ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un
ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! /Jņ 11:25-26/

Ar mūsu piedzimšanu ir
sācies ceļš pretī tai dienai, kad
mums šī pasaule būs jāatstāj.
Dzīve ir brīnišķīga, bet kādu
dienu mums būs jādodas prom.
Nāve, aiziešana mūžībā –
daudzi par šīm tēmām izvairās
runāt. Nāve – tas šķiet tik nepatīkami, biedējoši. Kaut kur
dziļi mūsos ir ierakstīts Dieva
sākotnējais nodoms – būt radītiem, lai dzīvotu mūžīgi. Tieši
tāpēc nāve mums šķiet tik neatbilstoša un nepieņemama.
Un tomēr, nāve pie grēkā
kritušās pasaules pieder kā
neatvairāma realitāte. Jo ātrāk
iegūstam spēju to mierīgi pieņemt, jo labāk mums. Mierīgi
pieņemt nāves stundas tuvošanos mums var iemācīt vienīgi
kāds, kurš patiesi zina, kas ir
nāve un kas notiek pēc tās.
Kristus ir no mūžības, cauri

zemes dzīves laikam, nāvei un
uz mūžību. Viņš ir arī vienīgais,
kas spēj panākt, ka pieņemam
nāvi mierināti un bez bailēm.
Un tā tas arī notiek – jo tuvāk
Kristum Viņa dzīvībā, jo sirds
mierpilnāka pretī nāves stundai. Jēzus sacītie vārdi par nāvi
un mūžīgo dzīvību nav tikai
vārdi vien – tie ir Svētā Gara
spēka pilni. Tikai tā Jēzus dotie
apsolījumi mums kļūst par reālu pieredzi un piedzīvojumu.
Jēzus sacītais paver priekškaru,
sniedzot iespēju ielūkoties
tajā, kas mūs sagaida nāvē
un pēc nāves. Jēzus pavēsta,
ka tas, kas notika ar Viņu,
notiks arī ar mums. „Es esmu
augšāmcelšanās un dzīvība,
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas
mirs, un ikviens, kas dzīvo un
tic Man, nemirs nemūžam!”
saka Jēzus.

Tik vienkārši. Dzīvo katru
zemes dzīves dienu ticībā
vienots ar Jēzu, un tu būsi
labi sagatavots aiziešanai.
Miers sirdī pieaugs, un bailes
mazināsies. Nāves brīdī tev
nebūs jāsaka: „Mans Dievs,
kāpēc tu mani esi atstājis!”
Jēzus to vienreiz sacīja, lai
mums nekad tas nebūtu
jāatkārto. Nāvē Viņš būs pie
mums.
Sākumā sacīju, ka dzīve
ir brīnišķīga. Mūžība ir vēl
brīnišķīgāka. Patiesībā nesalīdzināmi skaistāka par dzīvi.
Tur, kur grēka un ļaunuma
vairs nav, ir vārdos neizsakāmi
skaisti.
Vārdiem par mūžību ir jāļauj
iegulties prātā un sirdī. Tad tie
kļūst ārkārtīgi tuvi, tie ceļ mūs
un nes. „..nāves vairs nebūs,
nedz bēdu, nedz vaidu, nedz
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sāpju vairs nebūs, jo, kas bija,
ir pagājis. Redzi, visu es daru
jaunu,” tā par mūžīgo dzīvību
stāsta Dievs.
Es zinu, ka ir iespējams kļūt
labi sagatavotam šīs pasaules
atstāšanai. Šajā ziņā mums ir
arī labi piemēri. Viens no tiem –
apustulis Pāvils, kurš raksta:
„.. es kāroju atraisīties un būt
kopā ar Kristu, kas ir daudz,
daudz labāk.” Kāds gaišs miers
strāvo no šī vīra rakstītajiem
vārdiem. Ja jādodas prom, viņš
ceļam ir labi sagatavojies, jo
dzīvo ticības vienotībā ar Jēzu.
Sirds – tik mierīga un droša.
Kungs, audzini un briedini
arī mūs, ka iegūstam tādu
sirdi, kas ir mierīga un droša
pretī mūžībai! Āmen.
Svētīgu un mierpilnu
Baznīcas gada nogali vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Ceturtdien, 7. novembrī, plkst. 19.00
labdarības koncerts „Mūzika tavai dvēselei”.
Piedalās Laura Zariņa (vijole), Madara
Jauģiete (vijole), Vita Kalnciema (ērģeles),
Ineta Abakuka (alts), Pēteris Ozoliņš (čells),
Natālija Zandmane (klavieres). Koncerts
veltīts Mūzikas terapijas fonda atbalstam.
Svētdien, 10. novembrī, plkst. 10.00
dievkalpojumā viesosies kristieši no
KwaSizabantu misijas.
22. un 23. novembrī – konference
vadītājiem “Global Leadership Summit”.
Sestdien, 23. novembrī, plkst. 18.00
Svecīšu vakars.
Svētdien, 24. novembrī, plkst. 12.30
pēc Mūžības svētdienas dievkalpojuma
mācītāja Induļa Paiča priekšlasījums
„Bībeles lasīšana cīņā ar depresiju”.
Piektdien, 22. novembrī, plkst. 19.00
"Pietura diviem". Laulāto pāru tikšanās
baznīcā. Viesi – LELB Rīgas iecirkņa
prāvests Krists Kalniņš ar sievu Lindu.
Ielūgumi, tuvāka informācija un
pieteikšanās – kancelejā un tīmekļa
vietnē www.jezusdraudze.lv.

