Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.

„Laimīgi miera nesēji, jo viņi
tiks saukti par Dieva bērniem.”
(Mt 5:9)
Ir ļoti pazīstams teiciens:
„Miers virs zemes, un cilvēkiem
labs prāts.” Ar šiem vārdiem
ļaudis atklāj, ka saprot, kas
būtu vajadzīgs: prāts, kas ir
labs, un miers, kas piepilda
sirdi. Cilvēki labi zina, ko vajadzētu, bet vai tas, ko vajadzētu, pie viņiem jau ir īstenojies?
Pajautāšu ļoti tieši: „Vai
tas, kas norisinās tavā prātā,
tiešām ir labs? Vai tavā sirdī
tiešām ir miers, lai tevi varētu
saukt par tā nesēju?”
Manuprāt, mēs diezgan bieži
pārlecam pāri kaut kam ļoti
svarīgam, bez kā patiesībā nav
turpinājuma. Mēs gribam ātrāk
sasniegt mērķi, bet uz savu
roku. Brīnāmies, kāpēc mums
neizdodas.
Tas brīnišķīgais teikums

par labo prātu un mieru sākas
ar vārdiem: „Gods Dievam
augstībā!” Šai daļai daudzi
pārlec pāri, to neievērodami,
bet tieši šī sākuma daļa
ļauj sasniegt mērķi un
neapmaldīties.
Mēs gribam labumus, bet
aizmirstam, no kurienes visas
labās dāvanas nāk. Prāts, kas
ir labs, un miers, ir dāvanas,
ko mums var iedot tikai Dievs.
Atceros apustuļa Jēkaba rakstītos vārdus: „Jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva..” (Jk 1:17).
Viss sākas ar Dievu. Prāts,
kas ir labs, ir tad, kad sirdī ir
miers ar Dievu. Un miers ar
Dievu ir tad, kad attiecībās ar
Dievu viss ir nokārtots, viss
ir labi. Un attiecībās ar Dievu
viss ir labi tad, kad grēki ir
atzīti, nožēloti un Kristus

/Mt 5:9/

asinīs piedoti. Kamēr tas nav
noticis, nekas nevar būt labi.
Pārliecība par to, ka grēki
ir piedoti, ka attiecībās ar
Dievu un līdzcilvēkiem viss ir
nolīdzināts, dod labu prātu un
mierīgu sirdsapziņu. Tā un tikai
tā tu kļūsti par cilvēku, kas
nes mieru. Miera nesējs citiem
ir cilvēks, kurš savā sirdī nes
pašu Kristu Pestītāju.
Tagad mums ir miers,
ko nest un ko dalīt. Tas ir
neizsīkstošs, jo Kristus un Viņa
devums ir neizsīkstošs. „..savu
mieru es jums dodu. Es dodu
jums ne tā, kā pasaule dod,”
saka Jēzus (Jņ 14:27).
Beidzot vari būt laimīgs.
Kristus mieru sevī nesošais ir
laimīgs. Šos laimīgos sauks par
Dieva bērniem. Vai vēl tikai
sauks – kaut kad nākotnē? Nē,
mēs jau tie esam. Pazudušie
dēli un meitas jau ir darīti
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par Dieva dēliem un meitām.
„Mīļotie, tagad mēs esam Dieva
bērni, un vēl nav atklājies, kas
mēs būsim. Zinām, ka tad,
kad tas atklāsies, mēs būsim
līdzīgi viņam, mēs redzēsim
viņu tādu, kāds viņš ir,” raksta
apustulis Jānis (1Jņ 3:2).
Būt Dieva bērnam, izrādās,
ir tikai sākums kādai daudz
lielākai godības pieredzei, kura
tuvojas, bet šobrīd izmantosim
to dāvanu, ko Dievs mums
ir devis – mums jābūt miera
nesējiem. Tā ir kalpošana, kas
mūsu zemē un visā pasaulē ir
ļoti vajadzīga.
Lai visiem skaista vasara,
uzkrājot fiziskos spēkus, bet jo
īpaši, piedzīvojot garīgu atjaunotni draudzībā ar Kristu!
Mācītājs
Erberts Bikše
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Svētdien, 6. jūlijā, dievkalpojuma
ziņojumu daļā – nometnes kalpošanas
jomas prezentācija.
Svētdien, 20. jūlijā, plkst. 10.00 –
jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums.
20.–25. jūlijs, draudzes vasaras
nometne „STĀSTS PAR NOASU”.
Atpūtas komplekss „Meža salas”,
Limbažu pagasts, Limbažu novads
(www.mezasalas.lv). Reģistrēšanās
un maksāšana līdz 8. jūlijam draudzes
kancelejā. Tuvāka informācija, jautājumi,
palīdzība pie nometnes vadītājas Rutes
Bikšes, mob. t. 25959533 vai
info@jezusdraudze.lv.
Nākamo iesvētes mācību sākums –
pirmdien, 29. septembrī, plkst. 18.30
Jēzus baznīcā, Elijas ielā 18. Iesvētes
mācības notiks pirmdienās plkst. 18.30.
Vadītājs – mācītājs Erberts Bikše.
Lūgums pirms iesvētes mācību sākšanas ierasties pie mācītāja uz pārrunām.
Aicinām uz LELB 3. Baznīcas dienām no š. g. 31. jūlija līdz 2. augustam Cēsīs. Pieteikšanās LELB tīmekļa
vietnē www.lelb.lv, aizpildot anketu
un samaksājot dalības maksu. Tuvāka
informācija: baznicasdienas@lelb.lv vai
pa tālr. 29128655.

VĒLIES KALPOT?
Svētdienas skolas komanda meklē skolotāju palīgus.
Mēs ļoti gaidīsim ikvienu,
kam:
* sirdī ir Jēzus,
* patīk darboties ar
bērniem,
* no septembra līdz maijam ir brīvi otrdienu vakari.
Garantējam, ka garlaicīgi nebūs: gada
laikā padziļināsiet Bībeles zināšanas un
atklāsiet savu radošo potenciālu.
Varbūt šī ir tieši Tava kalpošana?
Jautājumi un pieteikšanās:
Edīte (t. 26670996) un Guna (t. 26348055).
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Kas notiek
māmiņu grupās?

