Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti.

Ja esam kļūdījušies, grēkojuši, mēs taču vēlamies, lai
citi mūs nevis nosoda, bet nāk
pie mums ar iejūtīgu attieksmi
un pamācību. Jēzus zināja, ka
šāda attieksme ir labākais
veids, kā cilvēkus atgriezt patiesībā, svētībā, tāpēc par
Jēzu Bībelē sacīts: „..Dievs
sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet
lai pasaule caur viņu tiktu
glābta.” (Jņ 3:17)
Kad dzirdam vārdus „netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti”,
mums šķiet, ka runa ir par
tādu kārtīgu tiesāšanu, kad
tiek izšķirts kāda cilvēka liktenis. Mums tūlīt ir atbilde:
„Nu nē, ar tādu tiesāšanu es
nenodarbojos!” Un mūsu sirdsapziņa ir dabūjusi plāksteri,
tā ka jūtas gana komfortabli.
Bet, kad Jēzus runā par
citu tiesāšanu, viņš no tiesas
zāles ved mūs ikdienas vienkāršajās, sadzīviskajās situācijās. Viņš aicina izvērtēt mūsu
domas, ko domājam par citiem,
vārdus, ko izsakām par citiem.
Ir tā, it kā Viņš jautātu: „Kad

/Mt 7:1/

redzi kāda kļūdas, trūkumus,
grēkus, kāda ir tava attieksme?”
Izcelt citu trūkumus un grēkus ir viegli, bet klusēt par
citu trūkumiem un steigties
cilvēkam praktiski palīdzēt,
lai glābtu – ja ne citādi, tad
vismaz ar sirsnīgu aizlūgšanu –, ir daudz grūtāk.
Bez Kristus mīlestības sirdī
bieži izvēlamies iet vieglāko
ceļu. Un ne nieka nav līdzēts
cilvēkam, kurš kļūdījies, grēkojis. Un paši esam sliktu
domu, vārdu un rīcības melnāki kļuvuši. Vienīgais ieguvējs
ir velns. Viņa ļaunais prieks
izsakāms vārdos „Tā tik turpiniet!”.
Kad Jēzus aicināja nevienu
netiesāt, Viņš tūlīt minēja arī
piemēru, kā šī tiesāšana bieži
notiek. Jēzus sacīja: „Tu redzi
gruzīti sava brāļa acī, bet
kādēļ baļķi savā acī nepamani?”
(Mt 7:3)
Un doma: „Kāds pretīgs
gruzītis tā Alfona acī! Nu, kā
viņš varēja pieļaut, ka tas
gruzītis viņa acī nonācis? Nē,
nu patiesi, ar viņu laikam
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vairs nav labi, jo, rau, to gruzīti viņš pat necenšas izņemt.
Palīdzēt? Nu nē, pats visu ievārījis, lai pats tiek galā...”
Un vārdi: „Paklau, Maksi,
vai esi pamanījis to neglīto,
uzkrītošo gruzīti Alfona acī?
Es patiesi negribu sacīt neko
sliktu, bet kā kaut ko tādu
var izdarīt, tā rīkoties?! Un
izskatās, ka viņam pašam par
to ne silts, ne auksts. Varbūt
esi dzirdējis – ko citi saka par
to gruzīti Alfona acī?”
Un rīcība. Nāk Alfons ar
savu neglīto gruzīti acī. Vēsi
viņu pasveicinu? Varbūt apstāties, lai parunātos ar viņu?
Labāk iešu vien garām, jo
viņam taču tas nejaukais
gruzis acī. Būs vēl tieši jāskatās acīs. Un, ja nu kāds redz,
ka es te ar „gruzīša” Alfonu
sarunājos, sacīs vēl, ka arī
man kāda līdzdaļa varētu būt
tajā viņa gruzīša problēmā...
Tiesājam, aprunājam, novēršamies, kaut vajadzētu
būt vienai domai – kā varu
šim cilvēkam draudzīgi, iejūtīgi palīdzēt atbrīvoties no tā,

kas viņu grauž? Baļķi savā
acī neredzu. Sevi neiepazīstu,
neizmeklēju, bet citus tik labi
redzu un tiesāju.
Itin bieži viens no tādiem
baļķiem mūsu acī ir tieši citu
tiesāšanas baļķis. Ir laiks
veikt ļoti nopietnu operāciju.
Izoperēt baļķi no acs patiesi
nav joka lieta. Pazīstu tikai
vienu ārstu, kurš spēj to izdarīt tā, ka saglabājam redzi.
Tas ir Jēzus. Iesaku tikai viņu.
Saki Jēzum, ka tev ir vajadzīga operācija, un tad ļauj
viņam darboties. Kad baļķis
no acs izņemts, tad beidzot
atkal visu var redzēt pareizi
un skaidri. Acs pareizi redz
tad, kad visus cilvēkus ierauga iejūtībā, žēlsirdībā un mīlestībā. Ierauga visus kā tādus,
kurus Kristus mīl un grib izglābt. Viņš nāca nevis notiesāt, bet izglābt.
Lai tā ir arī mūsu ikdiena –
ne tiesāt, ne nosodīt, bet palīdzēt un glābt!
Sirsnībā
mācītājs Erberts Bikše

Tas „viens” ir ļoti svarīgs! Atklāt, ieraudzīt, pamanīt, saskatīt mazās lietas,
tās novērtēt un par tām pateikties. Īstenojot mazās lietas dzīvē,
mēs ieraugām, kā tās pieaug un kā svētība vairojas.
Par to kopīgi domāsim nometnes nedēļā!
VASARAS NOMETNĒ UZ PIECĀM SKAISTĀM DIENĀM PULCĒSIMIES KOPĀ
VISA DRAUDZE – NO VISMAZĀKĀ LĪDZ VISLIELĀKAJAM!
LAIKS: 2015. gada 19.–24. jūlijs (svētdienas vakars – piektdienas diena).
VIETA: atpūtas komplekss „Kurzemes pērle”, Kalvenes pagasts, Aizputes novads
(www.kurzemesperle.lv) – 180 km no Rīgas (50 km no Liepājas).
DALĪBAS MAKSA
Draudzes locekļi, viņu bērni un Svētdienas skolas audzēkņi
1 persona
1 persona savā teltī

