Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.
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Kur mācāmies to, kas ir
laulība, ģimene?
Vispirms mūsu vecāku namā,
ģimenē, kurā uzaugam. Visi
zinām, ka bērnības iespaidi, tajā
iegūtās zināšanas ir visdziļākās.
Bērnībā apgūtais atstāj lielu iespaidu uz visu turpmāko dzīvi.
Izcili, ja jūsu vecāki bija mīlošu,
vienam otru cienošu laulāto
draugu attiecību paraugs. Bet,
pieņemu, ka nav nemaz tik
daudz to, kuri varēs sacīt: mani
vecāki ar to, kā viņi izdzīvoja
savu laulību, ir man skaistākais,
izcilākais
paraugs.
Mums
jāatzīst, ka ir ļoti daudz bērnu,
kuri uzaug šķirtās laulībās, bieži
kopā tikai ar vienu no vecākiem.
Un, pat ja ir abi vecāki, daudzos
gadījumos maz ko var atrast
no laulāto draugu cieņas un
mīlestības, no viņu attiecību
skaistuma. Pirmā skola bērnam
ir viņa vecāku parauga skola.
Bet ko lai mācās, ja īsti nav no
kā mācīties? Protams, mācīties
jau var arī to, kā nevajag darīt,
bet normāli ir, ka mēs vispirms

mācāmies visu labo, pozitīvo.
Visu to, kas dara mūs bagātus,
zinošus mūsu dzīvei.
Ja to, kāda ir saskanīga,
skaista laulības dzīve, nevar
mācīties no vecāku parauga,
kur tad to lai mācās?
Nu tad, kā jau praksē tas
arī notiek, mācās no draugu
stāstītā, no TV redzētā, no
žurnāliem, no interneta vides...
Un patīk mums vai ne, bet
nākas atzīt, ka mūsu sabiedrībā
dominējošie uzskati par laulību
ir ļoti tālu no tā prieku un
laimi atnesošā laulības dzīves
modeļa, kādu cilvēkiem ir
paredzējis Dievs.
Kā veiksies jauniešiem ar savas laulības dzīves veidošanu, ja
viņiem nav bijusi iespēja redzēt
labus izcilas laulības paraugus un ja tas, ko viņi redzēja
sabiedrībā, bija maldinošs?
Sarunās ar jauniešiem, kuri
gatavojas laulībām, esmu uzdevis viņiem jautājumu: vai esat
izlasījuši kaut vienu grāmatu
par laulību? Neviens jau negrib

būt nezinošs, bet no reakcijas
visbiežāk nomanu, ka nav
izlasīta neviena. Bet vajadzētu,
ļoti vajadzētu, jo tā pieredze,
kas gūta, vēl tik īsajā dzīves
skolā esot, - vecāku namā,
draugu lokā, interneta vidē
apgrozoties,
visbiežāk
nav
bijusi nekāds labais paraugs.
Bet, protams, ja runa ir par
noturīgas, mīlestībā bagātas
laulības veidošanu, tad labākā
mācību grāmata ir Bībele.
Iepazīt un saprast visu, ko Dievs
saka par laulību, ģimeni, ir
saprātīgākais, ko var darīt,
ja, stājoties laulībā, negrib
pieredzēt vilšanos.
Dievs izveidoja šo „sarežģīto”
būtni cilvēku. Viņš izveidoja
arī šo „ komplicēto” savienību
starp diviem cilvēkiem - laulību.
Sarežģītiem,
komplicētiem
mehānismiem parasti līdzi dod
lietošanas instrukciju, lai, aplami
rīkojoties,
visu
nesalaistu
grīstē.
Problēmas parasti rodas
tad, kad ar sarežģītu aparatūru
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sāk darboties haotiski, nu tā,
kā pašam šķiet labi esam. Un
tikai tad, kad daudz kas jau
sabojāts,
salauzts,
beidzot
atceras, ka bija taču instrukcija,
kurā bija paskaidrots viss – kas
un kā jādara.
Dievs visu, kas laimīgai
laulības dzīvei nepieciešams, ir
pateicis. To visu varam atrast
Bībelē, ja vien to iepazīstam.
Bet, lai mums būtu vieglāk visu
svarīgāko par laulību iepazīt,
Dievs lieto cilvēkus. Viņi Bībeles
mācību par laulību apkopojuši
un paskaidrojuši grāmatās,
kuras ir viegli lasīt un uztvert
jebkuram.
Varam būt pateicīgi Dievam,
ka arī mums ir pieejams
diezgan plašs grāmatu klāsts
par
laulību,
pamatojoties
Bībeles mācībā.
Kā vienu no šādām varu
ieteikt Kīta Potera grāmatu
„Nesatricināmā”.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts Bikše
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Svētdien, 29. aprīlī, ar svinīgu izlaidumu viesnīcas „Albert Hotel” restorānā
noslēdzās Alfa kursa pavasara cikls. To
absolvēja 20 dalībnieki.
Svētdien, 6. maijā, dievkalpojuma
laikā amatā tiek ievesta jaunā draudzes
padome un revidenti. Padome un revidenti
tika ievēlēti draudzes kopsapulcē 25. martā,
un to pilnvaru termiņš ir 4 gadi.
Piektdien, 11. maijā, un sestdien,
12. maijā, no plkst. 10 līdz plkst. 15 mūsu
dievnamā notiks lielā pavasara tīrīšanas
talka. Gaidīts katrs palīgs, īpaši vīri –
augsto logu mazgāšanai!!!
Svētdien, 13. maijā, plkst. 10.00
Ģimenes un mātes dienas dievkalpojums.
Piektdien, 18. maijā, plkst. 19.00–
23.00 laulāto pāru vakariņas (ASV).
Svētdien, 20. maijā, pēc dievkalpojuma Rāmavas muižā notiks Svētdienas
skolas izlaidums un mācību gada noslēgums.

