Dievs tad ir vistuvāk, kad Viņš liekas būt vistālāk.

Kristīgā Baznīca pašlaik dzīvo gavēņa laikā, kas allaž
aicina nepārvērtēt miesas vajadzības, dzīvot ar pasaules
mazumu, tā vietā liekot Dieva
un lūgšanu daudzumu. Gavēnis ar miesas ierobežošanu
atklāj, ka cilvēka izsalkums
un slāpes nav tikai ikdienas
vajadzība pabarot sevi. Cilvēkam kā garīgai būtnei ar miesu
nepietiek! Agrāk vai vēlāk mēs
apjaušam, ka izsalkums pārsniedz miesas robežas, un
mēs sākam jautāt pēc Dieva.
Tāds ir gavēņa laika uzdevums
katru gadu no jauna – atmodināt mūsos ticības izsalkumu,
ilgas un cerības pēc Dieva
tuvuma.
Šis laiks Baznīcas gadā ir
ļoti tiešs – tas aicina ieraudzīt
mūsu vājās puses, ar kurām
neko nespējam iesākt. Gavēnis aicina ieraudzīt mūsos
Kaina zīmi, kas izskan viņa
vārdos Dievam: „Mana vaina
ir lielāka, nekā es varu nest!”
(1Moz 4:13) Kaina dzīvē cerība
ir zudusi: ar savu varmācību
viņš laupījis brālim dzīvību un
nu ir kļuvis atmetams. Viņš ir
nostājies ceļā mīlestībai, do-
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mājot, ka ienaida ceļš ved uz
pilnību. Kains neapjauš, ka,
ievainojot savu tuvāko, rētas
paliek arī viņā pašā. Bet pamanīsim, ka Dievs ar šādu, ievainotu, sirdsapziņu Kainam joprojām ļauj dzīvot. Pārestība
un vaina viņu ir notiesājušas,
bet Kainam joprojām ir atļauts
dzīvot. Kaina zīme ir grēka
sekas dzīvā cilvēkā. Šī neērtā
zīme joprojām par sevi atgādina arī mūsos. Apustulis Pāvils
par to drosmīgi saka: „Nevis
to labo, ko gribu, es daru, bet
rīkojos ļauni, kā pats negribu.”
(Rm 7:19) Viņa atklātība
mums ļoti noder, sākot gavēņa
laiku, kad, ticības cerībā lūkojoties uz Lieldienu rītu, mēs
izmeklējam sevi un pievēršamies visām zīmēm, kādas
grēks mūsos ir iededzinājis.
Laikam viena no spēcīgākajām zīmēm pašlaik ir pasaules iespiešanās ticības aicinājumā. Tas spilgti atklājas
psalma vārdos: „Mani naidnieki par mani runā, manai
dzīvībai uzglūn, apspriežas
pulkā, saka: Dievs pametis
viņu! Ķeriet un grābiet, nav
viņam glābēja!” (Ps 71:10, 11)

Gavēņa laiks liek apzināties
mūsos ļoti ievainojamu garīgu
realitāti. Katrs dzīves mirklis
ir pilns ar nebeidzamām cīņām,
kuru uzvaras vai zaudējumus
bieži aptveram tikai pēc ilgāka laika. „Dievs pametis viņu!
Ķeriet un grābiet, nav viņam
glābēja!” – ar šiem vārdiem
pasaule arī mums bieži min
uz pēdām. No šiem vārdiem
centās izbēgt Kains, un no
šiem vārdiem cenšamies izbēgt
arī mēs, kad ticību satricina
pārbaudījumi. Nekas nav mokošāks kā palikt vienam it visā!
Un tieši šajā brīdī gavēņa laiks
kļūst dzīvs un sāk palīdzēt.
Kad pasaule apsūdz, kad
vaina nomoka, mums ir jāskatās uz Kristu. Gavēnis aicina
uz netraucētu Kristus redzēšanu, noliekot malā atsaukšanos visām miesas vajadzībām.
Mums jāpamostas Kristus klātbūtnei, un tajā mēs nekad
nebūsim vieni – to Viņš ir apsolījis jau saviem mācekļiem,
sakot: „Es esmu ar jums ik
dienas līdz laiku beigām.”
(Mt 28:20) Ar šiem vārdiem
debesis kļūst tuvākas! Ar šiem
vārdiem mēs varam apklusi-
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nāt vainu un grēku, kas mūs nemitīgi apsūdz. Kā Mārtiņš Luters raksta šī mēneša lozungā: „Dievs tad
ir vistuvāk, kad Viņš liekas būt
vistālāk.” Šajos vārdos ieskanas
nesatricināma cerība, kas ticības
cilvēku neatstāj vienu. Vienmēr
būs kāds, kurš teiks – Dievs tevi
ir pametis. Bet tu nebēdz, stāvi
droši dzīves vētrās, jo tieši tad
Kungs ar savu gudrību un pasargāšanu ir tev līdzās!
Lai šo klātbūtnes bezgalību
satvertu, gavēņa laikā esam aicināti ielūkoties Jēzus sāpju ceļā.
Tajā mēs nomanām, ka Dievs mūs
neatlaiž pasaulei, bet savu klātbūtni Kristū piepilda līdz krustam, līdz
nāvei. Lūkojoties uz krustu gavēņa
laikā, mēs skumstam par saviem
pārkāpumiem, par zīmēm, ar
kurām esam līdzīgi pasaulei. Mēs
nedrīkstam šo sāpju koku atlaist.
Ciešanu laika dievkalpojuma liturģijas vārdiem sakot, Lieldienās
„no koka atplauka dzīvība”. Krusta
priekšā notiek būtiskākās pārmaiņas – Dievs pienāk mums pavisam
tuvu caur savām ciešanām. Viņš
ir Glābējs, kurš uzvar grēku, mūs
no nāves pārceļot dzīvībā. Tāpēc
gavēnī – mazāk manis un vairāk
Dieva... it visā.
Ar mierpilniem sveicieniem
virsmācītājs Jānis
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Mēneša lozungs:
„Sirmas galvas priekšā piecelies,
godā vecu un bīsties Dieva – es
esmu Kungs.” /3Moz 19:32/
1. martā plkst. 18.00 – Pelnu dienas
dievkalpojums.
3. martā plkst. 19.00 – slavēšanas
vakars.
8. martā plkst. 19.00 – Alfa kursa
sākums.
26. martā pēc dievkalpojuma –
sadraudzība un Voldemāra Lauciņa
vieslekcija „Reformācijas mazzināmais
flagmanis: vēstures aspekti, ar kuriem
mūsdienu Latvijas kristietis var lepoties”.

