Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu.
No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es
Viņam gribu pateikties. /Ps. 28:7/

Ir kāda ļauna vara, kas
cilvēkus tramda - mantas
kārība.
Bībelē lasām: „Visa ļaunuma
sakne ir mantas kārība...”
(1 Tim 6:10)
Par kritušo eņģeli zinām, ka
viņš krita, jo viņā iedegās
augstprātība un lepnība.
No kurienes iedomība un
lepnība? No kāres sagrābt savā
varā pasauli, cilvēci, kuru
Dievs brīnišķīgu bija radījis.
Tā arī par sākotnējo atkrišanu
varam teikt - ļaunuma sakne ir
mantas kārība.
Vai šī satriecošā krišana var
atkārtoties? Pavisam noteikti jā.
Tieši tādēļ Pāvils izsaka ļoti
nopietnu brīdinājumu: „Kas
grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās
bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un
pazušanā.” (1.Tim 6:9) Būsim
uzmanīgi - mantas kārība nav
tik nevainīga aizraušanās, kāda
tā sākotnēji izskatās. Tā ir
ļauna

vara, kura, cilvēku sakampjot
savā tvērienā, spēj pazudināt.
Ja neesam pakļauti šai varai,
mums jābūt no sirds pateicīgiem - tā ir Dieva žēlsirdība un
mīlestība, ne mūsu nopelns.
Bet kāds tad ir Dieva nodoms Viņa ļaudīm, skatījumā
uz laicīgo mantu?
Pāvils izsaka to tik precīzi:
„Patiesi, lielu ieguvumu dod
dievbijība ar pieticību, jo mēs
nenieka neesam pasaulē
ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums
ir barība un apģērbs, tad ar to
mēs pietiksim.” (1 Tim 6:6- 8)
Cilvēku laimīgu dara nevis
mantas daudzums, bet miers
dvēselē un skaidra sirdsapziņa.
Tas nenozīmē mantiskā ziņā
būt nabagam. Īsts, nožēlojams
nabags ir vienīgi tas, kuram
nav Kristus. Ar bagātniekiem,
kuri tomēr ir lieli nabagi, ir
pilna pasaule. Un Kristus par to
skumst.
Pāvils sirsnībā uzrunā arī
materiāli bagātos, un tā ir
glābjoša vēsts, ja to pieņem:

„Tiem, kas ir bagāti
tagadējā pasaules laikmetā,
piekodini, lai viņi nebūtu
augstprātīgi un neliktu cerību
uz nedrošo bagātību, bet uz
Dievu, kas mums dod visu
bagātīgi baudīt.” (1 Tim 6:17)
Bagātajiem no viņu pievēršanās mantai jāpāriet uz
pievēršanos Jēzum, un viss
būs labi. Viņš vislabākajā veidā
iemāca to, kā dzīvot pareizajā
līdzsvarā starp zūdošo bagātību
un to bagātību, kas paliek
mūžīgi. Arī laicīgo darbu
strādā-jot, mēs varam palikt
pievērsti Kristum, svētību un
izdošanos sagaidot no Viņa.
Apsolījums ir uzticams: „Dievs
var jums bagātīgi dot visādu
žēlastību, ka jums arvienu
ir pilnīga iztikšana un vēl
pietiekoši paliek pāri labiem
darbiem.” (2 Kor 9:8) Lūk,
Dieva griba un iespējas pilnīga iztikšana viņa ļaudīm,
un viņu kalpošana ar laicīgo
mantu tiem, kuri nonākuši
grūtībās.
Lielāka vai mazāka manta
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ir mūsu visu rokās - vai priecīgi pateicamies par to Dievam,
vai atbalstam tos, kurus piemeklējušas bēdas un trūkums?
Reiz nomira kāda kristiete.
Kad tika kārtotas viņas mantas,
vairākās vietās tika atrastas
diezgan ievērojamas naudas
summas. Viņa acīmredzot bija
krājusi kādam mērķim, pati
dzīvojot pat ļoti pieticīgi.
Atradējus šī nauda nevarēja
iepriecināt, jo tie bija rubļi, kuri
nebija pārvērsti latos. Papīrīši,
kuriem nu nebija nekādas
vērtības.
Skumji, ka vērtība, kuru
varēja lietot un ar kuru varēja
sniegt palīdzību citiem, netika
izmantota.
Mantu Dievs mums devis, lai
to ar pateicību lietojam un
kalpojam ar to arī citiem.
Pļaujas svētki ir laiks,
kurā Dievs mums to no jauna
atgādina, lai mūs pasargātu
no lielas nelaimes, kas nāk, ja
pieķeramies mantai.

Sirsnībā,
mācītājs Erberts
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Ceturtdien, 18. oktobrī pl. 18.00
GLS videolekcija Jēzus draudzē:
Bils Haibelss, "Svētā neapmierinātība"

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT
Vadītāju konference 2012
23. un 24. novembrī Rīgā notiks Global Leadership Summit (GLS) konference, kas visdažādāko
jomu vadītājiem piedāvā unikālu iespēju mācīties
no pasaules izcilākajiem līderiem. Aicinam jūs uz
ievadlekciju Jēzus draudzē!
VADI VIETĀ, KUR ESI
Vairāk: www.glslatvija.lv