1 diena (EUR)
16,00
10,00

Draudzes locekļu bērni un Svētdienas skolas skolēni
1 persona
1 persona savā teltī

(no 7 gadu vecuma)

5 dienas (EUR)
80,00
50,00

(no 4 līdz 6 gadiem ieskaitot)

1 diena (EUR)
8,00
5,00

5 dienas (EUR)
40,00
25,00

Ciemiņi, kas nav draudzes sarakstā
1 persona (no 7 g. v.)
1 persona (no 4-6 g. v.)
1 persona (no 0-3 g. v.)
1 persona savā teltī (no 7 g. v.)
1 persona savā teltī (no 4-6 g. v.)

1 diena (EUR)
20,00
10,00
0,00
14,00
7,00

5 dienas (EUR)
100,00
50,00
0,00
70,00
35,00

VISIEM CENĀ IETILPST: dzīvošana kopīgās istabiņās
(citiem gultā, citiem uz sava matrača), ēšana 4 reizes dienā,
izdales materiāli, piedalīšanās interešu grupās un citās kopīgajās aktivitātēs.
ATLAIDES: skolotājiem, interešu grupu vadītājiem, mūziķiem un draudzes ģimenēm
(interesēties pie nometnes vadītājas vai kancelejā).

Aicinām māmiņas uz

10. kristīgo māmiņu

nometni,
kas notiks š. g. 13.–15. jūlijā
atpūtas kompleksā
„Bukdangas” Talsu novadā.
Vairāk informācijas tīmekļa vietnē
www.maminugrupa.lv vai pie Edītes
Lūses – tel. 29551294, e-pasts:
xeditex@inbox.lv.

DRAUDZES ĢIMENĒM* kā allaž dāvinām atlaidi: ja piedalāties nometnē visu nedēļu,
dalības maksa ģimenei – 240,00 EUR namiņā vai 150,00 EUR savā teltī.
* Ģimene = vecāki un bērni. Neietilpst vecvecāki,
krustvecāki vai pilngadīgi bērni, kas paši pelna.
REĢISTRĒŠANĀS UN MAKSĀŠANA: no 2015. gada 2. jūnija līdz 7. jūlijam.
7. jūlijā plkst. 18.30 – nometnes SAPULCE
(notiks maksāšana tiem, kas izmantos autobusu).
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 ziedotājiem!
Varbūt arī Tu vari būt noderīgs nometnes organizēšanā?
Vajadzīgi: bērnu ģimenīšu skolotāji, Bībeles stundu vadītāji, interešu grupu vadītāji,
sporta spēļu organizētāji, dekorētāji, palīgi uzkopšanas un saimniecības darbos.
Padomā un liec lietā savus talantus!
TUVĀKA INFORMĀCIJA, JAUTĀJUMI, PALĪDZĪBA:
nometnes vadītāja Rute Bikše, mob. t. 25959533, e-pasts: info@jezusdraudze.lv.
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Šā gada 19. aprīlī notika draudzes gada atskaites sapulce, kur klātesošajiem bija iespēja dzirdēt
stāstījumu un redzēt diagrammas par draudzes finansēm 2014. gadā. Galvenos rādītājus un īsu skaidrojumu tagad publicējam arī šeit.
Draudzes finanšu rādītāji 2014. gadā ik mēnesi tika publicēti izdevumā „Jēzus Draudzes Dzīve”: tika parādītas
dažādās ieņēmumu un izdevumu pozīcijas. Ne regulāri publicētajā ieņēmumu un izdevumu sarakstā, ne šajā rakstā nav ietverti
bērnu kristīgi izglītojošā centra jeb bērnudārza „Jēriņš” rādītāji, jo tā izdevumus finansē paša bērnudārza ieņēmumi.
Vispirms par draudzes ieņēmumiem. 2014. gadā kolektēs saņemti 31,8 tūkst. eiro, kas ir vidēji 440 eiro svētdienas
dievkalpojumā, vairāk svētku reizēs un ap 70 eiro nedēļas dievkalpojumā ceturtdienās.
Ziedojumi 2014. gadā sasniedza 85,6 tūkst. eiro, no kuriem 59,7 tūkst. eiro saņemti no privātpersonām Latvijā, 12,7 tūkst. eiro –
no uzņēmumiem, 10,8 tūkst. eiro – no ārvalstniekiem un vēl 2,4 tūkst. eiro kā anonīmi ziedojumi.
Citi ieņēmumi kopā veidoja 27,9 tūkst. eiro, no kuriem 4,4 tūkst. eiro bija draudzes locekļu ikgadējā nodeva, 5,9 tūkst. eiro –
nomas maksa, 1,7 tūkst. eiro – kazuālijas (laulības, kristības), 9,9 tūkst. eiro – nometnes dalības maksa un 6,0 tūkst. eiro –
maksājumi no draudzes SIA „Ceļš”. Ieņēmumi kopā sasniedza 145,3 tūkst. eiro.
Izdevumu pusē lielākā pozīcija bija atalgojums un ar algām saistītie nodokļu izdevumi – gada laikā kopā 63,4 tūkst. eiro, kas
ietver atlīdzību mācītājam, ērģelniecei, lietvedei, diakonijas darbiniecēm, kora vadītājai un saimniecei.
Baznīcas ēkas komunālie izdevumi (apkure, elektrība, ūdensapgāde, atkritumu izvešana) 2014. gadā bija 9,8 tūkst. eiro. LELB
kopējām vajadzībām pārskaitīti 6,1 tūkst. eiro. Ziedojumi māsu draudzēm Latvijā un misijas darbam – 5,3 tūkst. eiro. Nometnes
izdevumi veido 17,1 tūkst. eiro, nozaru izdevumi – 6,4 tūkst. eiro. Citas izdevumu pozīcijas, kas regulāri publicētas ikmēneša
tabulās, 2014. gadā kopā veidoja 36,5 tūkst. eiro. Visi izdevumi kopā 2014. gadā bija 144,6 tūkst. eiro.
Paldies Dievam par Viņa žēlastību un vadību, kas pārsniedz mūsu saprašanu!
Paldies visiem, kas savu iespēju robežās ir iesaistījušies draudzes praktiskajā darbībā un atbalstījuši finansiāli! Paldies arī
tiem, kas draudzi un visas kalpošanas jomas aizvien patur savās aizlūgšanās!
„Kungs licis tam notikt, mūsu acīm tas liekas brīnums.” (Ps 118:23)