Šā gada septembra beigās notika draudzes
padomes tikšanās Mazirbes rekolekciju centrā, kur mūs mīļi un sirsnīgi uzņēma Jēzus
draudzes bijušais mācītājs Kārlis Irbe ar kundzi Vinetu. Kārlis vadīja Bībeles studijas, bet
Vineta rūpējās par mūsu labsajūtu rekolekciju
centra mājiņās un par ēdināšanu. Kā izteicās
Vineta, pieredze Jēzus draudzes nometnēs,
kur visus ēdināja Ingūna, viņai ir parādījusi,
cik svarīga mīlestības izpausme ir garšīgs
ēdiens.
Padomes rekolekcijām bija trīs daļas: Bībeles studēšana ar Lectio divina metodi, ko vadīja
Kārlis Irbe; draudzes aktivitāšu izvērtēšana un
diskusija par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
padomes locekļu sadraudzība nodarbību laikā
un starp tām. Lasījām un pārdomājām tekstu
no Lūkas ev. 24:13–33 par to, kā divi mācekļi
pēc Jēzus sišanas krustā iet no Jeruzalemes
uz Emavu. Viņu acis ir aptumšotas, un viņi
neatpazīst Jēzu, bet pēc Kunga atpazīšanas
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Šī jauniešu vakaru sezona aizsākusies
ar tēmām, kas katram jaunietim ļauj
dziļāk apzināties savu identitāti – kristietis atvērtā pasaulē. Plānojot jauno sezonu,
domājām par to, cik liels izaicinājums
jauniešiem ir pozicionēt sevi kā kristieti
skolā, ar draugiem, ģimenē, Facebook,
Twitter, Instagram utt. Vēlējāmies jauniešu vakaros papildus iedrošināt un
apstiprināt jauniešu izvēli būt par Kristus
lieciniekiem pasaulē. „Identitāte” kļuva
par šīs sezonas virstēmu. Jo vairāk mēs
apjautīsim savu vērtību Dieva acīs, jo
drošāk spēsim paust savu ticību ar dzīves
liecību. Vēlamies aicināt katru jaunieti
izdzīvot Bībeles patiesības savā dzīvē,
tā piedzīvojot aizraujošas attiecības ar
dzīvo Dievu, kas ļoti mērķtiecīgi meklē
attiecības ar katru no mums.
Organizatorisko pusi esam sadalījuši
starp četrām komandām, kurās kopā
šogad jau ir 13 vadītāju. Katrai grupai ir
zināmi „savu” jauniešu vakaru datumi un
tēmas, un par to saturu tiek domāts visu

iepriekšējo mēnesi. Ļoti liels prieks ir par
jaunajiem vadītājiem, kas šajā sezonā ir
papildinājuši mūsu rindas. Alise, Evija,
Kristian, Kristap un Klāv, paldies jums –
jūs esat superīgi!
Šosezon ar jaunu degsmi ir atsākusies
aizlūgšanu tradīcija. Jaunieši uz lapiņām
var uzrakstīt savas lūgšanu vajadzības,
un vakara nobeigumā mēs kopīgi par
tām aizlūdzam. Vēl jo lielāks prieks ir par
atbildētajām lūgšanām un ar to saistītajām liecībām. Ticu, ka vēl piedzīvosim
lielas lietas, jo Dievs negrib, ka mēs paliekam savos grēkos, bet „Viņš mūs ir
izrāvis no tumsības varas un pārcēlis
Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota
pestīšana, grēku piedošana” (Kol 1:13–14).
Kā līdz galam noticēt šai patiesībai? Kā
to izdzīvot? Kā ieraudzīt Dieva lielo brīnumu savā dzīvē? Nāciet un pievienojieties
šajā piedzīvojumā!
Mums vēl ir daudz vietas!

viņi ar priecīgo vēsti dodas atpakaļ pie
saviem ticības brāļiem. Lectio divina metodes pēdējais solis ir operatio – nepalikt
Dieva skatīšanā, bet ņemt vērā piedzīvoto,
pārvarēt realitātes grūtības un dzīvot, kalpojot savam Kungam un tuvākajiem.
Tāpēc arī padomes locekļu tikšanās reizē
tika izvērtētas draudzē notikušās aktivitātes un diskutēts par nepieciešamajiem
uzlabojumiem. Konstatējām, ka 2013. gadā katru mēnesi ir notikuši vairāki labi
vērtēti pasākumi, kas iepriecina, stiprina
draudzes locekļus un nes Jēzus draudzes
vārdu plašāk pilsētā. Šajā un nākamajā
gadā plānojam piedalīties dažos pavisam
jaunos pasākumos, piemēram, Baznīcu
nakts pasākumā un Pasaules koru olimpiādē, kas notiks Latvijā 2014. gadā.
Runājām par to, kas būtu jāuzlabo.
Daudzās draudzes nozarēs trūkst brīvprātīgo darbinieku, tāpēc iesaistītie cilvēki

bieži vien ir pārslogoti. Padome bija vienisprātis, ka ir jāuzlabo nozaru un pasākumu
savstarpējā koordinācija, jo telpu pieejamība
ir ierobežota. Diskutējām par otru draudzes
mācītāju, kas tik lielā draudzē kā Jēzus draudze ir reāla nepieciešamība. Tāpat pievērsāmies dažādiem praktiskiem jautājumiem.
Piemēram, Iveta Radiņa-Liepkaula prezentēja
skices Ziemassvētku kartītei, ko plānojam
izplatīt, lai aicinātu cilvēkus uz draudzes dievkalpojumiem. Ne uz visiem jautājumiem uzreiz iespējams rast atbildi, bet, ja esam vienā
Garā, Dievs dos īsto atbildi īstajā laikā.
Rekolekcijas beidzās ar dievkalpojumu Mazirbes baznīcā. Tajā kalpoja mācītāji Ilmārs
Barons un Kārlis Irbe. Jēzus draudzes pārstāvju bija daudz vairāk nekā vietējās draudzes locekļu, jo šī draudze ir salīdzinoši maza.
Liels paldies Mazirbes muižas saimniekiem
un Mazirbes draudzei! Lai Dievs svētī un pavairo mūsu kopīgo kalpošanu!