20 gadu sadarbība Latvijas un Lībekas
iecirkņa draudzēs
1992. gadā Lībekas iecirkņa
draudzes uzsāka sadarbību ar
Latvijas luterisko Baznīcu. Šo gadu
laikā ir izveidojušies skaisti un
svētību nesoši kontakti abu Baznīcu
starpā.
LELB Diakonijas Centrs un mūsu
draudze saņēma ielūgumu š.g. augusta
nogalē viesoties Lībekā, lai piedalītos šai
gadskārtai veltītos svētkos. Uzturēšanās
laikā mums tika dota iespēja tikties
ar māsu draudžu pārstāvjiem un to
organizāciju darbiniekiem, kuri šajos
gados ir ziedojuši savu produkciju, lai
atbalstītu Latvijas draudžu darbu. Mums
bija brīnišķīga iespēja pateikties par viņu
ieguldīto mīlestību, laiku un līdzekļiem.
Satiekoties klātienē, mēs izmantojām
iespēju pastāstīt, cik nozīmīgu darbu viņi
iegulda draudžu diakonijas darbā.
Svētku izskaņā tika svinēts pateicības

dievkalpojums, kura noslēgumā Diakonijas Centra vadītāja Inta Putniņa
izteica pateicību un pasniedza Rīgas
Domes „Atzinības rakstu” par ilggadīgu
sadarbību un līdzekļu ieguldījumu Latvijas maznodrošināto iedzīvotāju labā
mūsu mīļajam mācītājam Helmutam
Braueram. Mācītājs savā uzrunā pateicās
Dievam par viņam uzticēto kalpošanu
un noslēdza savu uzrunu ar vārdiem :
„Mēs (Lībekas Baznīca) nevaram palīdzēt
visiem Latvijas cilvēkiem, bet esam
priecīgi palīdzēt tiem, kuri var palīdzēt
citiem.”
Lai Dievs svētī tālāku sadarbību abu
Baznīcu starpā.
Draudzes Diakonija sirsnīgi pateicas
Palīdzības projekta dalībniekiem par šī
projekta vērtīgo ideju un labo izpildījumu. Vēlam Dieva svētību un izturību projekta tālākā īstenošanā. Diakonijas vārdā
Ilze Kolma un Jolanta Cukure

Sadraudzība
8. septembrī Jēzus draudzes diakonijā
viesojās 17 diakonijas vadītāji un darbinieki no Sēlpils iecirkņa. Tikšanās reizē
pārrunājām un dalījāmies pieredzē diakonijas darba organizēšanā. Sarunās par
diakonijas darbu draudzēs, secinājām,
ka darba lauks var būt atšķirīgs(jo mūsu
draudzes atrodas atšķirīgas Latvijas
vietās), bet mīlestība un rūpes par
cilvēkiem, kuri mums doti līdzās, ir
vienas un tās pašas – ieraudzīt un palīdzēt savam tuvākam.
Apmaiņas programmā (EDYN Ecumenical Diaconal Year Network) mūsu
draudzē savu kalpošanu uzsāk Aline
Mayr no Ulmes (Vācija). Viņa ir jauna
un jauka meitene, kura kalpos draudzes
diakonijā, bērnu dārzā „Jēriņš” un Rīgas
Kristīgas vidusskolas brīvā laika centrā
„Jota”. Savā brīvā laikā labprāt iesaistīsies draudzes jauniešu darbā.

Anete – Tik daudz
Pēc 15 radošiem gadiem beidzot
klajā ir nācis latviešu dziesminieces un
kristīgās mūziķes Anetes Kozlovskas
pirmais albūms.

Tā atvēršanas svētki notika
5.augustā. Līdz šim ir bijuši vairāki
demo ieraksti dažādos radošos sastāvos
(piemēram, Palm un Tramplīni), kur arī
varējām dzirdēt Anetes balsi, tomēr
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šis ir pirmais albūms, kurā dzirdam
tieši Anetes dziesmas. Albūmā ir
iekļautas 12 dziesmas un tās ne tuvu
nav visas, ko Anete ir sacerējusi. Bet
klausītājiem par prieku ir iekļautas
jau sen un labi zināmās dziesmas kā
Naktstauriņš, Skumjas ir dumjas, Vai
tiešām un albūma tituldziesma – Tik
daudz smieklu. Ierakstā ir piedalījušies
daudz draugu, atbalstītāju un mūziķu,
tai skaitā arī kora Mūza meitenes, tomēr
katrs skaņdarbs ir ļoti izjusts – nekur
nekas nav par daudz, ne arī kaut kas
pietrūktu. Uzreiz gribu brīdināt – šis nav
pielūgsmes vai tipiskas kristīgās mūzikas
disks, tas ir ļoti izjustas, romantiskas,
trauslas un mieru izstarojošas mūzikas
disks. Caur šo mūziku Anete savā veidā
dod liecību par Dievu, kā Viņu ir iepazi-

nusi. Dziesmu teksti ir ļoti vienkārši un
pat ja netiek lietots vārds „Dievs” vai
cita kristīgā leksika, ir viegli saprast, par
ko dzied Anete.
Jauka, rotaļīga dziesma ir Ezītis miglā,
kas stāsta par to, kā Dievs mūs ir atradis
kā ezīšus miglā un atvedīs mājās.
Varbūt kādam lietainajās rudens
dienās patiks vienkāršais teksts no
dziesmas Skumjas ir dumjas:
Ārā līst. Lietus atnes skumjas. Iekšā
līst, bet skumjas ir dumjas.
Neļauj lietum sirdī nākt, jo Dievam
sāp. Par mūsu skumjām Viņam ļoti, ļoti
sāp.
Kad mūsu sirdis sāp, Viņa sirdī gāž.
Zane Leja

KO ES MĪLU? ... JEB REFORMĀCIJA MŪSDIENĀS
Ja mēs domājam par luteriskajām
baznīcām pasaulē, kurām vajadzētu būt
luteriskās reformācijas mantiniecēm
mūsdienās, tad varam secināt, ka tās
ir ļoti atšķirīgas ne tikai savās ārējās
izpausmēs, bet, kas daudz svarīgāk,
atšķirīgas arī pēc satura. Līdz ar to,
lai runātu un domātu par reformāciju,
ieklausīsimies, ko Jēzus saka, uzrunājot
Efezas draudzi: “... Man pret tevi ir tas,
ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību.
Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis;
atgriezies un dari pirmos darbus.” (Atkl.
2:4,5) Viņš pirms tam uzskaita daudzas
labās lietas, kuras draudze ir darījusi - tā
ir pārbaudījusi maldu mācītājus, izcietusi
pārbaudījumus, kas saistās ar Kristus
apliecināšanu pasaulē –, kā arī uzslavē
to, ka draudze ienīst Nikolaītu1 darbus,
kurus arī pats Jēzus ienīst. Bet Jēzus
draudzei pārmet, ka tā ir atstājusi savu
pirmo mīlestību.
Mīlot mūs, Dievs pasaulei dāvā Savu
Dēlu (Jņ. 3:16), Jēzus mūsu dēļ iet
krusta nāvē (Jņ. 15:13), un Viņš arī
norāda, ka pēc mīlestības mūsu starpā
pazīs, ka esam viņa mācekļi (Jņ. 13:35).
Arī apustulis Pāvils raksta, ka viņš bez