Jēzus draudze ir bagāta ar daudzām kalpošanas nozarēm, un viena no tām ir
māmiņu grupas. Pirmā māmiņu grupa sāka darboties jau 1992. gada vasarā, kad
dažas māmiņas no Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes atklāja, ka viņām ne tikai ir kopīgi
prieki un problēmas, bet ka viņas cita citai var arī palīdzēt. Viņas apmainījās padomiem, novērojumiem un receptēm, aizlūdza par aktuālajām vajadzībām, un drīz
izveidojās māmiņu grupa, kas regulāri tikās reizi mēnesī. Dalībnieces bija priecīgas
saņemt to, kas viņām bija vajadzīgs – praktiskus padomus, atbalstu, iedrošinājumu
un aizlūgšanas. Katra tikšanās reize bija veltīta konkrētai tēmai. Katru reizi tika
uzaicināts arī kāds kompetents viesis, kas varēja atbildēt uz interesējošajiem jautājumiem. Lai arī māmiņu grupa pastāv jau daudzus gadus, pamatideja, noteikumi
un tikšanās programma pamatos nav mainījušies. Starp mums ir arī dažas māmiņas
no citām kristīgajām konfesijām, taču šīs atšķirības nekad nav traucējušas, tieši
otrādi – tās palīdzējušas paplašināt redzesloku.
Pats būtiskākais ir tas, ka jau pašos pirmsākumos Dievs bija licis māmiņu sirdīs
to, ka ir nepieciešami trīs likumi. Tie pastāv vēl tagad, un bez tiem nav iedomājams
patiesi svētīgs un dziļš māmiņu grupas darbs. Tie ir šādi.
* Lojalitāte. Nekas nav mazsvarīgs. Ja kādu māmiņu interesē kāds jautājums,
tad tas interesē mūs visas. Mēs visas ilgāku vai īsāku laiku esam kristietes, tāpēc
nedrīkstētu būt brīži, kad dažām šķiet: „Ai, to mēs jau zinām, tāpēc nav vērts par
to runāt.” Šis pirmais likums ikvienas māmiņas jautājumu padara nozīmīgu mums
visām. Dažkārt, pārrunājot kādas jau sen zināmas lietas, mēs pamanām, cik aktuāli
tas ir arī šobrīd.
* Konfidencialitāte. Tas, kas tiek runāts šeit, paliek starp mums. Tādējādi mēs
cita citai varam uzticēt ļoti personiskas lietas.
* Atklātība. Lai mēs varētu aizlūgt par kādas māmiņas vajadzībām, šīm vajadzībām ir jābūt konkrētām, tās atklāti jāizstāsta. Mēs varam cita citai palīdzēt ne tikai
ar aizlūgšanu, bet arī ar padomu, iedrošinājumu vai liecību par pašas pieredzi līdzīgā
situācijā.
Pirmā māmiņu grupa joprojām tiekas reizi mēnesī brīvdienas pēcpusdienā.
2004. gada maijā pirmās māmiņu grupas paspārnē izveidojās otra māmiņu grupa,
kas pulcēja mazāku bērnu māmiņas. Kopš 2006. gada augusta otrā grupa tikās reizi
mēnesī, bet kopš 2011. gada aprīļa tā tiekas darbdienu rītos reizi trīs nedēļās. Bez
regulārajām tikšanās reizēm abas māmiņu grupas rīko kopīgus pasākumus, kopā
svin svētkus, rīko vasaras nometnes. Māmiņas cita citu daudz atbalsta arī ārpus
māmiņu grupas pasākumiem.

Pirmās māmiņu grupas vadītāja Edīte
Lūse un otrās māmiņu grupas vadītāja
Anda Miķelsone atbildēja uz vairākiem
jautājumiem, dodot praktisku ieskatu
māmiņu grupu tikšanās reizēs.
Cik bieži, kad un kur jūs tiekaties,
un cik māmiņu ir jūsu grupās? Kādas
māmiņas uz tām nāk?
Edīte: Sanākam kopā katra mēneša
trešajā sestdienā. Esam to māmiņu
grupa, kuru bērniņi ir palieli, jau izauguši vai pat savā patstāvīgajā dzīvē.
Mūsu nodarbībās ejam ticības dzīves
dziļumā. Mēs pateicamies, ka pašlaik
varam satikties Jēzus draudzes bērnudārzā. Pateicamies Sanitai Ceipei par
viesmīlību!
Anda: Mēs grupā esam deviņas māmiņas, visām ir mazi bērni un arī pa
kādam lielākam. Ne visas esam no Jēzus
draudzes. Lielākā daļa uz pilnu slodzi
strādājam mājās, un algotam darbam
laika neatliek. Māmiņu grupu izjūtam
kā lielu Dieva dāvanu, jo varam dalīties
pieredzē un izjūtās ar ticības māsām,
kam mājās ir līdzīgi izaicinājumi. Cenšamies tikties reizi mēnesī kādā darbdienas
priekšpusdienā, par ko mēs katru reizi
vienojamies. Esam sapratušas, ka šādi
varam atrast brīžus, ko savā ikdienā
izbrīvēt sadraudzībai. Mēs tiekamies
skaistā vietā – Rāmavas muižā –, un arī
muižas saimniece Ilze ir mūsu pulciņā.
Kā notiek māmiņu grupu tikšanās?
Edīte: Tikšanās reizēm
ir divas daļas: garīgā
un praktiskā. Gandrīz
vienmēr esam
uzaicinājušas viesi,
ar kuru kopā
runājam par izvēlēto
tēmu. Tas rada
aktīvu interesi un
neizsīkstošu prieku
20 gadu garumā
mums aizvien vēl
tikties. Praktiskajā
daļā nodarbojamies
ar floristiku, receptēm,
skaistumlietiņu izgatavošanu
savam mājoklim.
Anda: Mūsu māmiņu grupa pašlaik
ir izvēlējusies aktualizēt ticības pamatjautājumus – virzāmies uz priekšu pa
vienam diviem baušļiem. Ziniet,
katehisms nebūt nav tik garlaicīgs, kā
izklausās! Baušļos ir ļoti daudz aktuālu
tēmu, raisās interesantas diskusijas, kas
ir saistītas ar problēmām un notikumiem
mūsu ikdienas dzīvē, arī ar bērnu

