Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti.

Būt laimīgam – kurš gan to
negribētu?
„Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs
viņiem papilnam to dos.”
(Mt 5:6) Ceļš uz svētību un
laimi ved cauri slāpēm un izsalkumam. Tikai izslāpušais ūdeni
redz kā bezgala lielu vērtību.
Tikai izsalkušajam maizes
gabals ir ļoti dārgs.
Mēs bieži kurnam, ja viss
nenotiek tā, kā esam ieplānojuši, bet Dievs rīkojas tieši tā –
Viņš pieļauj grūtības mūsu
dzīvē, lai mūs aizvestu līdz
brīdim, kad mūsu izsalkums un
slāpes pēc taisnības beidzot ir
patiesas. Paštaisnība tad sāk

brukt, un Dieva taisnībai ir
vieta augt.
Kad pieredzam Dieva
taisnību, tā mūs satriec, jo tā
uzrāda mūsu grēkus. Tā tam
jānotiek, kaut arī tas ir sāpīgi.
Grēku atzīšanā un grēksūdzē
Dieva taisnība ienāk mūsos, lai
tur mājotu.
Par kādu pēc taisnības
izslāpušu muitnieku mēs lasām
evaņģēlijā: viņš „nogāja savās
mājās attaisnots” (Lk 18:14).
Svētīgais, laimīgais! Viņam
tagad bija Dieva taisnība. Kā?
Tas notika grēksūdzē: „Dievs,
esi man grēciniekam žēlīgs!”
(Lk 18:13)
Taisnība, kas dara svētīgu,

/Mt 5:6/

laimīgu, nav mūsu – tā ir Kristus sagādāta. Ir tikai divu veidu taisnības – cilvēku pašu un
Kristus. Ar pirmo neko daudz
nevar iesākt. Ar otro atveras
debesis. „..ja jūsu taisnība nav
pārāka par rakstu mācītāju
un farizeju taisnību, tad jūs
neieiesiet Debesu valstībā,”
saka Jēzus (Mt 5:20). Ja kāda
taisnība der vien zemes dzīves
laikam, bet neieved mūžīgajā
Dieva valstībā, ar to nevar būt
laimīgs un svētīgs. Vienīgā
taisnība, kas dara svētīgu un
laimīgu, mums ir sniegta ar
Kristu – Viņa krusta nāvē. Tā
ir Dieva dāvana, un to var
saņemt vienīgi ticībā no paša
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Kristus. „ES ESMU dzīvības
maize. Kas nāk pie manis, tam
nesalks, un, kas man tic, tam
neslāps nemūžam,” saka Jēzus
(Jņ 6:35).
Izsalkums un slāpes ir
remdēti, jo Kristus taisnība
tagad ir arī tava taisnība.
Tev pieder tāda taisnība, kas
atvērusi durvis uz Debesīm.
Tagad tu zini, ko nozīmē būt
patiesi laimīgam, svētīgam.
Lai visiem svētīga un jauka
vasara! Lai vairāk slāpstošu
siržu, kas meklē Dieva taisnību!
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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Piektdien, 6. jūnijā, „Baznīcu nakts”
no plkst. 18.00 līdz 24.00. Vairāk informācijas: www.baznicunakts.lv.
Sestdien, 7. jūnijā, draudzes padomes un revidentu rekolekcijas Rāmavas
muižā. Tēma: „Baznīcas un draudzes
viesmīlība”.

Dace Suveizda (27)
Nodarbošanās: juriste
Vaļasprieks: skriešana,
teātris, kulinārija
Georgs Dmitrijevs
Nodarbošanās:
pensionārs
Vaļasprieks: sports,
grāmatu lasīšana,
sēņošana

(72)

Ināra Suveizda (57)
Nodarbošanās:
valsts ierēdne
Vaļasprieks: kūku
cepšana, sports

Yasser Gaber (38)
Nodarbošanās:
menedžeris
Vaļasprieks: peldēšana
Oskars Neilands (22)
Nodarbošanās: students
Vaļasprieks: mūzika,
dzeja, sports
Ludoviks Dombrovskis (72)
Nodarbošanās: strādājošs
pensionārs
Vaļasprieks: velosports,
maratona skriešana,
jāšana, līnijdejas

Ginta Kalniņa (47)
Nodarbošanās: skolotāja
Vaļasprieks: ceļošana
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Agnese Samiņa (28)
Nodarbošanās: strādā
apsaimniekošanas sfērā
Vaļasprieks: lasīšana,
peldēšana
Ausma Leščinska (24)
Nodarbošanās: klientu
apkalpošanas speciāliste
Vaļasprieks: atpūta pie
dabas
Edmunds Čirksta (27)
Nodarbošanās:
bezdarbnieks
Vaļasprieks: teoloģija,
sports
Guntars Cilevičs (26)
Nodarbošanās:
remontatslēdznieks
Vaļasprieks: antīku lietu
kolekcionēšana
Jānis Kiršteins (26)
Nodarbošanās:
programmētājs
Vaļasprieks: florbols,
futbols, ģitāras un
akordeona spēlēšana
Malda Dmitrijeva (70)
Nodarbošanās:
pensionāre
Vaļasprieks: dziedāšana,
rokdarbi, dārzkopība
Ralfs Rozentāls (25)
Nodarbošanās: klientu
apkalpošanas speciālists
Vaļasprieks: atpūta pie
dabas
Agnese Mikute (27)
Nodarbošanās: strādā
mazumtirdzniecībā
Vaļasprieks: krustvārdu
mīklu minēšana
Andrejs Reinfelds
Nodarbošanās:
telekomunikāciju
speciālists
Vaļasprieks: aktīvā
atpūta, sports

(28)