Zinādams, ka Viņa stunda ir nākusi,
Jēzus cēlās no vakariņām, nolika drēbes,
ņēma priekšautu un apsēja to. Pēc tam
Viņš ielēja traukā ūdeni un sāka mācekļiem mazgāt kājas un slaucīt tās apsietajā priekšautā. Kad nu Pēterim tas nebija ne saprotams, ne pieņemams, viņš
Jēzum teica: „Nemūžam Tu man nemazgāsi kājas!” (Jņ 13:8) Bet Jēzus
viņam atbildēja: „Ja Es tevi nemazgāšu,
tev nebūs daļas pie Manis.” (Jņ 13:8)

Vai nav interesanti, ka kādreiz tieši vistuvākie cilvēki ir tie, kas mūs sāpina
visvairāk? Tieši mūsu piederība viņiem ir
tā, kas liek mums tik sāpīgi izjust pāridarījumus. Arī Kristu visvairāk sāpina
Viņa mīļie – ticīgie cilvēki. Kā to saprast?
Tas jāsaprot tā, ka tikai tādēļ, ka Kristus
par mani cieta, es varu Viņam piederēt.
Man jāļauj Kristum manis dēļ ciest, lai
man būtu daļa pie Viņa.
Šķiet nepieņemami domāt, ka es varētu likt ciest savam Kungam. Arī Pēterim
to bija grūti saprast. Bet tas būtu tā, it
kā es Viņam teiktu: „Nemūžam Tu par
mani necietīsi!” Bet tad Kristus man
atbildētu: „Ja Es par tevi necietīšu,
tev nebūs daļas pie Manis.”
Varētu teikt, ka Jēzum sāpēja tieši
ticīgā cilvēka dēļ. Tāpēc arī neticīgam nebūs daļas pie Jēzus, jo Jēzus par viņu
nebūs cietis.
Jāzeps Bikše

Kad Luters kļuva par mācītāju
un 1507. gadā celebrēja pirmo misi,
viņš tik ļoti trīcēja, ka gandrīz nometa
Vakarēdiena maizi un vīna kausu.
Luters sakramenta izdalīšanas laikā
bija tik pārbijies no Kristus klātbūtnes,
ka gandrīz aizmuka no altāra.
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Ko nozīmē „kalpot mīlestībā”? Mēs
ikviens zinām un saprotam, ka mums
visiem mīlestībā ar Dieva vārdu kalpo
mācītāji, kas mūs stiprina, māca un palīdz dzīvot kā Dieva bērniem. Kalpošanas
mīlestību saņemam arī no pērminderiem,
ērģelnieces un visiem pārējiem, kuri
kalpo baznīcā. Domāju, ka sirdī mēs visi
to izjūtam un klusībā esam par to pateicīgi.
Tā kā es dzīvoju draudzes pansionātā,
es no sirds pateicos Jolantiņai, Ilzītei un
visiem pārējiem, kuri strādā gan pansionātā, gan medpunktā un kalpojot dāvā
mums savu mīlestību. Kalpot mums,
senioriem, nav viegli, un to var veikt
tikai ar to spēku, ko piešķir Tas Kungs.
Ilgus gadus es biju rīta lūgšanu pulciņā. Rīta lūgšana notika svētdienās
plkst. 9.15, tāpēc mums, kas to apmeklēja, dievnamā vajadzēja būt stundu agrāk.
Visus šos gadus lūgšanu pulciņa vadītāja
bija Ruta Ikauniece, bet mums viņa ir
vienkārši Rutiņa, kura vienmēr ar mīlestību mums kalpoja, gan lūdzot, gan iz-

skaidrojot uzdoto tematu. Kādreiz mūsu
pulciņš bija bagātīgi apmeklēts, bet nu
vairākas māsas ir aizgājušas mūžībā, bet
citas pārstāja nākt veselības problēmu
un gadu dēļ. Šī gada janvārī Rutiņa atteicās būt par lūgšanu pulciņa vadītāju.
Tā kā arī mēs neviena nepiekritām ieņemt
šo vietu, mūsu lūgšanu pulciņš beidza
pastāvēt. Es un visas pārējās māsas no
sirds pateicamies mūsu mīļajai Rutiņai
par viņas mīlestības pilno kalpošanu.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai
ir ar ikvienu un viņu mīļajiem!
Pateicībā un mīlestībā
Zelma Mežviete

Arī Jēzus draudze, mācītāji un
draudzes padome no sirds pateicas
Rutai Ikauniecei par gadiem ilgo un
uzticīgo kalpošanu, vadot lūgšanas!
Lai Dieva stiprinājums un gudrība
pavada arī turpmākos gadus!

LUTERA GADA PROGRAMMA JĒZUS DRAUDZĒ
Kopš janvāra pēdējās svētdienas
mūsu baznīcā ir kāds jaunums –
karogs, kas vēsta par reformācijas
500. gadadienu. Ar viktorīnu un sadraudzību janvārī aizvadījām pirmo
svētku pasākumu, savukārt februārī
bija iespēja apmeklēt Līgas Cepurītes vadīto radošo darbnīcu „Mārtiņš
un roze”. Līdz pat 31. oktobrim ik
mēnesi Jēzus draudzē varēs dzirdēt
lekcijas, piedalīties diskusijās un
baudīt sadraudzību. Laipni gaidīti
būsim gan mēs paši, gan arī mūsu
draugi – būsim viesmīlīgi un atvērti!
26. martā pēc dievkalpojuma būs iespēja dzirdēt teoloģijas doktora Voldemāra Lauciņa lekciju „Rīga – reformācijas
mazzināmais flagmanis: vēstures aspekti,
ar kuriem mūsdienu Latvijas kristietis
var lepoties”.
30. aprīlī pēc dievkalpojuma esam
ielūgti noklausīties Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesora Guntara
Prāņa lekciju par reformāciju un mūziku.