mīlestības ir nekas (1. Kor. 13:3), jo tā
ir pilnības saite (Kol. 3:14), kas mūs
satur kopā. Arī pats Jēzus, atsaucoties
uz Vecās Derības tekstiem, norāda, ka
augstākais bauslis bauslībā ir mīlēt Dievu
pāri visam un savu tuvāko kā sevi pašu
(Mt. 22:37-39). Protams, ka mēs paši
no sevis nespējam patiesi mīlēt, bet šī
mīlestība izriet no Dieva mīlestības pret
mums, kā to raksta apustulis Jānis:
“mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.”
(1. Jņ. 4:19). Protams, kad Bībele runā
par mīlestību, tā galvenokārt runā par
mīlestību, kas ir saistīta ar mērķi, ne
tik daudz ar sajūtām. Jo, ja domājam
par Jēzu Kristu pie krusta, tad mēs
varam redzēt, ka tīri sajūtu līmenī Viņš
piedzīvoja neiedomājas ciešanas, tai
skaitā pilnīgu atstumtību no Dieva (Mt.
27:46), bet, neskatoties uz šīm sajūtām,
Viņš piepildīja savu mērķi - Viņš izpirka cilvēces grēkus. Tāpat arī mūsu
mīlestība uz Dievu un tuvākajiem bieži
var būt saistīta ar kādām grūtībām,
izaicinājumiem vai pat reālām ciešanām,
bet tas nedrīkst mainīt mūsu mīlestības
mērķi.
Tātad šo Kristus pavēli atgriezties pie

pirmās mīlestības paturot prātā, mēs
varam teikt, ka patiesā reformācija
notiek, kur draudzes locekļi, draudzes
un baznīca kopumā paklausa šai
pavēlei un atgriežas pie šīs pirmās
mīlestības. Atgriešanās sākas ar sava
patiesā stāvokļa ieraudzīšanu, grēku
atzīšanu, nožēlošanu un sava dzīves
ceļa izmainīšanu. Zīmīgi, ka Jēzus šo
aicinājumu atgriezties attiecina uz katru
individuāli: “kam ausis, tas lai dzird, ko
Gars saka draudzēm: tam, kas uzvar, Es
došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva
paradīzē.” (Atkl. 2:7) Tātad atgriezties
pie pirmās mīlestības ir mūsu katra
atbildība, neskatoties uz draudzi vai
baznīcu, kurā esam.
Kopsavilkumā varam teikt, ka
mūsdienās reformācija sākas tur, kur
draudzes loceklis nostājas Dieva priekšā
un uzdod sev jautājumus - Ko es mīlu?
Vai tas ir Kristus? Kas ir tās lietas, kas
man traucē mīlēt Kristu ar visu savu
sirdi, dvēseli un prātu? – un, godīgi uz
tiem atbildot, tad atgriežas pie pirmās
mīlestības.

Kārlis Irbe
Nikolaīti - 1. gs. maldu mācības sekotāji, kuri
īpaši izcēlās ar netiklības piekopšanu.
1

KAS JAUNS SVĒTDIENAS SKOLĀ?
Kad pienāk otrdiena,
tad jau no paša rīta
man priecīgs prāts,
jo vakarā ir skola citādāka.*
Otrdienas vakari Jēzus baznīcā
jau vairākus gadu desmitus pieder
bērniem, un tā ir arī šajā mācību gadā.
4. septembrī tika uzsākts jaunais un
kārtējais Svētdienas skolas mācību gads,
kura atklāšanā piedalījās skolotāji, bērni
un vecāki. Šogad Dieva Vārdu bērniem
mācīs 17 skolotāji, 3 (bet varbūt tomēr
4) skolotāji rūpēsies par vecāku zināšanu
papildināšanu, un 3 skolotājas gādās par
to, lai bērnu korītis šogad varētu godam
atzīmēt apaļo 20. gadu pastāvēšanas
jubileju un turpināt tā darbību.
Es skolā eju mācīties
un ar draugiem satikties,
bet šajā skolā satiekos
ar savu Draugu Jēzu.*
Šī Svētdienas skolas mācību gada
vadmotīvs būs Jēzus kā bērns. Lūkas

evaņģēlija 2. nodaļas 40.-52. pantā mēs
lasām, ka Jēzus jau divpadsmit gadu
vecumā bija „stiprs garā, pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar Viņu”.
Viņš labprāt pavadīja laiku kopā ar
mācītājiem, „tos klausoties un tos
jautājot. Un visi, kas Viņu dzirdēja,
iztrūkušies brīnījās par Viņa saprašanu
un Viņa atbildēm”. Pēcāk mazais Jēzus
bija „paklausīgs, pieņēmās gudrībā,
augumā un piemīlībā pie Dieva un
cilvēkiem”. Arī mēs mācīsimies tādi būt.
Mēs mācīsimies arī to, kā ir jāuzvedas
Dieva namā, jo ļoti bieži skriešana un
pārmērīga trokšņošana traucē pilnvērtīgi
sajust stiprinošo un dziedinošo Dieva
mīlestību.
Var dzīvē noderēt, nudien,
ja proti angliski “Labdien”,
bet cik daudz vairāk
noder tas, ka pazīt varu Jēzu!*
Šis mācību gads ir brīnišķīgs
apliecinājums Dieva plāna esamībai, jo
Dievs ir devis stiprinājumu daudziem