Mīļais debesu Tēvs,
es Tev pateicos par katru dienu, ko Tu
mums dod piedzīvot ar mīļajiem.
Pateicos par mūsu bērniem.
Es nāku pie Tevis Jēzus vārdā
un nododu savus bērnus Tev.
Tu vienīgais zini, kas viņiem ir
nepieciešams. Es nododu viņus Tavā
gādībā un aizsardzībā.
Dod spēkus mums lūgt par visu, kas ir
saistīts ar viņiem,
un visu, ko Tu liec mūsu sirdīs.
Māci mums lūgt un vadi,
lai mēs zinātu, PAR KO lūgt.
Palīdzi mums neuzspiest savu gribu,
bet tā vietā lai notiek Tavs prāts.
Es Tev pateicos, ka varam sadarboties ar
Tevi, audzinot savus bērnus, un ka tas
mums nav jādara vieniem.
Paldies Tev, Dievs, par dārgo dāvanu –
bērniem.
Pateicos arī par vīriem un par savu vīru.
Dod, ka varam būt viņu palīgi un ka
spējam viņus vienmēr atbalstīt.
Dod, ka viņi mūsu klātbūtnē var justies
spēcīgi un mīlēti.
Parādi mums tās lietas, kurās mēs pašas
turpinām turēt grožus savās rokās;
ļauj mums tos atlaist un uzticēties.
Es ticu, ka Tu dod vīriem
Savu padomu un zināšanas.
Kungs, es lūdzu, lai es vienmēr
varētu palikt kopā ar to vīru,
ko Tu man esi devis.
Neļauj nevienam no mums kļūdīties.
Dod mums skaidru sirdi un palīdzi mums
runāt par to, kas katram no mums sāp.
Un dod, ka mums interesētu otra rūpes,
raizes un prieks.
Pateicos arī par katru māti, kas tik
nesavtīgi visu savu laiku velta ģimenei.
Palīdzi un stiprini ikdienā.
Ļauj piedzīvot arī atpūtas brīžus.
Ļauj izjust atbalstu un rūpes arī no
vīriem un dod savaldību brīžos,
kad bērni ir izveduši no pacietības.
Es paļaujos uz Tevi visā. Es uzticu
bērnus, vīrus un sievas Tev un nododu
viņus Tavās rokās. Ienāc mūsu dzīvēs!
Āmen.

VĪRA LŪGŠANA
Mīļais debesu Tēvs,
es pateicos par savu ģimeni.
Gan par to, no kuras es nāku, gan par
to, kura man ir uzticēta.
Es lūdzu par mīlestības un miera
pilnām attiecībām manā ģimenē. Es
lūdzu, māci mūs risināt pārpratumus
saskaņā ar Tavu vārdu.
Kungs, es lūdzu par saviem vecākiem.
Pateicoties viņiem,
es varu dzīvot šajā pasaulē.
Kungs, es lūdzu par savu ģimeni.
Lai mēs nemeklētu vieglāko ceļu, bet,
esot grūtībās un izaicinājumos, būtu
vienoti un atbalstītu cits citu.
Lai mēs kā ģimene mācītos grūtību
un vētru laikā būt drosmīgi
un meklēt pēc palīdzības
un būt iejūtīgi, kad citi kļūdās.
Dāvā mums, vecākiem, skaidras sirdis.
Lai mūsu mērķi ir augsti.
Lai mēs valdām pār savām vēlmēm un
mācāmies paši, pirms mācām savus
bērnus. Lai mēs mācām saviem bērniem
sapņot lielus sapņus.
Es lūdzu, lai mēs spētu mācīt un rādīt,
kā priecāties par šo dzīvi, ko Tu mums
esi devis; kā pasmieties par sevi un
savām neveiksmēm.
Dod mums atvērtas acis ieraudzīt lietas
vienkārši un skaisti.
Kungs, es lūdzu par mums – puišiem,
vīriem un tēviem. Veido mūs par vīriem,
kas ir pietiekami stipri, lai atzītu savas
vājības, un pietiekami drosmīgi,
lai atzītu savas bailes. Lai mēs
nezaudētu cieņu zaudējot un būtu
pazemīgi un laipni uzvarās.
Kungs, es lūdzu, lai mēs varētu rādīt
priekšzīmi pasaulei ar to, kā mēs
izturamies pret meitenēm, sievietēm
un sievām – ar cieņu, mīlestību, viņas
aizsargājot un par viņām rūpējoties.
Kungs, es lūdzu, lai mūsu mīlestība
pret meitenēm, sievietēm, sievām un
māmiņām, kā arī pret bērniem, ejot
cauri bēdām un bezcerībai,
būtu dedzīga, drosmīga un
gatava kalpot.
Un lai, ejot cauri uzvarām un priekiem,
tā būtu laipna, sirsnīga un pieejama.
Kungs, paldies par iespēju
būt ģimenē – Tavā ģimenē
un mūsu pašu ģimenē. Kungs, dod, ka
mēs šo dāvanu sargājam un pavairojam.
Kungs, es uzticu pats sevi,
savu sievu un bērnus Tev
un Tavai vadībai.
Āmen.

Vai tu kādreiz esi uzaicināts
doties ceļojumā ar kuģi? Par
ko tu domātu, pirms piekristu
šim ceļojumam? – Kā būs uz
šī kuģa, ar ko man jārēķinās?
Kas brauks kopā ar mani?
Kāds ir ceļojuma galamērķis?
Kas būs šī kuģa kapteinis, vai uz viņu var paļauties? Vai man būs kajīte, un
kāds būs dienas režīms? Vai drīkstēšu ņemt līdzi savu mājdzīvnieku?
Dievs mums visiem ir sagatavojis glābšanas kuģi, kura galamērķis ir mūžīga
dzīvība. Par to kopīgi domāsim nometnes nedēļā!
VASARAS NOMETNĒ UZ
PIECĀM JAUKĀM DIENĀM PULCĒSIMIES KOPĀ VISA DRAUDZE –
MAZI UN LIELI, JAUNI UN VECI!
LAIKS: 2014. gada 20.–25. jūlijs (svētdienas vakars – piektdienas diena).
VIETA: atpūtas komplekss „Meža salas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads
(www.mezasalas.lv) – ap 70 km no Rīgas.
DALĪBAS MAKSA:
Draudzes locekļi, viņu bērni un Svētdienas skolas audzēkņi
(no 7 gadu vecuma)
1 pers. namiņā
1 pers. vasaras mājā
1 pers. teltī

1 diena (EUR)

5 dienas (EUR)

16,00
13,00
11,00

80,00
65,00
55,00

Draudzes locekļu bērni un Svētdienas skolas audzēkņi
(no 4 līdz 6 gadiem ieskaitot)
1 pers. namiņā
1 pers. vasaras mājā
1 pers. teltī

1 diena (EUR)
8,00
6,00
5,40

5 dienas (EUR)
40,00
30,00
27,00

Ciemiņi, kas nav draudzes sarakstā
1 pers. (no 7 g. v.) namiņā
1 pers. (4–6 g. v.) namiņā
1 pers. (no 7 g. v.) vasaras mājā
1 pers. (4–6 g. v.) vasaras mājā
1 pers. (no 7 g. v.) teltī
1 pers. (4–6 g. v.) teltī