„Zemes virsu pārklāj puķes,
klāt ir dziesmu laiks – pavasaris.”
(Dz 2:12)
Lai gan laukā vēl daždien jūtama
ziema ar dzestru vēju un salu, tomēr
ar sirdi un domām jau esam pavasara
gaidās. Vēl tikai brīdis, un mums apkārt
sāks zaļot, ziedēt un gavilēt. Gavilēsim

28. maijā īpaši bērniem (no 5 līdz
15 gadiem) dievkalpojuma laikā Torņa
istabā notiks Līgas Cepurītes radošā darbnīca „Mārtiņš un roze”. Tas būs personisks
stāsts par Mārtiņa Lutera atjaunošanos
Dievā, un šajā stāstā ikviens klātesošais
būs aicināts ieraudzīt arī pats sevi.
2. jūnijā Jēzus draudze piedalīsies
Baznīcu naktī, kas šogad aicinās atklāt
baznīcu no jauna.
No 10. līdz 16. jūnijam būs iespēja
doties ekskursijā uz Vāciju, lai klātienē
iepazītu Mārtiņa Lutera nozīmīgākās
dzīves pieturvietas. Ekskursiju vadīs
Alfs Trepšs, un tās laikā varēs apmeklēt
Vitenbergu, Eislēbeni, Eizenahu, Vartburgu, Erfurti, Drēzdeni, Hernhūti un Vroclavu.
Plašāku informāciju par ekskursiju sniegs
diakonijas vadītāja Jolanta Cukure.
18. jūnijā pēc dievkalpojuma mūsu
draudzē viesosies Voldemārs Lauciņš,
kurš pastāstīs par Mārtiņu Luteru un viņa
darbiem. Iecerēts, ka būs pieejams arī
grāmatu galds.

arī mēs savā priekā, gaišajās domās un
pateicībā Dievam par visu, ko redzam
un jūtam visapkārt, par visu, ko rada šis
brīnišķais Dieva dotais laiks – pavasaris.
Vēlamies ar smaidiem, dziesmām un
sirds siltumu pateikties Dievam un savai
draudzei par visu, kas mums ir dots, un
dots patiesi ir daudz – mūsu Debestēva
žēlastība, mierīgas debesis, silta saule,
jauna, skaista diena, putnu dziesmas,
draugi, ģimene un vēl neskaitāmi daudz
brīnumu.

Jūlijā, kā ierasts, notiks mūsu draudzes nometne, kuru aizvadīsim reformācijas gaisotnē. Ja jums ir interese un
idejas, kā palīdzēt nometnes veidošanā,
lūdzam vērsties pie nometnes organizatores Rutes Bikšes.
22. septembrī plkst. 19.00 mūsu
draudzē viesosies mācītājs Aleksandrs
Bite, kurš izgaismos Mārtiņa Lutera
teoloģijas stūrakmeņus.
22. oktobrī Jēzus draudzē viesosies un
sprediķi teiks arhibīskaps Jānis Vanags.
Par katru no šiem pasākumiem ziņosim arī plašāk. Programma ar jūsu iesaistīšanos var tikt paplašināta un bagātināta – priecāsimies par jūsu idejām un
kalpošanai atvērto sirdi!

Reformācijas gada koordinators
Jēzus draudzē
Edgars Gertners

10. martā plkst. 17.00 lielie un
mazie „jēriņi” mīļi aicina ikvienu draudzes
locekli un arī citus interesentus pie sevis
ciemos privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē „Jēriņš”, Dzirnavu ielā 118, lai
cits ar citu sastaptos, tuvāk iepazītos
un būtu kopā ar mums Pavasara
koncertā!
Pēc pasākuma visi laipni gaidīti uz
kopīgu sadraudzību!
„Jēriņi”
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Šomēnes uz sarunu esam aicinājuši LUDMILU SOMMERI – sirsnības
un mīlestības pilno kundzi, kuru
noteikti katrs baznīcā esam pamanījuši. Kaut arī savulaik Ludmilu jeb –
kā mēs viņu labāk pazīstam –
Ludmiliņu jau esam intervējuši,
„Jēzus Draudzes Dzīves” redkolēģijā
no jauna izskanēja vēlme uzklausīt
viņas liecības. Sarunāt interviju
nebūt nebija viegli, jo, kā teica
Ludmiliņa, no tādiem kā mēs viņa
turas pa gabalu – nekā prātīga, ko
pateikt, jau viņai neesot. Mēs tomēr
atļāvāmies tam nepiekrist, un piedāvājam šo sarunu izlasīt arī jums.
Alise Pīrāga

