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„Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!” (Jņ 15:9)

Jēzus sacītais vārds „palieciet” mums ir ļoti svarīgs. Tulkojumā no grieķu valodas tas nozīmē „palieciet, gaidiet, uzturieties,
dzīvojiet”. Lai paliktu Jēzus mīlestībā, pirmkārt, ir vajadzīga
Viņa mīlestība. Jānis raksta: „Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais
mīlējis.” (1Jņ 4:19) Redzi, Viņš tevi mīl pirmais. Tā ir brīnišķīga
patiesība, ka Jēzus savus mācekļus, kas ir nepilnīgi, kļūdās un
ir grēcīgi, sauc par saviem draugiem un uztur savā mīlestībā.
Jēzus min skaistu piemēru par vīnakoku un zariem. Palikt Kristus mīlestībā nozīmē būt dzīvam zaram pie Viņa. Apstāsimies,
lai ieraudzītu, ko nozīmē būt šim dzīvajam zaram.
Mēs visi kādreiz jūtamies vāji un bezspēcīgi. Kā vecāki, kā
laulātie, kā bērni. Pieaugušie nezina, kā tikt galā ar bērnu audzināšanu, ar grūtībām laulībā, bērni nezina, kā būt paklausīgiem, un pusaudži – kā tikt galā ar emocijām un pieņemt sevi.
Tādos brīžos mums savā nespēkā ir jānāk Dieva priekšā. Brī
nišķīgs piemērs ir apustulis Pāvils, kurš ļoti labi apzinājās savu
bezspēcību un arī Dieva bagātīgo žēlastību.
„Ne ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt; bet,
ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva” (2Kor 3:5). Tā Pāvils atzīst
savu nespēcību. Nāc lūgšanā arī tu savā vājumā un nespēkā!
Godīgām lūgšanām ir dots apsolījums: Svētais Gars nāk palīgā
mūsu nespēkam un aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām
(Rm 8:26). Pāvils ne tikai atzīst savu nespēku, bet arī piedzīvo
Dieva lielo mīlestību un žēlastību. Dievs viņu svētī un stiprina,
un Pāvilam ir drosme, cerība un spēks doties uzticētajā uzdevumā. Paliekot Kristus nopelnā, mums ir spēks un drosme pildīt savus uzdevumus.
Manuprāt, Dievam ir brīnišķīga humora izjūta. Pāvila vārda
nozīme ir „mazais” vai „pazemīgais”. Tieši caur mazo Pāvilu

Dievs izvēlējās aizsniegt tik daudzus. Dievs priecājas, kad ar
savu mazumiņu nākam pie Viņa. Vai atpazīsti sevi tādos brīžos,
kad vakara lūgšanā esi izsmelts, kad bērni neklausa un trūkst
padoma, kad citiem iet labāk, audzinot bērnus ticībā, nekā tev?
Tad Jēzus noteikti sacītu: „Neskaties uz citiem, bet paliec Manā
mīlestībā!”
Jēzus reiz mācekļiem uzticēja pabarot 5000 vīru. Mācekļi atnesa dažas zivis un maizes. Nekaunies nākt Dieva priekšā ar
mazumiņu! To mazumiņu, ar kuru atnāca mācekļi, Viņš neatraidīja, bet pateicās un to svētīja. Nāc ar to, kas tev ir dots, un liec
to Jēzus rokās! Kad Jēzus svētī, mazumiņš vairojas.
Un nobeigumā kāds patiess stāsts. Pirms daudziem gadiem
kāda mamma ar savu mazo bērniņu gāja pāri Dienvidvelsas
kalniem. Viņus pārsteidza negaidīts putenis, tā ka nevarēja doties tālāk un nakts bija jāpavada ārā. Kad putenis norima,
mammu atrada nosalušu. Viņa bija novilkusi savas drēbes un
aptinusi ar tām bērnu, ko turēja klēpī. Kad daudzās drēbes atritināja, bērns, par pārsteigumu, bija dzīvs un vesels. Mamma
bija atdevusi savu dzīvību bērna dēļ; tā bija mammas mīlestība. Pēc gadiem, kad šis puisītis Deivids Loids Džordžs bija pieaudzis, viņš kļuva par ievērojamu valstsvīru – par Lielbritānijas
premjerministru.
Jēzus saka: „Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds
savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” (Jņ 15:13) Patiesi
draugi dalās visā. Jēzus par mums ir atdevis savu dzīvību, un tā
ir lielākā mīlestība.
Paldies, Kungs Jēzu, ka Tu mūs neizsakāmi mīli un mēs varam palikt Tavā mīlestībā. Āmen.
Mācītājs Reinis

