izteikšanai. 
Bez tā attiecības nevar būt 

dzīvas. Lūgšanas laiks. Lūgšana ir arī 
kā mūsu pazemības izpausme, kurā uz- 
ticam savu dzīvi Dieva prātam un gribai. 
Uzticīgi sekojot Kristum un izmantojot 
Dieva dotās dāvanas – ciešanas, Dieva 
Vārdu un lūgšanu – mēs izaudzēsim sevī 
skaistu pērli Dievam par godu un par 
prieku, un cilvēkiem par svētību. 

Ceturtdien, 2.augustā, - „Jūs 
esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi 

priesteri, svēta tauta,  
Dieva īpašums, lai jūs 

paustu tā varenos 
darbus, kas jūs ir 
aicinājis no tumsas 
savā brīnišķīgajā 
gaismā.” 1.Pēt.2:9 
Pērle ir vienīgais 
dārgakmens, kas 
piedzimst dzīvā 
miesā. Atrauta no  

dzīvās miesas, vien-
tulībā pērle sāk zaudēt 

savu spožumu. Tāpat 
neviens no mums nevar 

atdot savu sirdi Jēzum un 
tad iztikt viens. Viens – bez dzīvā 

Kristus klātbūtnes. Viens – bez brāļiem 
un māsām, bez draugiem, kuri tāpat ir 
atdevuši savas sirdis Jēzum. Mēs nevar 
iztikt bez tiem, kurus Jēzus arī veido par 
brīnišķīgām pērlēm. Mums – dzīvām,  
Dieva veidotajām pērlēm – ir 
nepieciešama pastāvīga sadraudzība.

Iveta Godiņa
Kā tu domā, Kā tu domā,
Kas ir Kārļa mugursomā?

„Erbert, vai tev garšo šerbets?” 
jeb uzdod jautājumu mācītājam



AR PRIEKU PA DZĪVI 
JEB NENOPIETNI 
PAR NOPIETNO
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Kā katru gadu, arī šogad  
nometnes dalībniekiem bija 
iespēja darboties interešu 
grupās atbilstoši katra gaumei 
un spējām. 

Aicinām lasītājus ielūkoties  
pieprasītākajās no interesan-
tajām interešu grupiņām! 

Bērnu ratiņu stumšana. 
Tikai vīriem. 18+

Zāles pļaušanaDejo ar suni!

Acu bolīšana„..jo saviem mīļajiem Viņš to 
bagātīgi dod miegā.”

Prasmīgās rokas. 
Frizieriem ar priekšzināšanām

Lāču nešana

Skaistumkopšanas studija. 
Tikai kopā ar draugu, kura dēļ esi 
gatavs uz visu!

Mēlēs runāšana
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Lūdzu, pastāstiet par savu dzīves 
gājumu! Vai esat bijusi ticīga visu 
mūžu? Vai un kā gadu gaitā ir 
mainījies Jūsu priekšstats par Dievu? 
Kāda ir Jūsu ilggadīgās dzīves 
recepte?

Esmu dzimusi 1921. gada 16. maijā 
Jaunlatgales apriņķī, Augšpils pagastā, 
netālu no Krievijas robežas, tagadējā 
Pitalovas rajonā. Pakalnā arī tagad vēl 
atrodas pareizticīgo baznīca. Kaimiņu 
ģimene, kurā auga 11 bērni, bija pareiz-
ticīga. Kopā ar kaimiņu bērniem gāju 
uz pareizticīgo baznīcu. Kad pareiz-
ticīgajiem bija gavēnis, arī es kopā ar 
draugiem gavēju un mājā neēdu, jo mūsu 
ģimene negavēja.

Reizi mēnesī atbrauca mācītājs Ķemers 
un noturēja dievkalpojumu pagasta 
valdes telpās. Mācītājs Ķemers runāja 
ļoti emocionāli. Bieži ar asarām acīs. 
Arī mums ritēja asaras. Mani iesvētīja 
Abrenes baznīcā.

Pret Bībeli ģimenē izturējās ļoti 
godbijīgi. Par Dievu īpaši daudz nerunāja, 
bet audzināja pēc Bībeles principiem: 
„Jums citi var darīt pāri, bet jūs 
nedrīkstat.” Ja ieraudzīja svešu rotaļlietu, 
tūlīt vajadzēja aiznest un atdot. Lai arī 

kurp gājām, māmuļa pavadīja ar svētības 
vārdiem.