Jānis Miķelsons

Anda Miķelsone
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Atbildes: pelikāns - zivis, fazāns - graudi, mērkaķis - banāns, lauva - gaļa, čūska - pele, kurmis - slieka, taurenis - augļu sula, nīlzirgs - bietes, žirafe - koku lapas, koala - eikalipts, hameleons - ods

Uz sarunu par netiesāšanu, bet, kā
beigās izrādījās, par cilvēcisko būtību,
ticību un pārbaudījumiem esam uzaicinājuši draudzes māsu Aelitu Zviedri –
skolotāju un cilvēku ar dziļu sirdi.
Augusts Kolms

Pastāsti, kas tu esi!
Mani sauc Aelita. Es esmu Dieva
bērns. Strādāju Rīgas Valsts tehnikumā
un esmu latviešu valodas un literatūras
skolotāja. Tas ir mans maizes darbs.
Pastāsti par savu maizes darbu!
Nekad mūžā neesmu gribējusi būt
skolotāja, bet tā tas ir noticis. Strādāju
savā darbavietā jau deviņpadsmit gadus.
Mans darbs ir saistīts ar jauniešiem.
Strādāju tieši ar puišu grupām, jo specialitāte ir tāda vīrišķīga – tā ir automehānikas nodaļa, kokapstrādes nodaļa.
Tie ir puiši no 16 līdz 19 vai 20 gadu
vecumam. Protams, tam līdzi nāk visādas problēmas, tai skaitā uzvedība, disciplīna, valoda. Mans darbs nav kūrorts,
bet, ja reiz Dievs ir gribējis, ka es tur
esmu, tad cenšos ar viņiem runāt nevis
kā skolotāja, bet kā cilvēks ar savu
skatījumu uz dzīvi.
Kāpēc tu strādā skolā?
Domāju, ka es tur neesmu nejauši.
Esmu nākusi pie secinājuma, ka viss
mans dzīves ceļš, arī grūtības un neveiksmes, patiesībā ir bijis man par svētību.
Tas bija mans atgriešanās ceļš. Acīmredzot ir kāda jēga un nozīme tam, ka
strādāju skolā. Ja vien es zinātu, ka ar
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savu darbu esmu kaut dažu cilvēku sirdīs
ko atstājusi, tas jau būtu ļoti labi. Bet
brīžiem liekas, ka mans darbs ir liešana
caurā mucā. „Mēs esam automehāniķi,
mums tas nav vajadzīgs,” puiši saka.
Es saku: „Tu esi daudz vairāk nekā tava
specialitāte. Tu esi izglītots, kulturāls,
domājošs, radošs cilvēks, un tev tas ir
vajadzīgs.” Ar jokiem, ar humoru cenšos
atrast ar viņiem kopīgu valodu.
Kā tu kļuvi par skolotāju?
Es nepiepildīju savu sapni. Vēlējos
savu dzīvi saistīt ar skatuvi, ar teātri.
Iznāca citādi. Iestājos Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, jo nospriedu,
ka literatūra taču arī ir māksla. Pabeidzu
augstskolu un ieguvu latviešu valodas
un literatūras skolotājas kvalifikāciju.
Aizgāju strādāt ar domu tikai pamēģināt,
kā tas ir. Mēģinājums ieilga, un tā es tur
paliku. Ļoti pieradu pie šī sezonas darba.
Ir maijs, jūnijs, un viss – brīvlaiks. Vairs
nevaru iedomāties, kā ir strādāt visu
gadu, kad atvaļinājums ir varbūt kaut
kad februārī.
Trīs iemesli būt skolotājai – jūnijs,
jūlijs, augusts, vai ne?
(Smaida.) Divi – jūlijs un augusts.
Bet es pieradu arī pie cilvēkiem un ritma
šajā darbā. Tas ir darbs ar publiku, tu
visu laiku esi kādas auditorijas priekšā.
Man ir manas stundas, mana publika.
Kādreiz lasu saviem puišiem priekšā
kāda literāra darba fragmentu. Iestājas
klusums, un viņi klausās. Kādreiz viņi
saka – jums tik labi sanāk, palasiet vēl!

Pastāsti par kādu tev īpašu notikumu no skolas dzīves!
Pirms daudziem gadiem pie manis
mācījās viena meitene, kura studēja grāmatvedību. Viņai bija Dieva dots talants –
viņa ļoti skaisti zīmēja un gleznoja, arī
rakstīja. Kad mēs ar viņu runājām, viņa
bija nolēmusi turpināt tehnikumā mācīties grāmatvedību. Es viņai toreiz teicu,
ka, ja Dievs ir devis tādu talantu, tad
nevajag skatīties uz dzīvi tik praktiski,
domājot, kā nopelnīt naudiņu, bet jāseko
savam sapnim un dzīve jāsaista ar mākslu.
Man bija liels prieks, ka viņa vēlāk tiešām
pabeidza Mākslas akadēmiju. Kaut kad
mēs satikāmies, un viņa man sacīja:
„Paldies, skolotāj, ka jūs toreiz tā teicāt!”
Kā ir būt skolotājai un kristietei?
Tas noteikti ir izaicinājums, jo ticība
man uzliek atbildību. Ir kādi jautājumi,
kuros nevaru nepaust savu kristietes
redzējumu. Savu nostāju paužu uzmanīgi, neuzbāžoties, bet daloties ar viņiem.
Pirms Lieldienām runāju ar puišiem
par to, kas ir šie svētki, kāpēc ir Zaļā
Ceturtdiena un Lielā Piektdiena. Tomēr ir
bijis visādi, kādreiz esmu jutusi pretestību. Vienreiz, kad atvēru Bībeli un gribēju nolasīt kādas Rakstu vietas, viens puisis
ļoti kategoriski paziņoja, ka, ja tas ir no
Bībeles, viņš ies ārā. Arī šāda nostāja ir
jāpieņem un jāciena. Ļāvu viņam iziet
ārā.
Jēzus saka: „Netiesājiet, lai jūs
netiktu tiesāti.” Vai attiecībās skolā
ir vērojami kādi aizspriedumi?