skolotājiem turpināt kalpošanu Svētdienas skolās, Viņš ir aicinājis kalpošanā
jaunus skolotājus. Īpaši liels prieks ir par
bērnu korīti un tā jaunajām skolotājām
Alisi un Vinetu. Talantīgā Guna ir radījusi
ļoti daudz zīmējumu, kas palīdz veidot
Svētdienas skolas vizuālo tēlu, turklāt,
pateicoties viņai, Ezītim šogad ir pievienojis kuplastains draugs Vāverēns. Par
muzikālo noskaņu rūpējas Kārlis un viņa
draugi. Protams, nedrīkst aizmirst arī
par tehniskajiem palīgiem, kas gādā, lai
viss būtu labi redzams un labi skanētu.
Visu šo cilvēku atsaukšanās aicinājumam
kalpot Svētdienas skolā ir Dieva brīnums!
Katrs no viņiem kalpo ar tām īpašajām
dāvanām, ko Dievs viņiem ir devis. Un
visi šie cilvēki piedalās Dieva īpašā plāna
īstenošanā – bērnu iepazīstināšanā ar
Trīsvienīgo Dievu un Svētajiem Rakstiem.
Uzmini, kas tā par skolu!
Uzmini, kas tā par skolu!
Uzmini!
Svētdienskola!*
Vita Rudzīte
* Teksta autore: Anda Miķelsone
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2012. gada 26. augustā Mežparkā
norisinājās labdarības maratons Nike
Riga Run sadarbībā ar projektu „Mazajām sirsniņām”. Šis projekts apvieno
bērnus ar sarežģītām, smagām saslimšanām un nopietnām diagnozēm. Viņi ir
īpaši mazuļi, kuriem ir īpašas vajadzības
un nepieciešamība pēc aprūpes. Šoreiz
Nike Riga Run mērķis bija palīdzēt 16
bērniem, kuriem nepieciešams nedaudz
vairāk kā 20 000 latu, lai spertu vismaz
soli tuvāk dienai, kad nostāsies uz
savām kājām.
Mūsu ikdienā vārdiņš ‘labdarība’
parasti izpaužas kā ziedojumi,
kas, protams, ir labi un jauki,
tomēr
bieži
vien
diezgan
bezpersoniski. Un tā nu Ivetai
Radiņai-Liepkaulai radās doma,
ka vajadzētu izveidot draudzes
stafetes komandu Nike Riga
Run
maratonam,
savākt
cilvēkus, kas reāli iesaistītos
labdarībā, dodot no sevis ko
vairāk – savu laiku un enerģiju.
Jo Jēzus Kristus teica: „Nevienam
nav lielākas mīlestības kā šī, ja
kāds savu dzīvību nodod par saviem
draugiem” (Jāņa 15:13). Tas nenozīmē,
ka mums būtu jāmirst, lai izrādītu
mīlestību pret saviem draugiem.
Mēs nododam savu dzīvību katru
dienu, kad mēs pirmajā vietā liekam
kāda cita cilvēka vajadzības, veltam
savu laiku un uzmanību otram, ar vārdu
„draugi”, kas minēts šajā Rakstu vietā,
saprotot ikvienu satikto cilvēku, jo Jēzus
mums arī ir pavēlējis mīlēt citam citu.

Un šo mazo bērnu vajadzības jo īpaši
uzrunāja sirdi.
Sākotnēji paredzētās vienas vīriešu
komandas un dažu individuālo skrējēju
vietā, par skrējienu izrādīja interesi
daudz vairāk cilvēku – bija divas vīriešu
komandas, viena sieviešu komanda un
individuālie
skrējēji, no

kuriem
pat daži
skrēja gan 10km maratonu, gan stafetes
skrējienu komandā. Turklāt bija sanākuši
arī daudzi atbalstītāji. Un galu galā šo
brīnišķīgo savu spēku ziedošanu noslēdza
kopēja laika pavadīšana un grilēšana pēc
skrējiena. Un atkal pierādījās, ka šāda

kalpošana un labdarība nes svētību arī
pašam darītājam, jo dalībnieku emocijas
bija vairāk nekā labas. Jau gaidot startu
un lūkojoties mazo bērniņu sejiņās,
daudzus pārņēma tāda neaprakstāma
līdzjūtība, kas ieurbās līdz sirdij. Un
visi kā viens pēc skriešanas varēja
teikt, ka šī labdarība bija svētīga un
nozīmīga. Jo, lai arī sākumā varētu
šķist, ka saujiņa cilvēku neko daudz
jau nemaina, patiesībā darbs, kas ir
šķietami neiespējams vai maznozīmīgs
viena cilvēka spēkiem, kļūst daudz
vieglāks un nozīmīgāks, kad
tā paveikšanā iesaistās citi ar
tādu pašu mērķi. "Diviem ir
labāk nekā vienam būt, tāpēc
ka viņiem tad iznāk labāka
alga par viņu pūlēm.... un
trīskārtēju auklu nevar tik drīz
pārraut" (Salamans mācītājs
4:9-12).
Kā redzam, palīdzēšana
var būt ļoti dažāda. Bet svarīgi
jau nav, cik mēs dodam vai ko
dodam, bet gan kā mēs to darām.
Jo priecīgu devēju Dievs mīl. Un
mīlestība ar labdarību un žēlsirdību
ir visciešākajā saiknē – grieķu ‘agape’
tulkojams gan kā ‘mīlestība’, gan
‘žēlsirdība, labdarība’. Un tieši tāpēc Nike
Riga Run mūsu draudzes skrējējiem nesa
tādu svētību – jo viņi bija mīlestības pilni
un priecīgi devēji, kuri varēja izbaudīt
labu darīšanas atgriezenisko saikni, kur
paša darbu svētība tiek atstarota kā no
spoguļa.

