
 

Dievs sacīja uz Mozu: "ES ESMU, kas ES ESMU." /2Moz 3:14a/ Nr. 124 Maijs, 2014

Svētīgu laiku pretī 
Vasarsvētkiem vēlot,

mācītājs Erberts Bikše

„..Mozus teica Dievam: 
„Redzi, es atnākšu pie Israēla 
dēliem un teikšu tiem: pie jums 
mani ir sūtījis jūsu tēvu Dievs! –  
Bet viņi man jautās: kāds ir 
viņa vārds? – Ko lai es tiem 
saku?” Un Dievs teica Mozum: 
„ES ESMU, KAS ES ESMU!” Viņš 
teica: „Tā saki Israēla dēliem: 
ESOŠAIS mani pie jums ir sūtī-
jis!”” (2Moz 3:13, 14).

Tik viegli Dievs atrisina jautā- 
jumu par sevi. Viņam nav sevi 
jāpierāda. Viņš ir ESOŠAIS. Un  
mums – vai mums ir sevi jāpie- 
rāda? Vai ir jāpierāda, ka esam?  
Mēs vienkārši esam.

ESOŠAIS gan zina, ka ir ne- 
pieciešams sevi iztulkot cilvē-
kiem uztverami, saprotami un  
piedzīvojami, tādēļ Dievs turpi-
na sarunu ar Mozu un saka: 
„Tā saki Israēla dēliem: Kungs, 
jūsu Tēvu Dievs, Ābrahāma 
Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba 

Dievs, mani ir sūtījis pie jums! –  
Tas ir mans vārds uz mūžiem, 
un tā mani ir jāpiesauc paau-
džu paaudzēs!” (2Moz 3:15).

Dievs sevi atklāj mijiedarbī-
bā ar cilvēkiem, caur viņu pie- 
redzi ar Dievu. Cilvēkiem dāvi-
nātajā atklāsmē, pieredzē Dievs  
runā uz mums, kļūstot tuvs un  
saprotams. Ābrahāmam, Īzakam,  
Jēkabam un daudziem citiem 
ir bijusi pieredze ar Dievu. Viņi 
stāsta par to, un Dievs kļūst 
tuvs un saprotams arī mums.

Ko mēs zinām par kādu cil- 
vēku, kas mums ir pilnīgi svešs,  
nepazīstams? Vienīgi to, ka 
viņš ir cilvēks. Ja ir iespēja šo  
cilvēku redzēt, ir vienīgi pirmais  
iespaids par to, kā viņš izskatās, 
bet nekas vairāk. Bet tad šis 
cilvēks nosauc savu vārdu, pa- 
stāsta, no kurienes nāk, kādas  
ir viņa intereses, kāda nodarbo- 
šanās, kā viņš jūtas... Un tad 

viņš vairs nav cilvēks vien, bet 
tāds cilvēks, kuru esam sākuši 
iepazīt. 

ESOŠAJAM nevajag pierādī- 
jumu, bet Viņš zina, ka mums 
ir svarīgi, lai Viņš sevi iztulkotu  
mums saprotamā, piedzīvojamā  
veidā. Dievs sevi vispilnīgākajā 
veidā ir iztulkojis savā Dēlā 
Kristū. Šādam tulkojumam bija 
jābūt, un Jēzus par to saka: 
„..kas mani redz, tas redz to,  
kas mani sūtījis. Es esmu gais-
ma un esmu nācis pasaulē, lai 
neviens, kas tic man, nepaliktu 
tumsā.” (Jņ 12:45, 46)

Dievs reiz sacīja: „ES ESMU,  
KAS ES ESMU.” Arī Jēzus vairāk- 
kārt ir sacījis: „ES ESMU...” Un 
vienmēr, kad Jēzus sacīja: „ES 
ESMU...”, Viņš iztulkoja Dievu, 
Viņa gribu mums uztverami un 
saprotami.

Vairākos mūsu draudzes 
izdevuma numuros ir skanējusi 

šī tēma: „ES ESMU dzīvības 
maize” (Jņ 6:35), „ES ESMU 
durvis” (Jņ 10:9), „ES ESMU 
vīnakoks” (Jņ 15:5), „ES ESMU 
augšāmcelšanās un dzīvība” (Jņ 
11:25), „ES ESMU pasaules ga-
isma” (Jņ 8:12). Visos šajos „ES 
ESMU” mēs varam tik tuvu un sa-
protami iepazīt ESOŠO – vareno, 
mūžīgo Dievu.

Mēs iepazīstam un iemīlam  
Dievu caur Jēzu. Un arī caur visiem  
tiem, kuri Jēzu ir iepazinuši un  
Viņam seko. Un tā ir liela žēlastība.

Dažreiz tiek sacīts, ka tagad 
mēs, kristieši, esam Jēzus sirds, 
mute, rokas un kājas šeit, pasaulē.  
Ja tā, tad arī mums ir šī lielā at-
bildība – iztulkot pasaulē ESOŠO, 
iztulkot cilvēkiem uztveramā, 
saprotamā un piedzīvojamā veidā.

Lai Dievs mums visiem palīdz, 
ka esam labi un godīgi tulki!



Piektdien, 9. maijā, „Pietura 2” –  
laulāto pāru vakariņas Anglijā. Informā-
cija un pieteikšanās – kancelejā.

Svētdien, 11. maijā, plkst. 10.00 – 
Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums. 
Dievkalpojuma ziņojumu daļā – mācītāja 
kalpošanas prezentācija. Dievkalpojuma 
beigās uzstāsies draudzes jaunākās pa-
audzes muzikālie mākslinieki.

Svētdien, 18. maijā, dievkalpojuma 
ziņojumu daļā – misijas nama „Rāmavas 
muiža” prezentācija.

Svētdien, 18. maijā, uzreiz pēc diev- 
kalpojuma plkst. 12.00 – mācītāja 
Induļa Paiča lekcija „Kāda ir mana loma 
dzīvē?” (pirms tam būs pieejama zupa 
par ziedojumu EUR 1,00).

Svētdien, 25. maijā, – Svētdienas 
skolas izlaidums Rāmavas muižā.
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P O T C P S Sv

Vita Rudzīte

Par to sarunājāmies ar centra vadītāju 
Ilzi Bergu.