audzināšanu. Pirms tam pa nodaļai lasījām un pārrunājām grāmatu par ticības
dzīvi aizņemtas mammas ikdienā.
Sākumā, kamēr visas satiekamies,
iekārtojamies un uztaisām tēju. Sākam
ar kopīgu lūgšanu, tad pie pašu sarūpēta
(otro) brokastu galda pārrunājam attiecīgās dienas tēmu un visas pēc kārtas
dalāmies savās lūgšanu vajadzībās. Ne
visas vienmēr var sanākt kopā, taču
mums ir svarīgi, ka līdz nākamajai tikšanās reizei mēs cita par citu aizlūdzam,
arī par tām, kas nav klāt. Mēs lūdzam
katra par visām. Ir ļoti svarīgi, ka grupa
nav liela un tās sastāvs nemainās.
Varam cita citai uzticēties un stāstīt visu,
kas uz sirds. Mūsu regulārajās tikšanās
reizēs nav viesu vai lektoru kā pirmajā
grupiņā.
Vai katrai māmiņu grupai ir savs
vadītājs? Varbūt uzņematies šo pienākumu uz maiņām?
Edīte: Tāds visaptverošs dvēseļu
kopšanas darbs nevar notikt tikai viena
cilvēka vadībā. Pirmajā māmiņu grupā
ir izveidojies vairāku sieviešu kodols,
kuras cita citu papildina: viena plāno
pasākumus, cita sarunā viesi, trīs māmiņas rūpējas par ārmisiju (māmiņu grupas
darbojas vairākās Latvijas vietās), cita
par mūziku, cita par ēdienu.
Anda: Otrās grupiņas tikšanos koordinēju es, un Ilze katru reizi viesmīlīgi
uzņem mūs Rāmavas muižā.
Vai ir iespēja šīm grupiņām pievienoties?
Edīte: Ir laipni
gaidīta ikviena sieviete. Mūsu kontakti
tiešām iet plašumā.
Anda: Mūsu
sastāvs šad tad
pamainās, bet
daudz lielākai
gan šai grupiņai
nevajadzētu augt.
Es ticu, ka savā
laikā radīsies jaunas grupiņas, ja vien
būs māmiņas, kas ilgojas pēc kopīgām lūgšanām un sadraudzības ar
citām kristīgām māmiņām.
Vai māmiņu grupām ir kādi īpaši
pasākumi?
Edīte: Ir divi pasākumi gadā, kuros
ir aicinātas piedalīties arī māmiņas no
citām kristīgajām konfesijām un draudzēm. Tie ir Ziemassvētki un vasaras
nometne. Šogad notiks devītā Latvijas

Kristīgo māmiņu nometne, un tās tēma
būs „Drošā patvērumā”. Esmu ārkārtīgi
priecīga, ka šajos pasākumos piedalās
arī tādas sievietes, kas vēl nav māmiņas,
un arī tādas, kas vēl nav precējušās.
Viņas palīdz mums dažādās aktivitātēs
un spēj tik labi iejusties un papildināt
mūsu sadraudzību.
Anda: Katru gadu īpašs pasākums ir
māmiņu grupas Ziemassvētki. Pēdējos
gados izvēlamies kādu tēmu un tādās
noskaņās arī tērpjamies, gādājam dāvaniņas, klājam galdu, izvēlamies mūziku
un gatavojam programmu. Pērnie Ziemassvētki noritēja piecdesmito gadu noskaņās. Šogad būs devītā vasara, kad rīkojam māmiņu nometni. Tās ir trīs pasakainas dienas pie Usmas ezera, ko bez
mīļajām ģimenēm un mājas pienākumiem
varam pavadīt kristīgā sadraudzībā, iedziļinoties Dieva vārdā, atpūšoties un
priecājoties – saņemot garīgu lādiņu
nākamajam gadam savai īpašajai mammas kalpošanai. Mēs aicinām kristīgas
māmiņas no visas Latvijas, un interese
ir liela.
Vai māmiņu grupām ir kādas
īpašas vajadzības?
Edīte: Mēs priecātos, ja tas būtu
Dieva prāts, ka māmiņu grupa kādu
vietu varētu saukt par savu mājvietu.
Anda: Ir vajadzīga jaunas grupiņas
vadītāja. Vēl – katru gadu starp mums
ir dažas māmiņas, kam jāpalīdz segt
nometnes dalības maksu.
Vai varat pastāstīt kādu smieklīgu
atgadījumu vai atziņu no māmiņu
grupu ikdienas?
Anda: Grūtniecība ir lipīga! Pirms trim
gadiem, kad mūsu grupiņā norisinājās
lielas sastāva un formas izmaiņas, atklājām, ka daudzas gaidām bērniņu. Drīz
bērniņi „pielipa” vēl divām vai trim.
Visas briedām gandrīz reizē, cita citu
atbalstījām un kopā priecājāmies par
jaundzimušajiem. Tagad trim no šiem
bērniņiem jau ir jaunākas māsiņas!
Šogad pirmā māmiņu grupa svin
divdesmit gadu jubileju! Šis lielais skaitlis liecina, ka tas ir bijis Dieva plāns, lai
māmiņas varētu sanākt kopā, lūgt un
runāt par svarīgiem jautājumiem, piedzīvot Dieva pieskārienu savā dzīvē un
ģimenē.