Mīļie draugi, vēlos liecināt un slavēt
Dievu par Viņa neaptveramo žēlastību.
Arī manā ģimenē jaunākais dēls izslimoja Covid-19. Esmu mamma, kurai arvien ir svarīgi apskaut un samīļot savus
bērnus, arī jau lielus. Dienās, pirms uzzinājām par saslimšanu, visa ģimene
bijām ciešā kontaktā. Kopā ēdām, dīvānā cieši blakus skatījāmies Ziemsvētku
filmu. Tad pēkšņi vienā vakarā dēlam
parādījās paaugstināta temperatūra.
Protams, sazinājāmies ar ģimenes ārsti,
dēls uzreiz tika nosūtīts uz Covid testu.
Pēc testa nodošanas iekāpjot mašīnā,
es cieši apskāvu un samīļoju dēlu, jo ticēju ka tests būs negatīvs. Lieki teikt,
ka, saņemot pozitīvu rezultātu, bija
šoks. Vienā mirklī viss apstājās.
Mēs kopā dzīvojam pieci cilvēki. Visi
karantīnā. Vecākajam dēlam darbavieta
palūdza izolēties atsevišķi – izīrēt dzīvokli –, jo tik lielā ģimenē tas varot turpināties ilgi, bet viņu gaidīja darbā. Sarunā ar SPKC tika apstiprināts, ka ir
pilnīgi neiespējami, ka tik lielā ģimenē
nesaslims vēl kāds. Šajā laikā mani uzrunāja Dieva vārds: „Kas cilvēkiem nav
iespējams, tas iespējams Dievam.”
(Lk 18:27) Ticībā cieši pieķēros šim
Dieva vārdam.
Mēs, protams, ievērojām visu, ko
mums teica. Dēls bija izolēts viens savā
istabā. Ja iznāca ārā, tad tikai ar masku.
Katram bija savi trauki, visu dezinficējām, vēdinājām telpas un gaidījām
10 dienas no dēla saslimšanas dienas,
kad tests bija jātaisa mums pārējiem.
Ātrāk vajadzētu taisīt, ja kādam
no mums parādītos simptomi.
Mūsos bija dziļš miers. Pateicība Dievam.
Protams, velnam nepatīk,
ka esam mierā, gatavi šo si-
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tuāciju pieņemt un paļauties uz Dieva
žēlastību. Bija brīži un situācijas, kas
gribēja mūs izšaubīt un iesēt mūsos nemieru, jo pieejamā informācija un cilvēku teiktais bija tik atšķirīgi. Ko šajā jūklī
darīt? Kam uzticēties? DIEVAM!!! Šajā
brīdī Dievs atgādināja Rakstu vietu: „Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda.
Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un
tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.” (Rm 13:1)
Šajā situācijā man bija jāklausa SPKC un
manas ģimenes dakterei. Tā manī atkal
atgriezās miers. Mēs veicām testu, un
visi bijām negatīvi. Dēls izslimoja viegli.
Vecākais dēls atgriezās ģimenē, un es
drīkstēju atgriezties darbā.
Ar šo liecību gribu slavēt Dievu un
pateikties par Viņa neaptveramo žēlastību un mīlestību. Gribu iedrošināt katru meklēt Dievu un uzticēties Viņam
jebkuros apstākļos. Arī manā dzīvē ir
bijušas situācijas, kuru rezultāts ir citāds, nekā man cilvēciski gribētos, bet
arī tad Dievs mani ir nesis Savās mīlošajās rokās un manās sāpēs un bēdās bijis
cieši man blakus. Es arī palieku lūgšanās kopā ar tiem, kuri piedzīvo daudz
smagāku slimības gaitu un kuru tuvinieki ir aizsaukti mūžībā.
Dievs mūs sargā, Dievs ir mīlestība,
bet, mīļie, būsim arī atbildīgi Dieva,
savu mīļo un apkārtējo priekšā! Darīsim
no savas puses to, ko varam darīt. Es arī
vēlos no sirds pateikties katram, kas
mūs šajā laikā atbalstīja praktiski, īpaši
savam krusttēvam, bet arī visiem citiem
mīļajiem draugiem. No sirds pateicos
katram, kas mūs paturēja aizlūgšanās.
Lūgšanai ir milzīgs spēks. Esmu piedzīvojusi to, kā esmu iznesta uz lūgšanu
rokām. Esiet Kristus svētīti!
Agita Jirgensena