Šogad mēs svinam reformācijas
piecsimtgadi. No jūsu dzīvesstāsta
atceros, ka padomju laikos esat gājusi uz dažādu konfesiju baznīcām.
Kāpēc palikāt tieši luterāņu draudzē?
Tas manī ir no saknēm – mamma un
tētis bija luterāņi. Mana mamma bija
igauniete. Bērnībā dzīvoju Latgalē, Pitalovā, pie Krievijas robežas. Tur luterāņu
baznīcas nebija un es gāju pareizticīgo baznīcā. Padomju laikā, kad baznīcā iet
nedrīkstēja, jo īpaši tāpēc, ka biju skolotāja, neviens, izņemot mammu, nezināja,
ka eju baznīcā. Es gāju uz dažādām baznīcām. Kad pirmo reizi ienācu Jēzus
baznīcā, es apsēdos pašās beigās un
domāju – kur es esmu nokļuvusi? Es
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zināju, kā izskatās pareizticīgo un katoļu
baznīcas, bet šādu baznīcu es redzēju
pirmo reizi! Man tā likās tik īpatnēja un
citādāka, ka uzreiz to nepieņēmu. Taču
esmu palikusi šajā baznīcā, un esmu par
to ļoti priecīga. Nemāku pastāstīt, kāpēc
paliku tieši šeit, bet Jēzus baznīca man
likās ļoti tuva un palika sirdī. Oficiāli
draudzē esmu no aptuveni 1983. gada.
Kas jums mūsu draudzē patīk
visvairāk?
Visas māsas un brāļi man ir ļoti tuvi
un mīļi.
Kā ģimene, vai ne?
Jā, tiešām! Visi ir tik sirsnīgi! Līvija
(Līvija Putāne – red.) mani iekārtoja
pansionātā, par ko viņai esmu ļoti pateicīga. Līvija ir sirds cilvēks – viņa redz
nevis ar acīm, bet ar sirdi. Citi tik daudz
neredz ar acīm, cik viņa redz ar sirdi!
Man ir tāda mīlestības sāpe, kad es domāju par Līviju! Draudzes pansionātā
dzīvoju aptuveni sešus gadus. Kad es
šeit atnācu, tie bērzi pa ceļam uz baznīcu bija pavisam maziņi. Tuvākais ceļš
uz baznīcu man bija gar autostāvvietu,
kuras malā bija kastes ar nezālēm. Es
tās izravēju, saliku zemīti un sastādīju
puķītes. Tas ir mans ceļš uz baznīcu.
Reiz man kāds teica: „Ko tu tur dari? Tā
nav mūsu teritorija.” Bet tā ir Latvija!
Vienalga, vai tā ir mūsu vai ne mūsu
teritorija, bet tā ir Latvija! Visur, kur es
dzīvoju, man patīk stādīt un kopt. Ir tāda
siena, ejot uz baznīcu, kur viss bija ar

atkritumiem piemētāts. Man tas nepatika, tāpēc es sataisīju dobīti un iestādīju
kliņģerītes, lai man patiktu. Sākumā, kad
es sāku stādīt puķītes, es nevienam nestāstīju, kur eju, bet, kad redzēju, ka
rezultāts ir skaists, tad atzinos, ka tā
biju es. Tas ir mans baznīcas ceļš. Kad
manas māsīcas no Igaunijas atbrauca
pie manis ciemos, es vedu viņas skatīties.
Reiz es krietni vēlu tur strādāju un garām
nāca kāds jauns, simpātisks vīrietis.
Viņš pateicās par skaistajiem ziediem un
teica, ka ar lielu prieku tos uzlūko, ejot
no darba mājās.
Martā sāksies gavēņa laiks. Kā jūs
izdzīvojat šo laiku?
Gavēni es esmu piedzīvojusi bērnībā,
kad kaimiņu ģimene ar 11 bērniem, kuri
bija pareizticīgie, stingri gavēja. Tad es
mājās neēdu un gāju pie kaimiņiem un
gavēju. Tagad es ne tik daudz gavēju ar
ēdienu kā sirdī un dvēselē, un arī neko
īpaši pa televizoru šajā laikā neskatos.
Es klausos Kristīgo radio. Radio un televizoru man uzdāvināja mani bērniņi.
Mani bērniņi ir Laumiņa, kurai es biju
auklīte; viņai tagad ir vīrs un trīs bērniņi,
kuri mani sauc par acābiņu. Tā viņi mani
iesauca, kad vēl nevarēja izrunāt vārdu
„vecmāmiņa”, bet, kad viņi jau šo vārdu
varēja pateikt, es tomēr uzstāju, lai mani
turpina saukt par acābiņu. Vecmāmiņas
ir pilna pasaule, bet acābiņa ir tikai viena!
Redzu, ka jums istabā stāv prāva
kaudzīte ar „Jēzus Draudzes Dzīvi”.

Jūs lasāt?
Jā, es lasu, bet tagad man ir jāatturas
no lasīšanas. Es vienmēr paņemu veselu
kaudzīti un katru mēnesi izsūtu pa visu
pasauli. Aizsūtu pat uz Kanādu radiem
un paziņām.
Mārtiņš Luters ir teicis: „Dievs
tad ir vistuvāk, kad Viņš liekas būt
vistālāk.” Vai esat piedzīvojusi, ka tā
tiešām ir taisnība?
Es domāju, ka mums vienmēr ir bijusi
Dieva klātbūtne. Mammīte bija ticīgs
cilvēks, bet Dieva vārdu mūsu mājās
daudz neskandināja. Kaut kur dziļi sirdī
Dievs un ticība mums bija. Kad mūsu
māja kara laikā līdz pamatiem tika sagrauta, mēs pazaudējām Bībeli, un tolaik
jaunu dabūt nevarēja. Bet Dievs bija
līdzās visu laiku. Man nekad nav licies,
ka Dievs mani būtu pametis, – vienalga,
cik grūti bija. Mammītei nebija viegli
audzināt divus bērnus, jo tētis agri aizgāja mūžībā, tomēr nekad nav bijusi
sajūta, ka es būtu pamesta. Vienmēr biju
Dieva rokās. Reizēm, kad kopju puķītes,
kādi cilvēki, visbiežāk pareizticīgie, man
pienāk vai piebrauc klāt un saka, ka palīdzēs. Jautā, kur aizvest. Viņi nejautā,
vai vajag palīdzēt, bet uzreiz piedāvā
palīdzību.
Reiz man aizķērās kāja šeit pat pie
istabas un es nokritu uz grīdas visā garumā. Piecēlos un teicu: „Paldies, Dievs!
Tu mani pasargāji, man nekas ļauns nenotika!” Tā man bieži ir gadījies. Citreiz
es izvēlos no tramvaja un tas sāka mani
vilkt. Kad tas apstājās, es iekāpu tramvajā un man prasīja, kā man ir. Es saku:
„Paldies Dievam! Dievs mani pasargāja,
un viss ir kārtībā!” Ar mani tik tiešām
vienmēr ir bijusi Dieva sargājošā un svētījošā roka. Bērnībā mums bija liela pļava,
un tajā bija novadgrāvis. Vasarās tur
vienmēr bija plūdi. Es kāpu pāri novadgrāvim un ieslīdēju tajā pavisam iekšā.
Kad izrāpos ārā, gāju mājās un domāju,
ka nedrīkstu mammai teikt, ka ieslīdēju
novadgrāvī, lai viņa nākamreiz neuztrauktos, kad es tur iešu. Tad es viņai
teicu, ka kaimiņos ir mēslu talka un mani
aplēja ar ūdeni, un tāpēc esmu slapja.
Piedzīvojumu ir bijis daudz.
No bērnības līdz pat šai dienai es esmu
dzīvojusi Dieva rokās, Viņa aizsardzībā
un žēlastībā. Bet tas jau nav mans, bet
mammas nopelns. Mamma nekad nerājās.
Viņa bija ļoti līdzcietīga, izpalīdzīga un
daudziem palīdzēja. Reiz es biju aizbraukusi uz savu dzimto Pitalovu, stāvēju
pieturā un gaidīju autobusu. Kāda sieviete sāka ar mani runāt, un es viņai