Vita Rudzīte

Vairāk informācijas par māmiņu grupu
ikdienu un aktualitātēm var atrast tīmekļa
vietnē http://www.maminugrupa.lv.
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PAGODINĀT DIEVU AR SAVU DARBOŠANOS
Pastāstiet, kāpēc tieši grāmatveža
profesija? Vai tas bija jūsu bērnības
sapnis?
Kārlis: Mana vecmāmiņa bija grāmatvede, un es viņai bērnībā palīdzēju. Studējot filozofiju, es jau paralēli strādāju
par grāmatvedi. Pēc tam mācījos arī vadībzinātni un grāmatvedību. Tā kā par
grāmatvedi biju strādājis jau pirms grāmatveža diploma iegūšanas un man
diezgan ātri uzradās ģimene, tad tas tā
dabiski notika, ka neko jaunu es nemeklēju, bet paliku grāmatveža darbā.
Iveta: Ja man jautā, kāpēc es esmu
grāmatvede, tad varu teikt – es nezinu.
Grāmatvedība nebija mans bērnības
sapnis. Jaunībā pat domāju, ka tā ir
viena no lietām, ko nekad nedarīšu.
Likās, ka tas ir neinteresanti un nav
domāts man. Man interesēja un padevās
daudz kas, turklāt biju domājusi, ka
nākotni vairāk saistīšu ar mūziku, bet
Dieva plāns manai dzīvei bija citāds. Pēc
vidusskolas sāku strādāt par kasieri un
aizvietoju arī grāmatvežus. Grūti pateikt,
kāpēc izvēlējos šo profesiju. Es vienkārši
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darīju to, kas man tolaik dzīvē nāca
pretī.
Kas šajā darbā ir pats labākais?
Kas jums sniedz gandarījumu?
Kārlis: Tas, ka viss beigās sanāk! Par
to ir prieks! Manā pašreizējā darbā valsts
pārvaldē viss mainās, tā ka mans darbs
ir saistīts arī ar saskarsmi ar cilvēkiem,
ne tikai sēdēšanu pie datora.
Iveta: Neviens darbs nav bez garoziņas, taču man gandarījumu dod tas, ka
es varu labi paveikt to, kas jādara. Kā ir
teikts: „Visu, ko jūs darāt, dariet kā Tam
Kungam.” Man patīk, ka var saskaitīt
visus cipariņus kopā, un beigās viss ar
pirmo reizi sanāk! Taču būt par grāmatvedi nozīmē ne tikai skaitīt cipariņus, bet
arī intensīvi sekot līdzi likumu izmaiņām
un jaunumiem. Kas attiecas uz grāmatvedību draudzē, ir labi, ja atbilstošajām
institūcijām vari zinoši par visu atbildēt
un parādīt, ka arī draudzēs cilvēki nopietni attiecas pret grāmatvedības kārtošanu.
Kas ir sarežģītākais šajā darbā?
Kārlis: Man jau šķiet, ka tagad nekas

vairs nav sarežģīti. Cilvēkiem no malas
liekas, ka grāmatveža darbs ir ļoti
vienkāršs, bet, sākot to darīt, tu saproti,
ka nav nekādas skaidrības. Ir arī grūti
grāmatvedības lietas izskaidrot cilvēkiem,
kam ar to nav bijusi nekāda saistība.
Man patīk mans darbs, taču darbs ir
darbs. Mana sirds tomēr ir pie mākslas.
Brīvajā laikā es interesējos par mākslu
un kultūru, pašlaik studēju teoloģiju
Lutera akadēmijā. Bet, ja man būtu
jāreklamē grāmatveža profesija, es
teiktu – labāk nemēģiniet! (Smejas)
Vajag, lai cilvēkam patiktu precizitāte un
pārsvarā mierīgs darbs, turklāt daudz
jāmācās.
Iveta: Garoziņa šim darbam laikam ir
termiņi un nepieciešamā precizitāte.
Vai jūsu profesijas izvēle bija
saistīta ar attiecībām ar Dievu?
Iveta: Sākotnēji tā bija sagadīšanās,
kas pārvērtās par profesiju un aicinājumu.
Tā kļuva arī par kalpošanu, jo ar grāmatvedību varēju palīdzēt draudzēm. Tas ir
tik mierinoši un iedrošinoši, ka mēs varam
būt tur, kur esam, un nesatraukties, pat
neredzot ceļu tālāk, jo Dievs pieļauj tās
situācijas, kurām ejam cauri. Ja mēs
zinām, ka mums pat mats nenokrīt bez
Viņa ziņas, tad vēl jo vairāk Viņš ir klātesošs mūsu lielajās dzīves izvēlēs un
ceļos! Esmu pārliecināta, ka mums ir
jāpaliek Dievā, jāpaliek ticībā un tad mēs
būsim tieši tajā vietā, kur mums jābūt
un kad mums jābūt pat tad, ja kādos jautājumos mums ir grūti pieņemt lēmumu.
Kārlis: Es profesiju biju izvēlējies jau
pirms kļuvu par kristieti, tāpēc šīs lietas
nebija saistītas. Bet cilvēkam ir grūti paļauties uz Dievu, atlaist no sevis.
Bet kā paļauties?
Kārlis: Vienkārši jālūdz. Tajā arī ir
vislielākais spēks. Man liekas, ka mēs
paši tā nevaram izdomāt un paļauties. Ir
jāļauj Dievam dot to, ko Viņš mums grib
dot, taču mēs savā cilvēciskajā dabā
bieži negribam to pieņemt, ja tas nesaskan ar mūsu plānu. Mums liekas, ka
tas nebūs pareizi.
Iveta: Ir teiciens: „Strādā tā, it kā
viss būtu atkarīgs no tevis. Lūdz tā, it
kā no tevis nebūtu atkarīgs nekas.” Es
domāju, ka tas izsaka visu. Tā ir tā paļaušanās – es eju un daru visu, ko varu,
bet vienalga es nevaru izdarīt vairāk,
nekā varu. Tas ir ticības ceļa piedzīvojums – tu saproti, ka paļaušanās darbojas un ka tas ir tik svētīgi! Es vienmēr
izmēģināšu visus iespējamos variantus,
jo man liekas, ka paļāvība nav bezdarbība,
taču paļaušanās nāk caur lūgšanu. Bet
tas ir arī kontroles jautājums. Iespējams,
tāpat kā ticība ir dāvana, līdz ar to nāk
arī paļāvības dāvana. Kad man darbā