Jauniešu kalpošanas vadītāja Līga Dolace

Māris Pētersons

Visus patiesus kristiešus sagaida mūžīgā pestīšana, kas ir svētlaime, miers,
taisnība, līksmība, godība. Mūžīgā dzīve
ir garīga dzīve, kad visi ticīgie varēs
skatīt Dievu.
Mācību par mūžīgo dzīvošanu mēs
nevaram saprast ar prātu, jo tā ir apslēpta Dieva gudrībā, ko Dievs paredzējis no
mūžības laikiem, lai celtu mūs godībā.
Bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu
godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules
valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad
tie nebūtu krustā situši godības Kungu.
(1Kor 2:7–9)
Arī nekristīgi cilvēki runā par dvēseles
nemirstību, bet to nekādā veidā nevar
salīdzināt ar kristiešu cerību uz mūžīgo
dzīvību. Tie, kuri Kristu nepazīst, rada
paši savus dievus, kas nespēj palīdzēt, –
tās ir tikai spekulācijas par mūžības tēmu.
Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus,
šķirti no Israēla draudzes un izslēgti no
apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī
pasaulē. (Ef 2:12)
Cerību uz mūžīgo dzīvību iespējams
iemantot tikai ticībā Jēzum Kristum un
tam, ka Viņš ir vietnieciski miris par visas
pasaules grēkiem. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
(Jņ 3:16)
Jēzus viņai [Martai] saka: „Tavs brālis
celsies augšām!” Marta saka Viņam: „Es
zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi
celsies augšām, pastarā dienā.” Jēzus
viņai sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās
un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas
mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man,
nemirs nemūžam! Vai tu to tici?” Viņa
saka: „Jā, Kungs, es ticu, ka Tu esi
Kristus, Dieva Dēls, kam jānāk pasaulē.”
(Jņ 11:23–27)
Cilvēks, protams, var domāt par
mūžīgo dzīvību, bet, ja nav ticības
Kristum, tā nav iespējama. Mūžīgo
dzīvību Kristus dāvās visiem tiem, kas

Viņam seko. Šajā dzīvē kristieši Dievu
redz tikai ticībā, bet debesīs viņi Dievu
varēs skatīt fiziski – vaigā. Šāda Dieva
uzlūkošana ir svētlaimīga. Bet es Tavu
vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc
sirds patikas raudzīšos Tavā attēlā.
(Ps 17:15)
Raksti saka, ka svētie debesīs pazīs
ne tikai Dievu, bet arī cits citu. Un redzi,
tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja
ar Viņu. Pēteris griezās pie Jēzus un
sacīja: „Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu
gribi, es celšu šeitan trīs teltis – vienu
Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam.”
(Mt 17:3–4)
Mūžībā mēs tiksim pilnībā atjaunoti
un, kā radīšanas sākumā, iegūsim pilnīgu gudrību. Mūsu vājības pilnībā izzudīs,
un mūsu griba pilnībā sakritīs ar Dieva
gribu, mēs spēsim mīlēt visus, ko Dievs
būs darījis par mūžīgās dzīvības mantiniekiem.
Rakstos par mūžīgo dzīvošanu Svētais
Gars mums neko konkrēti neatklāj,
bet tas ir ar nolūku, jo šajā dzīvē mēs
nespējam adekvāti uztvert to, kas ir
ārpus laika un telpas. Mēs spējam tikai
apjaust pie Dieva gaidāmo godību. Es
domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas
atspīdēs pār mums. (Rm 8:18)
Esot pie Dieva, mēs būsim prom no
nedienām, kuras ir šajā pasaulē. Izraus
mani Tas Kungs no katra ļauna darba un
izglābs Savā Debesu valstībā – Viņam
lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. (2Tim
4:18) Un mēs piedzīvosim pilnīgu svētlaimi. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat To
redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad
neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā
un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit
savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. (1Pēt 1:8–9)
Debesu svētlaimi baudīs arī miesa,
kas pēc Kristus otrās atnākšanas būs savienota ar dvēseli un līdzināsies Kristus
paaugstinātajai miesai. Kas pārvērtīs
mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Viņš

arī spēj Sev pakļaut visas lietas. (Flp 3:21)
Tā būs atbrīvota no visām grēka sekām.
Tāpat būs arī ar mirušo augšāmcelšanos.
Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā; sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā.
(1Kor 15:42–43) Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs,
nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs
nebūs, jo, kas bija, ir pagājis. (Atkl 21:4)
Kad miesa būs pagodināta, tai nebūs laicīgo vajadzību – tai nebūs nepieciešama
laicīgā barība, kā arī nebūs laulību.
Debesis, kur ticīgie redzēs Dievu, mēs
uzskatām par kādu konkrētu vietu, bet
šo vietu mēs nekādi nevaram saprast
fiziskā nozīmē.
Visi, kas tic Kristum, iemantos mūžīgo dzīvību, bet mēs nedrīkstam aizmirst
tos, kas Kristu nepazīst un mūžīgo dzīvību neiemantos pat tad, ja dzīvos taisnu
dzīvi, ievērodami visus laicīgos likumus.
Dievs nevienam nav lēmis mūžīgu pazudināšanu, neticīgie to izvēlas paši savas
vainas dēļ. Tādēļ pamācīsim sev tuvos,
lai viņi nepaliek neticībā, tā zaudējot
savas dvēseles pestīšanu. Bet, ja tavs
brālis grēko, tad noej un pamāci viņu
zem četrām acīm; kad viņš tev klausa,
tad tu savu brāli esi mantojis. Un, ja viņš
neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus,
lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs
vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem
neklausa, tad saki to draudzei; bet, ja
viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu
par pagānu un muitnieku. (Mt 18:15–17)
Tāpat arī centīsimies dzīvot svētu
dzīvi, lai citus neapgrēcinātu un neizraisītu viņu pazušanu. Bet, kas apgrēcina
vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz
Mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu
dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu
jūras dziļumā. Vai pasaulei apgrēcības
dēļ! Apgrēcībai gan jānāk. Bet vai tam
cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība!
(Mt 18:6–7)
*Dītriha Bonhēfera vārdi neilgi pirms nāves
koncentrācijas nometnē 39 gadu vecumā.
Kārlis Liepkauls
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Žurnāla „Idea Spektrum” šā gada augusta numurā izlasīju
šo rakstu, un tas mani aizkustināja. Jauna puiša aiziešana
mūžībā. Ieguvis sirdī mieru, viņš varēja mirt, jo bija kāds, kas
viņu iepazīstināja ar Jēzu.
Ceru, ka arī jūs šis raksts uzrunās būt mīlošākiem un drosmīgākiem teikt citiem glābjošo vēsti par Kristu.