1 diena (EUR)
22,00
11,00
18,00
9,00
15,00
7,40

5 dienas (EUR)
110,00
55,00
90,00
45,00
75,00
37,00

Draudzes ģimenēm dāvinām atlaidi!
Ja piedalāties nometnē visu nedēļu, dalības maksa ģimenei: EUR 240,00 namiņā,
EUR 195,00 vasaras mājā, EUR 165,00 teltī.
(Ģimene = vecāki un bērni. Te neietilpst vecvecāki vai pilngadīgi bērni, kas paši
pelna.)
Gan draudzes locekļu, gan ciemiņu bērniem līdz 3 gadu vecumam (ieskaitot)
nometnē par brīvu.
VISIEM CENĀ IETILPST: dzīvošana kopīgās istabās namiņos vai vasaras mājā
(citiem gultās, citiem uz saviem matračiem), ēšana 4 reizes dienā, izdales materiāli,
piedalīšanās interešu grupās un kopīgajā ekskursijā.
ATLAIDES: skolotājiem, interešu grupu vadītājiem, draudzes daudzbērnu un
maznodrošinātajām ģimenēm (interesēties pie nometnes vadītājas vai kancelejā).
REĢISTRĒŠANĀS UN MAKSĀŠANA: no 2014. gada 3. jūnija līdz 8. jūlijam
draudzes kancelejā.
Uzmanību!
Dalības maksu var samaksāt tikai kancelejā
(ne ar bankas pārskaitījumu).
Aicinām padomāt par kāda trūcīgāka bērna vai ģimenes atbalstīšanu, jo kaut
pavisam neliels ziedojums var būt izšķirošs! Sirsnīgs paldies visiem, kas jau ir
ziedojuši!
NOMETNES SAPULCE: 8. jūlijā plkst. 18.30 (notiks maksāšana par autobusu,
cena EUR 4 vienā virzienā).
TUVĀKA INFORMĀCIJA, JAUTĀJUMI, PALĪDZĪBA: nometnes vadītāja Rute
3
Bikše, mob. t. 25959533 vai info@jezusdraudze.lv.

Šķiet, viens no populārākajiem
studiju virzieniem, ko izvēlas jaunieši, vēl arvien ir jurisprudence, tāpēc
arī speciālistu šajā jomā netrūkst.
Sarunai ar „Jēzus Draudzes Dzīvi”
no visiem mūsu draudzē pārstāvētajiem juristiem piekrita divas māsas
Kristū – Baiba Kelle un Inguna Kalnāre abas zvērinātas advokātes ar krietnu
dzīves pieredzi.
Sarunājās topošais jurists Augusts Kolms

Pastāstiet par savu ceļu uz Jēzus
draudzi!
Baiba Kelle: Ceļš uz Jēzus draudzi
sākās ar „Cerības” festivālu 2010. gada
novembrī. Tas bija milzīgs sarīkojums,
uz kuru mani aizveda Baiba Fogelsone,
māsa no Jēzus draudzes. Festivāls notika
vairākas dienas. Atnācu piektdienā un arī
svētdienā. Piektdien vēl nebiju gatava
pasākuma beigās iznākt priekšā, bet svētdien gan. Tur bija cilvēki, kas dalīja draudžu telefona numurus, bet es teicu –
man ir jāiet uz Jēzus draudzi. Jēzus
draudzē mani toreiz sagaidīja mācītājs,
māsa Dzintra un māsa Skaidrīte. Mums
bija tāda kopīga pasēdēšana, un janvārī
es sāku iet iesvētes mācībā. Kristīta
esmu jau zīdaiņa vecumā, bet pie Dieva
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nācu tik ilgi – piecdesmit gadus. Vismaz
tad es atnācu uz draudzi, kaut arī Dieva
klātbūtni biju jutusi jau pirms tam. Viņš
bija klauvējis, bet tikai tad es atvēru
savas sirds durvis.
Inguna Kalnāre: Draudzē esmu kopš
1993. gada, un te mani atveda bijušais
draudzes priekšnieks Ģirts, kuru pazina
mana mamma. Pirms tam gāju gan uz
citām Rīgas draudzēm, gan uz lauku
draudzēm, bet, atnākusi uz Jēzus draudzi,
te arī paliku. Šeit es jūtos kā mājās.
Atceros – kad man bija pieci gadi, vecmāmiņa man skaitīja lūgšanu „Nu es gribu
gulēt iet”, bet īsts, apzināts ceļš pie
Dieva man sākās tad, kad sāku meklēt
savu baznīcu. Tad es vairāk pievērsos
Dievam, ticēju, nožēloju grēkus un lūdzu
par sevi un citiem.
Kāds ir jūsu ceļš uz advokāta
profesiju?
Inguna: Domājot par savu nākamo
profesiju, zināju tikai to, ka gribu palīdzēt cilvēkiem. Plānoju kļūt vai nu par
ārsti, vai par juristi. Beigās izlēmu kļūt
par juristi. Manuprāt, šajā profesijā pats
galvenais ir palīdzēt cilvēkiem. Pie manis
bieži vēršas cilvēki no draudzes, prasot
juridisku padomu. Es šiem cilvēkiem
saku, ka varu palīdzēt juridiski, bet ir