Paula Feldmane

Drosme kalpot dodot labāko
"Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek
pie sēšanas" Salamans mācītājs 11:4
Dievs sagaida, ka tu darīsi to, ko tu
vari, ar to kas tev ir un tur, kur tu esi.
Mēģināt darīt vienmēr ir vairāk nekā
tikai sapņot par darīšanu.
Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki
neuzsāk kalpošanu, ir bailes, ka nebūs
tik labi, lai būtu vērts darīt. Un tas
parāda, ka cilvēks ir iekritis melos Dievs lieto tikai īpašus cilvēkus ar
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īpašām spējām.
Tā nav!
Dievs sagaida, ka mēs dodam to
labāko no tā, kas mums ir. Īsts kalps
neattaisnojas, neatliek un negaida uz
labākiem apstākļiem. Īsts kalps nekad
nesaka: "Gan kādu dienu" vai "Kad
mainīsies šis vai tas". Kalps vienkārši
dara to, kam ir jābūt izdarītam!
Bībele saka: "Kas nepārtraukti novēro
vēju, tas netiek pie sēšanas" Salamans
mācītājs 11:4

Varbūt ir dzirdēts: "Ja to nevar izdarīt
izcili, tad nedari to vispār".
Tas nav korekti teikts! Mēs to nedarām izcilībai, bet Dievam. Bieži vien kad
mēs uzsākam kādas lietas, tās sanāk
diezgan švaki - bet tas ir veids kā mēs
mācāmies.
Kalpošanai nav jābūt perfektai, lai
Dievs to lietotu un svētītu! Un tomēr Dievs no mums sagaida labāko - labāko,
kas katram ir!
sagatavots pēc R. Warren materiāliem

navu ielā 118. Tur remonts sen nebija ticis veikts, un skats,
kas atklājās ienācējam, nepārprotami lika to manīt. Līdz šim
draudzei nebija iespēju kaut ko darīt lietas labā. Ar Palīdzības
projekta darba uzsākšanu situācija mainījās. Meklētie cilvēki,
"Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai
rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu." Sal.pam. 3:27
Droši vien ikviens no mums kādreiz dzīvē ir lūdzis palīdzību.
Praktisku palīdzību, kur bez dažiem spēcīgu roku pāriem neiztikt. Mēs gribam izdarīt ko labu un svētīgu, taču atduramies
pret mūsu pašu fizisko nespēku. Šādās situācijās ir labi, ja
blakus ir kāds, kas gatavs palīdzēt. Ar šādu mērķi nu jau trešo
mēnesi darbojas Palīdzības projekts - mūsu draudzes cilvēku
veidota komanda, kas nebaidās pavisam burtiski sasmērēt
rokas, lai izdarītu ko lielu.
Viens no daudzajiem labajiem darbiem, ko Palīdzības
projekts ir veicis, ir saistīts ar kampaņu "Par dzīvību", kas
aizstāv ikviena bērna tiesības piedzimt - tātad arī to bērnu,
kurus vecāki dažādu iemeslu dēļ nav gribējuši. Latvijā dienā
tiek medicīniski pārtrauktas vidēji 27 grūtniecības, kas nozīmē
27 nogalinātus cilvēkus. Lai vērstu uzmanību uz šo situāciju, šā
gada 10.septembrī Vecrīgā, Kaļķu ielā, tika atklāta mākslinieces
Ievas Riekstiņas instalācija "Par dzīvību". Instalāciju veido 27
mazu bērnu skulptūras - viena par katru dienā izdzēsto dzīvību.
Katru skulptūru papildina kāda abortu upura dzīvesstāsts. Šo
instalāciju uzstādīja Palīdzības projekta komanda. Viņi ziedoja
savu brīvo laiku, lai piepildītu šo ieceri un, kas zina, varbūt tieši
šādā veidā izglābtu kāda maza cilvēciņa dzīvību. "Instalācijas
mērķis no paša sākuma bija nevis kādu nosodīt vai uzspiest
konkrētu viedokli, bet gan aicināt cilvēkus uz pārdomām. Bija
vēlme radīt ko tādu, kas liktu garāmgājējiem, kas devušies
savās ikdienas gaitās, apstāties un brīdi izrauties no savām
personīgajām ikdienas rūpēm," - šādi Ievu Riekstiņu citē
Apriņķis.lv. Mazie, pelēkie akmens bērniņi aicina sabiedrību
ieraudzīt abortu nodarīto postu - salauztos cilvēkus, izjukušās
dzīves un izdzēstās nevainīgu bērnu dzīvības.

Instalācija "Par dzīvību" ir vienreizējs pasākums, taču
Palīdzības projekts darbojas arī citur - galvenokārt savās mājās,
Jēzus draudzē. "Palīdzības projekts izveidots ar mērķi sniegt
praktisku palīdzību citiem cilvēkiem - vispirms jau mūsu
draudzes ietvaros, bet vēlāk, ja Dievs dos, arī citās Latvijas
draudzēs," saka Rolands Kalniņš, viens no idejas iniciatoriem.
Nodošanos šim mērķim Palīdzības projekts jau ir pierādījis,
veicot remonta darbus kādā dzīvoklī mūsu draudzes namā Dzir-

kas varētu atdot noplukušajām sienām sākotnējo spožumu,
bija atrasti. Kopā viņi ziedoja daudzas stundas, lai draudzes
diakonija varētu iegūt jaunu, skaistu vietu, ko izmantot
dažādiem mērķiem. Pirmais cilvēks, kas varēs baudīt
Palīdzības projekta darba augļus, ir kāda vidusskolas absolvente no Vācijas, kurai nepieciešama kāda vieta, kur apmesties. Viņa plāno studēt sociālās zinātnes un gadu pavadīs
Latvijā, lai kā brīvprātīgā darbiniece piedalītos darbā ar
bērniem un veciem cilvēkiem.

Palīdzības projekts nav algots darbaspēks un nekādu
samaksu nesagaida. Tā vienkārši ir cilvēku grupa, kas ir
gatava palīdzēt, ziedojot savu laiku un savu darbu to cilvēku
labā, kam šāda palīdzība ir nepieciešama. Piemēram, projekts
ir palīdzējis kādai draudzes māsai, kura vairs nespēja rūpēties
par sava vīra kapa vietu. Palīdzības projekts devās uz turieni,
lai sakoptu šo vietu. "Projekta darbaspēks sastāv no brīvprātīgajiem," uzsver Rolands Kalniņš. "Ikviens, kurš jūt aicinājumu piedalīties šāda veida kalpošanā, ir gaidīts Palīdzības
projekta komandā." Katrs jaunais dalībnieks saņem informāciju par ieplānotajiem palīdzības darbiem, lai varētu
izvēlēties sev atbilstošāko darbu piemērotākajā laikā.
Pieteikties zvanot 29491755 vai sūtot e-pastu uz adresi
palidzibasprojekts@jezusdraudze.lv.
Vairāk informācijas par projektu var atrast adresē
http://facebook.com/PalidzibasProjekts.