Mācītājs Erberts

2013. gada 23. jūlijs, Universitātes klīnika Hallē pie Sāles. Ārā ir
23 grādus silts. Pilsētā ar 230 tūkstošiem iedzīvotāju valda atbrīvota
gaisotne.
Pirms 300 gadiem šajā pilsētā ievērojamais piētists Augusts Hermanis Franke nodibināja izglītības iestādi un bāreņu patversmi. Viņa
vārds tagad ir ierakstīts Baznīcas misijas un izglītības vēsturē. Par
to liecina Frankes reiz dibinātās iestādes pilsētas centrā, kuras tur
atrodas vēl šodien. Pēc 56 diktatūras gadiem (1933–1989: Hitlers
un komunisms) no piētisma un baznīciskuma maz kas palicis pāri –
kādai no baznīcām pieder tikai nepilni 12 % iedzīvotāju. Tomēr Dievs
raksta savu vēsturi šajā pilsētā, sniedzot cilvēkiem iespēju kļūt par
kristiešiem pavisam neparastā veidā.
Universitātes klīnikas Onkoloģijas nodaļas pašā galā, pēdējā istabā, guļ Pauls Beslers. Viņam ir 24 gadi un nav bail mirt, jo viņš tam
ir sagatavojies. Viņš priecājas, ka varēs nonākt debesīs, kur vairs
nebūs ciešanu, asaru un sāpju.
Vārds „vēzis” šajā vietā savu biedējošo skanējumu ir zaudējis.
Pauls Beslers nav dzīves nogurdināts, bet ir možs pretī debesīm. Un
tas ir gluži neparasti jaunam, cerību spārnotam, sportiskam puisim,
kurš reiz izskatījās ļoti pievilcīgs.
Kā viss notika?
Pauls un viņa māsa uzauga netālu no Halles mīlošā, izglītotā un
darbīgā ģimenē, kam ar Dievu un Baznīcu gan nebija nekādas pieredzes. Pauls pabeidza ģimnāziju bez jebkādām grūtībām. Viņš bija
aktīvs sportists Halles kanoe airēšanas klubā Kanu-Club 54e.
2005. gadā viņš kopā ar komandu Kanu Tigers piedalījās pasaules
mēroga sacensībās Šverīnā un saņēma divas zelta un vienu sudraba
medaļu. 2007. gadā viņa komanda atgriezās no sacensībām Francijā
ar sešām balvām – kā sekmīgākā komanda.
Pabeidzis mācības, Pauls aizceļoja uz Austrāliju, jo vēlējās izmēģināt, kā tas ir – būt patstāvīgam. Austrālijā Pauls strādāja liellopu
fermā, vēlāk aitu fermā. Pēc atgriešanās Vācijā tehniskās lietās
ieinteresētais Pauls iemēģināja roku mehatronikā (mašīnbūves, elektronikas un informātikas kombinācija), studējot Tīringijas universitātē Ilmenavā.
Šajā laikā Paula kursabiedrs Jonatāns pirmo reizi viņam pastāstīja
par kristīgo ticību. Jonatāns bija kristietis. Lai gan Pauls uzmanīgi
klausījās, vārdi neatstāja uz viņu paliekošu iespaidu. Pauls bija jauns,
veiksmīgs, no labi situētas ģimenes, kas viņu vienmēr bija atbalstījusi, – kādu labumu gan varēja dot Dievs?
Pagājušā gada jūlijā, esot Ilmenavā, Pauls kādā nedēļas nogalē
divas reizes pēc kārtas pēkšņi zaudēja samaņu un piedzīvoja krampju
lēkmes. Slimnīcā tika konstatēts smadzeņu audzējs. Jau trešdienā
Paulam tika izdarīta operācija. Lai saņemtu apstarošanu un ķīmijas
terapiju, Pauls atgriezās Hallē. Operētā vieta nedzija. Tika veikta
atkārtota operācija, atkal bija jāatver galvaskauss. Atkopšanās pēc
operācijas notika rehabilitācijas centrā Kreišā, uz dienvidiem no
Drēzdenes. Novembrī Pauls pēkšņi sajuta spēcīgas sāpes mugurā.
Viņš vairs nevarēja pakustināt kreiso kāju un saprata, ka īsti labi
vairs nedzird. Pārvietoties tagad varēja tikai uz kruķiem. Neiroloģe
no Halles nekavējoties nosūtīja Paulu uz Universitātes klīniku. Bija
nepieciešama tūlītēja operācija. Metastāzes bija visur. Tika veikta
viena operācija pēc otras. Radās komplikācijas. Janvārī neiroķirurgs
Paulam paziņoja, ka viņam atlicis dzīvot vien kādas trīs dienas.
Paula tēvs, būvniecības speciālists, un māte, bērnu dienas centra
vadītāja, kas par Paulu sirsnīgi rūpējās, bija satriekti. Pauls gaudās:
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„Es taču vēl esmu tik jauns, lai mirtu!”
2013. gada 31. janvāris. Pauls tiek
ievietots Universitātes klīnikas Onkoloģijas nodaļā. Eksperti vēža jautājumos
saskata vēl nelielu iespēju, viņi grib izmēģināt vēl vienu ķīmijas terapijas kursu. Ir
rezultāts. Pēkšņi ir atgriezusies cerība!
Paulu aprūpē onkologu komanda virsārsta Tomasa Kegela vadībā un 35 gadus
veca ārstējošā ārste Ivonna Haše, kura
ir kristiete un pieder pie brāļu draudzes.
Kā Pauls reiz sacīja: „Viņa izstaro dziļu
iekšēju mieru.”
Ārste izmisušajam Paulam pastāsta
par kristīgo ticību, kas viņas dzīvei ir devusi jēgu un saturu. Pauls ir pati uzmanība.
Viņš jautā un jautā. Viņa atbild un atbild.
Pienāk brīdis, kad Ivonna Paulam prasa:
„Vai tu negribētu kopā ar mani lūgt Dievu?”
„Kā tas būtu? Ko tad lai es saku?” atvaicā Pauls. „Saki to, kas tev uz sirds,”
atbild ārste. Viņa aizved ratiņkrēslā sēdošo Paulu uz Raum der Stille – klusuma
telpu. Tur viņi netraucēti var būt divatā.
„Ko tu gribētu saņemt no Dieva?” jaunā
ārste jautā. „Es gribu iegūt sajūtu, ka
tieku nests, ka esmu drošībā,” atbild
Pauls. Abi – daktere Ivonna un Pauls –
lūdz Dievu.
Telpā ir groziņš, kurā atrodas kartītes
ar garīgi stiprinošiem tekstiem. Pauls izvelk vienu no tiem: „Tu nevari nokrist
zemāk par Dieva rokām” (vārdi no Arno
Potča dziesmas).
Pēc vairākkārt veiktas ķīmijas terapijas Pauls savu dzimšanas dienu, kas ir
23. martā, var pavadīt mājās. Tie ir svētki visai ģimenei.
Jūnijs. Pauls katru dienu cīnās tālāk.
Par viņu ļoti rūpējas gan ārsti, gan māsiņas. Pauls ir iekarojis viņu sirdis ar
savu mierīgo un mīlošo raksturu. Kad,
par spīti ķīmijas terapijai, audzējs atkal
liek sevi manīt, Paulu pārņem bailes.
Viņš kopā ar savu mīļo ārsti Ivonnu vēršas lūgšanā pie Dieva.
Kādu dienu viņa jautā ļoti tieši: „Paul,
vai tu negribētu sevi, savu dzīvi uzticēt
Jēzum?” „Jā, es gribu,” atbild Pauls. Un
viņš piedzīvo to, ka patiesi tiek nests un
sargāts.
2013. gada 7. jūlijs. Pauls piedzīvo
pirmo un pēdējo dievkalpojumu savā
mūžā. Ārste paņem viņu līdzi uz evaņģēlisko klosteri Petersbergā pie Halles, kur
atrodas Kristus brālības kopiena. Tās ir
dakteres Ivonnas garīgās mājas. Dievkalpojuma sprediķī tiek runāts par kristību. Tagad arī Pauls vēlas kristīties. Tiek
norunāts, ka kristību laiks vēl tiks saska-