Kas ietilpst Rāmavas Depkina 
muižas uzturēšanas darbībās?

Biedrības „Rāmavas muižas misijas 
centrs” pamatuzdevums ir kopt, saudzēt 
un uzturēt uzticēto kultūras mantojumu –  
Rāmavas Depkina muižu un tās seno, 
plašo parku. Ikdienā tas nozīmē vis-
dažādākos saimnieciskos darbus, piemē-
ram, telpu uzkopšanu, uzturēšanu, iekār-
tošanu, atjaunošanu, remontēšanu. Vēl  
izstrādājam projektus un meklējam 
iespējas, lai šo vietu attīstītu un lab-
iekārtotu, kā arī izmantojam telpas 
saimnieciskajai darbībai – piedāvājam tās 
semināriem, nakšņošanai un svinīgiem 

pasākumiem, lai iegūtu ienākumus 
minēto uzdevumu veikšanai.

Cik cilvēki ir iesaistīti?
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efek-

tīvu muižas darbu, komanda ir ārkārtīgi 
svarīga, un ilgi šis bija vissmagākais jau-
tājums. Nestabilās finansiālās situācijas 
dēļ cilvēkus bija ļoti grūti piesaistīt, jo 
katrs vēlas stabilu, pienācīgi atalgotu 
darbu. Komanda veidojās pakāpeniski. 
Sākumposmā es strādāju viena, vēlāk 
pievienojās telpu uzkopēja Daina Upīte,  
un tikai šajā gadā sāk veidoties koman-
das kodols. Mūsu komandā ir lietvede 
un grāmatvedes palīdze Elīza Godiņa; 
ēdināšanā ir iesaistīta gan māsa Zaiga 
Cīrule, gan profesionāli pavāri un viesmīļi 
no citām ēdināšanas vietām. Muižu deko-
rē Taiga Alpe un Zane Mangulsone, bet 
remontdarbos un dažādu dekorēšanas 
risinājumu īstenošanā man uzticams  
palīgs ir restaurators Didzis Ziemelis.  
Daudzas lietas, piemēram, grāmatvedība, 
veļas mazgāšana, darba drošības jautā-
jumi u. c., tiek īstenoti kā ārpakalpojumi.

Vislielākais prieks ir par to, ka mēs, 
draudze, kā viena Kristus miesa varam 
kalpot šajā vietā un katrs ar savu talantu 
to pilnveidot.

Vai šie cilvēki ir brīvprātīgi 
speciālisti, vienkārši brīvprātīgie vai 
algoti darbinieki?

Mēs cenšamies katram par darbu 
atlīdzināt. Brīvprātīgais darbs ir ļoti sva-
rīgs talkas reizēs, ko organizējam divas 
reizes gadā – pavasarī un rudenī. Tad 
papildspēki ir īpaši svarīgi!

Vai bez tevis konkrētus darbiņus 
vada arī kāds cits?

Faktiski man ir jābūt kā cilvēkam 
orķestrim, kas gan nosaka vadlīnijas un 
meklē risinājumus, gan iesaistās pilnīgi 
visos darbos un procesos. Liels atbalsts ir 
mans lielais priekšnieks Aldis Krieviņš, no 
kura var smelties pieredzi un padomu gan 
vadīšanā, gan apsaimniekošanā.

Kā Rāmavas muižai veicas? Vai ir 
pietiekama noslodze? 

Pašlaik var just, ka esam izgājuši cauri 
tumšai ielejai un sākam saskatīt arī sava 
darba augļus. Tas īpaši iepriecina, sniedz 
apliecinājumu izvirzītajiem mērķiem un 
stiprina iesāktajā ceļā.

Noslodze ir viļņveidīga, un tai ir 
sezonāls raksturs, tāpēc mums ir jābūt 
īpaši aktīviem un jāpiedāvā dažādi pa- 
kalpojumi atbilstoši sezonai un aktuāla-
jiem notikumiem, piemēram, rudenī un  
ziemā – telpas, naktsmītnes un ēdināšanu 

semināriem, Ziemassvētkos – vietu 
korporatīviem svētku pasākumiem, bet 
pavasarī un vasarā – vietu kāzām un 
citām svinībām. Mūs apmeklē un pie 
mums uzturas arī ārvalstu viesu grupas. 
Sadarbībā ar Booking.com piedāvājam 
nakšņošanas iespējas. Pēdējā pusgada 
laikā klientu skaits un interese par mums 
ir īpaši pieauguši. Sākot no maija, ir 
gaidāma aktīva kāzu sezona.

Vai jums ir kādi atbalstītāji no 
ārpuses?

Šogad būs kopprojekts ar kādu Vācijas 
draudzi: veidosim nometni vācu un lat-
viešu jauniešiem. Viņi varēs iepazīt šo 
brīnišķīgo vietu, cits citu un kopīgi veikt 
svētīgu darbu – pabeigt remontu abos 
bēniņu spārnos, kas turpmāk kalpos kā 
vieta jauniešiem. 

Jaunieši – piesakieties šim svētīgajam 
un, es ticu, arī aizraujošajam projektam, 
kas norisināsies no šī gada 3. līdz 15. au-
gustam!

Esam atvērti arī citiem projektiem 
un atbalstītājiem, bet šajā ziņā pilnībā 
paļaujamies uz Dievu – lai Viņš pašķir īsto 
ceļu un veidu, kā un ar ko sadarboties.

Vai ir kādas īpašas nākotnes 
ieceres?

Īpašā nākotnes iecere ir izveidot 
atsevišķu misijas centru, kurā noritētu 
sociālais darbs. Tas būtu izvietots at-
sevišķā ēkā tepat muižas tuvumā. Taču 
šim projektam ir nepieciešamas milzīgas 
investīcijas ēkas uzcelšanai un centra 
uzturēšanai. Es ticu, ka Dievam visas 
lietas ir iespējamas un katrai lietai ir savs 
noliktais laiks.