ir bijušas krīzes, Dievs ir pagodinājies
visneiedomājamākajos veidos, ko mēs
paši nekad neizdomātu, neizrēķinātu un
ar savu kontrolēšanu nepanāktu. Man
šķiet – jo vairāk tu saskati šo Dieva vadību, brīnumus un žēlastību savā dzīvē,
jo lielāka būs paļaušanās.
Kā jūs nonācāt līdz Jēzus draudzei?
Iveta: Es esmu Jēzus draudzē no
10 gadu vecuma. Mani vecāki sāka nākt
uz Jēzus draudzi, un mamma sāka dziedāt
korī. Mani vienmēr ņēma līdzi, tā ka varu
teikt, ka draudzes korī arī dziedu jau no
10 gadu vecuma.
Kārlis: Mēs ar sievu Ivetu 1994. gadā
nokristījāmies Sv. Jāņa baznīcā, taču
tajā laikā tas vēl bija diezgan nenopietni.
Vēlāk Iveta sāka nākt uz Jēzus draudzes
jauniešu vakariem un pasākumiem.
Sākumā es tam pretojos, bet vēlāk jau
viņai pievienojos.
Bet kas jums atklāja Labo Vēsti?
Vai atceraties, kad jūs to uztvērāt?
Kārlis: Kā filozofijas students par
kristietību es zināju daudz, taču nevaru
teikt, ka Dievu tolaik būtu īpaši meklējis.
Taču Dievs visu izkārto tā, ka tas pats
par sevi dzīvē notiek. Es pat nevaru
pateikt, cik ilgi esmu draudzē, – man ir
sajūta, ka visu mūžu! Visi ir pazīstami –
kā ģimenē! Es arī nedomāju par laiku
pirms Dieva savā dzīvē, pat īsti to neatceros. Tas man galvā ir it kā izslēdzies.
Iveta: Kristīgo vēsti esmu dzirdējusi
kopš tā laika, kad mani vecāki sāka nākt
uz Jēzus draudzi un ņēma mani līdzi uz
dievkalpojumiem. Dievs katru uzrunā
savā reizē un veidā, un es jutos Dieva
nesta, žēlota un pasargāta. Pat ja es kā
bērns līdz galam nesapratu sprediķus,
tad, korī dziedot, man kā pusaudzei
dziesmas ļoti palīdzēja augt ticībā. Tāpēc
man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai bērni
būtu baznīcā. Es varu teikt paldies vecākiem, ka viņi mani ņēma līdzi. Tas arī,
manuprāt, bija iesākums tam, ko vēlāk
var saistīt ar visām manas dzīves izvēlēm – arī profesiju.
Šī izdevuma tēma ir „Svētīgi miera
nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva
bērniem” (Mt 5:9). Kā jūs to saprotat
un piedzīvojat savā dzīvē un darbā?
Iveta: Es domāju, ka Dievs mūs ir
radījis tādus, kādi esam – emocionāli,
mierīgi, uztraukti, dusmīgi... Diez vai ir
iespējams būt miera nesējam, ja pats
neesi mierīgs. Darbavietā es neslēpju,
ka esmu kristiete, un man ir svarīgi, lai
es ar savu darbošanos nezaimotu un
neapkaunotu Dieva vārdu un nedotu
nepareizu liecību. Man liekas, ka tā
katram kristietim ir ļoti liela atbildība –
saukties par „kristīgu cilvēku”. Ne velti ir