Starp jauniešiem mūsdienās ir stipri
mazāk aizspriedumu nekā agrāk. Viņi
daudz vairāk pieņem cits citu, pieņem to,
kas ir atšķirīgs. Cilvēki ikdienā kļuvuši tik
ļoti aizņemti ar sevi, ka, man šķiet, viņi
maz spriež par otru. Viņi ir pārņemti ar
sevi un citus neanalizē.
Kā tas ir tavās attiecībās ar skolēniem?
Es domāju, ka pati būtiskākā īpašība
skolotājam ir iecietība, pacietība. Jaunieši jūt, kāda ir attieksme pret viņiem. Viņi
jūt, vai esi noskaņots labestīgi. Tā ir atslēga uz ikviena cilvēka sirdi: lai viņš
justu, ka vēli viņam labu, ka izturies labi
un mēģini viņu saprast – arī tad, ja viņš
tevi ir aizvainojis vai izturējies ne pārāk
patīkami. Man grupā bija viens puisis,
kurš izturējās nu ļoti izaicinoši, nu vienkārši… slikti. Nevarēju saprast, kāpēc tā.
Domāju – varbūt viņš izjūt kaut kādu
nepatiku pret mani personiski. Vienreiz
mēs ar viņu divatā parunājām, aci pret
aci. Kopš tā brīža viņš izmainījās un sāka
izturēties diametrāli pretēji. Acīmredzot
katrā no viņiem ir kāds iekšējs konflikts.
Jo īpaši skolotājiem ir svarīgi nošķirt sekas no cēloņa, mēģināt saprast, kāpēc
viņš tā uzvedas, un nevis moralizēt, bet
izturēties ar mīlestību. To viņi ļoti labi
jūt. Nav viegli vienmēr skatīties uz viņiem
ar mīlestību, bet es nespēju ilgi saglabāt
dusmas vai aizvainojumu – kaut arī sākumā ir nepatīkami, man tas ātri pāriet.
Varbūt tas ir tādēļ, ka pati savā dzīvē
esmu daudz ko izcietusi. Kad mans vecākais dēls bija pusaudzis, bija jātiek galā
ar kādām grūtībām. Tas arī uz maniem
skolniekiem liek skatīties ar lielāku
mīlestību.
Kas tev palīdz grūtos brīžos?
Vispirms jau noteikti lūgšana. Tā ir
liela žēlastība, ka vari nākt pie Dieva ar
visu, kas tev sāp, kas tevi nomāc, un
arī ar savu prieku. Kad apzināti kļuvu
kristiete un iesvētījos, tad arī apzinājos,
ka nāku pie Dieva un saku Viņam jāvārdu. Bija sajūta: „Ak, Dievs, cik labi!
Tagad es nekad, nekad dzīvē vairs nebūšu viena. Lai kas ar mani notiktu, lai
kurš mani atstātu, man ir, uz ko paļauties.” Tā ir ļoti liela dāvana. Ir bijuši brīži,
kad savā darbā eju uz stundu un lūdzu:
„Dievs, dod man spēku, dod man gudrību!”
Varbūt tev ir kāda mīļākā Bībeles
vieta?
Pret to man ir tāds iekšējs iebildums,
jo tas, kas mums ir mīļākais, bieži vien ir
tas, kas mums glauda pa spalvai. Tomēr
mani ļoti dziļi uzrunāja Rakstu vieta no
139. psalma: „Vēl dīglī mani skatīja
tavas acis, un tavā grāmatā uzrakstītas
visas dienas, kas bija sataisītas, pirms