Augusts Kolms
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Šogad Vidzemes bērniem skolas gads ir iesācies mazliet savādāk
Lelba jaunatnes nozares projekts “būsim gudri!”
No divriteņiem līdz mugursomām! 2010. gadā LELBA
(Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā) realizētais
labdarības projekts „Lai rit!” tiešām bija Dieva svētīts, jo tas
labi izdevās. Latgalieši saņēma 212 divriteņus, ar kuriem nu
var doties uz veikalu pēc maizes, pie ārsta vai uz skolu. „Lai
rit!” projekta veiksmīgais iznākums iedeva lielu iedrošinājumu
nākamajam projektam. Jaunā projekta ideja dzima Amerikas
latviešu jauniešu vidū Garezera vasaras vidusskolā. Jauniešus
uzrunāja doma, ka bieži Latvijas bērniem pietrūkst nepieciešamais, lai varētu mācīties. Tieši tā mērķa vadīts, radās
projekts „Būsim gudri!” Šoreiz atbalsts tika dots Vidzemes
trūcīgajiem bērniem.
Pirmo reizi projekts „Būsim gudri!” tika izsludināts 2011.
gada oktobrī. Drīz pēc tam visā Ziemeļamerikā, LELBA draudzēs, sākās ziedojumu akcija. Lielākā daļa ziedojumu ienāca
interesantā veidā – spēlējot prāta asināšanas spēles, kas
saistās ar gudrības tēmu. Spēles jautājumi bija par Latvijas
ģeogrāfiju un vēsturi, Bībeli un baznīcu, Ulmaņlaikiem un
pasakām. Tika noturētas 10 spēles dažādās ZA pilsētās.
Pirmā spēle tika spēlēta janvāra mēnesī Mineapolē, kur
ienāca $1,600. Tas bija labs sākums! To ielikām Dieva rokās,
un šī nauda vairojās līdz pat $46,000 ($10,000 no LELBA
Palīdzība Latvijai nozares). Pateicamies visiem ziedotājiem,
kas juta aicinājumu palīdzēt Vidzemes bērniem! Līdz šim esam
atbalstījuši Vidzemes bērnus ar $43,000, vēl paliek $3,000
kasē, ar ko varēsim vēl kādus bērnus atbalstīt. Ir gaidāma vēl
viena prāta asināšanas spēle Milvokos 30. septembrī.
Projekts tika atklāts ar ceturtdienas dievkalpojumu Jēzus
draudzē. Atbalsts tika izdalīts misijas brauciena laikā, šogad no
23. līdz 30. augustam, kad septiņi jaunieši no Amerikas un

Latvijas sanāca kopā, lai apbraukātu Vidzemi. Komandā
piedalījās Laura Kontere un Māra Treiberga no Mineapoles –
St. Paulas draudzes, Indra Ekmane no Sietlas draudzes, Elīna
Doze un Rūdolfs Ceipe no Rīgas Jēzus draudzes, projekta
vadītāji diakons Dāgs Demandts ar sievu Ediju. Kopumā tika
atbalstīti 160 bērni. Lai uzzinātu, kuros novados ir lielāka
vajadzība pēc atbalsta, sadarbojāmies ar Latvijas Pašvaldību
savienību. No šīs informācijas nolēmām atbalstīt bērnus no
23 Vidzemes lauku pagastiem un pilsētām: Vaive, Rāmuļi,
Ļaudona, Liezēre, Prauliena, Jaunanna, Anna, Kalncempji,
Zeltiņi, Alsviķi, Jaunlaicene, Ērģeme, Kārķi, Vijciems, Strenči,
Rūjiena, Naukšēni, Jeri, Umurga, Augstroze, Straupe, Rauna,
Dzērbene.
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Sadarbojāmies ar deviņām LELB (Latvijas evaņģēliski
luteriskā baznīca) draudzēm, kā arī ar Madonas iecirkņa
diakonijas centru un vairākiem sociālajiem dienestiem.
Iepriekš tika noskaidrotas katra bērna vajadzības, lai tiem,
kam, piemēram, jau bija sagādāta mugursoma, tās vietā
varētu dot kaut ko citu. Vienam bērnam atbalsts tika
pasniegts apmēram 150 Ls vērtībā. Tika izsniegta 101
mugursoma, katrā mugursomā nepieciešamie piederumi, 68
brīvpusdienas visam 2012./2013. mācību gadam, kā arī
dāvanu kartes grāmatnīcās un sporta veikalos, lai varētu
iegādāties sporta tērpus un apavus. Pieciem jauniešiem,
kas mācīsies arodskolās, sniedzām atbalstu stipendiju veidā
(500 Ls vērtībā katram). Komanda pavadīja ļoti svētīgu laiku,
apdāvinot bērnus, kā arī pavadot vismaz divas stundas katrā
punktā, kur kopā tika dziedātas dziesmas, spēlētas spēles un
baudīti labumi, ar ko mūs cienāja. Rudīte Kumsāre, Madonas
diakonijas koordinātore, norādīja: „Ļoti augsti vērtēju ne tikai
LELBA īstenoto projektu, bet arī veidu, kā tika organizēts
pasākums. Manuprāt, tas bija pirmais, kurā piedzīvoju tik
sirsnīgu komunikāciju starp devējiem un saņēmējiem.” Katrā
vietā tika noturēts svētbrīdis ar uzrunu un lūgšanu. Bērni
saņēma kartīti ar Tēvreizes vārdiem, lai mēs visi, arī tie, kas
Tēvreizi nezina, varētu vienoties kopīgā lūgšanā. Kā arī bērni
pusaudžu vecumā saņēma Bībeli. Mēs kopā pateicāmies
Dievam!