Dieva spēks manā
nespēkā varens parādās! Tas notika pasen,
kad dzīvojām Jūrmalā,
vācu draudžu namā. Es audzināju mūsu mazos bērniņus,
rūpējos un apkopu namu, gatavoju Bībeles stundas un
Svētdienas skolas nodarbības.
Algotu darbu strādāja Igors
viens. Finansiāli mēs bijām ļoti nabadzīgi.
Jaunie vecāki mūsdienās to nespēj iztēloties, bet bērnu nauda bija 3 lati 57 santīmi. Tā bija divu dienu ēdiena nauda vienam cilvēkam. Taču mēs nežēlojāmies.
Gluži pretēji – tik skaidri izjutām savu atkarību no mīlošā Debesu Tēva! Katra
diena bija brīnums pie Dieva klāta galda.
Tuvojās Ziemassvētki. Katram bērniņam bijām sarūpējuši dāvanu – vienu
apelsīnu. Tas bija liels kārums, jo ko tādu
varēja nopirkt tik reti. Bet mums nebija
eglītes. Nopirkt nespējām, taču likums
ļāva vienai ģimenei nocirst vienu eglīti
lauku teritorijā. Igors saģērba mūsu vecāko dēliņu un, apbruņojušies ar zāģīti
un auklu, abi bija gatavi doties eglītes
meklējumos. Cerējām, ka tālu nevajadzēs braukt, jo degvielas bija maz. Kāds
brīnums un pārsteigums viņus sagaidīja,
kad, atverot durvis, viņi ieraudzīja sniegā
iespraustu eglīti. Zarā bija kartīte „Priecīgus Ziemassvētkus!”.
Mūsu māju piepildīja laimīgi skatieni
un skaļi prieka saucieni. Mēs nometāmies ceļos un pateicāmies Dievam par šo
eglīti. Šis notikums vēl aizvien ir ierakstīts mūsu un bērnu sirdīs, jo Dievs ir mīlestība! Mēs kā vecāki nevaram padarīt
savus bērnus par Dieva bērniem, taču
esam atbildīgi par to, lai viņi redzētu
mūsu dzīvi ar Dievu. Tajos brīžos, kad
esam bijuši par visiem 100 % atkarīgi no
Dieva, esam saņēmuši visvairāk svētību!
Maza epizode. Mūsu Henrietiņai ļoti
patika runāt ar opapu pa telefonu. Kādu
dienu, paņēmusi klausuli, viņa virpina uz
pirkstiņa telefona vadu un mundri nosaka: „Tāda ir dzīve ar Jēzu – mēs tikai priecājamies!”

LIECĪBAS

Edīte Lūse

Sveicam mūsu draudzē!