ATBILD MĀCĪTĀJS
Gribu būt vajadzīgs. Ko man darīt?
Saprotu, ka runa ir par noteiktāku
iesaistīšanos draudzes dzīvē, savas vietas
atrašanu kādā no kalpošanām.
Vispirms šis savs jautājums, vēlme būtu
jāuztic lūgšanā Jēzum. Viņa svētītiem un
vadītiem viss sekmējas vislabākajā veidā.
Otrkārt, ir jāiegūst brīvība no nedrošības
un jāiesaistās kādā no Bībeles studiju,
sarunu vai lūgšanu grupām. Tā vienmēr ir
iespēja nonākt ciešākā kontaktā ar draudzes
locekļiem, kuri jau ilgākā laika posmā ir
iepazinuši draudzes dzīvi un kalpošanas.
Treškārt, un parasti tā notiek, ka tad
arī jūsu talanti un vēlēšanās tiks pamanīti
un jūs saņemsiet labu padomu, kā un kur
varētu savu kalpošanas prieku likt lietā.
Svētais Gars ir garīgo dāvanu devējs, un
tieši Viņš vislabākajā veidā mums atklāj,
kur un kā mēs šīs dāvanas varam lietot.
Visbiežāk Viņš atklāj mums savu nodomu
caur Kristum uzticīgiem cilvēkiem, kuri jau
ir kādā no kalpošanām.
Protams, jebkurā laikā jums ir iespēja
atnākt uz sarunu pie mācītāja, pastāstīt,
ka esat sava kalpošanas aicinājuma meklējumos. Ļoti ceru, ka mācītājs, pazīstot
draudzes dzīvi un vajadzības, varēs dot
jums labu padomu tālākai rīcībai.
mācītājs Erberts Bikše

LAULĀTO PĀRU VAKARIŅAS ASV
2012. gada 18. maijs plkst. 19–23
Muzikālajā bārā „Sunny melody”, Brīvības gatve 199c, Rīga
50 štati un 306 miljoni iedzīvotāju, beisbols un bārbekjū, Baltais nams un baltgalvas
ērglis, Volstrīta un Obama... tā ir Amerika!
Dalības maksa: 10 Ls no pāra.
Pieteikšanās – draudzes kancelejā līdz š.g.
10. maijam (piesakoties, jāsamaksā dalības
maksa). Vietu skaits ierobežots!

Šis būs vakars jums diviem, tādēļ bērniņus
aicinām atstāt pie vecvecākiem vai auklītēm.
Ierašanās - no pl. 18.45.
info - info@jezusdraudze.lv; tel. 29222001

EJ UN DARI!

Inese un Jānis Bambāni jau ilgu
laiku kalpo mūsu draudzes svētdienas
skolā. Inese pateicas saviem vecākiem
un vecvecākiem, kas devuši savu ticības
pieredzi un mantojumu, un atzīst, ka ticība
Dievam ir īpaša Dieva žēlastība. Tad arī
vēlēšanās līdzdarboties draudzes dzīvē kļūst
par nepieciešamību. Inese iesāka kalpot
jau pašā svētdienas skolas sākumā 1986. gadā, bet Jānis dažus gadus vēlāk 1993. gadā. Sākotnēji Jānis gan atteicās
no piedāvājuma darboties svētdienas
skolā, taču pēc aptuveni diviem gadiem
šo aicinājumu saņēmis no Dieva un pats
pieteicies kalpošanai. Jānis stāsta, ka šis
bijis kopīgi pieņemts lēmums ar Inesi,
kaut arī izšķiršanās par to katram bijusi
personīga.
Svētdienas skolas iesākumā skolotāju
bija maz. Radās vajadzība pēc praktisko
darbiņu darītājiem. Tā nu Inesei nācās kora
mēģinājumu vietā doties uz svētdienas skolu
un iesākt praktisko kalpošanu tur. Drīz pēc
tam Inesei uzticēja arī teorētisko kalpošanu.
Inese atzīst, ka darboties svētdienas
skolā, pirmkārt, ir svētība pašam - ir atbildīgi jāgatavojas un vairāk kā parasti
jāiedziļinās Dieva Vārdā. Arī Jānis piekrīt,
ka šī kalpošana devusi iespēju vairāk
iedziļināties Bībelē un to izprast plašāk, kā
arī ieraudzīt Dieva Vārda aktualitāti ikdienas
dzīvē - sabiedrībā, darbā, cilvēku attiecībās.
Jānis atzīst, ka tieši caur bērniem
iemācījies, kā būt patiesam un sludināt
savu pārliecību, ne tikai iemācīties gudrības.
„Bērnus nav iespējams apmānīt, viņi uzreiz
“ieliek atzīmi” skolotājam,” secina Jānis.
Inesei lielākais izaicinājums šajā kalpošanā
ir darbs ilgtermiņā. Liels ir prieks pēc gadiem
sastapties ar svētdienas skolas skolēniem,
kas ar pateicību atceras nodarbības. „Ja vēl
viņi ieaug draudzes dzīvē ar savu pienesumu, tad varu pateikties mūsu Pestītājam,”
saka Inese.
Par kalpošanu kopā kā laulātam pārim
Inese saka, ka tas ir vairāk nekā brīnišķīgi:
„Mums ir viens mērķis, viena kalpošana,
vienota izpratne, protams, ar savām
individuālām pieejām, kopējas aktualitātes
un arī izpratne par to, ko tas maksā un ko
tas nes!”
Sirsnīgs paldies Inesei un Jānim
Alise Pīrāga
Bambāniem par kalpošanu!

LŪDZU, PIEKLAUVĒJIET
Ģimenes Ārsta uzgaidāmā telpa.
Uz
durvīm
uzraksts
”Lūdzu,
pieklauvējiet”.
Jauna, glīta sieviete pirms 30 sēž
vistuvāk ārsta durvīm un vēro laulāto
pāri, kas sadevušies rokās sēž pretī
pie žurnālu galdiņa. Viņas domas kā
pielipušas šiem diviem:
- Jā, sēž divi kopā. Laimīgi kopā.
Ko viņi vispār te meklē? Viņu dzīvē taču
viss ir sakārtots, atrisināts. Bet kāpēc,
Dievs, es esmu viena? Vēl joprojām viena?
Tu Pats taču teici, nav labi cilvēkam būt
vienam. Kāpēc viņiem ir ģimene, bet man
tās nav? Vai esmu darījusi ko nepareizi,
vai esmu necienīga, vai tas ir sods?
Laulātais pāris savukārt laiku palaikam
met slēptus skatienus uz sievieti ap
40, māmiņu diviem kušināmiem un
klusināmiem
puikām.
Šķiet,
tieši
draiskuļošanās
dēļ
šī
kompānija
nosēdusies vistālāk telpas kaktā. Abi
laulātie, paši to neapzinādamies, domā
vienādas domas:
- Ko viņa te meklē? Viņai taču ir
bērni, viņai taču ir ko mīlēt! Viņai naktīs
nav jākaujas ar tukšuma sajūtu, bet rītos
ar izmisumu. Kāpēc viņa ir šeit? Vai, lai
pasmietos par mūsu nelaimi? Dievs,
kāpēc Tu viņai esi devis bērnus, bet
mums to nav? Kāpēc mūsu ģimene nevar
būt pilnīga, kāpēc mēs nevaram tikt pie
bērniņa?
Puiku māmiņa tajā pašā laikā
neuzkrītoši vēro pretī sēdošo, labi
smaržojošo pusmūža vīrieti spīdīgā atlasa