Kādas ir centra vajadzības?
Mums noderētu senlaicīgas mēbeles, 

gleznas, plates, interjera priekšmeti. 
Tāpat mēs priecātos par pašdarinātām 
galdsegām vai citiem rokdarbiem. Ļoti 
noderētu augi parka apstādījumiem. 
Vēlētos arī Bībeles, ko izvietot katrā 
istabiņā uz naktsgaldiņa. Bet pāri visam 
vajadzīgas jūsu lūgšanas un jebkāds 
atbalsts!

Pateicība Dievam par uzticēto un 
paveikto un ikkatram par labiem 
vārdiem, palīdzību un atbalstu! 
Esat mīļi aicināti apciemot Rāmavas 
Depkina muižu – jo īpaši, kad jasmīni 
zied!
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Mācītāja Erberta Bikšes uzruna 
draudzes pilnsapulcē 2014. gada 6. aprīlī

Mūsu izvirzītais trīs akcentu uzstādī-
jums arvien vēl ir spēkā: Tuvāk Jēzum. 
Tuvāk otram. Tuvāk tiem, kas nav 
šeit. Man jādomā – cik tuvāk? Kur ir tu-
vuma robeža, lai būtu īsti tuvu? Un vai 
šis trīskāršais „tuvāk” ir kā pakāpieni, uz  
kuriem var ilgstoši palikt? Ja ir, kur atro-
damies šobrīd?  

Vai ir iespējams, ka kāds saka: „Mans 
lauciņš ir tuvāk Jēzum, bet sadraudzība 
ar citiem un iešana uz ārpusi nav priekš 
manis”? Un kāds cits: „Es jūtos labi, esot 
omulīgā sadraudzībā ar savējiem, bet 
mani pārāk neaizrauj tuvāku attiecību 
veidošana ar Jēzu un liecināšana cilvēkiem  
sabiedrībā”? Vai ir iespējams, ka kāds 
saka: „Mani interesē aktīva iešana pie 
tiem, kas ārpusē, bet iešanai tuvāk Jēzum  
un sadraudzībai draudzē man nav laika”? 

Nav šaubu – katram kristietim ir savs  
īpašais raksturs un dāvanas, un tam ir  
liela loma dzīvē un kalpošanā, bet, ja  
mūsu Trīsreiz tuvāk redzam kā pakā-
pienus, tad tie ir tādi, kas ir ļoti cieši savie- 
noti cits ar citu. Šo Trīsreiz tuvāk varē-
tu salīdzināt ar Svēto Trīsvienību, kur nav  
iespējams teikt, piemēram, ka man ir 
ārkārtīgi tuvs Svētais Gars, bet mani 
pārāk neinteresē Jēzus un Dievs Tēvs. 

Ja šo Trīsreiz tuvāk salīdzina ar pa- 
kāpieniem, tad, manuprāt, tie ir tādi pa-

kāpieni, kas sākotnēji ved no augšas uz 
leju. Jēzus itin bieži aicināja mācekļus 
būt kopā ar Viņu kalnā. Tie mācekļiem 
bija īpaši tuvības brīži ar Jēzu. Pēc kon-
centrēšanās uz Jēzu starp mācekļiem 
notika sarunas un sadraudzība. Tad – 
nokāpšana no kalna un došanās liecināt 
un kalpot cilvēkiem. 

Tuvība ar Jēzu – tas ir laiks lūgšanām,  
Dieva vārda studēšanai, garīga spēka, 
redzējuma un vadības saņemšanai.

Mācekļu sadraudzība – tas ir laiks 
sarunām, aizlūgšanām citam par citu, 
pieredzes apmaiņai, citu atbalstīšanai, 
iedrošināšanai.

Iešana pie cilvēkiem sabiedrībā – 
tā ir kristīga cilvēka dzīve sabiedrībā, bet 
ar to spēku, kas iegūts tuvībā ar Jēzu 
un mīlestību vairojošā sadraudzībā ar 
ticības brāļiem un māsām.

Un tad es domāju – vai ir iespējams, 
ka kāds aiziet pie cilvēkiem sabiedrībā, 
lai būtu tuvāk viņiem, bet neatgriežas 
sadraudzībā ar draudzes kristiešiem 
un nemeklē tuvību ar Jēzu? Manuprāt, 
šāda misijas kalpošana ir lemta 
neveiksmei. 

Ja salīdzinām mūsu Trīs- 
reiz tuvāk ar pakāpieniem,  
tad tie ir pakāpieni, pa ku- 
riem regulāri jāpārvie-
tojas: tuvība ar Jēzu–  
sadraudzība ar kristiešiem–  
liecināšana pasaulē. Jēzus 
mums šajā ziņā ir izcilākais 
paraugs. Pēc kalpošanas cilvē- 
kiem Viņš vienmēr devās meklēt  
tuvību ar Tēvu Debesīs, svinēja sadraudzī- 
bu ar mācekļiem, bet tad kopā ar viņiem 
atkal devās pie ļaudīm, lai kalpotu.

Nevis iestrēgšana, bet regulāra pārvie- 
tošanās pa Trīsreiz tuvāk pakāpieniem 
ir augļus nesošas kristīga cilvēka dzīves  
noslēpums. Arī augļus nesošas draudzes  
dzīves noslēpums. Auglīgus dara kustē-
šanās Trīsvienībā, nevis iestrēgšana 
kādā no vienībām. 

Esot tuvībā ar Jēzu, mēs nonākam 
patiesībā. Esot patiesībā, kļūstam spējīgi 
auglīgi izdzīvot sadraudzību draudzē. Un 
sadraudzība draudzē ir treniņa vieta, lai 
pēc tam ietu pie ļaudīm ārpusē. 

Jēzus mācekļiem mācīja, ka nav vērts 
iet pie cilvēkiem ārpusē, ja vispirms ne-
tiek praktizēta savstarpēja mīlestība. „No 
tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, 
ja jums būs mīlestība savā starpā,” sacīja 
Jēzus. 

Izdzīvojot un apliecinot Kristus Evaņģē- 
liju sabiedrībā, vienmēr piedzīvojam arī 
to, ka Gara spēks no mums iziet. Tas ir  
normāli, jo kristiešu liecība notiek Gara  
spēkā, ne tikai vārdos vien. Ja spēks  
iziet, mums atkal ir vajadzīga atjauno-
šanās Garā un mēs atkal meklējam tu-
vību ar Jēzu, lai uzpildītos.