jautāju, vai viņa pazina manu mammu.
Viņa saka: „Kā gan es viņu neatcerētos! Viņa
mani baroja un izglāba no bada!” Mana
mamma gāja arī pie slimniekiem, viņa
bija ļoti līdzjūtīga.
Man bija septiņus gadus vecāks brālis.
Viņš mums bija kā tēvs. Visas mammas
droši ļāva kopā ar viņu iet uz ballēm, jo
viņš mums rādīja pulksteni, kad bija
jāiet mājās, un tad nekāda atrunāšanās
nevarēja būt!
Kādu padomu jūs gribētu dot jauniem cilvēkiem?
Tagad jau jaunie cilvēki paši ir ļoti
gudri, viņiem ne vienmēr mūsu padomi
der. Viņi daudz lasa un spriež. Es gribētu
pateikt: Jēzus ir Kungs un Viņš mūs vada –
ar to arī jādzīvo. Dzīvē esmu arī iemācījusies, ka nekad nevar teikt „nekad”.
Kad mamma mani pēc 6. klases gribēja
sūtīt uz skolotāju institūtu, es teicu, ka
rakšu grāvjus un vadāšu mēslus, bet
nekad nebūšu skolotāja. Un tomēr es
kļuvu par skolotāju! Arī tad, kad man
piedāvāja dzīvot Skrīveros, es teicu, ka
dzīvošu visur kur, tikai ne Skrīveros. Bet
beigās es dzīvoju tieši tur (smejas).
Kā jūs šajā laikā izdzīvojat savu
ticību?
Dievs ir manā sirdī. Vakaros, kad eju
gulēt, es ar Dievu apstaigāju visus savus
radus un draugus un aprunājos ar viņiem.
Man ir radi arī Igaunijā un Kanādā, viņus
visus es domās apstaigāju. Bērnībā
mamma mums visās drēbītēs bija iešuvusi 9. psalmu un bieži to arī lasīja. Man
liekas, ka viņa mūs arī audzināja ar šo
psalmu... Jēzus Kristus ir Kungs!
Āmen!
Āmen!

taisnības, Viņš lems par tautām pēc
patiesības. Tas Kungs ir patvērums tam,
kas apspiests, tversme bēdu laikā. Uz
Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo
Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē.
Dziediet Tam Kungam, kas mājo Ciānā,
tautu vidū daudziniet Viņa darbus! Jo
Viņš atriebj asinsdarbus un piemin nelaimīgos, Viņš neaizmirst lūgšanas. Esi
man žēlīgs, Kungs, uzlūko manu postu,
ko es ciešu no saviem ienaidniekiem;
Tu esi tas, kas mani atrauj no nāves
vārtiem, lai es daudzinu visus Tavus
slavas pilnos darbus un Ciānas meitas
vārtos gavilēju par Tavu palīdzību. Citas
tautas ir nogrimušas bedrē, ko pašas
rakušas; tīklā, ko viņas izlikušas, sapinusies viņu pašu kāja. Tas Kungs ir parādījis Sevi, Viņš turējis tiesu, un netaisnais
ir sapinies savu roku darbā. Lai bezdievīgos aizrauj pazeme, lai nogrimst tajā
visas tautas, kas Dievu aizmirsušas! Bet
nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz
arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto
cerība. Celies, Kungs, lai cilvēks nedabū
virsroku, lai tautas saņem savu tiesu
Tava vaiga priekšā! Iztrūcini tās, ak,
Kungs! Lai tautas atzīst, ka mēs esam
tikai cilvēki!
Liels paldies par sarunu!