uzvalkā. Domas viņai mācas virsū kā
mākonis:
- Kas šo te atvedis? Var taču
redzēt pa gabalu, ka viņš pat nenojauš,
ko nozīmē grūtības. Kungs, kāpēc tāda
netaisnība? Kāpēc Tu viņa ģimeni apdāvini
ar naudu, bet mēs tik ilgi ciešam no
trūkuma? Cik ilgi, Dievs, es kāda kāruma
vietā bērnus barošu ar vakara pasakām?
Cik ilgi, Dievs, viņiem vajadzēs salt, no
rīta ģērbjoties, un sildīties ar maniem
bezizejas stāstiem par Āfriku? Es vairs
nespēju nest šo netaisnību!
Vīrietis labi pašūtajā uzvalkā tikmēr
ilgi un neatlaidīgi pēta savu pulksteni,
kura vērtību spēj pamanīt tikai zinātāji.
Viņa skatienu ik pa brīdim saista omulīga
kundze ap 70, kas taisni izslējusies
sēž netālu no laulātā pāra un izstaro
nesteidzīgu pārliecību.
- Pensionāre! Viņai taču pieder
visa diena! Kāpēc viņa atnākusi tieši
tagad, kad ir tik daudz cilvēku? Man nav
laika pavadīt te visu dienu. Dievs, es vairs
nespēju izturēt šo spriedzi. Ko dod visa
šī bagātība, visi šie dārgie krāmi, ja man
nekad nav laika, Kungs? Es taču nevaru
atrast pat 10 minūtes vakarā, lai palasītu
savai meitai pasaku. Kāpēc, Dievs, Tu tik
dāsni dāvā brīvo laiku tai tur sirmgalvei,
bet mana ģimene iznīkst nemitīgā laika
trūkumā?
Sirmā kundze sēž taisni izslējusi
muguru, lai elpai būtu brīvāks ceļš un
tā neķertos kādā līkumā un negārgtu.
Viņa jau zina, ka šeit ir visvecākā. Jau

atkal. Šī iemesla dēļ uzlūkot citus viņai
nav gribēšanas, bet acs kaktiņš nemitīgi
tomēr kavējas pie mums jau zināmās
jaunās sievietes vistuvāk durvīm.
- Ko šī madāmīte te meklē? Kas
viņai var vispār būt par kreņķiem, ko viņa
var zināt par sāpēm? Dievs, kāpēc vecums
ir tik grūts? Iekšā iesprostotais cilvēks taču
palicis tas pats, tā pati jaunā meitene, kas
pirms 50 gadiem, bet šī miesa - tā ir kā
no ierindas izgājis skafandrs, kuru vairs
neviens negrib remontēt. Kāpēc tādas
grūtības, Kungs, pieņemt laika plūdumu?
Kāpēc tik grūti cīnīties ar uzbrūkošajām
dusmām pret jaunību, pret enerģiju, pret
bezbēdību? Kāpēc tik grūti panest bailes
no vientulības un nāves?
Tajā brīdī atvērās ārsta kabineta durvis.
Gaiss saspringa no neizteikto domu viļņa.
Katrs bija pārliecināts, ka tieši viņa sāpes
ir visakūtākās, visdziļākās. Citu sāpes jau
patiesībā ar aci nav saredzamas un vēl
mazāk - sajūtamas.
- Ko man pateiks ģimenes ārsts?
Kuru pasauks pirmo? – visi drudžaini
domāja.
Bet Ārsts, durvīs stāvēdams, kaut kādā
neaptveramā veidā uzlūkoja vienlaicīgi
visus klātesošos kopā, bet arī katru
personiski. Viņš neaicināja kādu ienākt
pirmo. Tikai pateica:
- Nāciet pie Manis visi, kas
esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu
atvieglināt.
Laura Ceļmale

ĢIMENES SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA
Bērnu dārzs – īpašs bērniem piemērots dārzs ar
atbilstoša izmēra kokiem, krūmiem un soliņiem;
Laulātais draugs – tavs labs paziņa, kurš ir precējies
baznīcā nevis zagsā;
Auklīte – aukliņas senāks, mūsdienās nelietots
nosaukums;
Opis – opusam līdzīgs muzikāls skaņdarbs, tikai mazāk
vērienīgs;
Ģimenes saites – apsēji, bandāža, ko pēc vajadzības
lieto visi ģimenes locekļi;
Ģimenes apspriede – īpašs koks, ko parasti audzē
pagalma vidū, apses un priedes krustojums;
Grūtniecība – mazs, niecīgs sīkums, kas prasa lielu
piepūli;

Vecvecāks – īpašības vārds, lai kādam
uzsvērti norādītu uz gadu starpību (Tu esi
vecvecāks par mani!)
Zīmogs pasē – sena tautas paruna, ka
zīmogs uzrauga;
Atzīšanās mīlestībā – māmiņas māka
ar mīlestību atradināt bērnu no krūts;
Ģimenes autiņš – kokvilnas auduma
gabals, ko nodod jaundzimušajam no
paaudzes paaudzē;
Testaments – policists, kas pieņemts
darbā uz pārbaudes laiku;
Tuvinieki – notikumi, kas drīz iestāsies,
bet par kuriem nav vērts satraukties.
Laura Ceļmale
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Laulība ir būtiska cilvēka dzīves
sastāvdaļa, kas nepārtraukti jākopj.
Jautājumu ir tik daudz. Uz mazu daļu
no tiem aicinājām atbildēt Āgenskalna
baptistu draudzes mācītāju, Lutera
Akadēmijas un Baltijas Pastorālā
institūta pasniedzēju Edgaru Maži.
Ar Edgaru Maži sarunājās
Kārlis Liepkauls – Radiņš