Signija
Bleidele

Andis
Bleidelis

Andris
Žiganovs

Madara
Žiganova

Paula
Miķelsone

Katrīna
Miķelsone

Vizma
Butule

Sofija
Pētersone

Kristaps
Zvirbulis

Marta Agnese
Dzene

Raivis
Kalniņš

Aija
Kuklina

Mīļie draudzes locekļi!
Vasaras vidū ierastās draudzes nometnes vietā šogad aicinām jūs uz sadraudzības dienām. Tajās ar Dieva svētību piedzīvosim kopīgu laiku lekcijās, diskusijās, pārgājienos, sadraudzībā un slavēšanā. Sadraudzības dienas ir paredzētas
visām vecuma grupām un notiks klātienē, bet būs iespēja tās
vērot arī attālināti.
Sadraudzības dienas ilgs nedēļu no 25. jūlija (svētdiena)
līdz 1. augustam (svētdiena). Norises vietas būs dažādas, īpaši izvēlētas katram pasākumam – mūsu pašu baznīcā, ārpus
telpām Rīgā, kā arī brīvā dabā netālu no Rīgas.
Šīs nedēļas laikā pārdomāsim vārdus, uz ko mūs Dieva
vārds vairākkārt ir mudinājis: „Esiet nomodā!” Kā tas ir – būt
nomodā vienam pašam savā ticības ceļā? Un ko nozīmē
palikt nomodā par kādu citu? Kā šo aicinājumu izmantot
savā ticības dzīvē? Par to katru rītu varēsim dzirdēt un pārdomāt ievadlekcijā un piedzīvot citās aktivitātēs dienas garumā.
Protams, visi pasākumi un aktivitātes tiks rīkotas, ievērojot
valstī noteiktos drošības pasākumus saistībā ar vīrusa
Covid-19 izplatību.
Būsim pateicīgi, ja paturēsiet šo notikumu savās lūgšanās,
lai ar Dieva žēlastību vasaras vidū mēs varētu piedzīvot ilgi
gaidīto sadraudzību un kopā būšanu, lai stiprinātu cits citu
ticībā.
Sekojiet līdzi turpmākajai informācijai un detalizētākai pasākumu programmai Facebook lapā, draudzes interneta vietnē vai kancelejā!
Zane Bikše

RĪ G AS JĒZU S EV. LU T. D RAU DZ E S

SADRAUDZĪBAS
DIENAS
ESIET NOMODĀ!
Diskusijas • Aktivitātes • Lekcijas • Pārgājieni •
Slavēšana un pielūgsme

25. JŪLIJS – 1. AUGUSTS
V A I RĀ K I N F O RMĀ CI J A S A T RA DĪ S I E T D RAU DZE S
I N T E RN E T A V I E T N Ē U N F A C E B O O K K ONTĀ
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MĒS AUDZINĀM
PIEAUGUŠOS,
NEVIS BĒRNUS
Viņi ir septiņi. RUMBU ĢIMENE, kas ar apbrīnojamu regularitāti pilnā skaitā ir katrā dievkalpojumā. Kā novadīt ģimenes kuģi pareizā virzienā, jautājām tētim EDVĪNAM un
mammai ANTRAI.
Edgars Gertners

Ko jums nozīmē ģimene?
Edvīns: Pirms divdesmit gadiem diez
vai kāds no mums šo jautājumu sev uzdotu. Tad viss bija skaidrs – tu piedzimsti,
tev ir tēvs un māte, tad bērni. Mums ģimene nozīmē vīrieša un sievietes laulību,
un bērni ir Dieva dāvana. Būtībā ģimene
ir pamatšūna, kas veido sabiedrību.
No kurienes šis priekšstats jums ir
veidojies?
E.: Kad bērni spēlējas, viņi sadala lomas. Parasti viens ir tētis, otrs mamma
un citi – bērni. Tas nāk no ģimenes tradīcijām un pasaules uzskata, kas tiek nodots tālāk.
Kas jūs iedrošināja spert šo nopietno soli – uzņemties atbildību un veidot ģimeni?
Antra: Man nekad nav bijušas šaubas – veidot vai neveidot ģimeni. Mana
mamma un tētis nodzīvoja kopā līdz
mūža beigām. Tas noteikti bija piemērs.
E.: Zemapziņā allaž esmu domājis, ka
attiecībām vajadzētu vainagoties ar ģimenes dibināšanu. Vīriešiem ir izteiktāka
vēlme atbildēt par saviem vārdiem: ja
pasaka „jā”, tad tas arī ir „jā”! Man bija
divi jautājumi – „vai šis ir īstais laiks?” un
„vai šis ir īstais cilvēks, ar kuru būs labi
visu mūžu?”. Tolaik daudz lūdzām. Pirms
kāzām pārlasīju Salamana pamācību pēdējo nodaļu par sievu, kas dota kā dārgākā pērle. Tas man ļoti palīdzēja.
A.: Jāpiebilst, ka mēs satikāmies kā
kristieši un mūsu attiecības veidojās uz
garīga pamata, tāpēc daudzas šaubas
atkrita.
Kādas vērtības jums ģimenē ir kopīgas?
E.: Mūsu attiecības, lomas un atbildība lielā mērā balstās Dieva vārdā. Laulības pamatprincipi Bībelē vairāk vai ma4