9. psalms. Pateicība par ienaidnieku uzvarēšanu
Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma
pēc meldijas „Mirsti par dēlu”. Es pateikšos Tam Kungam no visas sirds, es sludināšu visus Tavus brīnumus. Es priecāšos
par Tevi un līksmošu, dziedāšu Tavam
Vārdam, Tu, Visuaugstākais! Mani ienaidnieki ir atkāpušies, ir krituši un gājuši
bojā Tavā priekšā, jo Tu esi iztiesājis
manu taisno lietu, esi sēdējis Savā goda
krēslā kā taisnīgs tiesnesis. Tu esi iztrūcinājis neticīgos un iznīcinājis bezdievīgos, viņu vārdus Tu esi izdzēsis uz mūžu
mūžiem. Naidnieki ir gājuši bojā un ir
satriekti gruvešos uz mūžīgiem laikiem:
pilsētas guļ drupās, to piemiņa zudusi
līdz ar tām pašām. Bet Tas Kungs valda
mūžīgi, Savu goda krēslu Viņš cēlis,
lai turētu tiesu. Viņš tiesās pasauli pēc
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Brāļu draudzes Vidzemē. „Nu nāk
latvju Pestītājs”
Ap Gauju un arī pie jūras īsā laikā tika
uzcelti vairāk nekā 150 saiešanas nami.
Cilvēkus motivēja Pestītāja vārdi „kur
divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā,
tur Es esmu viņu vidū” (Mt 18:20).
Saiešanas nami tika izvietoti apmēram
vienādā attālumā cits no cita, lai visiem
cilvēkiem tie būtu sasniedzami. Vidzemnieku dabas izjūta un mīlestība atļāva arī
dabu uztvert kā dievnamu. Piemērotos
apstākļos saiešanas notika zem klajām
debesīm meža koku, pļavu ziedu un
putnu dziesmu ieskāvumā.
Cilvēki jau naktī gāja 25–35 kilometrus, daži pat 60 kilometrus, lai no rīta
satiktos saiešanā, un tad atkal tāds pats
ceļš bija jāmēro uz mājām, lai pirmdienas rītā laikā būtu darbos. Bieži nakts
gājēji satikās grupiņās un pa ceļam
dziedāja dziesmas.
Lai izlemtu svarīgus jautājumus un
uzzinātu Dieva prātu, pēc lūgšanas tika
veikta lozēšana – pēc apustuļu parauga,
kuri lozējot par mācekli izvēlējās Matiju
(Apd 1:26). Bija arī kori, „puišu kārtas”,
„meitu kārtas”, „laulāto kārtas”, bērnu
apmācības. Ik pa četrām nedēļām Jēra
kalnā tika svētīti draudzes kopīgie svētki – tika svinēta sadraudzība, noturētas
Bībeles stundas, kārtu un kora stundas.
Dvēseļu kopšanas darbā liela loma bija
arī nelielām grupām – pulciņiem. Katram
no tiem bija savi vadītāji, un tur tika
noturētas pārrunas jeb tā sauktās caurrunas. Profesors R. Feldmanis norāda,
ka šādi pasākumi un draudzes svētki
ieteicami arī mūsdienās, lai redzētu
savu draudzi sapulcētu un iepazītos personiski. Jēzus draudzē jau tā arī notiek!
Hernhūtes brāļi bija vieni no pirmajiem ārējās misijas darbiniekiem. Viņi
devās misijas darbā arī pie visattālākajām, nomaļākajām tautām Karību salās,
Dienvidamerikā, Centrālamerikā un pat
Grenlandē. Viņi bija vieni no pirmajiem,
kas apciemoja arī latviešus. Notika
savstarpēja sarakstīšanās. Pārvarot valodas grūtības, pārtulkotas vēstules nāca
šurp un gāja turp. Notika domu apmaiņa,
un pēkšņi bija redzams kristīgās draudzes plašums.
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Kā vieni no pirmajiem uzrunātajiem
latviešu brāļiem rakstos minēti Šķesteru
Pēteris ar saviem radiem un Ķīšu Pēteris.
Ķīšu Pēteris bija Valmiermuižas kalējs.
Pie viņa smēdē ienācis brālis Buntebarts
un sirsnīgās pārrunās pievedis viņu
Kristum. Ķīšu Pēteris savā dzīvesstāstā
liecina: „Manas važas nokrita...”
Brāļu draudzes darbība iesniedzās arī
Rīgā. Te īpaši minami mastu šķirotāji
brāļi Jānis un Daniēls Šteinhaueri. Viņi
kļuva slaveni ar cīņu par savām un līdz
ar to visu Rīgas latviešu interesēm (ap
1747. gadu). Viņi bija turīgi, viņiem piederēja lieli zemes īpašumi, koku zāģētavas, pirmā papīra fabrika Rīgā un sava
osta Bolderājā. Pēterpilī viņi nolīga gudrus advokātus, kas pierādīja viņu un citu
latviešu tiesības dažādos jautājumos,
piemēram, pirmtiesībās uz zemi.
Brāļu draudzes darbība citos Latvijas
novados īpaši neizplatījās, taču ir minēts
Kurzemes mācītājs Loskils, ievērojams
Brāļu draudzes darbinieks. Viņa sacerētās dziesmas ir arī mūsdienu dziesmu
grāmatā, un īpaši mīļas no tām ir „Labu
dienu, mieru, veselību” un „Nāc, dvēsele,
pie Jēzus”. Vēlāk Loskils izceļoja uz
Ameriku, kur kļuva par vietējās Brāļu
draudzes bīskapu.
Interesanti, ka grāfs fon Cincendorfs
jaunībā ar saviem domubiedriem, piētiski noskaņotiem jauniem Halles Universitātes teologiem, bija nodibinājis Sinepju
graudiņa ordeni. Mēs jau zinām, ka no
mazas sinepju sēkliņas izaug liels augs.
Un tik tiešām – šis simboliskais nodoms
īstenojās. Ģenerālienes Hallartes muižā
bieži viesojās no Vācijas atbraukušie
teologi piētisti, kas Brāļu draudzes darbību iespēju robežās atbalstīja.
Vidzemes vācu evaņģēliskā baznīca
un valdība uz šiem notikumiem sāka
skatīties arvien aizdomīgāk. Tika kritizētas dažādas Brāļu draudzes ārišķības,
reliģiska augstprātība u. c. Tas beidzās
ar Brāļu draudzes aizliegumu. Jau
1743. gada aprīlī valdība izdeva likumu,
kas aizliedza šo draudžu darbību visā
Krievijā. Visas saiešanas vietas tika aizzieģelētas, un dziesmu grāmatas – atņemtas. Sekoja 74 gadus ilga pagrīdes darbība.
Ģenerāliene Hallarte nomira 1750. gadā. Kaut arī viņa savu privātīpašumu