teiciens: „Sludiniet visos veidos un, ja
vajadzīgs, arī ar vārdiem.” Ar savām
cilvēciskajām emocijām mēs nekādu
mieru nevaram nest, bet varam justies
pagodināti saņemt Dieva mieru un būt
par līdzekli, lai to nestu tālāk. Katru
dienu pirms došanās uz darbu es lūdzu
par savu darbu, kolēģiem, mūsu attiecībām un par to, lai Dievs būtu mūsu
vidutājs.
Kārlis: Man šķiet, ka visumā esmu
mierīgs cilvēks. Kādreiz miers manī iemājo, bet kādreiz es laikam neļauju tam
notikt. Man liekas, ka mierā dzīvot ir
grūti. Šajā laikā viss ir tik ātrs un skrienošs, nav laika apstāties. Mieru mēs
varam iegūt pie Dieva, bet mums nav
laika būt kopā ar Dievu. Laika ir tik maz...
vai arī tās ir mūsu prioritātes. Pat visu
saplānojot, visam laika nepietiek. Viss
it kā ir svarīgs. Manuprāt, mums vajadzētu vairāk apstāties. Mēs visur skrienam un grābjam, bet tā īsti neko nesatveram. Personiskām attiecībām ar Dievu
nav laika, un viss beigu beigās ir tāds
pastarpināts, pat kalpošana, jo tā arī ir
pa vidu simts citiem darbiem. Ir jāmēģina koncentrēties uz kaut ko konkrētu!
Tāpat ir ar cilvēkiem – mums it kā ir
daudz draugu un paziņu, bet, kad vajadzīga palīdzība, tad saproti, ka īsti nav
neviena, kas varētu atbalstīt, jo attiecību
ir ļoti daudz un tās ir bijušas virspusējas.
Ko nozīmē būt kristietim grāmatveža darbā?
Kārlis: Man liekas, ka visās profesijās
ir vienādi – izdarīt to labāko, ko spēj.
Iveta: Es domāju, ka mēs pagodinām
Dievu, darot darbu kā Viņam, nevis kā
cilvēkiem. Ir jāstrādā ar pilnu atdevi, par
simts procentiem, un tad darbam būs
svētība!
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VIESMĪLĪBA DRAUDZĒ
7. jūnijā draudzes padome pulcējās
izbraukuma sesijā Rāmavas muižā, lai
runātu par to, kas būtu darāms, lai
ikviens draudzē justos gaidīts.
Diena sākās ar Bībeles studijām grupās, kur tika skatīta Rakstu vieta no
Pētera 1. vēstules 4. nodaļas – „Esiet
viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas”
(1Pēt 4:9) – un pārrunāti jautājumi par
viesmīlības pamatiem, par viesmīlību
pret visiem, kā arī par ieguvumiem no
viesmīlības.
Turpinājumā draudzes priekšnieks
atkārtoti uzsvēra draudzes vīzijas „3 x tuvāk” (sk. izdevuma maija numuru) sadaļu
par tuvāk attieksmi pret tiem, kuri vēl
nav draudzē. Pēc tam valdes loceklis un
draudzes informācija nozares vadītājs
Ivars Kupcis prezentēja padomes darba
grupu uzdevumus, proti, kas ir jādara,
lai ikviens draudzē justos gaidīts. Katrs
padomes loceklis pievienojās kādai no
trim darba grupām: Dievnams (praktiskie
aspekti – kādi esam un kā izskatāmies),
Uzvedība (izturēšanās aspekti – kā uzvedamies) vai Komunikācija (saziņas aspekti – kā sarunājamies).
Dievnama darba grupa pārrunāja jautājumus par norāžu esamību vai neesamību,
to korektumu un kvalitāti; par autostāvvietu
un riteņu novietni; par baznīcas ēkas pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos un vecāka
gadagājuma ļaudīm. Atkārtoti tika apspriests jautājums par papildu telpu
nepieciešamību dažādām aktivitātēm.
Uzvedības darba grupa savukārt apspriedās par dažādiem sagaidītāju kalpošanas
aspektiem, par sadraudzību pēc dievkalpojuma un par tulkojuma, t. sk. surdotulkojuma, nepieciešamību.
Komunikācijas darba grupa pārrunāja
informācijas atspoguļošanu gan uz ziņojumu dēļa, gan tīmekļa vietnē, gan draudzes izdevumā. Tika runāts arī par dažādu
materiālu pieejamību interesentiem, par
mācītāja sprediķu aktualitāti un citiem
ar viesmīlības komunicēšanu saistītiem
jautājumiem.
Apspriežot darba grupu prezentācijas,
radās daudz labu ideju par to, kā uzlabot
draudzes viesmīlību, un kādas no tām,
domājams, tiks īstenotas jau pavisam drīz.
Mudinot katru draudzes locekli īstenot
viesmīlību praktiski, aicinām uzņemt
savās mājās kādu no Tezē Baltijas reģionālo dienu dalībniekiem šī gada 26.–
28. septembrī. Sīkāka informācija:
www.taizeriga2014.lv. Viesģimeņu reģistrācijas anketas elektroniskā versija:
http://augustskolms.com/Taize.html.
Līga Amata
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„..ne no cilvēka gribēšanas vai
skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības” (Rm 9:16)
Mēs esam aicināti būt par uzticamiem
namturiem –
 gan jautājumos ar mūžības
vērtību, gan pār laicīgo mantu. Šajā
numurā uzzināsim ko vairāk par mūsu
draudzes finanšu un īpašumu pārvaldīšanas nozari!
Finanses
Finanšu nozares vadītājs Jānis Miķelsons stāsta: „Darbā ar uzticēto mantu
aizvien skaidri parādās, ka ik brīdi esam
atkarīgi no Dieva žēlastības un savā
spēkā ne nieka nespējam. Ja to paturam
prātā un paļaujamies uz Dieva vadību,
tad arī finanšu ziņā varam piedzīvot
mieru sirdī un būt pateicības pilni. Pateicamies arī par Dieva sūtītiem atsaucīgiem cilvēkiem, kas gan atbalsta draudzes praktiskās vajadzības un aizlūdz par
tām, gan iesaistās saimnieciskās dzīves
organizēšanā.
Finanšu uzskaites prasības ir noteiktas
laicīgajos likumos un noteikumos, kā
arī LELB dokumentos. Atbilstoši šīm
prasībām ir jāgatavo atskaites gan Valsts
ieņēmumu dienestam, gan LELB virsvaldei. Līdz ar to arī paši draudzē esam
skaidrībā, cik līdzekļu katra kalpošana
ir prasījusi un ko katrā brīdī spējam
atbalstīt.
Ikdienas darbu draudzes finanšu jomā
dara lietvede Lelde Kupce. Viņa izsniedz
ziedotājiem kvītis, uzskaita ieņēmumus
un izdevumus, apkopo informāciju par
katra mēneša kopsummām. Grāmatvede
Iveta Ilsuma aprēķina algas un nodokļus,
noformē grāmatvedības dokumentus
un sniedz padomus, kā atbilstoši prasībām uzskaitīt dažādos darījumus. Grā-
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matvedībā prasītos rīkojumus un citus
dokumentus pārbauda un paraksta
draudzes priekšnieks Māris Pētersons.
Aptuveni reizi mēnesī un, ja vajadzīgs,
arī biežāk kopā sanāk un par saimnieciskajiem jautājumiem spriež draudzes
valde, kurā bez draudzes priekšnieka,
grāmatvedes un lietvedes ir arī mācītājs
Erberts un draudzes padomes locekļi
Jolanta Cukure, Aldis Krieviņš un Daniēls
Godiņš. Reizēm valdes sapulcēs padomu
sniedz arī kāds no revidentiem.
Vismaz reizi gadā draudzes revidenti –
Jānis Miķelsons, Līga Dolace un Mārtiņš
Ozers – izskata draudzes finanšu pierakstus un atskaites. Vērtējot atskaites un
prognozes, ar padomu palīdz arī agrāk
par revidentu kalpojušais Armands
Tapiņš.”
Finanšu nozares vadītājs Jānis Miķelsons saka lielu paldies visiem par iesaistīšanos un atbalstu!
Īpašumi
Mūsu draudzei pieder vairāki īpašumi:
- baznīcas ēka Elijas ielā 18,
- četrstāvu dzīvojamā ēka Dzirnavu ielā
118 – Draudzes nams,
- piecstāvu dzīvojamā ēka Brīvības ielā 62,
- četrstāvu dzīvojamā ēka Līksnas ielā 13,
- zemes gabals un puse no divstāvu dzīvojamās ēkas Klusajā ielā 1/3,
- zemes gabals Daugavgrīvas ielā 1, kur
atrodas viena ēka, kas pašlaik ir nodota
LELB Diakonijas centra lietošanā.
1994. gadā draudzes īpašumu apsaimniekošanai tika nodibināts uzņēmums SIA „Ceļš”, kura darbinieki veic
visas ar īpašumu apsaimniekošanu
saistītās darbības. Uzņēmuma vadītājs
ir Aldis Krieviņš, kurš ir arī draudzes