Tētis agri aizgāja mūžībā, atstājot 
māmuļu ar diviem bērniem. Vajadzēja 
sūri strādāt, pelnot iztiku. Tajā laikā 
pabalstu nebija. Galvenais audzināšanas 
pamatā bija godīgums un labestība. 
Galvenais, kas mūs atturēja no kļūmēm, 
bija māmuļas teiciens: „Ja jūs slikti 
uzvedīsieties, cilvēki teiks, ka māte 
neprot audzināt.” No tā mēs baidījāmies 
visvairāk.

Mana ilggadības recepte ir paš-
aizliedzīgs darbs. Dzīves rūdījums. Darba 
prieks, draudzības prieks. Dieva žēlastība 
un pasargāšana.

Pēc izglītības esmu pedagogs. Biju ne 
tikai skolotāja, bet vairāk audzinātāja, jo 
mīlēju bērnus. 

Toreiz svētbrīžus noturēt nedrīkstēja, 
bet es tā vietā stundu sākumā trīs 
minūtes atskaņoju Bēthovena, Mocarta 
vai Mendelsona skaņdarbus. Mātes dienu 
vedu svinēt Rīgas Doma koncertzālē, 
Dieva varenību rādīju dabā, kad devāmies 
ekskursijās, piemēram, uz Jūrmalu. Un 
kur gan labāk var iedzīvināt dzimtenes 
mīlestību, kā apmeklējot varoņu kapus! 
Kad tuvākā apkārtnē varoņu kapi bija 

apmeklēti, braucām arī uz Brāļu kapiem 
Rīgā. Pārrunās reiz kāds zēns teica, ka 
viņa vectēvs zina, kur ir varoņu kapi 
Skrīveros. Lūk, to es nezināju, jo nebiju 
skrīveriete. Norunājām, ka viņš mūs 
aizvedīs. Kā parasti, 1. maijā devāmies 
gājienā. Nonācām birztaliņā, kur atradām 
it kā ļoti senas neapkoptas kapu kopiņas. 
Nolikām vizbulīšu pušķīšus, parunājām 
un devāmies atpakaļ. Pa ceļam strautiņā 
pavērojām zivtiņas, un gājām mājās. 
Mūs satika skolotāja Sarkanbārda un 
apjautājās, kur esam bijuši. Teicu, - 
varoņu kapos. Atskanēja vārds „Trakā!”. 
Ar 6. klases bērniem mēs tur gājām ar 
sarkan-balt-sarkano karogu... Notirpa 
kājas. Sapratu, kas mani sagaida. 
Bērniem teicu, lai sacerējumā raksta tikai 
par zivtiņām. Divas nedēļas negulēju, tad 
saņēmu dūšu un gāju pie mācību daļas 
vadītājas, un izsūdzēju savu „grēku”. Viņa 
bija saprotoša, un tālāk netika ziņots. 
Citādi manām skolotājas gaitām būtu 
pielikts punkts. Tā bija Dieva žēlastība, 
kas atsūtīja skolotāju Sarkanbārdi, un 
es arī nevienam nestāstīju. Kad padomju 
laikā tuvojās „tumši mākoņi”, māmuļa 
par mani aizlūdza. Dieva žēlastība ir 
pasargājusi.

Šīsvasaras nometnē vecākā dalībniece 
bija Ludmila Sommere jeb Ludmilas 
kundze, kā biežāk dēvējam šo sirsnīgo, 
labestības pilno Dieva sievu. Viņa ir 
piedalījusies visās draudzes nometnēs 
šo gadu laikā! 

Vairrākkārt kā avīzes redaktore biju 
saņēmusi pamudinājumu draudzes 
izdevumā publicēt interviju ar Ludmilas  
kundzi, taču viņa prasmīgi vairījās no 
publicitātes. Kādā rītā nometnē, kad 
debesu Tēvs mūs bija nosēdinājis pie 
viena brokastu galda, uzrunāju sirmo 
dāmu sacīdama, ka pēc vairāku cilvēku 
lūguma vēlos intervēt viņu avīzei.  
Ludmilas kundze ar neslēptu pašcieņu, 
bet mīlestībā paziņoja: „Iedodiet man 
jautājumus, un es divu nedēļu laikā 
izdomāšu, vai sniegšu interviju!” ..esot 
grūti uzreiz atbildēt uz jautājumiem, ja 
tos uzdod mutiski, neļaujot apdomāties. 
Sagatavoju jautājumus un svētdienā 
pēc nometnes tos iesniedzu Ludmilas 
kundzei, lūdzot apdomāties īsākā laikā, 