klāt kaut viena no tām.” Mani ļoti uzrunāja šī doma, ka ikviens cilvēks – arī es
un mani bērni – ir nācis tāpēc, ka Dievs
tā ir gribējis. Viņš mani redzēja tad, kad
manis vēl nebija, tāpēc Viņam viss ir
zināms. Tur es smeļos spēku uzticēties
Dievam – arī tad, kad es neizprotu notiekošo. Arvien mācos Dievam uzticēties
pilnībā.
Kā tu nāci pie Dieva?
Esmu dzimusi un augusi ģimenē, kurā
neviens nekad par ticību nerunāja.
Tomēr jau bērnībā kopā ar draudzeni
domājām pie sevis, vai Dievs ir un kāds
Viņš ir. Bet es biju ļoti tālu no tā, jo man
neviens par to nestāstīja. Kad man bija
kādi 26 gadi, man dzīvē bija grūtības,
un es sāku uzdot sev jautājumus un pat
lūgt Dievu, par kuru es neko nezināju.
Pienāca brīdis, kad es nometos ceļos un
Viņam visu izstāstīju. Sapratu, ka man
vajadzētu uzzināt vairāk. Nolēmu sarunāt tikšanos ar mācītāju Jāni Bitānu –
mūsu mammas bija draudzenes un mēs
bērnībā bijām tikušies. Zināju, ka Jānis
bija kļuvis par mācītāju. Izstāstīju viņam
visu par savu dzīvi, par savām problēmām un arī dalījos savā izpratnē par
Dievu. Tad mācītājs man jautāja: „Kas
tev to ir teicis? Kāpēc tu tā domā?” Es
teicu, ka nezinu. Man neviens to nav
teicis, nekur neesmu to lasījusi, bet es
tā domāju. Viņš teica: „Tagad tu runā to,
ko mēs iesvētes mācībā gatavā veidā
stāstām cilvēkiem. Tas noteikti ir Dieva
aicinājums.” Viņš man ieteica uzmeklēt
Rīgā Jēzus draudzi un mācītāju Erbertu
Bikši. Pagāja kāds laiks, un es sāku nākt
uz dievkalpojumiem, bet tikai ceturtdienu
vakaros un neregulāri. Tas bija pats sākums. Regulāri dievkalpojumus sāku
apmeklēt no 1998. gada. Divus gadus
vēlāk apmeklēju iesvētes mācību. Katra
nodarbība man bija kā ūdens puķei izkaltušā zemē. Es to visu uzsūcu. Domāju: „Tas ir man, tas ir tas, ko es esmu
domājusi un meklējusi! Tas ir mans.”
Nevaru pateikt precīzu datumu, kad
kļuvu kristiete, bet mana piedzimšana
Dieva ģimenē notika tad, kad es iesvētījos. Tā ir ļoti liela Dieva žēlastība, ka
Viņš ir mani uzaicinājis. Ir ļoti svarīgi
lūgt arī par tiem cilvēkiem, kuri ir tik tālu
no ticības lietām, ka liekas – nu nekādi
viņš nevar… Bet tu nepārtrauc, tu lūdz,
un es ticu, ka Dievs pēc sava prāta un
laika var šiem cilvēkiem dāvināt ticību.
Kad jautāju, kas tu esi, tu sāki
stāstīt par savu skolotājas darbu.
Bet tas taču nemaz nav tas, kas tu
esi patiesībā, vai ne?
Kas es esmu? Šo jautājumu es uzdodu arī sev pašai un arī Dievam. Kungs,

kas es esmu? Man visu laiku ir bijusi sajūta, ka es neesmu savā vietā, ka Dievs
man ir devis daudz vairāk, nekā es
lietoju. Ko man darīt, kur man iet, kā
man dzīvot, kā piepildīt to, ko Dievs no
manis gaida? Strādāju par skolotāju, jā,
bet esmu no tā nogurusi. Ļoti gribētu
beidzot sākt dzīvot, aktīvi dzīvot, un nebaidīties darīt to, ko saka mana sirds,
pēc kā es ilgojos, kas man patīk. Nav
nekā skumjāka par nepiepildītiem sapņiem
un neizmantotām iespējām. Varbūt Dievs
cilvēkam ir daudz ko devis, bet cilvēks to
neizmanto – neredz, nedzird, nesaprot.
Ļoti vēlos atļauties būt tāda, kādu Dievs
mani ir radījis, necensties lauzt sevi.
Ko vēl tev patīk darīt?
Man ļoti patīk māksla un viss, kas
saistīts ar rokdarbiem, – šūšana, interjera dizains. Piemēram, man dzīvoklī ir
ļoti neordināras durvis –
ietonēts koks ar iekrāsotiem
laukumiem, kas veidoti no
pielīmētiem griķiem, kuri
veido savdabīgu segumu.
Es arī šuju un veidoju rotaslietas, visādus sievišķīgus
niekus.
Kā tu piedzīvo Dievu?
Es esmu problemātisks
cilvēks, tādēļ Dievu piedzīvot
man ir vieglāk. Tiem, kas apzinās savas
nepilnības un trūkumus, kuriem iekšējā
pasaule ir pilnāka, kurā ir kaut kas sāpīgs, – tiem ir vieglāk. Nav nekā briesmīgāka par pašapmierinātu, pašpietiekamu
cilvēku, kam viss šķiet okei, jo viņš neapzinās, ka ir pliks un nabags, pat būdams
miljonārs. Ja man liktos, ka dzīvē viss ir
ļoti labi, viss ir kārtībā, es nezinu, kas
notiktu ar manu dvēseli. Varbūt es atkristu no Dieva.
Šobrīd esmu ceļā ārā no sava smaguma, no depresijas, no dziļākām sāpēm.
Kādreiz Dievs mudina meklēt prieku vienkāršās lietās. Protams, lūgšana ir pati
par sevi – tās ir manas attiecības ar manu Kungu –, bet Viņš man ļauj arī priecāties, darīt to, kas sagādā prieku, kaut vai
doties izbraukumā svaigā gaisā.
Kas tevi atšķir no tiem cilvēkiem,
kuri grūtībās atkrīt no Dieva?
Tās ir manas dziļākās sajūtas, ko es
tagad teikšu. Tas ir apmēram tā: „Kungs,
lai notiktu kas notikdams manā dzīvē,
vienalga, kādas sāpes, ciešanas, grūtības
man jāpiedzīvo, vienalga, kam man jāiet
cauri, – Tu zini. Tikai neatrauj savu roku
no manis. Vienkārši tā – neatrauj! Turi
mani cieši, cieši savās rokās. Un tad
kopā ar Tevi iziesim cauri visam, kam
man ir jāiet cauri.” Pats svarīgākais ir
neatrauties no Jēzus.
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Draudzes pilnsapulce 2015. gada 19. aprīlī
19. aprīlī mūsu draudzē notika pilnsapulce, kuras mērķis bija atskatīties
uz pagājušā gada notikumiem, aplūkot
draudzes statistiku un nozaru darbu, kā
arī informēt par nākotnes plāniem.
Sapulces sākumā tika atgādināta
draudzes vīzija Trīsreiz tuvāk – tuvāk
Kristum, tuvāk cits citam un tuvāk tiem,
kas nav draudzē. Pēc tam tika aplūkota
draudzes statistika: aktīvo draudzes
locekļu (860), kristību (51), iesvētību
(41) un laulību (11) skaits. 67 cilvēki
pagājušajā gadā ir atjaunojuši piederību
draudzei, 11 ir pārnākuši no citām
draudzēm, 99 cilvēki ir kļuvuši neaktīvi,
5 pārgājuši uz citām draudzēm, bet
14 aizgājuši mūžībā.
2014. gadā mūsu draudzē notikuši
110 dievkalpojumi. Svētdienu dievkalpojumus apmeklē vidēji 320 cilvēki, bet
nedēļas dievkalpojumus – vidēji 60.
Svētku dievkalpojumus apmeklē aptuveni 430 cilvēki.
Pagājušajā gadā notikušas 120 Bībeles stundas, 20 māmiņu un 20 vīru
tikšanās reizes, kā arī 3 laulāto pāru
vakariņas – Tanzānijā, Anglijā un
Igaunijā. Starp izglītojošiem kursiem
minami Alfa kurss, kurss „Brīvība
Kristū” un LEAF evaņģelizācijas grupas
darbs. Mūsu draudzes Svētdienas skolā
darbojas 18 skolotāji, un to apmeklē
130 bērni no 3 līdz 15 gadu vecumam.
Bērnudārzu „Jēriņš” apmeklē aptuveni
20 bērni. Draudzē ir 179 jaunieši vecumā
no 15 līdz 25 gadiem, un pagājušajā