Kādi ir laulības un tās veidošanās
pamatprincipi?
Šodien mēs vairāk redzam to situāciju,
ka laulība drīzāk ir kaut kāds noslēgums
cilvēku dzīvē. Viņi ir izmēģinājuši, kā tas
ir - dzīvot kopā. Diemžēl man jāsaka,
daudzi kristieši to dara un tad tā laulības
noslēgšana gandrīz ir tā: nu mums jau
pašiem ir labi, bet tagad nāks bērns, un
bērnam ir jādzīvo droši, bērnam ir jādzīvo
laulībā, un tāpēc mēs laulību noslēdzam.
Pēdējos gadu desmitos ir notikusi milzīga
ietekmēšanās no sekulārās sabiedrības,
kur vairs laulība netiek uzlūkota kā kaut
kas svēts. Kaut kas tāds, kur cilvēki
varbūt ilgstoši lūdz viens par otru vai arī
par savu dzīves draugu, kuru Dievs varētu
dot. Ir tāds testēšanas vai izmēģinājuma
laiks, un tas savā ziņā dod tādu cilvēcisku
drošību – tu tad esi pārliecināts, ka tas
ir tas īstais, bet tas atņem ļoti daudz no
tā laulības brīnuma, no tā draudzēšanās,
iepazīšanās laika, kad tu nesāc dzīvot
laulībā pirms tu neesi to cilvēku iepazinis,
jo fiziskā tuvība jau īstenībā ir augstākā
otra cilvēka pazīšanas forma. Bībelē
rakstīts, ka vīrs atzina savu sievu, jeb
viņš viņu iepazina – fiziskās attiecības ir
rezultāts, ka viņš bija viņu iepazinis kā
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cilvēku un tad arī varēja vienoties.
Cik svarīgas ir fiziskās attiecības
laulībā?
Es domāju, ka fiziskās attiecības ir ļoti
svarīgas. Var teikt tā, ka bez tām laulība
bieži vien nīkuļo, bet ja ir tikai tās, tad
laulība arī tikai nīkuļo. Fizisko attiecību
intensitāte mainās, gadiem ejot, un ir
labi, ka katram pārim ir sava regularitāte,
ka viņi ir pielāgojušies. Man šķiet, ka ļoti
reti ir tādi pāri, kur abiem šī seksuālā
nepieciešamība ir vienāda, bet man šķiet,
ka tā ir viena no kalpošanas formām, ka tu
saproti, ka tavam partnerim – tavai sievai
vai vīram tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Ka
tiek meklēts kaut kāds veselīgs modelis,
kur nav tā, ka viens sakostiem zobiem
cieš tāpēc, ka otram vajag, bet drīzāk
kā fiziskā tuvība ir abu laulāto partneru
izrunāta vienošanās. Ka mēs mācāmies,
respektējam arī viens otra fiziskās
vajadzības. Jāsaka gan, ka šodienas ritms
ir tāds, ka bieži vien fiziskās attiecības
paliek tikai tādā cilvēcisko instinktu
līmenī, ka tas ir jādara, bet tas vairs nav
tik kvalitatīvi, kā tam vajadzētu būt. Mēs
bieži vien to darām aiz nespēka, nevis
tāpēc, ka mums būtu baigā enerģija un
mēs uz to gatavotos un ietu.
Lomu sadalījums laulāto starpā.
Kā sadalīt varu, ja ir teikts, ka vīrs ir
ģimenes galva?
Lomu sadalījums jau kopš izdzīšanas
no Ēdenes dārza ir bijis ļoti būtisks, jo
grēkā krišanas rezultātā, būtībā, sieva
grib valdīt pār savu vīru un vīrs bieži
vien nezina, ko darīt ar valdonīgu sievu.
Dažreiz vīrs ir pazemojis diezgan brutālā
veidā savu sievu, kā mēs dažreiz sakām,
– noliekot pie vietas sievu, taču vīrietim ir
grūti praktizēt šo ģimenes galvas funkciju
mīlestībā. Vīrietis bieži vien ir kārdināts
funkcionēt kā pozīcijas cilvēks. Sievietei,
savukārt, nepiedzīvojot vai nejūtot to, ka
vīrs to dara mīlestībā, rodas ļoti cilvēcīga
pretreakcija, ka viņa negrib paklausīt
tādam vīram, jo viņa redz, ka vīrs no
viņas kaut ko prasa, bet nav gatavs viņai
pašai neko dot. Būtībā sakarīga laulība
ir nemitīga, nepārtraukta došana viens
otram, bet nevis pēc grafika. Drīzāk tev ir
jābūt gatavam, ka tu spēj kaut ko upurēt,
no kaut kā atsacīties. Nevis lai vēlāk
pārmestu – redzi, es tev tur toreiz tā un
tagad tu man to.
Lomu sadale jau arī šodien ir tālu no
tā, ko mēs lasām Bībelē. Es domāju,
ka Bībele tomēr parāda ļoti izteiktu

patriarhālu laulības modeli, kur ir ļoti
fiksētas funkcijas – sieva ir ar bērniem
mājās, sieva nav publiska persona,
sievai nav izglītības un sieva, kaut kādā
ziņā, visu laiku atrodas vīra ēnā. Tā ir
sava veida drošība sievietei, ja viņai nav
jāuztraucas, vīrs viņu apgādās. Šodien
situācija ir krietni mainījusies. Absolūtais
vairums no sievām ir izglītotas un daļa
no viņām ir izglītotākas par vīriešiem.
Šajos krīzes laikos bieži vien vīrs ir tas,
kurš ir bez darba, sievai ir darbs, un
sieva strādā. Te rodas ļoti daudz tādas tīri
vīrieša kā dzimuma problēmas – ja reiz es
nevaru apgādāt savu ģimeni, nu kas tad
es esmu par ģimenes galvu. Arī sievietes
kārdinājums valdīt pār vīru tāpēc, ka
viņai ir pozīcija un ir alga, un vīram tā
nav. Ir ļoti daudz kārdinājumu laulībā šī
iemesla dēļ. Mēs arī vairs tā īsti nezinām,
ko tas nozīmē, ka vīrs ir ģimenes galva,
jo patiesībā Pāvils to visu saslēdz kopā
ar Kristu, un viņš saka, ka vīram ir jābūt
tādam galvam sievai un/vai ģimenei, kā
Kristus savai draudzei, un tur atkal vīrieša
stāsts ir daudz grūtāks kā sievietes stāsts,
jo vīrietim ir jābūt gatavam pat atdot
savu dzīvību par savu ģimeni, un to mēs,
vīrieši, dažreiz aizmirstam. Mēs, vīrieši,
gribētu, lai mūs ciena, lai izjūt bijību pret
mums, bet mēs aizmirstam to upurējošo
un glabājošo funkciju, kas ir ļoti skaidri
pateikta vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā.
Ka mums ir jākopj un jāglabā sava sieva
tāpat kā savs ķermenis un tai pašā laikā,
man šķiet, ka veselīgā laulībā tie lēmumi
tiek pieņemti tad, kad ir bijusi kopīga
komunikācija, tad kad, Dievu lūdzot, var
atrast kādu platformu, kur abi divi stāv,
nevis vīrs saka: tā, es esmu izdomājis, un
tā mēs darīsim.
Emocionāla nesaderība. Kā ar to
tikt galā?
Emocionāla nesaderība nerodas vienā
dienā, jo tad, kad divi cilvēki draudzējas
un izrādās, ka viņiem ir ļoti labi, tad viņim
ir emocionāli ļoti saderīgi. Emocionālā
nesaderība ir sliktas komunikācijas
rezultāts, jo, ja mēs nekomunicējam
un mums nav uzmanība pret savu
laulāto draugu, tad mēs ģenerējam
sarūgtinājumu, un sarūgtinājums bieži
lec ārā nevajadzīgās vietās. Mēs neko
neesam aizmirsuši, mēs dzīvojam tādā
aizdomu pilnā dzīvē. Mums liekas, ka
mūsu vistuvākais – mūsu dzīves draugs –
sieva vai vīrs kaut kādā ziņā droši vien
mānās, viņam kaut kas droši vien ir aiz