ņots, kad Paulam būs mazliet labāk ar
veselību.
2013. gada 18. jūlijs. Naktī Paula
veselības stāvoklis dramatiski pasliktinās.
Paula tēvs atgādina ārstei Ivonnai par
Paula vēlēšanos kristīties. Viņa piezvana
klostera prioram brālim Johannesam
Volgemūtam: „Vai jūs nevarētu steidzami
atbraukt uz Intensīvās terapijas nodaļu?
Kāds pacients vēlas, lai viņu nokrista.”
Brālis Johanness nekavējoties atbrauc,
un telpā, kur visapkārt tikšķ un pīkst
aparatūra, notiek kristības. Par „svētu”
noskaņu gādā viena vienīga svece. Pauls
kā savu kristību pantu grib Bībeles
vārdus par pestīšanu un atbrīvošanu.
Brālis Johanness izvēlas pantu „Nebīsties,
jo Es tevi esmu atpestījis, Es esmu saucis
tevi tavā vārdā, tu esi Mans!” (Jes 43:1).
Paula vecāki ir dziļi aizkustināti. Par to
runā visā slimnīcā – uz nāvi slims puisis
ir ticis kristīts!
Kristība Paulam tagad ir viņa dzīves
augstākais punkts. Viņš piedzīvo tik dziļu
mieru un drošību, ka grib par to pavēstīt
arī citiem. Tagad Pauls spēj sacīt: „Dievs
palīdz grūtībās, un, ticībā uz Jēzu Kristu
mierināts, es varu mirt.” Viņš cenšas
izmantot katru iespēju, lai to pavēstītu
citiem. Paula ticība atstāj iespaidu arī uz
tuvinieku dzīvi, kam līdz šim ar kristīgo
ticību nav bijis nekā kopīga. Paula
mamma saka: „Mēs domājām, ka stiprināsim Paulu, bet tagad viņš stiprina
mūs.” Pārvērtībai, kas notika ar Paulu, ir
pavisam konkrētas sekas. Paula mamma
saka: „Tagad mēs – es, mans vīrs un
Paula vecvecāki – sēžam uz terases un
mācāmies no galvas viņam tik mīļo lūgšanu Mūsu Tēvs.” Paula vecāki katru
dienu ir klīnikā. Tēvs un māte nomaina
viens otru, lasa viņam priekšā tekstus no
Bībeles. Iepriekš viņi šo grāmatu nebija
turējuši rokās.
2013. gada 24. jūlijs. Tagad Pauls ir
mājās, lai nāves brīdi sagaidītu tur. Viņš
ik dienas ielūdz pie sevis kādus draugus.
Viņš lūdz, lai viņam palasa priekšā Bībeli,
un vairāki no viņa draugiem ieskatās līdz
šim neiepazītajā Grāmatā. Pauls lūdz
Dievu kopā ar viņiem un par viņiem.
Pauls grib, lai viņi atnāk uz viņa bērēm,
bet ar vienu noteikumu: „Nenāciet ģērbušies melnā, esiet krāsainās drēbēs. Jo
es būšu debesīs, kur man klāsies labi!”
Pauls saka: „Tagad es esmu Dieva bērns.
Tagad gribu būt kopā ar Debesu Tēvu
debesīs. Es svinēšu augšā, jūs sviniet
lejā!” Kad viņa mīļajai ārstei pār vaigiem
rit asaras, Pauls saka: „Kāpēc tu raudi?