gadā ir notikušas 40 jauniešu tikšanās
reizes, starp tām arī nometnes, laivu
brauciens, puišu pārgājiens, meiteņu
vakars, Jaungada balle u. c. pasākumi.
Mūzikas dzīvi mūsu draudzē pārstāv
draudzes koris, bērnu korītis, stīgu,
kokļu un flautu ansambļi, slavēšanas
grupa Arma Dei un ērģelniece. Mūzikas
jomā darbojas aptuveni 50 cilvēki.
Diakonijas darbā iesaistās aptuveni
60 cilvēki, no kuriem draudze apmaksā
diakonijas vadītājas un vēl vienas diakonijas darbinieces darbu. Pagājušajā
gadā notikuši 690 mājapmeklējumi,
senioriem izdalītas 615 pārtikas pakas
un 270 draudzes locekļu sarūpētas
Ziemassvētku dāvanas. Aptuveni 600
cilvēki saņēmuši konservus, 81 cilvēkam
ar īpašām vajadzībām izdalīti invalīdu
ratiņi un kruķi, 544 cilvēki saņēmuši
palīdzību lietota apģērba veidā (5665 kg).
Sniegta materiālā palīdzība Iļģuciema
sieviešu cietumam, Zilajam Krustam,
Varakļānu sociālajam dienestam,
Neretas pansionātam, kā arī Tukuma,
Kokneses un Varakļānu evaņģēliski
luteriskajām draudzēm. Dažādu veidu
palīdzību saņēmuši arī 70 lauku draudžu
cilvēki. Reizi nedēļā diakonijā notiek
socializācijas pasākumi, regulāri notiek
tikšanās ar Iļģuciema sieviešu cietuma
iemītniecēm. Brīvprātīgie diakonijas
darbinieki nodrošina transportu maznodrošinātajiem un vecāka gadagājuma
cilvēkiem, kā arī apmeklē cilvēkus
slimnīcās, pansionātos un mājās.

Sadarbībā ar draudzes Svētdienas
skolas brīvprātīgajiem tika noorganizēta
dāvanu vākšana un nogādāšana
Baldones bērnu pansionāta bērniem ar
īpašām vajadzībām.
Draudzes pārvaldes jomā 2014. gadā
notikušas 7 padomes sēdes, 16 valdes
sēdes un 1 draudzes pilnsapulce.
Notikuši daudzi pasākumi, starp tiem
divi televīzijas dievkalpojumi, slavēšanas
vakari, Taizé vakars, Gata Līduma,
Linarda Rozentāla un Induļa Paiča
lekcijas, Baznīcu nakts, Nike Riga Run,
vasaras nometne „Stāsts par Noasu” un
daudzi citi. Pie paveiktajiem baznīcas
remontdarbiem minams torņa siju
remonts, griestu lūkas izbūve, metāla
margu uzstādīšana pie baznīcas ieejas,
parketa grīdas remonts u. c.
Jēzus draudzei ir trīs māsu draudzes
ārzemēs: Unser Lieben Frauen Gemeinde
Brēmenē, Vācijā, Sv. Marka draudze
Lībekā, Vācijā, un Bischofszell draudze
Šveicē. Ir arī divas māsu draudzes
Latvijā, kuras 2014. gadā mēs ik mēnesi
esam atbalstījuši ar ziedojumu: Blīdenes
draudze Saldus rajonā un Lubānas
draudze Madonas rajonā.
Draudzes nākotnes plānos ietilpst
vasaras nometne no 19. līdz 24. jūlijam.
Gaidām arī, ka no augusta mūsu draudzē
sāks kalpot mācītājs Jānis Cepurītis.
Septembrī notiks jaunās dziesmu
grāmatas atvēršanas svētki, savukārt
2017. gadā svinēsim luterisma 500 gadu
jubileju.
Alise Pīrāga
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MĀCĪTĀJA ERBERTA BIKŠES UZRUNA
2015. GADA DRAUDZES PILNSAPULCĒ
Pagājušajā gadā mēs spērām diezgan
drosmīgu soli. Draudzes padome pieņēma lēmumu uzaicināt neatkarīgus
ekspertus (protams, kristiešus) izvērtēt
mūsu draudzi, tās dzīvi un kalpošanu. Ar
vērtētāju atzinumu var iepazīties ikviens
draudzes loceklis, ja vien ir vēlēšanās.
Skats no malas dažkārt ļoti palīdz,
jo parasti pie sevis un pie tā, kā lietas
darām, tik ļoti pierodam, ka savos spriedumos un vērtējumos vairs neesam
objektīvi. Šis izvērtējums palīdzēja mums
skaidrāk ieraudzīt visu to, kas mūsu
draudzē ir pozitīvs, un pozitīvā bija diezgan daudz. Bet mēs ieraudzījām arī
savus trūkumus, jomas, pie kurām mums
vēl jāstrādā, lai kalpošana būtu mērķtiecīgāka un auglīgāka.
No draudzes izvērtēšanas man atmiņā iespiedusies viena epizode, kas man
šķita īpaši vērā ņemama. Intervijā mācītājs Bils (ASV) man uzdeva jautājumu,
vai draudzes locekļi, kas svētdienās
nāk uz dievkalpojumu, varētu pateikt,
kāda ir draudzes vīzija un mērķi, ja
viņiem kāds to pajautātu? Biju mazliet
apmulsis, un man nācās sacīt, ka neesmu gan pārliecināts, vai draudzes
locekļu lielākā daļa varētu pateikt, kāda
ir draudzes vīzija un mērķi. Jautājums
bija diezgan loģisks, vai ne? Ja draudze
kopumā nezina, kāda ir tās vīzija un
mērķi, tad jautājums ir: cik mērķtiecīgi
tā savu sūtību, misiju piepildīs? Protams,
ir visaptverošais Baznīcas mērķis, kuru
zinām, – pasludināt Evaņģēliju visai
radībai –, taču katrai draudzei tajā laikā
un vietā, kur tā atrodas, ir jābūt arī
savai vīzijai un mērķiem, kas saistīti ar
konkrēto laiku, vietu un situāciju.
Ticu, ka jūs tomēr būsiet dzirdējuši
par to, kāda ir mūsu draudzes vīzija, kas
dažos vārdos izteikta laika periodam,
kurā pašlaik atrodamies. Vai zināt? Nu,
protams, tas ir mūsu Trīsreiz tuvāk.
Tuvāk Kristum. Tuvāk cits citam. Tuvāk
tiem, kas nav šeit.
Ar to mēs esam pateikuši, ka vēlamies
kopt, veidot tuvākas, intensīvākas attiecības ar Kristu, ne tikai dievnamā esot,
bet arī ikdienā. Veidot sirsnīgāku, ciešāku
sadraudzību citam ar citu draudzē. Būt
ielūdzošākiem, viesmīlīgākiem pret tiem
cilvēkiem, kuri vēl nav draudzē.
Drosmīgāk, mērķtiecīgāk iziet ar
Evaņģēlija vēsti ārpus dievnama sienām,
pie cilvēkiem sabiedrībā.
Pagājušā gada nogalē un šā gada sākumā draudzes padome ir centusies šo
vīziju mērķtiecīgāk, izteiktāk pietuvināt