īpašumu nozares vadītājs.
Uzņēmuma galvenais uzdevums ir
rūpēties par draudzei piederošo īpašumu
uzturēšanu un pēc iespējas labāku izmantošanu. Daļa īpašumu tiek izīrēti un
iznomāti, daļu draudze izmanto pati
savām vajadzībām. Īpašumos iegūtie
līdzekļi tiek izmantoti gan to uzturēšanai
un darbinieku atalgošanai, gan baznīcas
remontam.
Galvenā problēma saistībā ar īpašumu
apsaimniekošanu ir cilvēku nepietiekamā
maksātspēja – ik pa laikam uzrodas parādnieki, ar kuriem ir jāvienojas par
parādu atmaksāšanu. Ļoti svarīgs īpašumu apsaimniekošanas aspekts ir rūpes
par īpašumu tehnisko stāvokli. Šajā
ziņā vissarežģītāk ir atrast atbilstošus
speciālistus, piemēram, būvinženierus,
jo īpašumi ir veci un remonts ir jāveic ar
pareizām un mūsdienīgām metodēm.
Aldis Krieviņš uzskata, ka ir svarīgi,
lai cilvēki, kas dzīvo mūsu draudzes
īpašumos, tur justos labi un redzētu, ka
apsaimniekotājs rūpējas gan par viņiem,
gan par pašu īpašumu. „Visi draudzes
cilvēki, kas darbojas īpašumu nozarē,
strādā ar lielu atdevi. Mums ir ļoti laba
komanda, uz kuru var paļauties! Ir
nepieciešama Dieva gudrība attiecībās ar
cilvēkiem, lai izvairītos no pārpratumiem
un konfliktiem, kā arī gudrība, kā veiksmīgi apsaimniekot un lietot draudzes
īpašumus, lai nevis mēs kalpotu tiem,
bet tie kalpotu mums!” saka Aldis.
Pateicība Dievam par cilvēkiem, kas
apveltīti ar gudrību un zināšanām un
no sirds kalpo šajās laicīgi svarīgajās
nozarēs!
Alise Pīrāga

Pārdomām piedāvājam ieskatu
atziņās, kas gūtas draudzes padomes rekolekciju laikā notikušajās
Bībeles studijās.
„Bet visam gals ir jau klāt, tādēļ esiet
saprātīgi un skaidrā prātā, lai varētu lūgt
Dievu! Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā
cits pret citu, jo mīlestība apklāj daudzus
grēkus! Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi
cits pret citu! Kalpojiet cits citam ar to
dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki! Ja
kādam ir spējas runāt, lai runā dievišķus
vārdus, ja kādam ir spējas kalpot, lai
kalpo ar spēku, ko piešķīris Dievs, ka
visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur
Jēzu Kristu, kam pieder gods un vara uz
mūžu mūžiem. Āmen!” (1Pēt 4:7–11)
„Bet visam gals ir jau klāt...” Beigas
ir! Tomēr ne gals, bet mērķis tuvojas.
„Gals klāt” skan pesimistiski. „Dieva
gribētais mērķis tuvojas” skan
optimistiski. Mērķa apziņa motivē
ar entuziasmu doties uz priekšu.
„Lai varētu lūgt Dievu...”
Mērķtiecīgi lūgt spēj tie, kam
ir „skaidrs prāts” redzēt un
saprast Dieva gribu. Prātu
apskaidro Dieva vārds,
kad to klausāmies vai
lasām.

„Vispirms esiet
pastāvīgi mīlestībā cits
pret citu...” Mērķus var
sasniegt tikai mīlestībā
vienotie – gluži kā laulībā.
Vienīgās auglīgās attiecības ir
mīlestības attiecības. Mīlestība
iespējama tikai abpusējībā –
 „cits
pret citu”. Ja sakām: „Mīliet mani,
bet no manis neprasiet,” – tā nav
mīlestība.
„Mīlestība apklāj daudzus grēkus...”
Mīlestībā esošie nesamierinās ar grēku,
bet ir žēlsirdīgi pret tiem, kam no grēkiem vēl tikai jāatgriežas. Mīlestībā
esošie vienmēr vispirms jautā: „Vai ar
mani viss labi?” Tad neatliek laika citu
tiesāšanai. Manuprāt, labi, ka neatliek.
Tieši apklājošā mīlestība panāk to, ka
grēki tiek atzīti, nožēloti, tiek saņemta
piedošana. Dievs mūs mīlēja, kad vēl
bijām grēcinieki. Tā lasām Bībelē.
„Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits
pret citu...” Vārds „viesmīlība” jau pats
visu pasaka priekšā: ja nav mīlestības,

nekāda viesmīlība neiznāks. Viesis,
sastopoties ar mīlestību, nonāk viesmīlībā. Viesmīlību sniegt var Kristus mīlestībā esošs cilvēks. Viesmīlībai ir bezgala
daudz redzamo izpausmju, bet tās visas
sakņojas mīlestībā. Viesmīlība, manuprāt,
ir viens no Svētā Gara briedinātajiem
augļiem.
Viesmīlību ir iespējams arī nospēlēt: ir
īpaša reize, tagad būsim viesmīlīgi... Un
rīt, kad svētki būs galā, vairs nebūsim
viesmīlīgi? Liekulīga viesmīlība laika
ritējumā tiek atpazīta. Tā kļūst atbaidoša.
„Viesmīlīgi bez kurnēšanas...” Lasīju
evaņģēlista Čārlza Fineja reiz sacītu
piemēru. Pastorātā kādam mācītājam
ir kalpone. Kādu dienu viesos atnāk

viņas draudzenes: „Ak, mīļās, cik jauki,
ka esat atnākušas, mēs kopā brīnišķīgi
pavadīsim laiku...” Tikko kā draudzenes
prom, mācītājs dzird citu valodu:
„Nosēdēja te veselas trīs stundas! Vai
viņas nesaprot, ka man nav laika ar
viņām noņemties, ka man tik daudz
darāmā...” Kurnošai viesmīlībai kā
tukšiem ziediem nav augļu.
Statistikas dati liecina, ka trešā daļa
pasaules iedzīvotāju pieskaita sevi
kristietībai. Tas nozīmē – ja katrs atvestu
sev līdzi uz draudzi divus cilvēkus, tad