proti, nedēļā. Kad citi no avīzes redkolēģijas man vaicāja, kāds ir mans „rezerves variants”, ja nu Ludmilas kundze no  
intervijas atsakās, atbildēju, ka man tāda nav, nešaubīgi ticot, ka viņa piekritīs. Un tā arī notika. Nākamajā svētdienā pēc 
dievkalpojuma tikāmies uz īsu sarunu, jo lielāko daļu atbilžu šī kundze ar skolotājas un audzinātājas dzīves aicinājumu jau 
bija sagatavojusi rakstiski, vien nosakot: „Šis bija manas dzīves grūtākais uzdevums!” Līga Amata

Attēlā Ludmilas kundze 90. dzimšanas dienā. „Šis kociņš ir iestādīts manā 87. dzimšanas dienā. Tā ir ābeles šķirne Tīne. Un redzi atkal, 
kā Dievs visas lietas kārto. Uz manu 90 gadu jubileju viņa jau būtu liela, bet kāds bija nolauzis galotnīti. Bija palicis vairs tikai viens zars, viens 

mazs zariņš. Es parasti saku: Dievs kārto visas mūsu lietas. Tas man nāk no sirds, un es to patiesi apgalvoju. Es priecājos, jo ja tā ābelīte būtu 
palikusi, kāda tā bija iestādīta, man tos ābolus būtu ļoti grūti dabūt. Bet tas cilvēks, ko viņš domāja, es nezinu, droši vien kāds blēņdaris, bet 

tagad, kad viņa ir tāda zema, es viegli varu noplūkt katru ābolu (smejas).”



77turpinājums 8.lpp.

Izgriezums no 20. gadsimta 50. gadu „Skolotāju avīzes”. Kā stāsta 
Ludmilas kundze, Dzelmes pamatskolā viņa esot bijusi viss – vienīgā 

darbiniece, skolotāja, audzinātāja, arī direktore un saimniecības daļas vadītāja, 
kas naktī no meža vedusi malku, jo traktors pa dienu bijis aizņemts.
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Kad padomju 
laikā skolotājam 
iet uz baznīcu bija 
ne tikai nevēlami, 
bet pat noziegums, 
braucu uz Rīgu un 
katru reizi gāju uz 
citu baznīcu – gan 
uz pareizticīgo, gan  
katoļu, gan lute-
rāņu un kādreiz 
arī uz baptistu. 

Izņemot māmuļu, to neviens nezināja. 
Vēl kāda epizode, kur izpaudusies 

Dieva žēlastība, ir šī. Kara laikā mūsu 
māja tika sabombardēta līdz ar visu 
iedzīvi un arī Bībeli. Daudzus gadus bija 
vēlēšanās iemantot Bībeli, bet neveicās.

Biju Nacionālajā teātrī uz uzvedumu 
„Jāzeps un viņa brāļi”. Kad es to 
noskatījos, man likās, ka tur kaut kas 
diez vai sakrīt ar Bībeli. Man tik ļoti 
gribējās dabūt Bībeli, bet tanī laikā jau 
nekur nebija. Es staigāju vienu gadu, 
divus gadus, trīs gadus, nēsādama to 
vēlēšanos sirdī.

Reiz uz ielas sastapu sievieti, kuras 
bērni mācījās skolā krievu plūsmā. Viņa 
bija baptiste, ļoti gaiša un starojoša. 
Es vienmēr viņu sveicināju, bet nekad 
nebijām aprunājušās. Viņa pienāca klāt un 
pēc sasveicināšanās teica: „Учительница, 
я знаю, что вы посещаете Бoжий Храм.” 
(tulk. no krievu val. – Skolotāj, es zinu, ka 
jūs apmeklējat Dievnamu) Tas man bija 
kā šalts auksta ūdens uz galvas. Bet ko 
tur liegties, ja tā ir taisnība... Atbildēju: 
„Да.” (tulk. no krievu val. – Jā) „А вы 
читаете Библию?”, viņa vaicāja. (tulk. 
no krievu val. – Bet vai jūs lasāt Bībeli?) 
„С удовольствием, но у меня нету.”, 
atbildēju. (tulk. no krievu val. – Labprāt, 
taču man nav) „Придите на вокзал, там 
дети принесут.”, sieviete sacīja. (tulk. no 
krievu val. – Atnāciet uz staciju, tur bērni 
atnesīs) Aizgāju. Bērni pasniedza avīžu 
vīstokli. Mājās atraisīju. Bībele!!! Latviešu 
valodā, izdota Anglijā. No prieka raudāju. 
Tas bija daudzu desmitu gadu atpakaļ. 
Tagad Bībele atrodas lūgšanu stūrītī. Arī 
tā bija liela Dieva žēlastība.