Varam būt pateicīgi, ka mūsu draudzē 
ir diezgan daudz to, kuri atrodas dina-
miskā kustībā šajā Trīsreiz tuvāk. Viņu  
dzīve un kalpošana ir aktīva un auglīga. 
Dažkārt šī aktivitāte un auglīgums ir tik  
intensīvi, ka viņi sajūtas no tā noguruši. 

Tad ir jautājums – vai būt kādā kalpo-
šanā, kamēr sadeg? Vai tas būtu  

tas, ko Dievs vēlas? Nē. Ir vaja-
dzīgi arī fiziskas un garīgas 
atpūtas brīži. Kristietis, kurš 
atļaujas paņemt sabata laiku  
fiziskai un garīgai atslodzei,  
nemaz nav slikts kristietis.  

Būsim vērīgi arī šajā ziņā. 
Ļausim pagurušajiem mazliet 

atpūsties. Vienlaikus lūgsim un 
rūpēsimies, lai būtu pietiekami daudz 

tādu brāļu un māsu, kas ar jauniem spē-
kiem dodas kalpošanā to vietā, kam ir  
jāatgūst spēki un no intensīvas kalpoša-
nas jāatpūšas. 

Lai draudze sasniegtu sava aicinājuma 
mērķus, katram draudzes loceklim vaja- 
dzētu atrasties regulārā kustībā pa šiem  
Trīsreiz tuvāk pakāpieniem un pēc inten- 
sīvas kalpošanas uzdrošināties atpūsties, 
zinot, ka ir saprasts, mīlēts un atbalstīts.
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Bijusī juriste Zane Pumpure-
Prāmniece un topošā mākslas 
zinātniece Guna Zandere ikdienā 
nodarbojas ar Latvijā līdz šim maz 
zināmu nodarbi – smilšu kino. Arī  
mums draudzes pagājušā gada  
vasaras nometnē, kā arī aizkus-
tinošajā priekšnesumā Ziemassvētku 
uzveduma laikā bija tā laime uzzināt, 
ko nozīmē šis noslēpumainais vārdu 
salikums – „smilšu kino”. 

Alise Pīrāga
Foto no personiskā arhīva

Kā jūs nonācāt līdz šai „profesijai”?
Zane: Tas notika pavisam nejauši 

un sākās bērnudārzā, kur strādā mana 
mamma. Tur tika sāktas smilšu mākslas 
nodarbības bērniem, kādas Latvijā vēl 
nebija redzētas. Es tajā laikā biju bērna 
kopšanas atvaļinājumā un, tā kā man 
bija daudz brīva laika, es palīdzēju šīs 
nodarbības veidot un vadīt. Tā pamazām 
radās ideja, ka smilšu māksla varētu 
būt interesanta ne tikai bērniem, bet arī 
pieaugušajiem dažādos pasākumos. 

Pirms pieciem gadiem es pabeidzu 
Juridisko fakultāti, un agrāk man nebūtu 
ienācis prātā, ka es varētu darīt ko citu. 
Taču pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 
es sapratu, ka vēlos darīt ko radošāku, 
un līdzšinējais jurista darbs man īsti vairs 
nepatika. Tā kā es redzēju, ka smilšu kino 
izbraukuma pasākumiem ir potenciāls, es 
sāku ar to nodarboties patstāvīgi un pirms 
diviem gadiem nodibināju SIA „Deserto”. 
Tagad nodarbojos tikai ar smilšu kino, un 

ne mirkli neesmu nožēlojusi, ka pametu 
jurista darbu. 

Guna: Apmēram pirms pusotra gada 
es smilšu mākslu atklāju YouTube un 
nodomāju, ka tas ir labākais, kas pasaulē 
redzēts. Aptuveni pēc mēneša Zane man 
atrakstīja vēstuli par to, ka viņa no-
darbojas ar smilšu kino, un prasīja, vai es 
negribētu pievienoties. Es biju sajūsmā 
un uzreiz piekritu!

Kādām prasmēm ir jābūt, lai varētu 
nodarboties ar smilšu kino?

Guna: Ir jāprot zīmēt, bet šīs mākslas 
specifika ir tā, ka ir jāpiemīt arī spējai 
iedziļināties ļoti atšķirīgās tēmās un 
izveidot stāstu. Ir jābūt dažādu prasmju 
salikumam.

Zane: Nav viegli izdomāt stāstu, 
jo tas nav tāpat kā ar kluso dabu – ko 
redzi, to zīmē. Man vairāk laika aiz-
ņem tieši domāšanas process, nevis 
zīmēšana. Ir jāiedziļinās katra pasūtījuma 
tēmā, jānoskaidro un jāizprot klienta 
darbības sfēra. Starp mūsu klientiem 
ir bijuši dažādi uzņēmumi, esam pieda-
lījušās konferencēs, pašvaldību ballēs, 
apbalvošanas ceremonijās, skolu 
pasākumos, privātās dzimšanas dienās, 
kāzās u. c. 

Guna: Ziemassvētku laiks bija 
vissaspringtākais – tad mums bija jāuz-
stājas pat trīsreiz nedēļā, bet tagad –  
aptuveni reizi nedēļā, tāpēc ir, ko darīt, 
visu laiku. Mēs neuzņemamies vairāk, 
nekā spējam sagatavot, lai nezustu kvali-
tāte un arī lai neciestu veselība, ģimene 
un draugi. 

Kāda ir jūsu ikdiena?
Zane: Mēs strādājam mājās, kur 

mums katrai ir piemērots galds, uz kā 
zīmējam. 

Guna: Sākumā mēs saņemam klienta 
vēlmi par priekšnesuma tēmu, uzzinām, 
kādā nozarē pasūtītājs darbojas, 
piemēram, cementa rūpniecībā, traktoru 
ražošanā, piensaimniecībā vai loģistikā. 
Pēc tam mēģinām gūt priekšstatu par 
attiecīgo nozari – internetā meklējam 
informāciju par to, kas tas ir un kā tas 
izskatās. Kad tas ir paveikts, sākam 
meklēt vizuālos materiālus – gan foto-
grāfijas, gan attēlojumus stilizācijās 
un simbolos. Pēc neskaitāmu attēlu 
aplūkošanas sākam skicēt un meklēt, 
kuras formas izskatās līdzīgas un ko, 
zīmējot ar smiltīm, varētu pārveidot 
vienu par otru. Viena priekšnesuma 
sagatavošana ilgst aptuveni nedēļu. 