novēlēja Brāļu draudzei, juridisku mahināciju rezultātā to ieguva fon Ziverss.
1765. gadā pusnopostītajās Jēra kalna
koka ēkās iespēra zibens un viss nodega.
Piepildījās Jēra kalna iesvētīšanā teiktie
vārdi: „Ja šīs ēkas grib izmantot citiem
mērķiem, ne Dieva godam, tad lai uguns
krīt no debesīm un nekas pāri nepaliek.”
Tagad par bijušo liecina vien ielas nosaukums – Diakonāta iela.
Ap 18. gadsimta beigām vajāšanas
atslāba. 1871. gadā iznāca Krievijas
ķeizara Aleksandra I tā sauktais žēlastības manifests, ar kuru tika legalizēta
Brāļu draudzes darbība Baltijā. Otrs
spēcīgs atmodas vilnis sākās 19. gadsimta pirmajā pusē. To dēvēja par otrajiem
ziedu laikiem. Ir daudz aizkustinošu
stāstu par draudžu savstarpējo palīdzību
un atbalstu. Īpaši rosīgi un izpalīdzīgi
bija Smiltenes draudzes māsas un brāļi.
Pieminams arī Brāļu draudzei labvēlīgais
leģendārais luterāņu mācītājs Kārlis Kundziņš (1850–1937). Viņš arī 1935. gadā
iesvētīja Brīvības pieminekli. Viss viņam
svētīgi izdevās – gan būt klāt Latvijas
valsts veidošanās procesā, gan piedalīties Latvijas tautas luteriskās baznīcas
un Brāļu draudzes organizēšanā, gan
pirmās latviešu garīdznieku paaudzes
sagatavošanā.
Pieminami arī Kārļa Kundziņa dēli –
mācītājs Kārlis Kundziņš, kurš bija Teoloģijas fakultātes docents un vēlāk emigrācijā ASV – latviešu draudžu arhibīskaps, kā arī arhitekts Pauls Kundziņš –
Viesītes Brīvības baznīcas projekta autors,
Jēzus baznīcas pēdējās rekonstrukcijas
vadītājs un Brīvdabas muzeja dibinātājs.
Saiešanas namus viņš sauca par augstu
tautas arhitektūras sasniegumu. Pirmais
objekts arhitektūras vēstures pieminekļu
sarakstā bija tieši Gaides Kauguru pagasta saiešanas nams.
Pēc Napoleona kariem arī Rīgā atjaunojās interese par Brāļu draudzi.
1830. gadā tika uzbūvēts un iesvētīts
Rīgas Brāļu draudzes saiešanas nams,
kas tika celts no ziedojumiem. Lakoniski
tas tika saukts par „Rīgas sadraudzību”.
Šis nams atrodas Kalēju ielā 8 un tur
vēl joprojām ir apskatāms. 2013. gadā
luteriskā Baznīca to pārdeva. Šis nams ir

vienīgais visupirmās atmodas liecinieks
Rīgā. Savukārt tagad mums zināmais
Dzegužkalns bija Rīgas Jēra kalns, kur
pulcējās draudzes locekļi.
19. gadsimtā celtie Brāļu draudzes
lielpilsētu saiešanas nami joprojām darbojas Stokholmā, Gēteborgā, Cīrihē un
Bāzelē. Ar bāzeliešiem rīdziniekiem bija
īpaši tuvas attiecības. Viņi bija arī dāsnākie ziedotāji Rīgas nama būvniecībai,
un nami Rīgā un Bāzelē ir līdzīgi.
Diemžēl žēlastības manifesta laiks
bija īss. Ar jaunu spēku atsākās vajāšanas, un ap 1860. gadu draudžu kustība
bija jau gandrīz noslāpēta. Taču, apkarodami latviešus, vācu luterāņu kungi vēl
nespēja attapties, kad jau tūkstošiem
dvēseļu bija pārgājušas cara ticībā – pareizticībā. Tam bija arī materiāls iemesls –
baumas, ka siltajos Krievijas apgabalos
varēšot iegūt zemi un citas priekšrocības.
Kaut arī tā, krievu priesteri pret apmeklētājiem centās izturēties īpaši laipni.
Traģisks notikums atgadījās ar Baložu
ģimeni, kas tika piekauta un netaisnīgi
izlikta no nomaksātajām un iekoptajām
mājām „Krekstiņiem” it kā tādēļ, ka viņi
atļāvuši savās mājās noturēt Brāļu draudzes sapulces. Šis gadījums notikumus
īpaši saasināja. Tēvs Andrejs Balodis par
spīti daudzajām pārestībām bija arī Baznīcas pērminderis. Dēls Dāvids Balodis
aizgāja uz Rīgu, strādāja par galdnieku
un atrada patvērumu pareizticīgo Baznīcā, kur kļuva par bīskapu.
Sociālo netaisnību dēļ pār Vidzemi
vēlās zemnieku nemieru vilnis (1777.,
1787., 1797., 1802. g.). Sacelšanās mēģinājumi tika smagi un nežēlīgi apspiesti,
un par to daļēji tika vainotas Brāļu
draudzes.
1819. gadā tika pieņemts lēmums par
Vidzemes zemnieku brīvlaišanu, taču
visu zemi bija sagrābuši muižnieki. Zemniekiem nu bija „putna brīvība” – viņi
bija zemnieki bez zemes. Lai nenomirtu
badā, zemniekiem zeme no muižniekiem
bija jānomā uz „jebkādiem noteikumiem”.
Domājams, ka tas bija viens no galvenajiem iemesliem zemnieku aizplūšanai
pareizticībā.
Vidzemē, īpaši Alūksnē, ļoti iecienīti
bija kapu svētki, kad sabrauca aizgājušo
tuvinieki gan no Rīgas, gan ārzemēm.
Izrādās, ka Aleksandra I laikā (1801–1825)
bija izdots aizliegums citticīgajiem (visiem
tiem, kas nav pareizticīgie) noturēt dievkalpojumus citur kā tikai savās dievkalpojumu telpās. Mācītājs Andrejs Niedra iesāka dievkalpojumus noturēt brīvā dabā –
kapos, kapu svētkos –, jo mājās dievkalpojumus noturēt nedrīkstēja, bet kapsēta
bija sakrāla telpa, kulta vieta.
Notika 1905. un 1917. gada revolūcija