Arī tas, ka esmu Jēzus draudzē, ir 
liela Dieva žēlastība. Regulārāk iesāku 
apmeklēt Jēzus draudzi jau mācītāja 
Kalniņa laikā. Mācītājs Kalniņš runāja 
bez mikrofona, viņš runāja rāmi, viņam 
bija ļoti laba dikcija, katru vārdu varēja 
pierakstīt, mājās pārlasīt un pārdomāt. 
Oficiāli šajā draudzē iestājos, kad atnāca 
kalpot sirsnīgais mācītājs Erberts Bikše. 
Slava Dievam!

Agrāk es daudz pierakstīju sprediķus. 
Es labi dzirdēju. Tagad man dzirde vairs 

nav tik laba un līdz ar to arī uztvere. Ja 
runā lēni, skaidri, es saprotu. Kādreiz, kad 
tagad lasa priekšā Bībeles lasījumu, man 
ir sajūta, ka lasa nevis draudzei, bet sev. 
Mēs, večiņas, kad runājam, tad mēs visas 
par to purpinām. Nevis viņus vainojam, 
bet to, ka pašas vairs nespējam uztvert. 
Patiesībā jau vaina ir mūsos pašos. 

Redzi, to visu izstāstīt nevar.
Manā 50. dzimšanas dienā kāda bijusī 

skolniece uzdāvināja pureņu klēpi. Viņa 
atcerējās, ka mēs gājām ekskursijā un es 
teicu, kā man patīk šie ziedi. Man likās, 
ka rozes, ko man pasniedza, nobālēja to 
pureņu priekšā. 

Viens puisis no manas audzināmās 
klases, kas jau sen bija beidzis skolu, kādā 
reizē uzdāvināja man krūzīti, no kuras es 
tagad vēl dzeru. Viņš teica, ko kādreiz 
viņam biju mācījusi: bez vajadzības 
nevienu ziedu noplūkt nedrīkst. Mēs likām 
rokas uz muguras un tad ostījām puķes. 

Šādas lietas man sagādā prieku. Varbūt 
kādam tas liekas nieks, bet es to izjūtu, 
ka tas ir tas, ko esmu viņos ielikusi. 

Vai varat ieteikt kādu latviešu (vai 
ārvalstu) literatūras darbu, kas Jūs ir 
uzrunājis ticības ziņā?

Man ļoti tuva ir Irma Grebzde ar 
skaisto, labestīgo valodu. Daudz līdzību. 

Ļoti patīk Natālijas Ginteres dzeja. 
No pēdējā laikā lasītām grāmatām 

uzrunāja Ole Halesbijs „Par lūgšanu”, un 
padomus smēlos no Džūnas Ņūmenas 
Deivisas „Rakstu atslēgas uzvarošai 
dzīvei”. 

Cik mūsu draudzes nometnēs esat 
piedalījusies?

Esmu piedalījusies 17 draudzes 
nometnēs. Un, ja Dievs vēl vēlēs, labprāt 
turpināšu to darīt. Nometnē „Pērle” guvu 
gan garīgu, gan fizisku stiprinājumu.

Kādas, Jūsuprāt, ir trīs svarīgākās 
kristieša īpašības?

Uzticēties Dieva žēlastībai, būt 
patiesam un par visu Dievam pateikties.

Kā gadu gaitā ir mainījusies 
draudze? Ko Jūs vēlētos novēlēt 
draudzes jaunajai paaudzei?

Draudze ir pieaugusi visādā ziņā. Vēlu 
allaž dieva klātbūtni, svētību un vadību.

Dieva žēlastība ir tik neizmērojami 
liela! Man ir tik daudz gadījumu, kad 
tiešām esmu izjutusi Dieva žēlastību un 
pasargāšanu, kā arī brīdinājumu. Vienu 
izstāstīšu kā anekdoti.