jālūdz Dievs. Arī es aizlūdzu un draudze
aizlūdz. Paldies Dievam, ka ļoti daudzi
cilvēki piekrīt lūgt.
Baiba: Daudziem jaunībā profesijas
izvēle ir ļoti mērķtiecīga, bet es Juridiskajā
fakultātē iestājos tāpēc, ka biju novērojusi, ka daudziem gudriem cilvēkiem ir
juridiskā izglītība, un tā šķita daudzpusīga
un noderīga dažādās profesijās. Tā izdarīt izvēli droši vien bija diezgan bērnišķīgi. Vēl man bija doma par žurnālistiku,
bet universitātē togad nebija iespējas
iestāties žurnālistos. Juridiskajā fakultātē
bija konkurss, kurā priekšroka tika dota
puišiem, bet man izdevās dabūt vietu
vakara nodaļā. Sākot studēt, es pat
nezināju, kas ir prokurors un kas –
advokāts. No 1975. gada es strādāju
kopā ar advokātiem, un 1980. gadā es
pati kļuvu par advokāti. Mana profesija
man vēl joprojām nav apnikusi.
Kā jūs esat piedzīvojušas Dievu
savā darbā?
Inguna: Pie manis darbā reiz atnāca
kāds pavecs cilvēks konsultēties par
juridisku jautājumu, bet es viņam teicu –
šī nav tikai juridiska lieta, te ir arī jālūdz
Dievs. Viņš teica – nē, es Dievam neticu.
Es viņu aicināju pamēģināt, un viņš ieinteresējās. Mudināju viņu ieiet baznīcā,
parunāt ar mācītāju vai vismaz apskatīt
baznīcu un tās arhitektūru, tad padomāt
par Dievu. Pēc kāda laika šis vīrs atnāca
pie manis un stāstīja, ka ir iegājis pareizticīgo baznīcā, runājis ar mācītāju un
tagad pie viņa ejot regulāri. Viņš pateicās par to, ka biju viņu aicinājusi iet uz
baznīcu, un sāka man lasīt priekšā pateicības un slavas dzejoļus Dievam, kurus
pats bija uzrakstījis.
Baiba: Mēs abas esam kolēģes –
zvērinātas advokātes. Latīniski advocatus
nozīmē „palīgā sauktais”. Mūsu darbs
galvenokārt ir saistīts ar kriminālprocesiem,
tātad mēs palīdzam cilvēkiem, kas ir
nonākuši lielā grēkā. Reiz es aizstāvēju
kādu puisi, kam draudēja astoņi gadi
cietumā, un viņš jau daudzkārt bija
tiesāts par noziedzīgiem nodarījumiem,
kas saistīti ar narkotikām. Viņš bija
narkomāns un uz vairākām tiesas sēdēm
atnāca narkotiku reibumā. Tās bija
smagās narkotikas, heroīns. Kādu
vakaru viņš man zvanīja un teica, ka
grib, lai viņu aizstāvu es, nevis valsts
norīkotais advokāts. Es teicu, ka īsti
neredzu, kā varu palīdzēt, bet viņš
mani pierunāja, teica, ka ir cerība.
Prokurore tiesas sēdē lūdza piespriest
nosacītu sodu. Tuvinieki par puisi bija
lūguši piecus gadus, un viņš bija sācis
ticēt Dievam. Arī no atkarības viņš
bija ticis vaļā. Pēc vairākiem gadiem

es viņu vēlreiz satiku tiesas ēkā. Viņš
mani sveicināja un stāstīja, ka tagad
viņš palīdz cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši
nelaimē atkarību dēļ.
Inguna: Jā, Dievs dara brīnumus.
Vienā civillietā kādai sievietei ar diviem
bērniem draudēja izlikšana no dzīvokļa
milzīga parāda dēļ. Bija paredzams
diezgan bēdīgs iznākums. Pirms sēdes
viņa atnāca pie manis. Šī sieviete arī
bija ticīga, un viņa jautāja, ko darīt. Es
teicu – lūgsim Dievu! Zvanījām visiem
draugiem un paziņām un aicinājām arī
viņus aizlūgt. Nākamajā dienā plānotā
tiesas sēde tika atlikta. Beigās notika
brīnums, un mana kliente varēja palikt
šajā dzīvoklī, kaut arī lieta šķita bezcerīga,
jo pierādījumi bija pret viņu.
Ir bijuši arī citi gadījumi. Reiz pie
manis atnāca dziļi nomākts cilvēks, kurš
bija apsūdzēts ļoti smagā noziegumā.
Viņš vairs negribēja dzīvot. Es aicināju
viņu nožēlot grēkus, teicu, ka aizlūgšu
par viņu. Aicināju viņu atcerēties Jēzu
Kristu un to, kā Viņš cieta pie krusta un
mira mūsu visu grēku dēļ. Teicu, lai šis
vīrs aiziet pie mācītāja. Iznākums lietā
bija viņam labvēlīgs, bet galvenais ir tas,
ka viņš ieguva dvēseles mieru. Vēlāk šis
cilvēks man piezvanīja un stāstīja, ka ir
dziļi ticīgs un lūdz arī par citiem.
Lūgšanām ir ļoti liels spēks. Jēzus ir
teicis: „Kur divi vai trīs ir sapulcējušies
manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.”
Atnākusi no dievkalpojuma, es lūdzu
par visiem tiem, par kuriem baznīcā
aizlūdzām. Man ir liels prieks par katru
cilvēku, kurš atgriežas pie Dieva. Īpaši
priecājos par jauniešu darbu Jēzus draudzē, jo no draugiem un paziņām esmu
dzirdējusi, ka tieši caur to daudzi jauni
cilvēki ir atnākuši uz draudzi un sākuši
ticēt.
Vai ir bijuši kādi klienti ar lūgumiem, kas šķiet neparasti?
Baiba: Vienreiz pie manis atnāca
kāda vecāka sieviete no Bolderājas, jo
viņai kāds bija stāstījis, ka es esot
labs cilvēks. Bieži vien cilvēks nāk pie
advokāta, jo ir vientuļš vai nesaprasts.
Advokāts ir arī dvēseles ārsts.
Inguna: Reiz ziemā pie manis atnāca
nosalis bezpajumtnieks un lūdza tēju.
Iedevu viņam tēju, arī maizi. Viņš man
izstāstīja visu savu dzīvi. Kopīgi lūdzām.
Pastāstīju viņam, kur var meklēt sociālo
palīdzību, – daudzi to nemaz nezina.
Dievs pieved cilvēkus. Kādu citu reizi
bezpajumtniekam, kurš man lūdza naudu, nopirku ēdienu. Izrādījās, ka viņam
tiešām gribas ēst. Arī ar viņu kopā lūdzu
Dievu.
Baiba: Man bija tāda lieta – 83 gadus