Es taču eju pie Dieva! Tur es kādu dienu
atplestām rokām tevi sagaidīšu.” Kad
viņa mamma raud, Pauls paņem viņas
roku: „Neskumsti, es arī turpmāk palikšu
dziļi tavā sirdī, arī tad, kad būšu pie
Dieva.”
2013. gada 30. jūlija vakars. Brālis
Johanness no Petersbergas klostera,
Pauls, viņa vecāki un ārste Ivonna visi
kopā svin Svēto Vakarēdienu. Paula
veselība arvien pasliktinās.
2013. gada 31. jūlija pēcpusdiena.
Pauls elpo smagi. Viņa veselības stāvoklis
kļūst arvien kritiskāks. Līdzās ir paleatīvās aprūpes ārste, kas sniedz sāpes
remdējošus līdzekļus. Vakarā atnāk
Paula mīļā ārste Ivonna. Kopā ar vecākiem viņa lasa lūgšanu no dziesmu grāmatas, kas paredzēta atvadu brīžiem:
„Kungs, mūsu Dievs, dzīvība un nāve
ir Tavās rokās. Jēzus Kristus, Tava mīļā
Dēla, dēļ apžēlojies par Paulu. Tu piedod
grēkus, mazini ciešanas un atpestī no
nāves. Mēs lūdzam Tevi par mūsu mīļo
Paulu – uzņem viņu mūžīgajā priekā.”
Ārste Ivonna saka svētības vārdus
un apzīmē Paula pieri ar krusta zīmi.
Pēc svētības saņemšanas Pauls kļūst
pavisam mierīgs. Viņa elpa kļūst arvien
lēnāka. Vecāki tur viņa roku, ārste galvu.
Pēc maza brīža viņa galva noslīgst uz
spilvena. Viena asara vēl norit pār Paula
vaigu. Viņš ir aizgājis mājās.
Aizkustināta no piedzīvotā, paleatīvās
aprūpes ārste vēlāk saka: „Esmu redzējusi daudzus mirstam, bet tik mierpilnu
nāvi vēl nebiju redzējusi.”
2013. gada 4. augusts. Dievkalpojums
Kristus kopienas evaņģēliskajā klosterī
Petersbergā. Pirmo reizi dzīvē Paula
vecāki, māsa un vecvecāki, esot draudzes
vidū, no dziesmu grāmatas lasa Ticības
apliecību.
2013. gada 17. augusts. Šajā sestdienā plkst. 13:00 Pauls tiek apglabāts
Dolnicas kapsētā uz dienvidiem no
Halles. Viņu izvada brālis Johanness.
Ir daudz bēru viesu, kuri nav kristieši.
Bet daudzi no viņiem, pateicoties Paula
liecībai, jau ir uzzinājuši, ka kristīgā
ticība nozīmē to, ka Dievs nes savās
rokās arī tajā stundā, no kuras gandrīz
visi cilvēki baidās, – nāves stundā.
Raksts ar redakcijas atļauju tulkots un
pārpublicēts no žurnāla
„Idea Spektrum” Nr. 33/2013.
Foto: žurnāls „Idea Spektrum”
(no Paula ģimenes personiskā arhīva)
1. att. Pauls - aktīvs sportists Halles kanoe
airēšanas klubā Kanu-Club 54e
2. att. Pauls kopā ar ārsti Ivonnu Haši
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Mans tēvs mūžībā aizgāja šī gada Lielajā Piektdienā – vienā dienā ar mūsu Pestītāju – septiņdesmit piecu gadu vecumā. Sēras un skumjas negāja mūsu ģimenei secen, jo papu ļoti mīlējām,
tomēr es arī skaidri apzinājos, ka esam šķirti tikai uz īsu brīdi un ka mēs vēl satiksimies!
Mans paps Jānis Dolacis bija viens no vadošajiem zinātniekiem savā nozarē un pasniedzējs
vairākās augstskolās. Viņa specialitāte bija koksnes fizikālo īpašību pētīšana. Kā liels piemineklis
viņa mūža darbam ir viņa sastādītā – Latvijā pirmā – „Mežtehnikas un mežsaimniecības terminu
vārdnīca” (1998) ar 8000 šķirkļiem piecās valodās. Pašlaik top arī tīmekļa vietne, kurā ģimene vēlas
iemūžināt viņa zinātnisko devumu – sarakstītās publikācijas un grāmatas.
Ceļš pie Dieva papam nāca grūtā cīņā ar viņa eksakto prātu, bet Dievs bija sagatavojis plānu
viņa dzīvei. Viņš saņēma kristību agrā bērnībā mājās, kur viņu kristīja Cesvaines luterāņu draudzes
mācītājs. Šīs kristības noteikti deva Dieva aizsardzību visos izsūtījuma gados (veselos 18!), ko viņš
kopā ar ģimeni pavadīja Sibīrijā. Būdams zinātnieks, kas dzīvē vienmēr meklējis patiesību, un manas
mammas neatlaidīgo lūgšanu dēļ pirms trīs gadiem, septiņdesmit divu gadu vecumā, paps nonāca
līdz nepieciešamībai iesvētīties Rīgas Jēzus draudzē. Ar ienākšanu Baznīcā sākās papa personiskās
attiecības ar Dievu, kurās Jēzus viņu ļoti īpaši uzrunāja laikā, ko viņš pavadīja slimnīcā.
Tas sakrita ar laiku, kad sākās viņa cīņa ar slimību. Atceros, kā lūdzu, lai Dievs nepaņem papu pie
sevis, kamēr viņš nebūs atvēris savas sirds durvis Jēzum. Mūsu ģimenes lūgšanas tika uzklausītas,
un mēs pieredzējām papa prieku par iepazīto Jēzu. Papam tika dota liela žēlastība – vēl trīs gadi
kopā ar ģimeni un jaunajām attiecībām ar Dievu. Ar viņa ienākšanu Baznīcā sākās arī viņa ceļš uz
mūžību.
Viss papa zinātniskais pasaules uzskats bija cieši un nedalāmi saistīts ar dzīvu dievatziņu, lielu
rakstura spēku un iekšēju savaldību. Viņš nekad nekurnēja, nekad nevienu neapsūdzēja un nekad
neizrādīja sāpes.
Tikai pēdējos trīs mēnešus viņš bija nomācošo slimības seku varā. Nedēļu pirms aiziešanas viņš
saņēma Svētā Vakarēdiena sakramentu un svaidīšanu ar eļļu, kas deva mieru viņam un visiem
mums, viņa ģimenei. Es zinu, kur tagad ir mans paps, un zinu, ka mēs satiksimies. Lai Dievs svētī
viņa gājumu mūžībā!
Mīlošā piemiņā, meita Līga Dolace