ādas, un tas aizved pie neuzticēšanās.
Es teiktu, ka tur arī visa tā emocionālā
nesaderība. Tas nav fenomens - mēs
esam pilnīgi atšķirīgi radīti, man šķiet,
ka tas ir superīgi, ka mēs iemācāmies
svinēt atšķirības nevis tās apkarot, jo
nekad nav tā, ka abi divi ir vienādi kārtīgi
laulībā, nekad nav tā, ka abi vienādi labi
gatavo, nekad nav tā, ka abi ir vienādi
stingri. Tas jau nenozīmē, ka tas, kurš ir
kaķis Leopolds - labais, tad tas nu neko
nedara, un tas otrs tad ņemas kā tāda
Bokas jaunkundze.
Kādā veidā nekļūt otram par
nastu, bet palīdzēt atbrīvoties Dieva
prātam?
Vajadzīga uzticēšanās un ļaut katram
laulības partnerim pavadīt laiku arī
vienam pašam. Ļoti cieši atrodoties kopā,
mēs dažreiz varam izdarīt arī postu viens
otram. Tas princips ir ļoti interesants –
mēs nākam arvien tuvāk, tuvāk, un
tad ir viens brīdis, kad mēs vairs tuvāk
viens otram nevaram tikt, un tad notiek
atgrūšanās. Tad ir vajadzīgi tādi brīži,
kad mēs esam vieni paši un spējam
novērtēt to, cik ļoti mums ir vajadzīga
laulība, un kāpēc mēs dzīvojam laulībā.
Veselīga laulība ir nevis čubināšanās, ka
divi salipuši un vairs nevar atraut, bet
drīzāk tie brīži, kad mēs paejam tā kā
mazliet malā. Kāpēc mēs paejam malā?
Tāpēc, ka ir milzīga darba slodze, tāpēc,
ka nav laika, tāpēc, ka esam noguruši,
tāpēc, ka, labākajā gadījumā, tu vari
salīdzināt kalendārus - ko kurš darīs,
bet pat neiznāk laika randiņam. Mums ar
sievu arī ir tādas nedēļas, kad mums kaut
kāda iemesla dēļ nesanāk. Vai nu bērni ir
slimi, vai paši slimi, un tad ir forši, ka var
ieplānot kaut ko garāku, kaut ko īpašāku,
jo mūsu dzīves draugs to spēj ļoti labi
novērtēt. To, ka viņš redz, - es esmu tā
vērts vai vērta, ka manis dēļ var pakārtot
plānus, var izbrīvēt vienu lielu laika logu
dienas garumā. Un mēs varam būt kopā
bez telefona zvaniem. Tai pašā laikā ir
svarīgi, ka es varu ļaut sievai vai sieva var
ļaut vīram vienkārši kaut ko darīt vienam
pašam bez tādas milzīgas kontroles, bez
tādas skaudības – tu ar saviem draugiem
volejbolu spēlē, un es te mājās viena,
jeb - atkal tu pa tiem veikaliem vazājies,
cik var to darīt! Dažreiz vīri aizmirst
tādu elementāru lietu, ka sievietei vajag
uztaisīt laiku pa laikam foršu frizūru. Mēs
esam tik pragmatiski, ka mēs sakām:
normāli izskatās vai labi. Mēs aizmirstam,
cik ļoti daudz sievietei nozīmē izskatīties
skaistai un pievilcīgai. Primāri viņa to
dara savam vīram un ne jau šīs pasaules
pārējiem vīriešiem.
Bērnu ienākšana ģimenē ir priecīgs

notikums, bet kā tas izmaina laulāto
attiecības?
Ir svarīgi saprast, kurā brīdī bērns
ienāk. Ir laulātie, kuri tiešām ir mērķtiecīgi
gājuši uz to, lai bērns ienāktu, viņi ir tā
pa pusei pieslīpējušies, un viņiem bērna
piedzimšana ir vieglāks process kā tiem,
kuri apprecas un bērns pēc deviņiem
mēnešiem piedzimst. Viņiem ir bijuši
deviņi mēneši, lai viņi gatavotos divām
ļoti svarīgām lomām – būt vīram un
sievai un būt vecākiem. Paralēli ir ļoti
grūti sagatavoties šīm abām lietām un
tāpēc es teiktu, ka atkal nav tāds melns
un balts, bet tas, ka bērna ienākšana
atņem kaut ko no mūsu brīvības, tas arī
fakts, jo mēs vairs neesam tik brīvi, kā
mēs bijām divatā. Tur ir daudzi iemeslu,
kas atkal ir kā izaicinājums, kad mums
ir lielāks kārdinājums pieslēgties bērnam
nekā, piemēram, pavadīt laiku vienam
ar otru. Tanī pašā laikā mēs nevaram
būt labi vecāki, ja mēs kā vīrs un sieva
nepavadām kvalitatīvi laiku kopā, un
mēs arī nevaram būt labs vīrs un sieva,
ja mēs ignorējam savu bērnu vajadzības.
Tur ir tā lieta, ka, jo vairāk ģimenē bērnu,
jo lielāki laika resursi ir vajadzīgi, lai ar
viņiem pavadītu laiku.
Vecāku ģimenes modelis manā
ģimenē; kā ar to tikt galā?
Te var runāt par rakstu atkārtošanu,
kas, diemžēl, notiek. Šī pārnese notiek
diezgan bieži. Tas ir saistīts gan ar
kaut kādām, teiksim, jau dziļākām
problēmām, kas turpinās varbūt ne tikai
no vecākiem, bet arī no vecvecākiem.
Tas bieži ir saistīts arī ar to, ka vecāku
ģimenē ir bijusi pārāk liela piesaiste pie
viena no vecākiem un ka, meklējot dzīves
draugu, mēs neapzināti meklējam kaut
ko līdzīgu savam tētim vai mammai. Tur
ir tas, ko varam nosaukt par apslēpto
iemeslu, kāpēc mēs precamies, jo ir
dažreiz ar žēlumu jāsaka, ka tas vīrietis
meklē tikai savas mammas aizvietotāju
un ka viņš savu sievu redz kā savas
mammas
turpinājumu,
jeb
otrādi
- sievietes vīru meklē tikai kā sava
tēva turpinātāju. Tad ir problēmas, ka
tēvs izrādās daudz labāks par vīru un
vīram nav nekādu iespēju vispār tuvu
nostāties, un sieva nekad neatlaiž savu
tēvu, un, iespējams, tēvs neatlaiž viņu.
Dievu lūdzot, mēs varam kaut kādas
lietas apzināties, ko tad mēs kopējam
no vecākiem. Tad es teiktu, ka tā ir cīņa
visas dzīves garumā, ka mums laiku pa
laikam ir jāatgriežas pie tā, ka liekas atkal esam iegājuši vecajās sliedēs.
Varbūt pēc kādām sirsnīgām sarunām
uz kādu laiku kaut kas mainās, bet tad
atkal mēs esam tendēti ieiet atpakaļ.