vecai sievietei bija uzlikts administratīvais
sods 50 latu apmērā it kā par lamāšanos.
Sodu uzlika pēc kādas sievietes iesnieguma, kura vecajai kundzei reiz bija
izkrāpusi naudu un par to arī tikusi sodīta. Kundze ļoti raudāja, kad man stāstīja
par notikušo. Mēs šajā lietā uzvarējām,
un sodu atcēla. Šādās lietās svarīgāks
ir gandarījums, jo atlīdzība ir neliela vai
tās nav vispār.
Advokātiem bieži jautā: „Kā jūs
varat aizstāvēt visus tos neliešus?”
Kā jūs atbildētu uz šo jautājumu?
Baiba: Tieši šādu jautājumu
man reiz uzdeva kaimiņiene. Nelaimīgā
kārtā pavisam drīz
viņas dēls nokļuva
cietumā uz
astoņiem
gadiem. Mēs
visi esam
cilvēki, un
kurš no
mums var
izmērīt,
kurš ir lielāks grēcinieks? Neviens
nav pilnīgi
melns vai pilnīgi
balts. Klienti grib,
lai pret viņiem izturas
kā pret līdzīgiem, – arī
tad, ja viņi ir slepkavas un laupītāji.
Man ir jāaizstāv šie cilvēki, bet ne viņu
darbības. Arī katrā noziedzniekā ir kaut
kas labs, un atgriezties nekad nav par
vēlu. Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka
visi notiesātie ir pazuduši cilvēki. Daudziem nav ticības labošanās ceļam. Bet
vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība ir
Jēzus. Es tā uzmanīgi cenšos ar klientiem par to runāt. Arhibīskaps Jānis
Vanags ir teicis: „Uz cilvēku, kurš domā
ko aplamu, nevar skatīties kā uz pazudušu.
Tas ir viņa dzīves pašreizējais posms.
Iespējams, ka viņš tajā uzkavēsies
līdz mūža galam, bet viņam vienmēr ir
iespēja ieiet citā telpā.” Dievs mīl
visu radību, arī katru grēcinieku.
Inguna: Dievs ir Viens,
kas redz visu. Reiz runāju ar
klientu, kam bija piespriests
cietumsods, un viņš bija
neizpratnē – kāpēc tieši
tagad tas viss? Viņš sacīja:
„Zinu, esmu darījis sliktu, bet
tieši tagad es gribēju sākt
jaunu dzīvi. Meklēju darbu, gribu
nodibināt ģimeni.” Es teicu, lai viņš
stāsta par Dievu citiem cilvēkiem cietumā. Nākamreiz viņš stāstīja, ka ir

uzmanīgi mēģinājis evaņģelizēt un esot
jau trīs vai četri, kas klausās. Un pie
kapelāna arī viņš ejot. Viņš teica: „Jā, nu
manai dzīvei ir jēga. Es izcietīšu sodu un
nākšu ārā.” Tik tiešām, Dievs redz visu.
Kas ir vērtīgākais, ko savā profesijā esat ieguvušas?
Inguna: Saskarsmē ar cilvēkiem
es varu stāstīt par Dievu tiem, kuri par
Viņu neko nezina. Satiekot cilvēkus, ar
kuriem jau iepriekš esmu runājusi, es
redzu, ka arī tie, kam ir bijusi noraidoša
attieksme, tomēr ir sākuši interesēties
par Dievu. Darbā es cilvēkiem varu stāstīt par Dievu un lūgt kopā ar viņiem.
Esmu atklājusi lūgšanu lielo
spēku. Vajag lūgt visiem
kopīgi gan draudzē, gan
mājās, gan ar draugiem
un paziņām. Vislielākais prieks ir redzēt,
kā cilvēks, kurš nav
ticējis, atgriežas un
pieņem Jēzu Kristu
par savu Kungu un
Pestītāju.
Baiba: Pie cilvēkiem darbojas Svētais
Gars, un piepildās pravieša Jesajas grāmatā
sacītais: „Es atklājos tiem,
kas nevaicāja; mani atrada
tie, kas mani nemeklēja.”
Vērtīgākais ir iespēja palīdzēt
cilvēkiem, atvieglot viņu ciešanas. Daudziem advokāti saistās ar kaut ko negatīvu. Tam par iemeslu ir daudzie advokāti,
kas ir kļuvuši par uzņēmējiem, bet advokāti ne vienmēr ir tādi. Mēs esam ļoti
dažādi, tāpat kā ārsti. Man ir ļoti liels
prieks, ka varu cilvēkiem palīdzēt. Kādreiz
piezvana kāds cilvēks, kurš meklē palīdzību, jo pirms desmit gadiem esmu jau
viņam palīdzējusi.
Inguna: Tāpēc jau izvēlējos šo
profesiju – lai palīdzētu cilvēkiem.