Mūžības tēma mūsdienās ir populārs
grāmatu temats: pēdējo gadu laikā ir
publicēti vairāki izdevumi, kuros tiek
pausts un prātots par dzīvi pēc nāves.
Nosacīti šos izdevumus var iedalīt vairākās grupās.
Viena no tām ir daiļliteratūra un tai
pielīdzināmie apraksti par brīnumainajiem ceļojumiem laikā un telpā, ķermenim esot komas stāvoklī. Raksturīgi,
ka šajās grāmatās arvien vairāk tiek
norādīts uz Dievu – Viņš ir visa centrā,
Viņa rokās ir mūsu esamība šeit, uz
zemes, un tur – mūžībā (T. Bērpo
„Debesis ir!”; A. Ebens „Debesu
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valstības pierādījums. Neiroķirurga
ceļojums aizsaulē” u. c.). Par bestselleru
ir nodēvēta tikko izdotā P. Janga
(populārā romāna „Būda” autors)
grāmata „Krustceles”, kurā lasāms par
Tonija pārsteidzošajiem ceļojumiem
starppasaulē, kamēr viņa dzīvību uztur
medicīniskie aparāti. Tas, vai paustajam
ticēt, ir paša lasītāja ziņā, tomēr jāatzīst,
ka šie izdevumi rosina uz pārdomām par
dzīves lielajiem notikumiem, par dzīvības
un mūžības jautājumiem.
Izpratnei diezin vai pietiks ar šīm
grāmatām. Nopietnas atbildes par mūžības tēmu ir meklējamas Bībeles tekstos,

un Bībeles studijām var noderēt šādas
grāmatas: Dž. Stots „Kristus krusts”;
atsevišķi M. Lutera darbi un sprediķu
krājumi. Arī internetā lasāmi izzinoši teksti:
„Mūžīgā dzīvošana”(www.janabaznica.lv);
„Mūžība tikai ar Dievu”
(www.ikskilesdraudze.lv) u. c.
Vēl kāds lasītāju iecienīts literatūras
žanrs, kurā skarta mūžības tēma, ir dzīvesstāsti. Tikai kristīgajos izdevumos nācies
lasīt tādus emocionāli dziļus vēstījumus par
cilvēka dzīves nobeigumu, kas ir gaiši un
iedvesmojoši. Piemēram, uzvara pār pašsaglabāšanās instinktu, liecinot par Kristu
dzīvības briesmās cietumā (K. Beldavs
„Mācītāji, kas nāvē gāja”); vecāku cīņa par
bērna dzīvību, kad zem smagās, redzamās
virskārtas atklājas dziļāka jēga (T. Šedīns
„Kad kokiem nokrīt lapas, no mūsu virtuves loga var redzēt tālāk”) u. c.
Visas minētās grāmatas ir pieejamas
draudzes bibliotēkā. Pilns bibliotēkas
grāmatu saraksts atrodams blogā
www.draudzesbiblioteka.blogspot.com.
Tur sadaļā „Iesaku” ir ievietotas bibliotēkas
lasītāju atsauksmes par grāmatām (aicinu
grāmatmīļus izteikt savu viedokli par
izlasīto), bet sadaļā „Dāvinām” ir iespējams atrast kādu izdevumu savam grāmatu
plauktam.
Draudzes bibliotēkas vadītāja Ingūna Stranga

Tuvojas konference vadītājiem Global Leadership Summit
22. un 23. novembrī Rīgā notiks jau trešā Global Leadership Summit
(GLS) konference Latvijā, kas visdažādāko jomu vadītājiem piedāvā iespēju
mācīties no pasaules izcilākajiem līderiem.
Latvija ir viena no 90 pasaules valstīm, kur šogad notiek GLS konference, kas
kopumā iedvesmos un apmācīs ap 170 000 vietējo vadītāju. Global Leadership
Summit (GLS) ir starptautiska kustība, kas kopš 1995. gada apvieno pasaules
līmeņa vadības speciālistus, lai apmācītu katru, kas apzinās sevi kā vadītāju –
uzņēmējdarbībā un izglītībā, valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā, baznīcā un
draudzē.
Global Leadership Summit mērķis ir kristīgi domājošu vadītāju izaugsme visā
pasaulē, un tas tiek sasniegts, organizējot apmācības un daloties ar izcilāko līderu
pieredzi - gan no kristīgās vides, gan biznesa pasaules. Konference Global Leadership
Summit izaicina, iedvesmo un piedāvā jaunu redzējumu, aicinot katru tās dalībnieku
uzņemties vadību un atbildību savas profesionālās darbības jomā. Par GLS kvalitāti
liecina aizvien pieaugošais konferenču dalībnieku skaits – 2012. gadā GLS konferences ar videotranslāciju un videosemināru palīdzību apmeklēja 170 000 vadītāju no
vairāk nekā 525 pilsētām pasaulē. Rīgā konferenci apmeklēja vairāk nekā 600 dalībnieku.
GLS lektori ir augsta līmeņa vadības speciālisti dažādās jomās un bestselleru autori, kas savu darbību balsta uz kristietības principiem. Šī gada videokonferencē Rīgā
dalībniekus uzrunās Kolins Pauels (Colin Powell), Patriks Lencioni (Patrick Lencioni),
Brenē Brauna (Brene Brown), Bils Haibelss (Bill Hybels), Vīdžejs Govindaradžans
(Vijay Govindarajan), Oskars Muriu (Oscar Muriu), Henrijs Klauds (Henry Cloud) un
Džozefs Grenijs (Joseph Grenny).
GLS kustība aizsākās 1995. gadā Vilovkrīkas (Willow Creek) draudzē ASV, kas
šobrīd ir trešā lielākā draudze Amerikas Savienotajās Valstīs un ik nedēļu uz dievkalpojumiem pulcē 24 000 cilvēku. GLS konferences organizē Vilovkrīkas asociācija
(Willow Creek Association), kuras uzdevums ir palīdzēt vietējām draudzēm un baznīcām kļūt efektīvākām un palielināt bibliskā pasaules uzskata ietekmi uz sabiedrību.
2013. gada GLS konferencei Rīgā aicinām pieteikties dalībniekus no visas
Latvijas. Konference norisināsies 22. un 23. novembrī Rīgā, Ūnijas ielā 99.
Aicinām reģistrēties tīmekļa vietnē www.glslatvija.lv, rakstot uz glslatvija@gmail.
com vai arī zvanot pa tālruni 67284452 vai 29368831. Vairāk par konferenci:
www.glslatvija.lv. Konferences aktualitātēm iespējams sekot arī sociālajos tīklos:
facebook.com/glslatvija un twitter.com/glslatvija.
Mācītājs Erberts Bikše par GLS konferenci saka: „Global Leadership Summit
konference ir kā jaunas uguns pielaišana bieži vien vāji gruzdošajai ikdienas
rutīnai. Vai arī kā laba, entuziasma un ticības spara pilna drauga ielūgums doties
līdzi vajadzīgā un aizraujošā misijā. Konferencē piedzīvotais palīdz skaidrāk ieraudzīt
to, ka Bībeles patiesības un principus ļoti praktiski var lietot ikdienas dzīvē, nepaliekot pusceļā, bet aizsniedzot mērķi. Iedrošinājums un uzmundrinājums ir nepieciešams ikvienam, un konferencē to var saņemt bagātīgi!”