Rumbu ģimene: (no kreisās)
Sofija, Edvīns, Justīne, Jēkabs, Evelīna, Patrīcija, Antra

zāk ir atrunāti: vecāku godāšana, vīra un
sievas loma, tas, ka vienam otrs jāmīl, ka
laulību nedrīkst pārkāpt. Kristīgā laulībā
tas ir diezgan skaidri definēts, taču domāju, ka pēc tā ilgojas un tiecas ikviens.
Ir taču dienas, kad viss neiet tik
gludi… Ko tad?
E.: Tad aptur mašīnu un kāpj ārā. Visādi jau mums ir bijis, bet Dievs allaž devis
gudrību visu izrunāt un piedot.
A.: Svētdienu dievkalpojumos ir izlīgšana. Mēs vienmēr cenšamies līdz svētdienai izlīgt.
E.: Laiks starp strīdu un izlīgšanu tagad ir īsāks nekā agrāk. Es vairs nedomāju: „Kā viņa tā varēja?” Mēs diezgan ātri
sapratām, ka viens otru neizmainīsim.
A.: Domstarpības bieži rodas no pārpratumiem, tāpēc esmu iemācījusies paskaidrot, ka mani vārdi vai rīcība, iespējams, ir pārprasti. Tā no strīda var izkļūt
ātrāk.

„M

ēs esam atzinuši,
ka pareizā mācība
ir Dieva vārds; caur to
prizmu arī skaidrojam
dzīvi.”

Jā, strīdi ir arī kristiešu ģimenēs,
taču galvenais – cik ātri tie tiek atrisināti. Vai jums bijuši kādi kuriozi strīdi,
par ko pašiem jāsmejas?
A.: Tolaik, kad mums piedzima pirmā
meita, ar ratiņiem nevarēja iekļūt sabiedriskajā transportā vai veikalā, tāpēc nolēmu, ka iegūšu autovadīšanas tiesības, lai
varu vismaz līdz jūrai aizbraukt. Kad divas reizes eksāmenā biju izgāzusies, vīrs
ņēmās mani mācīt. Tad vienā no krusto-

jumiem es teicu, ka viss, pietiek, es kāpju
ārā un uz mājām eju kājām.
E.: Bet tiesības uzreiz nolika.
A.: Jā, vīrs man iemācīja braukt.
E.: Citi strīdi man prātā nenāk. Es ātri
aizmirstu.
Jā, tā ir laba īpašība. Kāda ir jūsu
attieksme pret seno dzimtas modeli,
kad zem viena jumta dzīvoja vairākas
paaudzes?
E.: Vērtības, iespējams, ir mainījušās,
taču mums vienmēr labāk paticis tāds
modelis, ka pēc laulībām bērni no vecākiem nošķiras. Dzīvojot kopā, plaisa
starp bērniem un vecākiem var rasties
lielāka nekā tad, ja katrs dzīvo savu dzīvi.
Dzīvojot zem viena jumta plašākā saimē,
var daudz ko iemācīties – pieņemt un iemīlēt vairāk atšķirīgu cilvēku –, tomēr
mums labāks šķiet modelis, ka bērni pēc
laulībām dzīvo atsevišķi un ir mazāk pakļauti vecāku pamācībām.
A.: Mūsu omīte dzīvo mums kaimiņos.
Priecājamies, ka esam blakus. Pateicoties viņai, mums ir arī dārzs.
E.: Bērnu un vecvecāku attiecības ir
ļoti svarīgas. Vecie ar jaunajiem daudzās
lietās ir uz viena viļņa – iet kopā ārā, stāda redīsiņus. Vecvecākiem ir savas intereses un runas, kurās bērni ieklausās un
mācās. Vecvecāki nodod mazbērniem
senākus priekšstatus par pasauli. Pašlaik
mēs esam patērētāju sabiedrība, un es
nevarētu, piemēram, izstāstīt, kā bija
kara laikā un ko nozīmē taupīt.
Kur jūs smēlāties gudrību bērnu audzināšanā?
E.: Tāpat kā bērniem ir dots kāds
īpašs aicinājums, arī vecāki tiek iedoti
tādi, kas spēs nodrošināt visu nepieciešamo, lai šo Dieva doto aicinājumu piepildītu. Nav jau viena pareizā veida, kā