Zane: Tā ir radoša lieta, ko nevar 
sasteigt. Ja sāp galva vai nāk miegs, 
nekas nesanāks. Ir vajadzīgs laiks, lai 
visu pārdomātu. 

Kas ir pats labākais šajā darbā? 
Guna: Kad esi izgājis cauri visam 

izveides procesam, satrenējies un 
nonācis līdz uzstāšanās brīdim, kad zālē 
nodziest gaisma un sāc zīmēt, tad jūti, 
kā zāle dzīvo līdzi tam, kas tiek zīmēts. 
Kāds pasmejas, jo kaut ko atpazīst, vai 
noelšas, kad saprot, ka viens tēls pēkšņi 
pārvērties par citu. Tad ir aplausi, un tu 
jūti, ka cilvēki ir saviļņoti. 

Zane: Pie skatuves ar laiku pierod, un 
ir patīkams satraukums. Patīkama ir arī 

Smilšu mākslinieces

Zane



5

brīvība: tu pats vari plānot savu dienu 
un nav jāatprasās vai jāatskaitās kādam 
priekšniekam. 

Kas ir sarežģītākais, grūtākais?
Guna: Dažkārt klienti līdz galam ne-

izprot smilšu priekšnesuma specifiku –  
viņi vēlas priekšnesumā redzēt daudz 
konkrētas informācijas, ko, zīmējot ar 
smiltīm, nav iespējams parādīt. Tad mēs 
meklējam kompromisus. Reizēm mums 
ir grūti atrast fona mūziku, kas klientam 
būtu pieņemama. Īpaši uzmanīgam  
jābūt, arī saskaņojot visas detaļas ar 
pasūtītāju, lai priekšnesumā nerastos 
kļūdas. Reiz es nebiju līdz galam  
sapratusi klientu un visu saskaņojusi, 
un klienta dzimšanas dienas pasākumā 
uzzīmēju ģimenes gleznu ar vienu 
ģimenes locekli bez laulātā drauga!

Nesen sociālajos medijos  
redzējām intriģējošas bildes no  
jūsu ceļojuma uz Ņujorku. Pastāstiet, 
ko tur darījāt!

Guna: Mūs uzaicināja aizbraukt uz  
Ņujorku, uz Baltijas jūras reģiona valstu 
tūrisma veicināšanas konferenci. Šajā 
pasākumā tika saaicināti Ņujorkas tū-
risma aģentūru pārstāvji, un viņiem tika 
stāstīts, cik pie mums ir forši! Organi-
zatori bija izdomājuši, ka arī smilšu kino 
būtu labs elements, kas veicinātu tū-
rismu Baltijas jūras reģiona valstīs. 

Zane: Tā bija nervus kutinoša 
pieredze, jo mēs ar savu tehniku nekad 
nebijām lidojušas, tāpēc bija jāizdomā, 
kā visu 80 kg smago aparatūru dabūt uz 
Ņujorku tā, lai nekas nesaplīstu. 

Vai jūs ar savu darbošanos varat 
arī kalpot?

Zane: Jā, noteikti! Ir liels prieks kalpot 
un uzstāties dažādās baznīcās. Mēs 
priecājamies, ja mūs uzaicina, un labprāt 
sadarbojamies. Skatoties, kā šis darbs 
sākās un kā tas attīstās, man ir skaidrs, 
ka tas nenotiek bez Dieva ziņas. Brīžos, 
kad kļūstu nedroša un sāku apšaubīt 
savas spējas, Viņš man atsūta īstos 
cilvēkus un atgādina, ka viss ir kārtībā. 

Guna: Uzstājoties arī nekristīgos 
pasākumos un aizskatuvē runājoties ar 
cilvēkiem, ja iznāk saruna par ticību,  
tad, manuprāt, tā ir laba liecība, ka  
māksliniece, kuru pirms brīža priekšne-
suma dēļ visi apbrīnoja, izrādās kristiete! 

Zane: Es sev esmu stingri nofor-
mulējusi, ka mēs arī šajā jomā darbo-
jamies kā kristieši, un, ja mums ir 
piedāvājums, kurā ar mūsu priekšne-
sumu grib reklamēt, piemēram, alkoholu, 
tad es no šāda piedāvājuma atsakos. 
Esmu pārliecināta, ka mēs nedrīkstam 
pieņemt jebkuru piedāvājumu tikai 
tādēļ, lai nopelnītu vairāk naudas. Mums 
ir arī kolēģi – puiši, kas palīdz pārvadāt  
tehniku, –, un viņi arī ir no Jēzus  
draudzes! Tā arī ir Dieva dāvana, ka ne- 
vienu reizi mums nav bijušas pēkšņas, 
neatrisināmas tehniskas problēmas, 
aizkavēšanās ceļā vai kļūmes priekšne-
sumā. 

Kā jūs nonācāt līdz ticībai un līdz 
Jēzus draudzei?

Guna: Mana mamma kļuva par 
kristieti, kad man bija aptuveni trīs 

gadi, tāpēc es esmu uzaugusi Jēzus 
baznīcā un bijusi šeit, cik vien sevi 
atceros. Protams, gadu gaitā man kā 
bērnam un kā pieaugušajam izpratne par 
ticības jautājumiem ir mainījusies, taču  
vienmēr esmu bijusi kristiete. 

Zane: Mani ar diezgan lielu manu 
pretošanos un skepsi uz Jēzus draudzi 
atveda vīrs Jānis, kad sākām draudzē-
ties. Man ar kristietības pieņemšanu  
gāja diezgan grūti, tāpēc tas nenotika 
strauji. Pēdējo divu gadu laikā tieši 
saistībā ar smilšu kino es daudz vairāk 
jūtu, redzu un piedzīvoju savas attie-
cības ar Dievu – kā Viņš man palīdz un 
kā atbild. Pirms smilšu kino es draudzē 
nekalpoju un īsti neredzēju, kur varētu 
iesaistīties, bet tagad es redzu un  
jūtu, ka šī ir mana iespēja, ka cilvēkiem 
tas patīk un viņi ir aizkustināti. Esmu 
dzirdējusi vairākas liecības, ka mans 
priekšnesums par Jēzu ir aizkustinājis 
cilvēkus līdz asarām un pat atvedis uz 
mūsu draudzes dievkalpojumu! Tas ir liels 
prieks un iedrošinājums turpināt zīmēt un 
turpināt ar to arī kalpot!