***
viena diena
viens gads
viens mūžs
viens vējš
no jūras
otrs uz jūru
pūš
viens smilšu grauds
viena sauja
vai trīs
kā pūtis vakar
tā pūtīs rīt
te glāsta te dzeļ
te aijā te triec
kas vējam pavēlēs
mainīties
viena roka
viens skats
viens vārds
ne vējš vairs plosīs
ne jūra krāks
tā būs tā notiks
kā pasakā
kad valdnieku sauksi
palīgā
ja tikai elsa
ja tikai čuksts
visu vētru kungs
tev blakus būs
***
Es tagad aizeju,
bet ne jau prom, es aizeju tepat,
ar citām puķēm,
citu sauli,
ar citu zemi parunāt
uz tu.
Es tagad aizeju
no tā, kas spēj mūs šķirt.
Es ieeju tai Būtībā,
tai Gara klātbūtnē,
kas nezin vārdu „mirt”, bet Gaismā pārtapt,
brīvam būt.
Es tagad aizeju.
Balss mani sauc,
bet atbalss paliek te
kā liecība,
kā dvēseles vēstule,
ko nosūtīt man ļauts
tik tev.
Uz mūžu? Jā, uz mūžu.
Bet mūžs ir tikai gaismas
uzplaiksnījums
pirms ausmas,
kad Lielās dienas
nerietošā Saule
mūs atkal savienos
uz Mūžību.
Māra Zviedre
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LŪGŠANA
Es lūdzu par tevi
un aizmirstu savas rūpes;
es lūdzu par tevi
un debess man mieru sūta.
Es lūdzu par tevi
ar pēdējo lapu kokā;
zaru velves pār mani
lūgšanai līdzi lokās.

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Es lūdzu par tevi
ar krītošu vakarzvaigzni;
staru rokas kā spārni
lūgšanu Mūžībā aiznes.

Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
no plkst. 19.30 līdz 21.00

Es lūdzu par tevi
ar baltu sveci uz kapa;
„Tavi mirušie dzīvos,”
svece lūgšanai saka.

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123

Es lūdzu par tevi
un aizmirstu savas rūpes;
es lūdzu par tevi
un debess man mieru sūta.

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

Māra Zviedre

2013. GADA SEPTEMBRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Ziedojumi
Kolektes
Mērķziedojumi (Alfa kursam, jauniešu darbam, remontam u.c.)
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā

2198
1929
1233
85
40
15
5500

Izdevumi, Ls:
1699
Algas (9 darbinieki)
1222
Nodokļi
425
Maksājums LELB 1/10 daļa no ienākumiem
Dalības maksa 2014. g. koru olimpiādei (no mērķziedojumiem) 280
210
Palīdzības pabalsti (4 cilvēkiem)
155
Avīzes "Jēzus Draudzes Dzīve" izdošana
109
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
56
Pasta pakalpojumi
42
Elektrība
31
Maināmie paklāji
30
Ziedojums "Jaunatnei ar misiju"
29
Atkritumu izvešana
26
Tehnikas lietas
25
Reprezentācijas izdevumi
23
"Venden" ūdens
22
Sakaru pakalpojumi
7
Bankas pakalpojumi
7
"Rīgas ūdens"
7
Apsardzes firmas pakalpojumi
4405
Kopā

SIRSNĪGI SVEICAM!
Natālija Caune
Aina Poga
Maiga Krivošapkina
Jānis Darkevičs
Ženija Pūga
Ilze Zabarovska
Ligita Ārgale
Ilona Jance
Aiga Tonne

89
88
87
86
84
70
60
50
50

(01.11.)
(27.11.)
(01.11.)
(24.11.)
(29.11.)
(21.11.)
(19.11.)
(27.11.)
(01.11.)

KRISTĪTI
Ralfs Rimša
Kevins Pranks
Artūrs Siliņš
Miķelis Jānis Māliņš

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Aiga Mārtinsone

LAULĀTI
Indulis Vajeiks un Sarmīte Ģelze
Igors Vintuļaks un Aiga Mārtinsone

MŪŽĪBĀ
Brigita Daina Pakalniete
(29.09.1929.-01.08.2013.)
Redaktore: Līga Amata

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Liepkauls, Alise Pīrāga, Baiba Nevarževska, Lelde Kupce, Ingūna
Stranga, Līga Dolace
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
bērnu korītis plkst. 17.30
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00
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 plkst. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)
Draudzes namā Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju kamera
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:

DNB konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. Nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"