25. augustā projekta ietvaros tika organizēts misijas
pasākums Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kur no trīs
kaimiņu pagastiem tika atbalstīti 13 bērni. Šis pasākums bija
liels izaicinājums, jo Jaunannas pagasts izveidojās kā Pededzes
kolhozs Padomju laikos, kur Dieva vārds bija svešs. Atklāti par
to pirmo reizi tika sludināts tieši šajā pasākumā. Taču Dievs
vadīja, un cilvēki tiešām sanāca, lai būtu kristīgā kopienā.
Jutām, ka ļaudis kaut ko meklē, tāpēc mums bija aicinājums
iesēt šo sēklu. Kopā bijām 122. Pasākumā piedalījās slavētāji
no Rīgas Jēzus draudzes Valta Mazura vadībā un sludināja
Daniēls Godiņš. Pateicība visiem, kas kalpoja! Tālāk ieliekam to
visu Dieva rokās.
Projekta izdale prasīja daudz spēka un enerģijas. Jutām, ka
Dievs mums to deva, jo citādi šis viss nebūtu iespējams. Dieva
klātbūtne bija liels stiprinājums, lai varētu kalpot. No komandas 5 jauniešiem šī bija pirmā reize tāda veida kalpošanā.
Pieredze, kas tagad ir iegūta, noteikti ir atvērusi jaunas iespējas šajos jauniešos. Vēlos noslēgt ar vārdiem, kas bija uzdrukāti uz mūsu komandas T-krekliem: Neaizmirsīsim labu darīt
un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Ebr.13:16
LELBA Jaunatnes nozares vadītājs
Diakons Dāgs Demandts + sieva Edija

1. Kā Tu saproti šī mēneša tēmu - "palīdzēšana"?
Es to saprotu tā, ka nedrīkst pagriezt muguru kādam, kam ir vajadzīga mūsu palīdzība. Dažreiz
ir pašam jāpamana, ka kādam nepieciešama palīdzība vai drauga plecs, jo lūgt pēc palīdzības
ir grūtāk nekā piedāvāt to. Un ir svarīgi sniegt palīdzību, negaidot neko pretī.
2.Vai Tu pats kādreiz iesaisties kādos lielākos palīdzēšanas darbos - labdarības
pasākumos - vai ziedo kādiem projektiem?
Vispār jā. Šovasar augustā piedalījos labdarības projektā ''Būsim gudri'', kur braukājām pa
Vidzemi un atbalstījām bērnus praktiski ar skolas lietām utml. Un ikdienā sanāk iemest naudiņu
veikalos pie ziedojumu kastītēm.
3. Pēdējā laika liecība/piedzīvotais saistībā ar palīdzēšanu (kā Dievs darbojies caur
cilvēkiem, kuri palīdzējuši Tev vai kādam citam)?
Nu, pēdējā visspilgtākā liecība ir no projekta '' Būsim gudri ''. Kā Dievs palīdzēja Ziemeļamerikā savākt naudu, lai varētu atbalstīt
Vidzemē dzīvojošos bērnus, kuriem iet grūti. Lai viņi vispār varētu uzsākt skolas gaitas.
4. Vai ir kāds Bībeles pants, kas uzrunājis un devis impulsu kādam palīdzēt?
„Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet,
tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo
ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” (Lk. 6:36-38)
5. Kā Tu izjūti, redzi palīdzēšanas sniegto svētību?
Es vienmēr esmu domājis, ka, palīdzot kādam citam, tu palīdzi arī sev, bieži vien Dievs ar nodomu ir devis to cilvēku, kuram mēs
palīdzam, lai mums palīdzētu sevi pilnveidot, un īstenībā tas cilvēks mums ir palīdzējis vairāk nekā mēs viņam. Un, protams, ir tā
labā sajuta, ka esi kādam palīdzējis, ir gandarījums.
Paula Feldmane

NĀC
UN
DARI!
SKAIDRĪTE MEŽECKA
Skaidrīte uzskata, ka patiesībā nevis
mēs kalpojam Dievam, bet Dievs kalpo
caur mums, pirmkārt jau ar nākšanu
uz Zemes caur Jēzu. Dievs ir tas, kas
viņas dzīves laikā darbojies caur citiem
cilvēkiem, lai mācītu pieaugt ticībā un
izpratnē. Piemēram, viņas ārsta prakses
laikā Dievs parādīja, ka amatiem nav
jēgas, taču, ja tomēr Dievs pieļauj kādam
augstu amatu, tad tam ir noteikts uzdevums. Mūsdienās, kad sabiedrībā pati rada
savu vērtību sistēmu un tai ļoti svarīgs ir
cilvēka statuss, cilvēki kļūst par sava tēla
vergiem – tēlo savu amatu, statusu, uzliek
maskas. Cilvēkiem ir bail sevi atklāt, atzīt,
ka viņi ir vienkārši cilvēki, taču Dievam
neeksistē mūsu šķietamie statusi, viņa
priekšā mēs visi stāvam vienādi. Skaidrīte
atzīst: „Cik jauki ir cilvēki, kad viņiem
nokrīt maskas!” Cilvēki grib dzirdēt Dieva
Vārdu – jo augstākus amatus viņi ieņem,

jo šķietami atturīgāki viņi ir, taču mūsu
pienākums ir viņus atkausēt. Cilvēki mūsos
pamana Jēzus klātbūtni, savukārt mums
uz katru cilvēku jāskatās kā Jēzus atnestu. Ārsts ir Dieva instruments, izredzēts
kalpošanai. Bez Dieva sūtības šis instruments nedarbojas. Ja Dievs nesvētī ārsta
darbu, tad ārsts pats neko nevar izdarīt.
Ārsts iet ceļu kopā ar savu pacientu
cauri slimībām, sāpēm un ciešanām –
„Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit
Kristus likumu” (Gal. 6:2). Viņš nes daļu
no sava pacienta smagās nastas, pats šajā
ceļā sadegot.
Ārsta sūtība ir īpaša ar to, ka veselības
grūtībās nonākuši cilvēki ir vairāk atvērti
Dievam un ārsts spēj atklāt pacienta dzīves
un pasaules patieso jēgu. Tas ir brīdis, kad
cilvēks nonāk pie atziņas, ka neko nevar
pats no sevis, ka var tikai Jēzus. Šādā brīdī
cilvēks atsakās no sevis paša izveidotā
tēla, ko veidojis visu mūžu, lai atbrīvots un
vienkāršs nostātos Dieva priekšā.
Paldies Skaidrītei par ilggadējo kalpošanu gan draudzē, gan profesionālajā
dzīvē, un šoreiz aicinājums skanēs mums
visiem darīt tās lietas, kurās Dievs mūs
licis un uz kurām aicinājis: „Tad nu
nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā
mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu,
kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem,
bet sevišķi ticības biedriem” (Gal. 6:9-10).