Aicinām mūsu komandai pievienoties 
smilšu mākslinieku! Tā kā zinām, ka 
Ziemassvētku laikā atkal būs ļoti daudz 
darba, jau tagad meklējam jaunu 
kolēģi, lai laikus varētu viņu apmācīt! 
Vēlamās prasmes: radošums un prasme 
zīmēt! Pieteikties varat, zvanot Gunai  
(tel. 29560816) vai Zanei (tel. 26473232). 

Guna
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Dievu redzēt mēs tiešā veidā nevaram, bet Dievs mums ir atklājies caur Bībeli un 
Kristu. Mēs neesam spējīgi līdz galam saprast to, cik Dievs patiesībā ir liels, cik Viņš 
savā būtībā ir varens. Mēs nespējam apjēgt Dieva būtību, Dieva daba ir neizdibināma. 
Mēs sev apkārt redzam tik daudz brīnišķīgu lietu, piemēram, dabu, kuru ir radījis Dievs,  
bet Viņa būtību mēs ar savu grēcīgo prātu nevaram aptvert. Dievs, tāpat kā mēs, var 
izrādīt dusmas – dusmas pret grēku – vai arī aicināt pie sevis to, kurš ir novērsies. 
Dievs ir pilnīgi neatkarīgs, un mēs varam tikai pazemībā Viņu pieņemt. Cilvēks nekad 
nevar būt pilnīgs, turpretī Dievs ir pilnīgs vienmēr, Viņš vienmēr ir nekļūdīgs. Dieva 
varenību nekad nevarēs izteikt vārdos.

Pašlaik mēs Dievu redzēt nevaram, bet tie, kas tic Kristum, mūžībā varēs baudīt 
Viņa klātbūtni. Dievs darbojas dabā, vēsturē un mūsu sirdīs. Tur mēs varam ieraudzīt 
Dieva darbus. Dievs ir Gars un caur to vēršas pie mums, lai mainītu mūsu sirdis un 
darbotos šajā pasaulē. „Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā 
un patiesībā.” (Jņ 4:24)

Dievs vienmēr ir bijis, ir un būs neatkarīgi ne no kā. Nav nozīmes tam, vai cilvēki 
Dievam tic vai ne, jo Dievs stāv pāri visam. Laiks Dievam nav svarīgs, jo Dievs vienlai- 
cīgi ir visur un jebkurā laikā. Dievam nav ne sākuma, ne beigu. Dievs vienkārši ir 
mūžīgs. Ik mirkli Dievam ir vara pār visiem brīžiem, kā tas ir rakstīts  Pētera 2. vēstu- 
lē: „..viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.” 

(2Pēt 3:8) Dievs nekad nemainās. Viņš ir pilnīgs un nemainīgs. Dieva vārds, caur kuru Dievs ir atklājies, paliek nemainīgs mūžīgi,  
un Svētie Raksti, kur Dievs ir atklājies, ir patiesi un nemainīgi. Apustulis Pāvils raksta: „Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debe-
sīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!” (Gal 1:8) Dievs ir nemainīgs mūžīgi: „Jo Es 
esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos” (Mal 3:6). „Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebr 13:8).

Kārlis Liepkauls

Dievs vienlaicīgi var darboties visur 
un pārraudzīt visu. Dievu nav iespējams 
ierobežot un atstāt kaut kur ārpusē, no- 
slēpties. „Kurp lai es aizeju no Tava Gara,  
un kurp lai es bēgu no Tava vaiga?” 
(Ps 139:7) Dievs ir klātesošs it visā un 
var atklāties jebkur un jebkādā veidā. 
Dieva spēks ir neierobežots, Viņš var 
darīt jebkādas lietas. Dievs īsteno savu 
pestīšanas plānu pie cilvēkiem. Cilvēkam 
nav nekādu iespēju Dievam ko pavēlēt 
vai pieprasīt no Dieva. Lai gan ļaunums 
pasaulē pastāv, mums nav jādomā par 
to, ka Dieva spēks būtu zudis vai kā tam- 
līdzīgi, mums ir jāpaļaujas uz To Kungu, 
un Dievs ļaunumu ierobežo, lai varētu 
īstenoties Viņa valstības plāns. Dievs 
valda pār pasauli un vērš lietas uz labu. 
Dievs nekad nevienu nespiež Viņam ticēt,  
Viņš vienkārši glābj tos cilvēkus, kuri 
nepretojas Viņa nodomam. Caur Dieva  
Garu cilvēki tiek uzrunāti meklēt žēlas-
tību, un jebkurš, atsaucoties Dieva aicinā- 
jumam, var kļūt pestīts, „jo Dievam ne-
kas nav neiespējams” (Lk 1:37).

Dievs vienmēr zina, kas ir noticis un  
kas notiks. Tāpat Viņš arī zina, ko sakām,  
pat ko domājam. Dievam nekas nevar 
būt apslēpts. „Un nav radījuma, kas Viņa 
priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un 
atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim no- 
rēķinu.” (Ebr 4:13) Mēs savas jūtas un  
domas varam neizteikt vārdos, bet Dievam  
tās būs zināmas. Dievam ir risinājums 
it visam. Cilvēkam Dieva ceļi bieži vien 
var šķist pilnīgi neizprotami un šķietami 
pretrunā ar pašu domām. „Jo Manas do- 
mas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav 
Mani ceļi” (Jes 55:8). Mums ar savu cil- 

vēcisko prātu nav iespējams izprast Dievu.  
Dievs visu redz pilnīgi, bet mēs – ierobe-
žoti.