Klausos Kristīgo Radio. Man bija sajūta, 
ka vajadzētu tam noziedot. Izdomāju, 
ka to darīšu tā, lai taupītu līdzekļus un 
laiku. Būs jābrauc pie daktera, iznāk, ka 
es braukšu tur garām gar radio, izkāpšu, 
noziedošu, viss tiks apvienots, un būs 
ļoti labi. Bet sanāca tā, ka vizīte pie 

ārsta bija ļoti ātra, braucu ar tramvaju 
jau atpakaļceļā, vajadzētu kāpt laukā uz 
radio, bet es skatos pulkstenī un redzu, 
ka man tagad sanāk tik izdevīgi aizbraukt 
mājās (uz Skrīveriem – red.) un ietaupīt 
laiku, bet noziedot es taču varēšu arī 
citreiz. Pie viena zāles nopirkšu, un 
viss būs kārtībā, - tā pie sevis domāju. 
Iegāju aptiekā, nopirku zāle un devos uz 
staciju. Tuvojoties stacijai, atcerējos, ka 
man nav maka, bet makā man ir vilciena 
biļete turp un atpakaļceļam un visādas 
citas nepieciešamas lietas. Zināju, ka 
citur nekur tas nevar būt atstāts, kā 
vien aptiekā. Jā, tā arī izrādījās – maks 
bija palicis aptiekā. Paņēmu un skrēju 
uz vilcienu. Pulkstenis jau rāda vilciena 
atiešanu, bet es vēl biju tikai pie stacijas, 
un vilcienu nokavēju. Pirmais brīdinājums 
par laika taupīšanu. Man bija jāgaida 
vēl kāds laiks līdz pulksten sešiem, līdz 
nākamajam vilcienam – tālbraucējam –, 
ar kuru varēšu aizbraukt mājās. Biju sirdī 
mierīga. Pienāca laiks, iekāpu vilcienā... 
Bet biju cēlusies pus sešos no rīta, un 
laiks ir miglains, un man nāk miegs, 
un es aizmigu. Un, kad es atvēru acis, 
mans vilciens slīdēja jau garām Skrīveru 
stacijai. Tas ir otrs brīdinājums par laika 
taupīšanu. Vēl varēju izkāpt Aizkrauklē. 
Bet tā kā līdz Aizkrauklei vēl jābrauc, 
tad man atkal uznāca miegs. Atjēdzos, 
kad jākāpj ārā, pieskrēju pie durvīm, 
bet tās aizvērās, un man bija jābrauc 
tālāk. Nākošā stacija – Koknese, jo tas 
bija tālbraucējs vilciens, un katrā stacijā 
nepieturēja. Brīnišķīgi aizbraucu līdz 
Koknesei, laiku taupīdama. (smejas) Un 
no Kokneses es varēju braukt atpakaļ 
tikai pēc astoņiem vakarā. Tā, lūk, 
laika taupīšana pārvērtās par to, ka 
tikai vēlu vakarā pārrados mājās. Tāda 
rūpīga pamācība no Dieva, ko es nekad 
neaizmirsīšu! Brīnišķīgi Dievs man 
parādīja: ja tu sirdī esi ko apņēmies,  
tad izpildi to!

Cik labas ir Tavas rokas,
Mans debesu Tēvs!
Kad pati vairs nespēju paiet,
Tu mani nes.

Kad nezinos rīta gaismas,
Kad apmācies viss,
Tās pagriež pret debesīm mani,
Kur zvaigznes viz.

Cik dārgas man Tavas rokas,
Mans debesu Tēvs!
Caur mūžiem tās nesušas mani
Un šodien vēl nes.

(Autors nezināms)

Foto: no personīgā arhīva
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Kāpēc draudzes avīzes veidotāji 
nekad avīzītē neko nepastāsta par sevi?

Katrīna Daņiļeviča,
studente

Kā katrs mēnesis ir saistīts ar 
izvēlēto avīzes tēmu?

Cik kokus nākas upurēt, lai varētu 
sadrukāt avīzītes vienam mēnesim?

 Intervēja: Paula Feldmane 

studente
Krista Puķīte,   
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Elīna Doze,
studente

Kas iedvesmo draudzes avīzes dizai-
na izveidi?