Ja arī jums ir nepieciešama Baibas
vai Ingunas palīdzība, viņas
labprāt to sniegs.
Abas juristes var satikt
Jēzus baznīcā pēc dievkalpojumiem, un viņām
var zvanīt pa telefonu:
26825544 (Inguna) vai
29411307 (Baiba).
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Viena no Jēzus draudzes kalpošanas
nozarēm ir mazās grupas. Lai uzzinātu
par tām vairāk, uzrunāju Lauru Ceļmali,
kas savulaik koordinēja mazo grupu darbu, draudzes priekšnieku Māri Pētersonu,
kas pašlaik iespēju robežās pārrauga šo
kalpošanas nozari, Daniēlu Godiņu, kas
aktīvi piedalās Alfa kursa mazo grupu
veidošanā, un Aldi Krieviņu, kas ir aktīvs
mazās grupas dalībnieks. Kopīgiem
spēkiem centāmies noskaidrot, kas ir
mazās grupas, kāpēc tās ir vajadzīgas,
kas tajās notiek un kā kļūt par to dalībnieku.
Daniēls Godiņš: „Pirms kāda laika
lasīju mācītāja Rika Vorena pārdomas
par mazajām grupām. Tās ļoti skaidri
pauž to, kāds ir arī mans redzējums par
mazajām grupām, un izsaka vērtības,
kuras, manuprāt, ir svarīgas jebkurai no
tām, tāpēc vēlos tās līdzdalīt. Dievs mūs
ir radījis, lai mēs dzīvotu kopā ar citiem
cilvēkiem un dalītos gan priekos, gan
bēdās. Bībele to sauc par kopīgu pieredzi
vai sadraudzību, taču mūsdienās lielu
daļu no šī jēdziena „sadraudzība” esam
pazaudējuši. Tagad tas vairāk saistās ar
virspusēju sarunu, jaunumu apmaiņu,
ēdienu un smiekliem. Ar vārdu „sadraudzība” bieži tiek domāta pasēdēšana
pie kafijas tases svētdienā pēc dievkalpojuma.
Bībelē vārds „sadraudzība” ietver ko
vairāk – izdzīvot dzīvi kopā. Tas nozīmē
nesavtīgu mīlestību, atklātas sarunas,
praktisku kalpošanu, finansiālā atbalsta
sniegšanu, uzticamu uzklausīšanu un
visu citu, ko Bībele sauc par „viens otram”
jeb pavēli, ko Jēzus mums ir devis Jaunajā Derībā. Sadraudzībā cilvēku skaitam
ir būtiska nozīme, proti, jo mazāk, jo labāk.
Tu vari slavēt pūlī ar cilvēkiem, taču ir grūti
veidot sadraudzību ar pūli.
Kristus miesa, gluži kā tavējā, ir veidota no daudzām mazām šūnām, tāpēc ir
būtiski, lai ikviens kristietis, kurš vēlas
garīgi augt, būtu iesaistīts draudzes
mazajā grupā jeb mājas grupiņā. Tā var
būt Bībeles studiju grupa, Svētdienas
skolas grupa, interešu grupa. Vieta, kur
norit patiesas sarunas un cilvēki cits citu
stiprina. Dievs ir devis lielisku apsolījumu
ticīgajiem mazās grupās: „Jo, kur divi
vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur
Es esmu viņu vidū” (Mt 18:20).”
Laura Ceļmale: „Dievs Trīsvienībā
ir mazā grupa. Cilvēkam nav labi būt
vienam, jo mēs esam radīti attiecībām.
Tieši tas ir fenomenālais attiecībā uz
mazo grupu: tā ir vieta, kur atvērties
attiecībām ar Dievu un cilvēkiem. Pirms
vairāk nekā diviem gadiem, kad drau-
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dzes priekšā runāju par to, vai un kā
veidot mazās grupas, es to vēl nezināju –
es nekad nebiju bijusi nevienā mazajā
grupā. Šī kalpošana neattīstījās tā, kā biju
iedomājusies. Nekas nebija kā grāmatā.
Dievs mums pašiem uzdāvināja mazo grupu. Mēs sanācām kopā pilnīgi dažādi
cilvēki. Sākumā tikāmies aukstā draudzes
bibliotēkā, pēc tam manā darbavietā un
vienkārši sākām lasīt Marka evaņģēliju.
Bet tas, ko piedzīvojām, bija visīstākā
atvēršanās.
Es nezinu, kā ir jums, bet mani dzīve
vienmēr rauj nost. Rauj nost no Bībeles,
no lūgšanas, no klusuma, no norimšanas,
no būšanas vienībā ar Dievu, no patiesības,
no neliekuļotas būšanas. Daudz ir to lomu,
kas jāspēlē. It kā jau nekas liels nenotiek,
tikai tā pati dzīve – straujā, pienākumiem
un rūpēm bagātā dzīve. Bet rauj nost.
Mazā grupa bija vieta, kur apstāties,
kur paberzēt nost smuko fasādi un reizēm vispār noņemt to un atstutēt pret
sienu. Un runāt, kā ir. Par lietu. Par Dievu
un par mums pašiem savā dzīvē. Un lūgt.
Tāpēc vairāk nekā jebkad iepriekš esmu
pārliecināta – mums katram ir nepieciešama mazā grupa, jo – būsim godīgi – mums
taču neiet tikai Bībeliski-fasādiski labi.
Ir pietiekami daudz izaicinājumu, ar ko
saskaramies ikdienā.
Tikko sapratu. Es atkal meklēšu mazo
grupu.”
Māris Pētersons: „Mūsu Bībeles studiju grupa darbojas jau vairākus gadus,
un grupā esam kādi septiņi pastāvīgi dalībnieki. Sākumā nolēmām tikties tikai
dažus rudens un ziemas mēnešus, lai
apgūtu kādu no Bībeles studiju materiāliem, bet vēlāk visi vēlējās to turpināt.
Mūsu grupiņa tiekas katru otro nedēļu,
trešdienu vakaros, vienmēr tajā pašā
vietā Stabu ielā. Tas atvieglo nodarbību
norisi, jo dalībnieki jau ir pieraduši pie
šīs vietas un kārtības. Tikšanās sākas ar
saviesīgu daļu, kad ēdam zupu, dzeram
tēju un pārrunājam ikdienas aktualitātes;
pēc tam studējam Bībeli, pārrunājam,
diskutējam, aizlūdzam.
Pirmajā gadā nodarbības gatavoju un
vadīju tikai es, bet jau nākamajā gadā
tās cits pēc cita vadīja visi dalībnieki. Tas
atvieglo vadītāja darbu, un arī katrs dalībnieks vairāk iedziļinās materiālā un
pārdomā sev nozīmīgāko attiecīgajā
Bībeles tekstā. Bībeles studijas sākām ar
iedziļināšanos Pāvila vēstulē romiešiem,
kas atklāj kristīgās teoloģijas un dzīves
izpratnes pamatus. Nākamajā gadā studējām Marka evaņģēliju, kurā ir parādīta
Kristus darbība, mērķi un misija. Šogad
studējam psalmus – lūgumus, žēlabas
un arī slavas dziesmas Dievam. Nodarbības

vadītājs skaidro kādu no psalmiem, izmantojot Mārtiņa Lutera grāmatu „Psalmu
skaidrojumi”. Studēšanas procesā, lai
dziļāk saprastu Svēto Rakstu nozīmi,
izmantojam jau sagatavotus materiālus,
jo mūsu grupiņā nav neviena diplomēta
teologa. Studējot psalmus, sapratām, ka
vēlamies vairāk dziedāt un slavēt Dievu,
tāpēc izvēlējāmies katru reizi novadīt
vakara svētbrīdi no Dziesmu grāmatas.
Bībeles studiju grupā esmu piedalījies
vairāku gadu garumā un varu teikt, ka
tas man ir devis ļoti vērtīgu pieredzi, gan
dziļāk iepazīstot Bībeles tekstus, gan
uzklausot citu kristiešu liecības un pieredzi, gan diskutējot par aktuāliem jautājumiem. Svarīga ir arī sadraudzības
daļa, jo Kristus mūs ir aicinājis būt laipniem un viesmīlīgiem, citam citu mīlēt
un cienīt. Bībeles grupa ir vieta, kur
kristietis aug, saņem spēku, stiprinājumu,
draudzību un mīlestību.”
Aldis Krieviņš: „Draudzes vadība, t. i.,
padome un valde, ļoti atbalsta mazās
grupas, un par to liecina tas, ka pats
draudzes priekšnieks ir uzņēmies atbildīgā lomu šajā nozarē. Ir ļoti grūti izveidot
kāda viena veida mazās grupas vai noteikt visiem vienas tēmas izskatīšanu.
Mūsu draudzē ir dažādi varianti, un mēs
aicinām tos, kuri vēlas, piedalīties. Labākais veids, kā noorganizēt mazo grupu,
ir pieteikties, un tad mēs visu izstāstīsim
un palīdzēsim to izveidot. Savulaik Māris
Pētersons un Laura Ceļmale vadīja mazo
grupu potenciālo vadītāju apmācību.
Tagad, ja ir cilvēku grupiņa, kuri vēlas
izveidot savu mazo grupu, mēs varam
palīdzēt to uzsākt – dažas reizes kopīgi
novadīt mazās grupas nodarbības, lai
parādītu, kāda ir to norise, un lai pēc
tam dalībnieki varētu turpināt pašu spēkiem. Vienmēr ir iespēja pie mums arī
konsultēties un risināt neskaidrās situācijas.
Savā grupiņā mēs kopīgi nolemjam,
kādu ciklu vēlamies iziet, un tad to izdarām. Mums bija cikls, kurā skatījāmies
Global Leadership Summit vadītāju konferences video un pēc tam tās pārrunājām. Tagad domājam runāt par Gara
augļiem un vēlamies uzstādīt mērķi gada
laikā izlasīt Bībeli.”
Tātad, ja vēlies kļūt par mazās grupas
dalībnieku, droši ej pie mūsu draudzes
lietvedes Leldes! Viņa uzdos vairākus
jautājumus, lai saprastu, kāda grupa
varētu būt tev piemērota, un palīdzēs
sazināties ar attiecīgās mazās grupas
vadītāju. Ja vēlies izveidot pats savu
mazo grupu, bet nezini, kā to darīt, arī
dodies pie Leldes. Viņa tevi iepazīstinās
ar cilvēkiem, kam ir pieredze un kas
zina, kā to izdarīt.
Vita Rudzīte