Dievs ir nošķirts no visa ļaunā un stāv 
tam pāri. Dievs mīl svēto un ienīst ļauno: 
„..topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, 
jūsu Dievs, esmu svēts!” (3Moz 19:2) 

Dievs ir taisnīgs. Viņš atalgo labo un  
soda ļauno: „Jo Viņš ikvienam atmaksās 
pēc viņa darbiem.” (Rom 2:6) Dievam 
pēc Viņa taisnprātības būtu jāsoda viss  
ļaunais, bet Dievs dod iespēju mainīt 
ļauno pret labo. Kad Dieva laiks būs pie- 
nācis, tad gan Viņš nodibinās tais-
nību un nebūs nekādu izredžu 
ļaunajam pastāvēt. Mēs 
noteikti tiktu sodīti, ja ne- 
būtu iespējas saņemt 
grēku piedošanu. Kris-
tus ir piepildījis visas 
bauslības prasības 
un cietis, lai izpirktu 
mūsu grēkus. Kristus  
dēļ mums ir iespēja 
savus grēkus nolikt pie  
Viņa Krusta: „Ja atzīsta-
mies savos grēkos, tad Viņš ir  
uzticīgs un taisns, ka Viņš mums  
piedod grēkus un šķīsta mūs no visas 
netaisnības.” (1Jņ 1:9) Dievs vienmēr 
palīdz dzīvot tā, ka ticība nes augļus un 
dod prieku tiem, kas Viņam seko.

Dievs vienmēr ir patiess savā būtībā  
un savos darbos. Cilvēki arī dod solījumus,  
taču uz cilvēku doto vārdu ne vienmēr 
var paļauties, bet uz Dieva doto vārdu –  
vienmēr. „Tiešām, taisni ir Tā Kunga 
vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības.” 
(Ps 33:4)

Dieva dotā žēlastība ir nepelnīta, par  
to ir samaksājis Dieva Dēls ar savām 
asinīm. „Teiciet To Kungu, jo Viņš ir 
mīlīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” 
(Ps 118:1) Dievs mūs vada savā žēlas-
tībā vienmēr. „Ja tad nu jūs, ļauni būdami,  
protat saviem bērniem dot labas dāvanas,  
vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz 
vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?”  
(Mt 7:11) Dievs savā žēlastībā nevis 
cilvēkus soda, bet gan atkal un atkal no 
jauna aicina Viņam sekot. Cilvēka dzīves 
laiks ir žēlastības laiks, lai cilvēkam būtu 

iespēja atgriezties no grēkiem. Daudzu 
dzīvēs Dievs caur Svēto Garu 

darbojas gadiem ilgi, kamēr 
cilvēks sadzird un atsaucas  

aicinājumam sekot. Apus-
tulis Pāvils saka: „Es pa-
teicos savam Dievam .., 
būdams pārliecināts, ka 
tas, kas jūsu sirdīs labo 
darbu iesācis, to pabeigs 

līdz Kristus Jēzus dienai.” 
(Flp 1:3, 6)
Dievišķā mīlestība ir paš- 

aizliedzīga un uzticama, mīles-
tība pauž Dieva būtību. „Šī ir tā 

mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši 
Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis 
Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. [..] 
Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, 
kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīles-
tība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek 
Dievā un Dievs viņā.” (1Jņ 4:10, 16)
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Sirsnībā un pateicībā,
mācītājs Erberts Bikše

Par to, kas ir mācītājs un kādi ir viņam dotie uzdevumi, lielās līnijās 
var izlasīt LELB Satversmes sadaļā „Mācītājs”, bet, ja man jautātu, kuri 
ir mācītāja kalpošanas svarīgākie uzdevumi, es sacītu tā: sludināt Dieva 
vārdu saskaņā ar mūsu luteriskās Baznīcas mācību, izdalīt sakramentus  
un pārraudzīt draudzes dzīvi, lai tā noritētu saskaņā ar Dieva vārda mā-
cību, atnesot garīgu svētību cilvēkiem.

Mācītāja kalpošanas praktiskā daļa ir sprediķu un dievkalpojumu 
sagatavošana, dievkalpojumu vadīšana, dvēseļkopšanas sarunas, grēk-
sūdzes pieņemšana, iesvētes mācības vadīšana, mājapmeklējumi ar  
Svēto Vakarēdienu, dzīvesvietu iesvētīšana, svētbrīžu vadīšana dievna- 
mā un ārpus tā, kristības, iesvētības, laulības, līdzdarbošanās dažādās 
draudzes dzīves aktivitātēs utt. Īsā tekstā to visu nemaz nevar ietvert.  
Un vai vajag?

Mācītāja kalpošana nav tāda, ka pēc dievkalpojuma iekar albu (mācī-
tāja amata tērps) baznīcas skapī un visu ar kalpošanu saistīto aizmirsti 
līdz nākamajam dievkalpojumam. Atbildības sajūta par draudzi, par tās garīgo labklājību, arī par sevi pašu draudzes kontekstā 
pavada nemitīgi. Atkal kādā naktī pamosties – un par ko jādomā? Par draudzi, par kalpošanā iesaistītajiem cilvēkiem, par savu 
spēju vai nespēju izpildīt visus uzdevumus. Arī par to, kas iepriecina un kas dara raizes.

Kur smelt padomu, atbalstu, meklējot atbildes saistībā ar draudzes dzīvi? Vienmēr ceļš ved 
lūgšanā pie Dieva. Bet paldies arī visiem tiem, pie kuriem var aiziet, lai padalītos jautājumos un 
raizēs.

Mācītāja kalpošana ir apzināšanās, ka ir jāatrodas garīgā cīņā, nemitīgā modrībā gan attiecībā 
uz draudzi, gan arī uz sevi. Pie mācītāja kalpošanas pieder arī nemitīga savas rīcības motīvu izvēr-
tēšana: vai tas, ko un kā dari, ir saskaņā ar Dieva prātu. Kas ir garīgā cīņa un modrība, zina tie,  
kuri paši to ir pieredzējuši. Pēc katras tādas cīņas sirmuma ir mazliet vairāk (dažiem gan mati  
vispār nenosirmo, uz viņiem tas neattiecas). Bet pateicība Dievam, ka Viņš dod žēlastību un uz-
varas.