Einārs Zerafims,
McDonald's virtuves 
darbinieks

SVEICAM JĒZUS DRAUDZĒ!
Kristīne Stoka (26)
Nodarbošanās: projektu 
vadītāja
Vaļasprieks: ceļošana

Dāvis Mangulsons (17)
Nodarbošanās: students
Vaļasprieks: ekstrēmais  
sports

Katrīna Daņiļeviča (18)
Nodarbošanās:studente 
Vaļasprieks: volejbols, 
ģitārspēle, dziedāšana

Paula Feldmane (19)
Nodarbošanās: stu-
dente, eksporta asistente 
Vaļasprieks: dziedāšana, 
dzejas rakstīšana

Elīna Legzdiņa (18)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: teniss

Gatis Mangulsons (22)
Nodarbošanās: students 
Vaļasprieks: basģitāras spēle, 
sports

Jānis Mangulsons (22)
Nodarbošanās: students 
Vaļasprieks: mūzika, sports

Brigita Avenira (30)
Nodarbošanās: bērnudārza 
audzinātāja
Vaļasprieks: zīmēšana

Ligita Dzalbe (26)
Nodarbošanās: projektu 
vadītāja 
Vaļasprieks: ceļošana, auto 
vadīšana
Uldis Masulevičs (26)
Nodarbošanās: datortehnikas 
administrators 
Vaļasprieks: ceļošana, 
modernās tehnoloģijas

Kristīne Andersone (27)
Nodarbošanās: tirdzniecības 
pārstāve
Vaļasprieks: futbols kopā ar 
bērniem

Uldis Lorencs (30)
Nodarbošanās: tehniķis 
Vaļasprieks: auto vadīšana

Laine Kupča (22)
Nodarbošanās: studente 
Vaļasprieks: kinoteātris, 
psiholoģija

Lauma Jēgere (22)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: dejošana, 
psiholoģija

Andis Bīriņš (30)
Nodarbošanās: nekustamo 
īpašumu speciālists
Vaļasprieks: peldēšana

Rūdolfs Ceipe (17)
Nodarbošanās: skolēns
Vaļasprieks: sportošana

Krista Puķīte (19)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: teniss

Rita Zelča (53)
Nodarbošanās: šuvēja 
Vaļasprieks: daiļdārzniecība

Zane Sulutaura (19)
Nodarbošanās: studente 
Vaļasprieks: dejošana

Agita Fišmane,
studente

Vai avīzes veidotāji plāno atjaunot 
avīzē sadaļu bērniem?

Ar Maiju Frīdbergu draudzes izdevumā 
satikāmies jau šī gada janvārī, lielajā 
intervijā par lūgšanu. Tajā Maija arī 
stāsta, kā bijusi klātesoša draudzes  
izdevuma pirmsākumos: „Draudzes 
priekšnieks palūdza un mēs ar Austru 
Avotiņu piekritām mēģināt veidot izde- 
vumu”. Arī šobrīd Maija pavisam nemanāmi 
piedalās izdevuma veidošanā, koriģējot 
mācītāja uzrunu katra numura sākumā. 
Par savu profesiju, ar kuru arī kalpo  
Dievam, Maija stāsta tā: „Punktiņš, 
punktiņš, komatiņš.., sīkas zīmītes, bet  
viena nepareizi ielikta var izšķirt pat cilvēka 

likteni. Neticiet? Pārvietojiet komatu  
pavēles tekstā: „Apžēlot, nedrīkst sodīt!” 
Bet, ja runājam nopietni, korektors ir 
tik pat nopietna profesija kā jebkura 
cita. Es šajā profesijā darbojos jau pus  
gadsimtu un būšu izlasījusi daudzus  
kilometrus burtu virknējumu. Man ir  
bijušas brīnišķīgas skolotājas, kas mācī-
jušas izprast un kopt rakstu valodu. 
Protams, ka valodas un gramatikas „izjūta” 
ir arī Dieva dāvana, ko esmu centusies 
pilnveidot visu mūžu. Ko caur to esmu 
mācījusies un ieguvusi? Iecietību pret citu 
cilvēku kļūmēm, lielāku pacietību; strādājot 
pie Lozungu sagatavošanas, - daudz labāk 
iepazinusi Bībeli. Taču pats galvenais - 
prieku par to, ka ar šo savu ”talantiņu” varu 
vēl būt kādam noderīga.”

Pateicība Maijai par šo ilggadējo 
kalpošanu! 