Varbūt pirmajā brīdī tas izskatās diezgan
bezcerīgi, bet es teiktu, ka tas lielā mērā
ir atkarīgas no mūsu vēlmes kaut ko darīt
citādāk, kā to darīja mūsu vecāki, jo kaut
kādā ziņā tas prasa lielu uzdrošināšanos.
Te arī var būt problēmas, teiksim, augot
stingrā ģimenē, mēs aizejam uz baigo
liberālo laulības, ģimenes modeli. Tas arī
jau nav labākais. Ir jau, protams, labas
lietas no vecāku laulības, ko mēs varam
tā veselīgi pārnest, bet tad, ja nodzīvo
laulībā kādus desmit, divdesmit gadus
un secini: jā, izskatās ļoti līdzīgi, kā
manam tētim ar mammu... Un varbūt ir
apmainītās lomās. Varbūt vīrs darbojas
kā viņa mamma un sieva darbojas kā
viņas tēvs, piemēram. Tur dažādas
kombinācijas iespējamas, bet es drīzāk
teiktu, ka, ja tā ir neapmierinātība, kas
traucē laulību veselīgi attīstīt, tad dažreiz
varbūt ir jāmeklē palīdzība arī ārpusē. Ir
jāsaprot, kas ir tie resursi, kas pārim ir
pašam, ar ko viņi operē, vai viņi redz tos
resursus, ko viņiem darīt citādāk, un vai
viņi grib darīt citādāk.
Vai laulātajiem problēmu gadījumā
iet pie mācītāja vai psihoterapeita?
Es neesmu pārliecināts, cik daudz
mācītāju ir kompetenti palīdzēt laulību
problēmās. Diemžēl man šķiet, teoloģiskie
semināri, teoloģiskās mācību iestādes
pārāk maz vērības tam ir pievērsušas
līdz šim. Mēs esam aizgājuši tādā garīgo
padomu došanā – lasiet Bībeli, lūdziet
Dievu un būs labi. Tas ir atkarīgs no
mācītāja, cik atklāti mācītājs vispār ir
gatavs par šīm lietām runāt un ļoti atkarīgs
no mācītāja laulības. Ja mēs savā draudzē
redzam veselīgu mācītāja laulību, tad,
visticamāk, tas varētu pamudināt vienu
vai citu pāri aiziet pie mācītāja, bet, ja
mēs redzam, ka mācītājs pats mokās, un
tu reti viņu redzi kopā ar sievu, un kad tu
viņu redzi kopā ar sievu, tad vai nu sieva
viņu močī vai viņš močī sievu. Kad redzi
pilnīgi ko tādu, ka brīnies, kā viņi dzīvo
kopā, tad tu droši vien arī neiesi pie viņa
konsultēties. Man šķiet, kristīgā baznīcā,
lai cik tas arī jocīgi nebūtu, ir ļoti grūti
atzīt, ka mums ir problēmas. Nav jau tik
slikti ar mums laulībā, lai mēs ietu pie
mācītāja, varbūt pat pie psihoterapeita ir
vieglāk aiziet, jo viņš ir pilnīgi neitrāls, un
neviens nedabūs zināt, ka tu esi aizgājis.
Es drīzāk teiktu, ka problēmas ir jārisina
tad, kad tās ir sākušās, nevis tad, kad
tās ir jau tik ļoti iespiedušās iekšā, ka
ne viens, ne otrs tās vairs negrib risināt.
Ir vēl aizspriedumi pret psihoterapiju
kā kaut ko negatīvu. Es ceru, ka arī
mācītāji varētu palīdzēt savās draudzēs
ravēt ārā šo diezgan seklo aizspriedumu
par psihoterapiju. Ir daudzi kristīgas
turpinājums 6.lpp.
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pārliecības psihoterapeiti, kuri tāpat lūdz
Dievu par saviem pacientiem, kuri tāpat
runā par Dievu un Dieva padomu, ja pāris
to vēlas, bet psihoterapijas uzdevums nav
nevienu cilvēku vest pie atgriešanās no
grēkiem, drīzāk psihoterapeits vairāk ir kā
spogulis, kur tu aizej, un psihoterapeits
tev palīdz ieraudzīt, kur jūs šobrīd esat kā
pāris, kā tas izskatās no malas. Jo pašiem
mums deviņos gadījumos no desmit
liksies, ka mēs izskatāmies labāk.
Daži
ieteikumi
veiksmīgai
laulībai...
Ir jāklausās vienam otrā, bez tā nav

SVEICAM JĒZUS DRAUDZĒ!
Aivis Līcītis (24)
Nodarbošanās: Valdes loceklis
SIA „RA Marketing”
Vaļasprieks: viss, kas saistīts
ar auto
Jānis Bojārs (17)
Nodarbošanās: skolnieks
Vaļasprieks: regbijs
Dace Girne (24)
Nodarbošanās: referente
Vaļasprieks: fotografēšana,
māksla
Valdis Silinieks (42)
Nodarbošanās: strādā televīzijā
Vaļasprieks: filmēšana

Iveta Kronīte (25)
Nodarbošanās: vadītāja palīdze
Vaļasprieks: mūzika
Rolands Mucenieks (25)
Nodarbošanās: programmētājs
Vaļasprieks: fotografēšana,
dizains
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iespējama veiksmīga laulība. Tam bieži
vien ir jāatrod cita vieta. Jo mājas ir tik ļoti
pierasta vide, un ir tik daudz traucēkļu, lai
klausītos vienam otrā.
Ir jāveido veselīgs ieradums kvalitatīvai
laika pavadīšanai kopā - vīram un sievai.
Nekad neļaut, lai bērni kļūst par tādu
diezgan garīgu iemeslu, lai nerunātu viens
ar otru, jo tas nereti ir ļoti pārsteidzoši,
ka pāris nekur, pat pie mācītāja, nevar
atnākt divi vien, viņi atnāk ar bērnu. Viņi
jūtas drošāk, un bērns arī jūt, ka vecāki
ir nedroši un palīdz viņiem savā veidā
risināt tās problēmas, kas nozīmē, ka

saruna nenotiek.
Turpināt lūgt Dievu vienam par otru, jo
man šķiet, ka šodienas apstākļos laulība
ir riska grupa sabiedrībā, arī baznīcā.
Nedrīkst pieņemt to kā pašsaprotamu,
ka man ir laba laulība. Tas nav tāpēc,
ka es to esmu nopelnījis vai tāpēc, ka es
esmu bijis gudrāks nekā citi, bet drīzāk
pateikties Dievam, ka Dievs ir devis
dzīves draugu un ka varam būt kopā.
Klupdami krizdami, bet uz priekšu.