SOLĪJUMS
Es ievelku elpu no šīs dzirksts,
Kas starp acīm man uzliesmo,
Kā tāds neredzams pirksts,
Tā ierakstīja manī pārciesto.
Un tālumā skanēja tādas gaudas,
Nevis dziļu skumju sauktas,
Nē, tādas itin kā aiz baudas,
Neslēptas un nepārtrauktas.
Tu jau nezini, cik jūdžu braukts,
Lai tiktu prom no šīs melu šalts,
Cik reižu gan nav atpakaļ saukts...
Bet man priekšā viss ir balts.
Un man tas mazliet sāp,
Jo kauns, ka es tik tumša,
Bet zinu es, kā augstāk kāpt,
Jo mani tīra Viņa dvaša.

Paula Feldmane

Baiba Nevarževska
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HRONIKA
No 14.-16. septembrim Rute Bikše viesojās Lībekas Sv. Marka draudzē sakarā ar
Lībekas pilsētas un tās sadarbības draudžu 20 gadu jubileju. Priecājamies, ka šos 20 gadus
esam varējuši būt māsu draudžu attiecībās ar Sv. Marka draudzi Lībekā!
No 10.-22. septembrim mācītājs Erberts Bikše piedalījās mācītāju tālākizglītības
programmā seminārā Pullahā, Vācijā par tēmu „Dvēseļkopšana“.

INFORMĒ BIBLIOTĒKA

SIRSNĪGI SVEICAM!

Barklijs V. Sv. Apustuļa Pāvila vēstules
galatiešiem, efeziešiem, filipiešiem,
kolosiešiem – Rīga : Viņa Vārds Manī,
Sagatavoja Ingūna Stranga
2012
Glazgovas Universitātes profesors Jaunās
Derības katedras pasniedzējs Viljams Barklijs sarakstījis vairāk kā 50 grāmatas, 17
Bībeles komentāru sējumus, viņš tiek uzskatīts par vienu
no vispazīstamākajiem Svēto Rakstu pētniekiem. Īpaši
populāra ir rakstu sērija ”Ikdienas Bībeles studijas”, kas
tulkota daudzās valodās un izdota vairāk kā 5 miljonu
tirāžā. Autors norāda, ka raksta, lai palīdzētu ticīgajiem
izprast Bībeli, un uzsver, ka viņa grāmatām nevis jāstājas
Bībeles studēšanas vietā, bet gan to jāpapildina. Katram
Jaunās Derības pantam seko komentāri, kuros terminu
skaidrojumi un vēsturisko notikumu apraksti tiek saistīti
ar mūsu ikdienas dzīves situācijām.
Bibliotēkā pieejamas arī V.Barklija grāmatas ”Jāņa
evanģēlijs”, ”Mateja evanģēlijs”, ”Apustuļu darbi”.
Grāmatas tiek izsniegtas uz laiku – 1 mēnesis; žurnāli,
CD, DVD – 2 nedēļas. Pilnīgs draudzes bibliotēkas izdevumu saraksts iepazīstams www.jezusdraudze.lv.

2012. GADA AUGUSTA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei,
remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kolektes
Ziedojumi
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
Izdevumi, Ls:
Nometnes ēdināšana, otra daļa
Nometnes vietas nomas maksa, otra daļa
Algas (11 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Nometnes citi izdevumi
Remonta materiāli
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Pasta pakalpojumi
Elektrība
Kancelejas preces
Maināmie paklāji
Printeru kasetes
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
Venden ūdens
Rīgas ūdens
Bankas pakalpojumi
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

1924
1672
1508
1294
294
125
6817

3125
2443
2037
1284
400
376
100
90
67
55
49
37
35
31
30
28
21
14
10
9
7
10248

Māra Ozoliņa
Maija Frīdberga
Gunārs Veide
Ilze Kolma
Andris Lauciņš
Sandra Dzalbe
Aldis Rubenis

86
75
60
45
45
45
45

KRISTĪTI
Gustavs Kārlis Klodāns
Madara Anuševica
Artūrs Gorbačenoks
Markuss Lorencs
Gustavs Pauls Gardovskis
Anna Aleksandra Gardovska
Emīls Ābols

LAULĀTI
Lauris Lejnieks un Līga Blumberga
Vladimirs Krasausks un Kristīne Stoka
Renārs Mazpans un Ilvita Andževa
Aivis Līcītis un Ieva Verbele

MŪŽĪBĀ
Artūrs Zariņš
(02.01.1924.-19.03.2012.)
Eižens Poga
(09.07.1918.-20.10.2011.)
Viesturs Pavasars
(25.04.1936. – 26.03.2012.)
Mirdza Želubovska
(22.03.1923.-09.06.2012.)
Valdis Zaharovs
(07.08.1929.-25.06.2012.)
Haralds Podiņš
(11.06.1936.-11.08.2012.)
Ivars Mēlerts
(02.07.1967.-14.08.2012.)
Jānis Zass
(11.05.1927. – 29.09.2012.)
Lidija Aija Linkaite
(09.01.1928.-07.09.2012.)

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

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Paula Feldmane, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Baiba
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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 14
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:

Redaktors: Kārlis Liepkauls - Radiņš (Līgas Amatas prombūtnes laikā)
Nevarževska, Iveta un Kārlis Liepkauli - Radiņi

(30.10.)
(11.10.)
(03.10.)
(23.10.)
(14.10.)
(15.10.)
(19.10.)

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18

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
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