Atbildes meklējumos uz virsrakstā uzdoto jautājumu svētdien, 18. maijā, mūs
vadīja Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītājs Indulis Paičs, kurš visnotaļ bieži
viesojas mūsu draudzē ar interesantām
lekcijām. Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, I. Paičs aicināja mūs pārdomāt
pašreizējo Baznīcas gada posmu, proti,
laiku starp Lieldienām, Debesbraukšanu
un Vasarsvētkiem.
Lieldienas ir izaicinājums, nevis
atbilde, jo bez Vasarsvētkiem tās nav
guvušas absolūto piepildījumu. Kas ir
Lieldienas? Pashā svētkos ebreju tauta
piemin iziešanu no Ēģiptes un jēra upuri.
Pashā svētki apzīmē jaunu sākumu
ceļam, ko Dievs mums dāvā. To nozīmē
arī augšāmcelšanās – sākumu kaut kam
jaunam.
Vasarsvētki savukārt ir svētki 49. (un
50.) dienā pēc Pashā. Nedēļas septītā
diena ir sabats. Septiņreiz septītais
sabats ir sabatu sabats. Ar skaitli 49 tiek
apzīmēts arī krietns laika posms, proti,
tajā ebreju tauta, ejot pa tuksnesi,
nonāca līdz Sinaja kalnam, kur Dievs ar
Savu pirkstu rakstīja Savus likumus uz
akmens plāksnēm. Tātad Vasarsvētki
bija (ir) baušļu došanas svētki. Dieva
likumi ir ceļa norādes, kā piepildīt savu
sūtību. Tie apraksta tādas Dieva un
cilvēku attiecības, uz kādām Dievs mūs
aicina. Tā ir liela Dieva žēlastība, jo mēs
paši to nekad neizdomātu, tāpēc ka
nākam no tādas dzīves kā Ēģiptē.
Jēzus daudz runāja par iziešanu no
Ēģiptes, jo tieši to Dievs dara – ved
laukā no Ēģiptes un verdzības. Savam
māceklim, apustulim Pēterim, Jēzus
saka: „Tu esi Pēteris, un uz šās klints Es
gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem
to nebūs uzvarēt.” (Mt 16:18) Vārtu
loma ir kontrolēt, kurš tiek iekšā un
kurš laukā. Mēs gribam laukā! Tur – no
velna važām pretī debesu valstībai – var
tikt, ja ir atslēgas. Jēzū ir iespēja dzīvot
citādu dzīvi. Tāpat kā israēlieši gāja līdzi
Mozum, nezinādami kurp, arī mums,
kristiešiem, ir jāseko Jēzum, arī pat
nezinot, kurp.
Vasarsvētkos – gan toreiz Sinajā, gan
arī pēc Jēzus augšāmcelšanās – Dievs

sāk atklāties un sevi skaidrot: israēliešiem – Sinaja kalnā ar akmens plāksnēs
rakstītajiem likumiem; kristiešiem – ar
Svētā Gara piepildījuma dāvināšanu. Vasarsvētkos mācekļi no jauna piedzīvo
atblāzmu no tā, kas notika Sinaja kalnā,
bet tagad Dievs slēdz jaunu derību, rakstot mācekļu sirdīs, nevis uz akmens
plāksnēm. Mūsu sūtība ir piedzīvot to, ka
Kristus vārdi ir ierakstīti mūsu sirdīs. Kad
cilvēks sāk tos izdzīvot no iekšpuses,
no sirds, piepildās Dieva uzdevums pie
cilvēka. Mūsos ir Dieva nospiedums.
Vasarsvētkos tā īpašā telpa cilvēkā, kas
paredzēta tādām attiecībām ar Dievu,
kādu nav nevienai citai radītai būtnei,
tiek aizpildīta. Vasarsvētki padara mūs
par Dieva Gara piepildītiem cilvēkiem.
Gars ir garīgs, proti, bez ķermeņa.
Tas nāk maigi, kā dūja. Mēs
redzam Gara izpausmes,
darbus, pēdas. Garu
var konstatēt pēc
augļiem, Gara ārējās izpausmes parādās, kad mūsu
iekšējā būtība tiek
sakārtota. Dieva
klātbūtne pārkārto
un sakārto iekšējo
pasauli. Cilvēkam
parādās jaunas
īpašības un spējas.
Cilvēks pazīst
Dievu no iekšpuses.
Būt kristietim nozīmē
kļūt šajā pasaulē par punktu,
kurā pasaule, kas Dievu nepazīst,
top piepildīta un sakārtota. Apkārtējiem
cilvēkiem mūsos ir jāredz Dieva klātbūtne. Dieva nospiedums mūsos rada jaunus nospiedumus citur pasaulē, nesot
Kristus vēsti.
Garam piemīt pašrefleksijas spēja.
Pāvils ir teicis: „Jo kurš cilvēks zina, kas
ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir
viņā. Tāpat arī neviens nespēj izprast to,
kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars.” (1Kor
2:11) Par Dievu kādreiz domājam no
ārpuses. Tad Jēzū Dievs kļūst par sarunu
biedru. Saņemt Svēto Garu, dzīvot Svētajā Garā nozīmē, ka Dievs ir kaut kas, ko
tu pazīsti no iekšpuses. Saņemot Svēto
Garu, mēs sākam saprast un izjust Dievu.
Tad vairs nav grūti saprast, ko Dievs