Foto: Ansis Klucis

Ieva Verbele (27)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: teātris

Kristaps Račko (26)
Nodarbošanās: apdrošināšana
Vaļasprieks: sports

Dainis Stranga (47)
Nodarbošanās: transporta
dienesta vadītājs
Vaļasprieks: autosports

Rūta Rahēle Obricka (22)
Nodarbošanās: nekustamā īpašuma
speciāliste
Vaļasprieks: bērnu audzināšana,
dejošana

Emīls Grants (13)
Nodarbošanās: skolnieks
Vaļasprieks: basketbols

Līga Bojāre (41)
Nodarbošanās: mākslas skolas
direktore, skolotāja, psihologs
Vaļasprieks: gleznošana, ceļošana

Nora Anna Grante (9)
Nodarbošanās: skolniece

Einārs Grants (55)
Nodarbošanās: BJIAC, mākslas
studijas valdes loceklis
Vaļasprieks: ceļošana, sports

Roberts Broks (17)
Nodarbošanās: skolnieks
Vaļasprieks futbols

Artūrs Obrickis (24)
Nodarbošanās: jurists
Vaļasprieks: futbols
Ilze Obricka (48)
Nodarbošanās: zvērināts
advokāts

Dana Račko - Niklase (32)
Nodarbošanās: biroja administratore
Vaļasprieks: ceļošanas, vācu
valoda

Ints Gruzītis (27)
Nodarbošanās: students
Vaļasprieks: ceļošana

Sandra Nāgele (37)
Nodarbošanās: tramvaja
vadītāja
Vaļasprieks: dārzkopība

Madara Tauriņa (21)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: snovbords

Mārtiņš Priedīte (26)
Nodarbošanās: mārketings
Vaļasprieks: volejbols, slēpošana

Karīna Līvmane (42)
Nodarbošanās: tulkotāja
Vaļasprieks: valoda, sports, mūzika
Alise Bindule (27)
Nodarbošanās: mārketinga direktore
Vaļasprieks: ceļošana
Anda Nagle (30)
Nodarbošanās: ārsts
Vaļasprieks: bērnu audzināšana
Karīna Kopmane (23)
Nodarbošanās: studente
Vaļasprieks: ceļošana

Daina un Arnis Upīši,
33 gadi laulībā

Edīte un Igors Lūši,
24 gadi laulībā

Edīte: Vecāki mani bija mācījuši, ka ir jālūdz Dievam par savu dzīves draugu jau
no bērnības. No sirds tā arī darīju! Tas nozīmē, ka esmu lūgusi par Igoru, viņu pat
nepazīstot. Ne viss, ko mēs piedzīvojam, stiprina mūsu mīlestību. Arī mūsu laulībā
ir bijuši grūti brīži, kad es Dievam esmu teikusi: „Tā ir tava atbildība, mīļais Dievs!
Tu viņu man esi devis!” Un Dievs ne tikai uzņemas atbildību, bet arī maina mūsu
sirdis! Turklāt, o ilgāk mēs esam laulībā, jo interesantāka kļūst dzīve! Mīlestība, kura
sākotnēji bija romantiska un kaislīga, ir kluvusi cieņas, paļaušanās un kvalitatīvāku
vērtību pilna (sākotnējam arīdzan paliekot spēkā). Un kā vienreizēja dāvana ir mūsu
četri bērni - Silvestrs, Henriete, Haralds, kuri ir kopā ar mums, un Dāvids, kurš ir jau pie Jēzus. Bērni ir kā rokas, ar kurām
Debesu Tēvs mūs apskauj un samīļo! Ļoti priecājamies par mūsu vecākā dēla Silvestra sieviņu Sanitu! Es ticu, ka arī šī laulība
ir vispirms „savienota debesīs”. Esam laulībā tikai 24 gadus! Viss interesantākais noteikti vēl priekšā!
Igors: Mūsu ģimenes pamati ir likti uz Jēzū Kristū. Tieši Viņš lika man Edīti tā ieraudzīt un iemīlēt, ka nevarēju savu dzīvi
iedomāties vairs bez viņas! Tātad, arī padomu es vaicāju Jēzum.
Noslēpums ilggadējai laulībai ir ļoti vienkāršs, to jau visi ir dzirdējuši. Tas skan laulību ceremonijā, dodot solījumu Dieva
priekšā. Satraucos ikreiz, kad kādās laulībās dzirdu šo solījumu - pārbaudu savu sirdi, vai gadu gaitā neesmu kaut ko piemirsis.
Man kā vīrietim ir svarīgi, ka nedrīkstu aizmirst ik dienas manai mīļotajai pačukstēt, cik ļoti viņu mīlu, vai arī to parādīt ar kādu
ziedu vai dāvaniņu. Ģimenes dzīve ir krāsaina kā mozaīka, vajag censties ielikt tajā labākās krāsas, lai attēls paliktu ar katru
gadu arvien skaistāks un interesantāks. Kādas krāsas jāliek, to var sajust, - īpaši, ja tev vienmēr blakus ir lielisks Skolotājs Jēzus!