un Pirmais pasaules karš; bija daudz
upuru. Smagās cīņās un lūdzot Dievu
(ko mūsdienu vēsturnieki nepiemin), tika
izcīnīta Latvijas pirmā brīvvalsts. Te jāpiemin Cēsu latviešu draudzes mācītājs
Pēteris Apkalns, kurš pats piedalījās atbrīvošanās kaujās līdz pat frontes līnijai.
Viņš stiprināja, mierināja un uzmundrināja. Karā viņš izdzīvoja un saņēma
Lāčplēša Kara ordeni.
Pirmās brīvvalsts laikā tika nodibināta
arī Latvijas (tautas) evaņģēliski luteriskā
baznīca. Par bīskapu tika ievēlēts Kārlis
Irbe. Atlikusī Brāļu draudze Kārli Irbi
ievēlēja par savu goda vadītāju.
Pēc Otrā pasaules kara Brāļu draudze
Latvijas teritorijā tika likvidēta, tomēr
20. gadsimta septiņdesmitajos gados
pēc LELB arhibīskapa Jāņa Matuļa iniciatīvas luteriskās Baznīcas kalendārā
sāka publicēt Hernhūtes Brāļu draudzes
lozungus. Tie izvēlēti Hernhūtē, lūdzot
Dievu un tad lozējot. Lozunga vārds
mums dāvā arī ekumēnisku vienotību.
Lozungi tiek izdoti 50 pasaules valodās,
un tos lasa miljoniem cilvēku. Lozungu
grāmatiņu sagatavošanā piedalās arī
mūsu cienījamā māsa Maija Frīdberga.
Brāļu draudze mūsu zemē ir iesākusi
daudzas labas tradīcijas un pasākumus –
dziesmu svētkus, kapu svētkus, talkas,
ziedojumu vākšanu trūcīgajiem, izstādes,
kopīgu muzicēšanu u. c. Hernhūtiešu
dzimtas ir devušas rakstniekus, dzejniekus, sabiedriskos darbiniekus un citus
ievērojamus cilvēkus – brāļus Kaudzītes,
Eduardu Veidenbaumu, Kārli Skalbi,
Jāni Poruku, Leonīdu Breikšu, Augustu
Baltpurviņu.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir atrodamas saglābtās Brāļu draudzes sarakstes liecības.

Smiltenes draudzes Macuļu saiešana.
Sāka darboties 1883. gadā. Foto no "Brāļu
draudzes vēstneša" [03-04.1930].
"1933. gada 11. jūnijā saiešanas namam
svinēs piecdesmit gadu pastāvēšanu."

DZEJA GAVĒŅA LAIKĀ

Es sev šķietu gluži kā krupis,
Kas mūžīgi spārdās pa pelēku smilti.
Diez vai koks arī nemana trupi?
Vai zivīm zem ledus arī šķiet, ka ir silti?
Gluži kā rupucis smiltīs es peŗos,
Nošķiestu muti ar dubļiem un tinti;
Tik paretam paceļu acis un veŗos
Apvārsni šķeļošās sniegbaltās klintīs.

Manī iekšā dzīvo hameleōns,
kuŗš ar mani allaž rotaļājas.
Bet nevis tā kā bērns ar bērnu
vai tā kā suns ar savu zēnu;
mans Napoleōns
mani ķeŗ, kā kaķis vardi,
kroplu, nomocītu un lēnu…
Un tiklīdz speŗ viņš kāju manā zemē,
Krīt Roma un tai līdzi – Jeruzāleme.
Ingus Macats

Liepupes draudzes Krastiņu saiešana. Sāka
darboties 1787. gadā. Atjaunota 1868. gadā.
Foto no VKPAI arhīva [1949]. Limbažu raj.,
Skultes pag., "Krastiņi".

Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti: R. Feldmanis „Latvijas baznīcas vēsture”, G. Ceipe „Dieva tautas dzimšana”,
U. Ģērmanis „Latvijas vēsture”
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Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Virsmācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.
Draudzes kanceleja 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
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis
otrdienās plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Ar skatu uz Lieldienu laiku aicinām jūs no 5. marta līdz 8. aprīlim
piedalīties diakonijas rīkotajā akcijā

Dienišķā maize.

Sarūpēto Lieldienu pārtikas paciņu jūs varat nodot baznīcā kalpojošajiem
vai nolikt zālē uz pēdējā sola.
Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 to var nodot diakonijā –
draudzes namā, Dzirnavu ielā 118.
Šie pārtikas produkti tiks izlietoti Lieldienu pārtikas paku sagatavošanai
un tiks nogādāti tiem, kam ir nepieciešams mūsu mīlestības atbalsts.
Sīkāka informācija – diakonijā, tālr. 67220084, 28377608.

2017. GADA JANVĀRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (remontam, Svētdienas skolai, Alfa kursam u. c.)
Kolektes
Ziedojumi
Draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Apkure
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Ziedojumi „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Citi izdevumi (Reformācijas gada aktivitātes u. c.)
Remontdarbi
Elektrība
Degviela
Atkritumu izvešana
Pasta izdevumi
Maināmie paklāji
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Kancelejas preces
Apsardzes firmas pakalpojumi
Kopā
Redaktore: Alise Pīrāga

6635
2456
1738
299
40
11168

3785
2425
956
588
330
234
230
160
156
150
129
100
72
68
45
34
32
24
23
12
10
9563

SIRSNĪGI SVEICAM!
94
Milda Šteina
89
Ilga Skrindževska
86
Aivars Krieviņš
86
Ludviga Alpe
85
Antonija Apiņa
82
Ilga Zaļce
82
Zenta Gangnuse
82
Aija Antonija
81
Austra Jarašūnaite
81
Vija Andersone
80
Brigita Šteinmillere
80
Valērija Berga
75
Zenta Mežaraupa
Iveta Kasperoviča-Kazbare 55
55
Rudīte Vesere
50
Ginta Gavare
45
Agnese Oliņa
45
Anda Kaģe
45
Ruta Ilgaža
45
Valdis Majors

KRISTĪTI
Karolīne Šulte

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Jāzeps Bikše, Zelma Mežviete, Jolanta Cukure, Vita Rudzīte,
Edgars Gertners, Ingus Macats, Dace Abakuka, Irēna Vilberga
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(12.03.)
(01.03.)
(22.03.)
(28.03.)
(28.03.)
(04.03.)
(15.03.)
(29.03.)
(15.03.)
(20.03.)
(10.03.)
(27.03.)
(15.03.)
(13.03.)
(21.03.)
(21.03.)
(02.03.)
(13.03.)
(17.03.)
(27.03.)

Kora mēģinājumi
ceturtdienās plkst. 19.30
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša
trešajā sestdienā plkst. 15.00
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas
mantas gan dievkalpojumu, gan draudzes
pasākumu laikā!
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
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.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ”
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
DNB banka, konts: LV94RIKO0002013007985

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"