audzināt bērnu. Katram uz zemes ir sava
sūtība un nepieciešami savi audzinātāji.
Mēs esam atzinuši, ka pareizā mācība ir
Dieva vārds; caur to prizmu arī skaidrojam dzīvi. Attiecībā uz izglītību liekam
bērniem aizdomāties, lai zināšanu trūkums kādā jomā netraucētu tālākām izvēlēm.
Kur ir robeža, kad bērns vecāku pamācībām var iebilst?
E.: Pirmajā klasē bērns diez vai teiks,
ka nemācīsies matemātiku. Paiet laiks,
kamēr līdz tam nonāk. Vienmēr jau var
pajautāt bērnam, kāds ir viņa plāns, piemēram, dzīvojot bez matemātikas? Mēs
jau audzinām pieaugušos, nevis bērnus.
A.: Mēs bērniem ļaujam izteikties, un
mums patīk, ka viņiem ir savs viedoklis.
Tā mums ir bijušas vairākas sarunas, kāpēc, piemēram, citi kaut ko drīkst, bet
mēs tā nedarām. Tas ir brīnišķīgi, ka varam izrunāties un ļaut izdarīt izvēli pašam bērnam.
Bet kā bērni jūtas divās dažādās
pasaulēs – mājās, kur ir vieni likumi,
un skolā, kur ir citas vērtības?
A.: Par šo jautājumu es uztraucos
vienmēr, kad bērni sāk iet skolā, taču līdz
šim viņi klases kolektīvā ir iekļāvušies
viegli un viņu viedoklis tiek ņemts vērā.
Mūsdienās var novērot, ka daudzus
bērnus audzina, piemēram, sociālie
tīkli. Vai ir kāda lieta vai tehnoloģija,
kas bērnam var aizstāt tēti un mammu?
E.: Elkdievība, protams, pastāv. Reiz
jaunākā meita uz pāris dienām bija ciemos pie draugiem un pēc atgriešanās sacīja: „Jā, tur es varēju telefonā un datorā
„sēdēt”. Tur bija labi.” Taču tas ātri pārgāja. Neviens no mūsu ģimenes nav sociālajos tīklos. Mūsu attieksme ir piesardzīga. Tas attiecināms ne tikai uz bērniem,
bet arī pašiem uz sevi, jo kārdinājums internetā aizsēdēties un aizskatīties, kur
nevajag, ir ļoti liels. Pēc tā visa paliek nomākta gara sajūta.
Kā kļūt par labiem vecākiem?
E.: Neesmu lasījis nevienu grāmatu
par bērnu audzināšanu un pret kursiem
izturos diezgan skeptiski. Iespējams, ka
es nemaz nemāku viņus audzināt. Brīžiem liekas, ka Dievs man ir uzticējis bērnus, kurus nemaz nevajag īpaši daudz
audzināt. Atslēga droši vien ir sarunas un
piemērs. Viņi jau skatās uz rīcību, nevis
klausās vārdos. Ja pieaugušais savu dzīvi
ir sakārtojis, bērns to var salīdzināt ar ci-