dara. Tad mēs esam aicināti būt par
Dieva klātbūtnes nesējiem, proti, Dieva
Gars iemiesojas mūsos, draudzē; Baznīca ir Kristus miesa. Tad tāpat kā Pāvils
varam sacīt: „..bet nu nedzīvoju es, bet
manī dzīvo Kristus” (Gal 2:20).
Kas notiek laikā starp Lieldienām un
Vasarsvētkiem? Kā nonākam no Lieldienām līdz Vasarsvētkiem? Starp šiem notikumiem ir Debesbraukšana. Krustā
sistais, augšāmceltais, dzīvais tiek pacelts debesīs un sēžas pie Tēva labās
rokas – pašā augstākajā vietā, kāda vien
iespējama. Tur, no kurienes Viņš atnāks
tiesāt pasauli. Mūsu dzīves beigās būs
tikai viens kritērijs, etalons un tiesnesis
tās izvērtēšanai – Jēzus un Viņa dzīve.
Jēzus ir Gara nesējs, un Debesbraukšana
noliek Jēzu par standartu visam. Svinēt
Debesbraukšanu nozīmē atzīt un ieraudzīt Jēzu kā augstāko standartu, lai
Vasarsvētkos saņemtu nospiedumu –
Svēto Garu.
Pēc augšāmcelšanās Jēzus mācekļus
sūtīja uz Galileju, atpakaļ uz sākumu.
Piecdesmit dienās no Lieldienām līdz
Vasarsvētkiem mācekļiem tika
uzdots aizstaigāt atkal līdz
sākumam, tagad visu
notikušo aplūkojot
Jēzus augšāmcelšanās gaismā.
Tāpat arī mums,
ja gribam būt
Vasarsvētku
nesēji, ir jāiet
cauri dzīvei un
Evaņģēlijam tik
ilgi, līdz mūsos
parādās Kristus Gara
auglis. Tad ieraugām
un saprotam, kas bija un
ir Kristus. To, kas un kāds
ir cilvēks, mēs saprotam tikai
tad, kad viņa mūžs ir beidzies. Tikai tad,
kad notikums ir galā, parādās tā sekas
un jēga. Tomēr cilvēks neieiet mūžībā
tikai dzīves beigās, tas notiek katru
dienu. Kamēr tu dzīvo, tu dod liecību par
sevi un to, kas ir tevī, tu vēl arvien topi.
Mēs vēl daudz ko nezinām par cilvēkiem
sev līdzās.

Pierakstījusi Līga Amata
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IESVĒTĪTI
Ludoviks Dombrovskis
Agnese Mikute
Edmunds Čirksta
Ausma Leščinska
Andrejs Reinfelds
Ināra Suveizda
Agnese Samiņa
Georgs Dmitrijevs

Malda Dmitrijeva
Yasser Gaber
Ginta Kalniņa
Jānis Kiršteins
Oskars Neilands
Dace Suveizda
Ralfs Rozentāls
Guntars Cilevičs

2014. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (Alfa kursam, mūzikas dzīvei u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Izmaksa no SIA „Ceļš” uzkrātā rezerves fonda
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

4895
2767
2583
1633
1205
500
230
13813

Izdevumi, EUR:
3502
Algas (9 darbinieki)
2324
Nodokļi
Kompensācija par līguma izbeigšanu un telpu atbrīvošanu 2134
Brīvības ielā 62
1038
Apkure martā
506
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
430
Kursa „Brīvība Kristū” izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 345
263
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
224
Avīzes „Jēzus Draudzes Dzīve” izdošana
182
Melnzeme ap baznīcu
170
Palīdzības pabalsti
160
Elektrība
150
Degviela
150
Remonta materiāli
95
Ugunsdzēšamo aparātu apkope
70
Kopēšana, pasta izdevumi
50
Atkritumu izvešana
46
Maināmie paklāji
39
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
35
Sakaru pakalpojumi
33
„Venden” ūdens
20
„Rīgas ūdens”
15
Bankas komisija
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
11991
Kopā

SIRSNĪGI SVEICAM!
Ieva Štelmakere
Marija Gerucka
Žermēna Vāgnere
Emīlija Priedāja
Silvija Aņikina
Ērika Ābele
Ausma I. Vecvagare
Benita Ziediņa
Vija Ploriņa
Vizma Egle
Fanija Svilpe
Malda Dmitrijeva
Ilze Balode
Sandra Eihmane
Aivars Lukovskis
Rita Zelča
Inguna Rumbinika
Zane Jančevska
Ināra Majore
Igors Gordijčuks

102 (12.06.)
99 (17.06.)
91 (23.06.)
89 (02.06.)
86 (15.06.)
85 (19.06.)
83 (04.06.)
82 (12.06.)
82 (22.06.)
81 (02.06.)
80 (15.06.)
70 (03.06.)
65 (01.06.)
60 (04.06.)
60 (19.06.)
55 (12.06.)
50 (22.06.)
50 (29.06.)
45 (02.06.)
45 (17.06.)

KRISTĪTI
Gabriela Bērzkalne
Gustavs Krastiņš
Nikola Bērziņa
Alans Bērziņš
Ināra Suveizda
Oskars Neilands
Ralfs Rozentāls
Guntars Cilevičs

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Laimu un
Mārtiņu Baronus ar meitiņas
Elzas piedzimšanu!
Sirsnīgi sveicam Kristīni un
Bretu Kutansky ar dēliņa Roja
Maikla piedzimšanu!

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Kristīne Plostniece
Imants Jansons
Kristīne Jansone
Lāsma Berķe

MŪŽĪBĀ
Biruta Čonka
(05.04.1922.-07.05.2014.)

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 jūnijā, jūlijā un
augustā atvērta:
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
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:

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

Redaktore: Līga Amata

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Lelde Kupce, Vita Rudzīte, Augusts Kolms, Alise Pīrāga
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

DNB banka, 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
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