Avīzes komanda aicina savam pulkam 
pievienoties citus draudzes locekļus, kuriem 
arī ir šāda dāvana, lai kopā spētu izkoriģēt 
visu izdevumu, arvien uzlabojot tā kvalitāti!

Baiba Nevarževska

NĀC 
UN 
DARI!



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)

Redaktore: Līga Amata

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Paula Feldmane, Iveta Godiņa, 

Baiba Nevarževska, Iveta un Kārlis Liepkauli - Radiņi

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Anna Zariņa 
Ausma G. Smilts
Ērika Rauska 
Brigita D. Pakalniete
Gaida Kalvišķe
Skaidrīte L. Dzirne 
Maiga Lietiņa 
Aija N. Ate 
Lilita Spēlmane
Lilita Sīpola
Irēna Gedertsone
Ineta Robiņa
Baiba Lasmane
Aivars Beldavs

90 (10.09.)
88 (16.09.)
83 (06.09.)
83 (29.09.)
82 (08.09.)
81 (01.09.)
80 (03.09.)
80 (21.09.)
60 (11.09.)
60 (16.09.)
60 (22.09.)
50 (05.09.)
50 (29.09.)
45 (03.09.)

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

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)

Ieņēmumi, Ls: 
Kolektes
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei, 
remontam u.c.) 
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dalības maksas nometnē
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā
 
Izdevumi, Ls: 
Algas (11 darbinieki) 
Nodokļi
Nometnes ēdināšanas 1. daļa, autobusa pakalpojumi
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve”  izdošana
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Degviela
Elektrība
Galds diakonijā (no mērķziedojumiem)
Advokāta, tiesu izpildītāja pakalpojumi
Maināmie paklāji
Pasta pakalpojumi
Sakaru pakalpojumi
Atkritumu izvešana
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Remonta materiāli
Kancelejas preces
„Venden” ūdens 
Rīgas ūdens
Bankas pakalpojumi 
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

3500
2830

5231
485

9040
1141

95
22322

4067
2969
5624

800
351
220
175
160
102

99
86
80
70
67
64
60
50
39
29
25
25
14

15176

2012. GADA JŪNIJA/JŪLIJA IEŅĒ-
MUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

KRISTĪTI
Katrīne Kitmanova
Katrīna Anna Prodišķe
Tīna Luīze Čupāne
Henriete Čupāne
Jānis Čupāns
Kamerona Lukina
Pauls Eduards Silinieks
Anna Ilga Siliniece
Dana Raila Zerafima
Patrīcija Parādniece
Deima Avenira
Bārbala Anna Vizule
Kristīne Stoka
Elīna Legzdiņa
Andis Bīriņš
Zane Sulutaura
Marko Atmats
Lāsma Gorodņičeva
Marija Stefaņenkova
Elita Anna Kudiņa
Linda Emīlija Kudiņa

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

LAULĀTI

Pēteris Kokums un Guna Āboltiņa
Edgars Vērdiņš un Edīte Voicane
Mārtiņš Priedīte un Anda Čaikovska
Jānis Pumpuriņš un Nika Frīdberga
Mārtiņš Vanks un Una Savicka
Ints Gruzītis un Alise Bindule
Raivis Malnačs un Sandra Redele
Kristaps Račko un Karīna Kopmane 
Edgars Paskevičs un Agita Dimante 
Uldis Masulevičs un Ligita Dzalbe
Uldis Rimša un Lāsma Gorodņičeva
Valters Šults un Rūta Bendika
Oskars Mežeckis un Marta Ašme
Zane Jaunozoliņa un Uldis Mangulsons

IESVĒTĪTI
Kristīne Stoka
Elīna Legzdiņa
Andis Bīriņš
Brigita Avenira
Zane Sulutaura
Rūdolfs Ceipe
Katrīna Daņiļeviča
Laine Kupča
Lauma Jēgere
Jānis Mangulsons
Gatis Mangulsons

Dāvis Mangulsons
Kristīne Andersone
Uldis Lorencs
Krista Puķīte
Paula Feldmane
Ligita Dzalbe
Uldis Masulevičs
Rita Zelča
Lāsma Gorodņičeva
Uldis Rimša

DRAUDZEI 
PIEVIENOJUŠIES

Jānis Baumanis
Raivis Malnačs
Alise Dekante
Kaspars Atmats
Liene Jansone