tiem un izdarīt secinājumus, ko saglabāt
A.: Draugi smejas, ka brīdī, kad bērni
savā dzīvē. Var jau būt, ka mums vēl krībūs lieli, mums būs jāsāk auklēt pirmie
zes nāks.
mazbērni. Mani tas apmierina. Es vēlos
A.: Man šķiet, ka bērnam vienmēr ir
būt vecmāmiņa un auklēt mazbērniņus.
jāsajūt mīlestība. Ar to var ļoti daudz ko
E.: Kad apprecējāmies, mēs trīs gadus
iedot un arī iegūt. Ja mēs bērnam dodam baudījām laulību. Tas bija apzināts lēmīlestību, viņš iemācās dot to tālāk.
mums dzīvot tikai sev.
E.: Pirmajiem bērniem es vakarā paA.: Tas bija labs laiks.
gulēju blakus līdz diviem gadiem. Tagad
E.: Bet tā vairs nebūs.
Sofijai ir seši un es joprojām
reizēm paguļu viņai blakus.
Mēs kā vecāki arī topam ar laiēs bērniem ļaujam izteikties,
ku.
un mums patīk, ka viņiem
A.: Mums ir pieci bērni, un
visi ir pilnīgi atšķirīgi. Dievs katir savs viedoklis. Tā mums ir
rā bērnā ir ielicis viņa personībijušas vairākas sarunas, kāpēc,
bu, un mūsu uzdevums ir viņus
piemēram, citi kaut ko drīkst, bet
atbalstīt.
Vai tas nozīmē, ka audzimēs tā nedarām.”
nāt bērnus pašplūsmā?
A.: Nē, mēs laikam skaitāmies tie stingrie vecāki. Mājās ir savi noJa šodien jums būtu iespēja satikt
teikumi. Piemēram, katram bērnam ir
Jēzu Kristu, ko jūs Viņam pateiktu par
savi pienākumi. Jau vairākus gadus veisaviem bērniem?
dojam sarakstu, kas katram pa nedēļu ir
A.: Mēs noteikti pateiktos, ka viņi
jāizdara. Pārsvarā tas saistās ar mājas
mums ir uzticēti, un palūgtu, lai Viņš pietīrīšanu. Sākumā bija jāatgādina un jāņem bērnus savā valstībā.
velk ķeksīši, bet tagad visi savus darbiKā iemācīt bērniem ticēt?
ņus zina un Jaungadā par padarīto saE.: Mūsu draudzē ir ļoti laba Svētdieņem balviņas.
nas skola. Jau pēc pirmajām reizēm
Jums ir pieci bērni – ar katru ir jāpa- mūsu jaunākie bērni turp burtiski rāvās.
runā. Jāpaspēj arī atpūsties. Kur jūs
Mums ir pārliecība, ka svētdienās bērņemat laiku?
niem ir jāpiedalās dievkalpojumā. Tie
A.: Ja bērnam tiek veltīta nedalīta uzbērni, kuri iet uz baznīcu, manuprāt, lamanība, reizēm pietiek ar 10 minūtēm
bāk uztver sakramenta būtību. Priecājadienā. Protams, bērni ir dažādi un kādam mies, ka Svētdienas skola nav dievkalpovajag arī vairāk. Cenšamies cits cita nojuma laikā.
skaņojumu pamanīt, un to jau uzreiz jūt,
Kā panākat to, lai visi septiņi paja ir kāda negācija. Tad apsēžamies un
spētu uz dievkalpojumu?
parunājamies.
E.: Mūsu bērni uz rokas pirkstiem vaE.: Mums mājās nav televizora. Tad
rētu saskaitīt tās svētdienas, kad viņi
laiks bērniem un sarunām atrodas.
savā mūžā nav bijuši baznīcā. Tad ir grūti
Tas kādam var izklausīties drastisnebūt. Mums tas ir kā rituāls – katrs zina,
ki. Taču no otras puses – jūsu ģimenē
cikos celties un cikos mēs izbraucam.
nav situācijas, kad iedod bērnam teleA.: Pēdējā laikā ļoti palīdz monitors
fonu, lai bērns netraucē.
pie baznīcas durvīm. Mums arī nepatīk
A.: Mūsu ģimenē viedtelefons bērnam kavēt, un to mācām bērniem. Ierodamies
tiek dots tikai no piektās klases, pastālaicīgāk, lai pirms dievkalpojuma norimvīgs interneta pieslēgums – no astotās
tu.
klases.
Ko jūs novēlat šīs sarunas lasītāE.: Iedot telefonu un par bērnu aizjiem?
mirst – tas ir viegli tikai sākumā. Laiks,
E.: Novēlam katram sajust un piedzīkad ieliki bērnus internetā un noņēmi no
vot mīlestību ģimenē. Katrs ģimenes losevis, noteikti atspēlēsies, piemēram, kā
ceklis ir Dieva dots – tā pret tuvāko arī
uzvedības vai uzmanības problēmas.
izturieties! Nekrājiet sevī sāpes un strīVai esat domājuši par laiku, kad
dus, pavadiet kopā laiku un centieties
bērni izaugs lieli un atkal sāksies jūsu
visu izrunāt! Esiet atklāti par to, kā jūtaprivātā dzīve?
ties. Pieskatiet cits citu!

„M
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KO PAR TO
SAKA BĪBELE...