draudzes nozaru vadītājiem un tad caur
nozaru vadītājiem – tālāk visiem nozarēs
kalpojošajiem. Esam darījuši to cerībā,
ka šādā veidā mūsu draudzes vīzija var
izskanēt arvien tālāk, līdz katrs draudzes
loceklis, jautāts par draudzes vīziju un
mērķiem, varētu sacīt: es zinu, kāda ir
mūsu draudzes vīzija un mērķi.
Sarunājoties par šo mūsu Trīsreiz
tuvāk, manuprāt, esam kļuvuši kalpošanā dziļāki, mērķtiecīgāki. Ieguvums ir
arī tas, ka draudzes padome, tiekoties
ar nozaru vadītājiem, ir nodibinājusi
ciešāku kontaktu ar viņiem un viņu kalpošanas jomām. Arī vairāki nozaru vadītāji ir sacījuši, ka iespēja biežāk tikties
ar draudzes padomi, justies kā vienā
komandā viņus iedvesmo un stiprina.
Sarunājoties, mēs esam ieraudzījuši
arī aktuālās vajadzības. Viena no tām ir
nepieciešamība pēc jauniem kalpotājiem
draudzes nozarēs. Tas skar gandrīz jebkuru nozari, arī mācītāja kalpošanu. Tie,
kuri kalpo, ir ļoti pašaizliedzīgi un čakli.
Diezgan daudzi no viņiem ir iesaistījušies
vairākās kalpošanas jomās vienlaicīgi,
tāpēc ir liels risks, ka vienā brīdī viņu
fiziskie, emocionālie un garīgie spēki var
būt izsmelti. Dažiem tas vienu otru reizi
jau ir noticis, un tas nav nekas iepriecinošs. Tādēļ man šķiet, ka pie mūsu
Trīsreiz tuvāk varētu pievienot vēl vienu
„tuvāk” – Tuvāk kalpošanai. Proti, katrs
draudzes loceklis ir aicināts, ielūgts,
gaidīts atrast savu vietu kādā draudzes
nozarē atbilstoši saviem talantiem, dāvanām un spējām. Tas būtu ļoti svarīgi, lai
tiem, kuri dažkārt ir pārslogoti, nāktu
palīgā jauni spēki. Tādēļ lūgums visiem
draudzes locekļiem, kuri vēl nekur nekalpo, pajautāt sev: „Bet kāpēc gan es
tur vēl neesmu?”
Pagājušajā gadā mēs bijām arī otra
mācītāja meklējumos. Pateicamies
Dievam, ka šis meklējumu laiks ir beidzies. Draudzes padome ir pieņēmusi
lēmumu kalpošanā aicināt mācītāju Jāni
Cepurīti. Ja viss būs, kā esam iecerējuši,
tad jau no augusta mācītājs Jānis sāks
regulāri kalpot mūsu draudzē. Par to ir
liels prieks.
Kā jau būsiet dzirdējuši, pagājušajā
gadā mums bija jāpārdzīvo arī sarežģīti
brīži saistībā ar draudzes bērnudārzu
„Jēriņš” – vadītājas maiņa, kā arī dažādas tehniskas grūtības. Arī šajā ziņā
varam būt pateicīgi Dievam – Viņa laipnība ir bijusi klātesoša. Bērnudārzs
jaunās vadītājas Ilzes Vītoliņas vadībā
darbojas un attīstās.
Domājot par mūsu Trīsreiz tuvāk
otro punktu, proti, Tuvāk cits citam, ir
ļoti jauki, ka esam varējuši iedibināt