Ja man jautātu, kas mani kā mācītāju visvairāk skumdina, es sacītu – pārpratumi attiecībās. Dažreiz gribas teikt: ja ir kaut 
kas uz sirds, nu, pasaki to zem četrām acīm – kādēļ runāt par kādu viņam aiz muguras? Protams, mani skumdina arī tas, ja brāļi 
vai māsas no draudzes aiziet un viņu starp mums vairs nav.

Bet, ja man jautātu, kas mani kā mācītāju iepriecina, es sacītu: visi tie brīži, kad redzi – kāds 
meklē patiesību un Dievu no sirds, godīgi. Ir milzīgs prieks, ja pie kāda redzu – viņš Kristu ir sa-
pratis, piedzīvojis, Kristus viņu ir atradis.

Draudzē kā mācītājs esmu jau ilgus gadus. Draudze pie manis ir pieradusi, un es esmu pieradis 
pie draudzes. Pieradums nav slikts, bet tas var pāraugt tādā pieradumā, kurā vairs nav dzirksteles, 
uguns, turklāt abpusēji, tāpēc priecājos, ka man ir bijuši palīgi, kas uguni ir šķīluši ar jaunu sparu. 
Pašlaik atkal esam ceļā uz to, ka svaigas garīgās dzirkstis šķils jauns mācītāja palīgs, ko gaidām 
nākam kalpošanā. Ceru, ka šoreiz mācītāja palīgs paliks draudzē uz ilgāku laiku, lai draudzes garī-
gā dzīve varētu jaunā spēkā liesmot un sildīt.

Esmu no sirds pateicīgs Dievam, ka drīkstu kalpot tādā draudzē, kur līdzās ir tik daudz brāļu un māsu, kas katrs ir drosmīgi 
uzņēmušies atbildību par kādu no kalpošanas nozarēm. Milzīgs un mīļš paldies jums, dārgie visu nozaru vadītāji! Ar katru 
no jums var lepoties. Paldies arī visiem citiem, kas esat iesaistījušies un veltāt savu sirdi, laiku un līdzekļus draudzes dzīves 
veidošanai un celšanai. Bez jums, mīļie, viss plašais un sekmīgais draudzes darbs nevarētu notikt.

Visbeidzot, mans lūgums draudzei: būšu no sirds pateicīgs, ja arī turpmāk lūgsiet Dievu par mani un arī par citiem mācītājiem. 
Mums ir vajadzīgs garīgs un fizisks spēks, žēlastība, padoms un gudrība, lai spētu kalpot tā, kā to vēlas Dievs. Būšu pateicīgs, ja 
kādreiz pienāksiet klāt, lai pateiktu: tas izdevās labi. Būšu pateicīgs, ja iejūtīgi panesīsiet arī manas kļūdas un trūkumus. Un, ja 
kaut kas sakāms vai jautājams, priecāšos, ja sacīsiet atklāti un tieši.

Esmu pateicīgs Dievam par mūsu draudzi, un varu droši sacīt, ka draudze mani ir nesusi ne tikai garīgi – arī materiālā ziņā 
draudzes gādība ir bijusi dāsna. 

Sirsnīgs paldies par visu labo, ko esmu saņēmis!



Tēma: „Stāsts par Noasu”.
Reģistrēšanās un maksāšana: 

no jūnija

Vasaras NOMETNE!
Š. g. 20.–25. jūlijā

atpūtas kompleksā „Meža salas”  
www.mezasalas.lv

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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

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

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

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)

Redaktore: Līga Amata        Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Kārlis Liepkauls, Vita Rudzīte, Augusts Kolms, Alise Pīrāga 

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

SIRSNĪGI SVEICAM!
Ludmila Sommere
Jānis Vaniņš
Katrīna Ē. Skorohoda
Renita Kaizere
Margarita Kaļka
Roberts Pudže
Ruta Žīgure
Ināra Rita Norkus 
Ingrīda Mazroce
Regīna Bušēvica
Dace Dolace
Juris Taube
Lilita Bunka
Vita Kalnciema
Iveta Kušķe
Karīna Līvmane
Agnis Eglītis
Sandra Miezava

93 (16.05.)
88 (03.05.)
86 (20.05.)
85 (16.05.)
85 (23.05.)
81 (28.05.)
81 (28.05.)
80 (23.05.)
75 (25.05.)
70 (09.05.)
70 (21.05.)
70 (29.05.)
60 (06.05.)
55 (05.05.)
50 (18.05.)
45 (20.05.)
45 (20.05.)
45 (24.05.)

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)

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (Alfa kursam, diakonijai, remontam u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Izmaksa no SIA „Ceļš” uzkrātā rezerves fonda
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (9 darbinieki)
Ambulances izdevumi (no mērķziedojumiem)
Apkure februārī
Nodokļi
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
Dators un programmas
Remonta materiāli
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Jaunās Derības izdevumu (jaunais tulkojums) iegāde
Kora izdevumi (no mērķziedojumiem)
Avīzes „Jēzus Draudzes Dzīve” izdošana
Lieldienu evaņģelizācijas kartīšu iespiešana
Palīdzības pabalsti
Elektrība
Kursa „Brīvība Kristū” izdevumi (no mērķziedojumiem)
Degviela
Jauniešu kalpošanas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā

2634
2597
2433
1000

170
112

8946

3265
1800
1150

753
345
318
301
300
261
260
235
224
191
170
147
100
150

50
46
40
25
23
15
13
10

10192

2014. GADA MARTA IEŅĒMUMU UN 
IZDEVUMU PĀRSKATS

Konts ziedojumiem:
DNB bank a, 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"

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

MŪŽĪBĀ
Oļģerts Andermanis  
(22.03.1914.–01.03.2013.)

                 DRAUDZES VASARAS EKSKURSIJA 

                    
    14. un 15. jūnijā

                    
           RĪGA – VIĻŅA – TRAĶU PILS – DRUSKININKI – KAUŅA – RĪGA

                    
      Izbraukšana: 14. jūnijā plkst. 7.00 no Draudzes nama (Dzirnavu iela 118)

                    
            Dalības maksa: EUR 50,00 pieaugušajiem, EUR 25,00 bērniem

                   
              Lūdzam pieteikties pie Jolantas (t. 28377608), Ilzes (t. 29372676)      

                   
   vai diakonijā (t. 67220084), iemaksājot dalības maksu (min. EUR 25,00)