draudzē būtu visi pasaules cilvēki. Šo
dzirdot, kāds reiz sacīja: „Grūtākais
nav divus cilvēkus atvest uz draudzi.
Grūtākais ir panākt, lai viņi tur paliktu.”
Turklāt brīvprātīgi un ar prieku. Lai būtu
cerība, ka viņi paliks, draudzē esošo
kristiešu viesmīlībai ir milzīga loma.
„Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko
esat saņēmuši...” Viesmīlība praktiski
izpaužas kalpošanā. Mācekļi gribēja
būt kungi. Mēs jau nu gan to noteikti
negribam, vai ne!? Jēzus viņus ātri vien
nogādāja viesmīlībā: „..kas no jums
grib būt lielākais, tas lai ir visu kalps..”
Kalpojošā viesmīlība kausē siržu ledu.
Kalpot savējiem, patīkamajiem, ir vēl
salīdzinoši viegli, bet Jēzus ved mūs
tālāk par patīkamajiem. Filoksenija –
viesmīlība pret svešiniekiem, nepiederošajiem. Vai nemēdz būt tā, ka uz
vienas otras draudzes durvīm neredzamiem burtiem ir rakstīts „Nepiederošie nav vēlami”? „Kad tu
rīko pusdienas vai vakariņas,
neaicini nedz savus draugus,
nedz brāļus, nedz radus,
nedz bagātus kaimiņus, ka
arī viņi tevi neaicinātu un
nenotiktu savstarpēja
atlīdzināšana [viesmīlības

darījums]. Bet, kad
tu rīko mielastu, aicini
nabagus, tizlus, kroplus,
aklus. Un tu būsi laimīgs,
jo viņiem nav ar ko tev
atlīdzināt,” saka Jēzus
(Lk 14:12, 13).
Varbūt ir pienācis laiks atkal
padomāt par to, kā cilvēks kļūst
patiesi laimīgs? Izrādās, viesmīlībā
pret svešinieku ir daļa no laimes –
varbūt tieši tā, pēc kuras ilgojamies.
Vēstules ebrejiem autors raksta vārdus,
kuru saturs mums vēl tikai jāatklāj:
„Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus
uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir
uzņēmuši eņģeļus.” (Ebr 13:2)
Viesmīlība. Tā daudziem no mums
dabīgi nepiemīt, bet to var mācīties.
Kur? Tās sākums un noturīgums –
Kristus mīlestībā.

Mācītājs
Erberts
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SIRSNĪGI SVEICAM!

Ja esi nolēmis braukt uz nometni, ESI NODERĪGS,
nāc un kalpo ar tiem talantiem, ko Dievs Tev devis!
Nometnē vajadzīgi:
• Bībeles stundu vadītāji;
• „ģimenīšu” skolotāji;
• skolotājs bērniņam ar īpašām vajadzībām;
• aktīvās saliedēšanās vadītāji;
• interešu grupu vadītāji;
• ekskursijas dienas vadītāji;
• mūziķi;
• palīgi (kontaktpersonas) ēdinātājiem;
• nakts pasākumu vadītāji.
SAPULCES:
08.07. plkst. 18.30 – kopsapulce
10.07. plkst. 19.20 (pēc dievkalpojuma) –
pēdējā nometnes aktīvistu sapulce

2014. GADA MAIJA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (Alfa kursam, diakonijai u. c.)
Ziedojumi
Kolektes
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā

3503
2436
2317
322
200
97
8875

Izdevumi, EUR:
3013
Algas (9 darbinieki)
1950
Nodokļi
966
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
521
Apkure aprīlī
506
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 345
224
Avīzes „Jēzus Draudzes Dzīve” izdošana
224
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
162
Kancelejas preces
Pasta, kopēšanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma iegāde 157
150
Degviela
140
Palīdzības pabalsti
132
Elektrība
85
Grāmatas
58
Maināmie paklāji
45
Remonta materiāli
40
Atkritumu izvešana
38
Izglītošanās izdevumi (no mērķziedojumiem)
33
„Venden” ūdens
30
Mūzikas dzīves izdevumi (no mērķziedojumiem)
26
Sakaru pakalpojumi
23
Reprezentācijas izdevumi
21
„Rīgas ūdens”
14
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
14
Tīmekļa vietnes uzturēšana
13
Bankas komisija
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
8940
Kopā
Redaktore: Līga Amata

Jānis Blusiņš
Anna Z. Jansone
Lilija Graudiņa
Emīlija Bambāne
Margarita S. Lazdiņa
Valentīna Krastiņa
Laimdota Sprince
Gaida L. Dambe
Harijs Martinsons
Gunārs Ploriņš
Edīte Čirksta
Ruta Ikauniece
Ārija Apine
Jēkabs Vasiļjevs
Erna Darkeviča
Astra Piro
Valija Biteniece
Teofils T. Spriņģis
Benita Riekstiņa
Velta A. Polmane
Dzidra Rožkalne
Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Vineta Šnore

(02.07.)
(18.07.)
(02.07.)
(08.07.)
(19.07.)
(08.07.)
(14.07.)
(05.07.)
(16.07.)
(31.07.)
(05.07.)
(07.07.)
(19.07.)
(30.07.)
(05.08.)
(06.08.)
(13.08.)
(28.08.)
(03.08.)
(20.08.)
(14.08.)
(16.08.)
(24.08.)
(20.08.)

KRISTĪTI
Glorija F. L. Henšova-Denna
Kate Kuksika
Kristians Kuksiks
Augusts Zamuels

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Skaidrīte Zeltiņa
Antra Zeltiņa
Lauris Ašmanis

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

Korektore: Inguna Puķīte

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

90
90
85
85
85
84
83
80
80
80
75
75
75
65
85
83
83
83
82
82
80
80
80
45

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:

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
Tirāža 800 eks. Izdevums iespiests SIA "Dardedze hologrāfija"