sadraudzības svētdienu (katra mēneša
pēdējā svētdiena), kad pēc dievkalpojuma varam vēl palikt kopā, lai draudzētos, sarunātos pie tējas un kafijas. Nav
daudz, tomēr tas ir piedāvājums nākt
tuvāk cits citam.
Skatienā uz nākotni. Kas man šķiet
svarīgi mums kā draudzei? Vispirms es
sacītu: arī turpmāk palikt pie skaidras
Bībeles vēsts Luteriskās Baznīcas tradīcijā un nelocīties līdzi visādu mācību
vējiem, kuras visbiežāk izrādās maldinošas un pēcgalā postu vien atnes.
Šajā visdažādāko garīgo strāvojumu
spietošanas laikā lai Kristus mūs sargā
no nomaldīšanās un citu nomaldināšanas!
Bet pie mūsu Trīsreiz tuvāk, ja varētu,
es pievienotu trīs vārdus – mīlestība,
žēlsirdība un patiesība. Man šķiet, ka
mīlestība, žēlsirdība un patiesība mūsu
laikam ir tik ļoti vajadzīgas. Arī draudzes
dzīvē, tās izaugsmē un kalpošanā.
Tuvībā ar Kristu pašiem iegūt vairāk
mīlestības un iekšējas atbrīvotības. Tuvībā
ar citiem draudzē esot, būt patiesi žēlsirdīgiem pret citiem, atbrīvojoties no
egoisma un iekapsulēšanās sevī. Tuvojoties tiem, kas nav šeit, drosmīgāk apliecināt patiesību, bet darīt to pārsteidzošā
mīlestībā un žēlsirdībā.
Tikai trīs vārdi – mīlestība, žēlsirdība,
patiesība –, bet tajos, manuprāt, ir
milzīga potence, lai pavairotos svētība.
Tos jāsāk tikai praktizēt, īstenot dzīvē.
Par draudzes dzīvi būtu vēl daudz,
ko sacīt, tomēr vienā nelielā apskatā to
nav iespējams izdarīt. Nobeidzot manas
pārdomas, vēl tikai pāris ziņu no LELB.
Arī Bīskapu kolēģija ir sākusi darbu
pie LELB vīzijas un mērķu izstrādāšanas
laika posmam līdz 2020. gadam. Šīs
vīzijas uzmetums, skelets jau ir tapis,
tas Baznīcas iecirkņu sapulcēs un mācītāju konferencēs vēl tikai, tā sakot, jāapaudzē ar miesu. Ļoti iespējams, kādu
dienu mēs varēsim iepazīties arī ar visas
Baznīcas – LELB – vīziju, kurai arī mums
būs iespēja pievienoties.
Otra labā ziņa ir tā, ka drīz iespiešanai
būs sagatavota Baznīcas jaunā dziesmu
grāmata. Ir solīts, ka jaunās dziesmu
grāmatas mēs varēsim iegādāties rudenī. Tas būs brīnišķīgi, jo visi redzam, cik
bēdīgā stāvoklī ir tās grāmatas, kuras
lietojam tagad.

Paldies, ka uzklausījāt!
Lai Kristus, mūsu Kunga, vārdā draudzei
svētīga nākotne!
Mācītājs Erberts Bikše
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Sveicam Jēzus draudzē
2015. gada 12. aprīlī iesvētītos draudzes locekļus!

SIRSNĪGI SVEICAM!
Eva Štelmakere
Marija Gerucka
Žermēna Vāgnere
Silvija Aņikina
Ērika Ābele
Ausma Vecvagare
Benita Ziediņa
Vizma Egle
Fanija Svilpe
Ārija Šāvēja
Laima Stepanoviča
Ženija Kļaviņa
Lilita Kalnāre
Pauls Caune
Jānis Smelters
Inguna Kalnāre
Gatis Līdums
Agnis Āboliņš
Marita Klausa

MŪŽĪBĀ

2015. GADA APRĪĻA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (Alfa kursam, mūzikai, nometnei u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un zemes iznomāšana
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Kopā
Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure martā
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2014. gadā)
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevums „Jēzus Draudzes Dzīve”
Remonta materiāli
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Palīdzības pabalsti
Grāmatas
Degviela
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Elektrība
Pasta pakalpojumi
Izglītības izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kancelejas preces
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Reprezentācijas izdevumi
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā
Redaktore: Līga Pugoviča

103 (12.06.)
100 (17.06.)
92 (23.06.)
87 (15.06.)
86 (19.06.)
84 (14.06.)
83 (12.06.)
82 (02.06.)
81 (15.06.)
80 (08.06.)
80 (23.06.)
80 (27.06.)
75 (08.06.)
75 (25.06.)
55 (11.06.)
55 (17.06.)
50 (07.06.)
50 (09.06.)
50 (30.06.)

4349
2398
2373
415
376
205
10116

3131
2085
992
500
500
350
224
200
180
170
162
150
145
132
87
55
50
47
43
39
23
20
17
12
10
9324

KRISTĪTI
Lukass Lūkass Lejnieks
Markuss Kristofers Reņķis
Ance Atslēga-Salmiņa

DIAKONIJA INFORMĒ
Draudzes senioriem katra
mēneša pirmajā un trešajā
pirmdienā ir iespēja bez maksas frizēties salonā „Košuma
Darbnīca”. Iepriekš jāpiesakās
draudzes diakonijā pie Jolantas
(tel. 28377608) vai Ilzes
(tel. 29372676).

Korektore: Inguna Puķīte

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

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

Skaidrīte Līvija Dzirne
(01.09.1931.–10.05.2015.)

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts un Rute Bikšes, Lelde un Ivars Kupči, Vita Rudzīte, Augusts Kolms,
Alise Pīrāga, Anda un Jānis Miķelsoni

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

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

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"