Māris un Andžela Pētersoni,
23 gadi laulībā

Paldies Dievam, mums ir izdevies ģimenē piepildīt lielu daļu no saviem
priekšstatiem par labu ģimeni, kurā vīrs un sieva ir tuvākie draugi un mīļākie, kuri
viens otru ciena un atbalsta. Bet svarīga ir arī personīgās brīvības sajūta, kas netiek
apspiesta ar sīkumainību un greizsirdību.
Laikam jau cilvēkiem ir vajadzīgs kopīgs mērķis, lai dzīvotu kopā; apzināmies, ka
mūsu mērķis ir bērnu audzināšana, kas prasa daudz laika, enerģijas un līdzekļu, bet
tas arī saista un stiprina ģimenes saites.
Liela svētība ir kopīga Dieva pielūgšana un meklēšana.
Mūsuprāt,
nav
tādas
īpašas
ilgas
laulības
receptes.
Kristīga laulība ir savienība
ne tikai uz mūžu, tā ir cerība uz mūžību. Tā sākas katru dienu no jauna un
nekad neapnīk. Dzīve laulībā ir radoša norise. Tajā ir savstarpēja cieņa un, jā, labs sekss :)

Aldis un Kristīne Rubeņi,
22 gadi laulībā

Mums nekādu noslēpumu un recepšu nav, varbūt dažas dzīvē gūtas atziņas...
Vienmēr esam uzticējušies un respektējuši viens otru. Protams, gadās situācijas,
kad domas dalās, tad cenšamies šīs situācijas risināt, neatliekot uz vēlāku laiku, jo
arī Dieva Vārds saka: „Dusmās lai saule jums nenoriet”.
Tāpat, otrs laulātais jāpieņem tāds, kāds tas ir. Pārveidot otru pēc iedomāta
standarta ir neprātīgi.
Svarīgi dzīvot ticībā, lūdzot Dievu par savu ģimeni, uzticot un liekot Dieva rokās
gan dzīvesdraugu, gan bērnus. Tad arī no Dieva saņemam mieru savās sirdīs un
svētību tālākam dzīves gājumam.
Ilggadīgas un svētīgas laulības pamatā ir bijība Dieva priekšā, mīlestība vienam
uz otru, savstarpēja uzticēšanās un otra vērtēšana augstāk par sevi.
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Šogad vasarā būs 33 gadi, kopš apprecējāmies. Tas notika 1979. gadā un, kad
mūsu laulība bija sasniegusi pilngadību, Dievs mūs aicināja nākt Viņa priekšā, un
mēs salaulājāmies Jēzus baznīcā.
Tā kā esam liecinieki laulības dzīvei bez un ar Dievu, tad abi varam viennozīmīgi
teikt, ka ar Mūsu Kungu tas ir brīnišķīgi!
Mūsu mīlestība atrada un vēl joprojām meklē un atrod arvien jaunas vērtības
ģimenes dzīvē. Tā mūs māca kalpot otram, pieņemt otru un necensties veidot
viņu sev līdzīgu, māca pacietību attiecībās, saglabāt mieru sevī, ko dod Kungs, un,
galvenais, lūgt gan kopā, gan katram atsevišķi.
Ģimene nav tikai divi cilvēki. Mūsu sirdis pateicas Dievam par mūsu mīļajiem
bērniem, jo viņi bija un ir tie, kas palīdz saturēt ģimeni kopā, kas ienesa un ienes tajā prieku.
Spēku un stiprumu ģimenei saņemam, vienīgi dzīvojot Kristū.

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

UZAICINĀJUMS
Esat mīļi aicināti kopā ar ģimenes locekļiem piedalīties draudzes pavasara ekskursijā:
RĪGA – KRUSTA KALNS – JŪRAS MUZEJSKURŠU KĀPAS (NAKŠŅOŠANA NIDĀ) –
PALANGA – LIEPĀJA – RĪGA.

Ekskursija iecerēta 9. un 10. jūnijā. Izbraukšana 9.
jūnijā pl. 7.00 no draudzes nama (Dzirnavu iela 118).
Dalības maksa: Ls30,Lūdzam pieteikties diakonijā pie Līvijas vai Jolantas,
iemaksājot dalības maksu (min. Ls15,-).
Tālrunis informācijai 67220084

Izdevumi, Ls:
Algas (10 darbinieki)
Siltums
Nodokļi
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Palīdzības pabalsti
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” izdošana
Alfa kursa izdevumi (no mērķziedojumiem)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Remonta materiāli
Degviela
Maināmie paklāji
Kancelejas preces
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Klavieru skaņošana (no mērķziedojumiem)
Atkritumu izvešana
„Venden” ūdens
Sakaru pakalpojumi
Rīgas ūdens
Bankas pakalpojumi
Kopā

91
Ludmila Sommere
86
Jānis Vaniņš
85
Jānis Zass
Katrīna Ērika Skorohoda 84
83
Renita Kaizere
83
Margarita Kaļka
70
Laima Lāce
60
Vilnis Strazdovskis
55
Ināra Zvirbule
55
Mārīte Broka
50
Inga Jurgensone
50
Māris Vidauskis

(16.05.)
(03.05.)
(11.05.)
(20.05.)
(16.05.)
(23.05.)
(25.05.)
(15.05.)
(17.05.)
(28.05.)
(12.05.)
(13.05.)

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Kārlis Irbe
Vineta Irbe
Valters Šults

IESVĒTĪTI

2012. GADA MARTA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Kolektes
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei,
remontam u.c.)
Ziedojumi
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Kopā

SIRSNĪGI SVEICAM!

2034
1809
1156
237
180
86
5502

2106
1632
1505
1500
255
162
154
126
123
100
80
44
31
30
30
29
23
22
18
15
7985

Dace Girne
Valdis Silinieks
Iveta Kronīte
Rolands Mucenieks
Dana Račko – Niklase
Sandra Nāgele
Ieva Verbele
Aivis Līcītis
Roberts Broks
Dainis Stranga
Kristaps Račko
Karīna Kopmane
Anda Nagle
Rūta Rahēle Obricka
Artūrs Obrickis
Ilze Obricka
Mārtiņš Priedīte
Karīna Līvmane
Ints Gruzītis
Alise Bindule
Madara Tauriņa
Līga Bojāre
Jānis Bojārs
Emīls Grants
Nora Anna Grante
Einārs Grants

KRISTĪTI
Elza Vanaga
Jēkabs Viša
Jēkabs Lauciņš
Šarlote Luīze Smoča
Reinis Ritvars Smočs

Valdis Silinieks
Eliza Van Dyck
Iveta Kronīte
Rolands Mucenieks
Sandra Nāgele

Redaktore: Līga Amata

Adrians Līcītis
Artūrs Līcītis
Roberts Broks
Dainis Stranga
Dana Račko –

Niklase
Mārtiņš Priedītis
Alise Bindule
Ints Gruzītis
Zane Liedskalniņa
Līga Bojāre

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: : Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Alise Pīrāga, Kārlis un Iveta Liepkauli - Radiņi,
Lede Kupce, Ramona Vasiļjeva, Laura Ceļmale
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18
Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
no plkst. 19.30 līdz 21
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14 līdz 20
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18
piektdienās no plkst.10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
ceturtdienās pirms dievkalpojuma
no 17.30 līdz 18,
svētdienās pēc dievkalpojuma
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19
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 pl. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)
Draudzes namā Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17.
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien,
piektdien no plkst. 10 līdz 16
Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14,
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus.
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084).
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:

DNB konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
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