Dieva plāns
laimīgai
ģimenei
Pavasaris ir laiks, kad domājam par
ģimeni un esam pateicīgi Dievam par
savu māmiņu un pārējiem ģimenes locekļiem, kurus Dievs mums ir dāvājis.
Visi vēlas laimīgas mājas, un lielākā daļa
cilvēku vēlas, lai viņu mājvieta būtu jēgpilna, ne tikai vieta, kas apmierina mū
su pašu ikdienas vajadzības. Mēs vēlamies mājas, kurās katrs cilvēks var uz
ziedēt, nev is novīst. Mājas, kurās valda
cieņa, nevis nepārtraukta nicināšana.
Mājas ar smiekliem, nevis rūgtumu. Mājas, kuras varam saukt par miera ostu,
nevis karalauku. Mājas, kurās notiek personiskas sarunas un ir vienotība.
Jau pašā sākumā Dievs izveidoja laulību un ģimeni ar konkrētu mērķi. Pirmās Mozus grāmatas 1. un 2. nodaļā mēs
redzam, ka Dievs radīja pasauli un par
katru radīto lietu teica, ka tā ir laba. Saule un mēness, ko Viņš radīja, bija labi.
Zaļā zāle – laba. Zvēri – labi. Viss bija
labs. „Un Kungs Dievs teica: „Nav labi būt
cilvēkam vienam, es darīšu viņam palīgu,
kas būs tam līdzās.” (1Moz 2:18) Šī ir pirmā reize, kad Dievs teica, ka kaut kas
Viņa radībā nav labs. Pēc Dieva plāna cilvēkam bija nepieciešams kompanjons,
kāds, kurš dzīvotu kopā ar viņu, kāds,
kurš īstenotu Dieva plānu kopā ar viņu.
Tāpēc Dievs no Ādama ķermeņa izveidoja sievieti un pieveda viņu pie vīrieša
(1Moz 2:21–22).
Metjū Henrijs ir teicis: „Viņa nav izveidota no viņa galvas, lai būtu pārāka, kā
arī ne no viņa kājām, lai viņš viņu mīdītu,
bet gan no viņa sāniem, lai būtu vienlīdzīga ar viņu, zem viņa rokas, lai tiktu pasargāta, un pie sirds, lai tiktu mīlēta.”
Dieva plāns vīram un sievai bija, apvienojoties laulībā, izveidot savu, citu, ģimeni.
„Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un
6

pieķersies savai sievai, un viņi būs viena
miesa.” (1Moz 2:24) Pāra attiecībām bija
jābūt primārajām, svarīgākām par visām
pārējām cilvēku attiecībām, arī attiecībām ar vecākiem.
Laulības mērķis pilnībā tika atklāts tikai pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās
un baznīcas dibināšanas. Pāvils saka: „Šis
noslēpums [laulība] ir liels; te es runāju
par Kristu un draudzi” (Ef 5:32). Mūsdienās cilvēka galvenais mērķis ir atrast
kādu, kurš viņu var papildināt un darīt
laimīgu. Šādā veidā laulība kļūst par pašmērķi. Tomēr Bībele māca, ka Dievs laulību izveidoja nevis kā pašmērķi, bet gan
kā līdzekli mērķa sasniegšanai. Nepārprotami, personiskais prieks un seksuālā
bauda ir daļa no Dieva plāna attiecībā
uz labu laulību, bet Dieva mērķis laulībai
ar to nebeidzas. Viņš laulību radīja, lai
parādītu kādu lielāku realitāti: laulība ir
tas redzamais attēls uz zemes, kas parāda Kristus mīlestību uz draudzi un draudzes mīlestību uz Kristu.
Kāds tad ir šis attēls, ko cilvēki var redzēt? „Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā: jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā
Kristus ir draudzes galva, pats būdams
savas miesas Pestītājs; kā draudze visās
lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas
vīriem. Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat
kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats
sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās
godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīga – svētu un nevainojamu.” (Ef 5:21–27) Dievs paredzēja vīram atspoguļot Kristus mīlestību uz
draudzi. Un Dievs paredzēja sievai atspoguļot draudzes mīlestību uz Kristu.
Bībelē ir teikts: „Vīrs ir sievas galva,
tāpat kā Kristus ir draudzes galva.” Lai
labāk saprastu, kādam vīram ir jābūt, jājautā: ko Kristum nozīmē būt savas draudzes galvai? Vēstule efeziešiem sniedz
atbildi arī uz to. Kristus savu draudzi mīl,
Viņš sevi atdod tās labā, lai tā kļūtu svēta, šķīsta un lai Viņš to varētu stādīt sev
blakus nevainojamu un svētu (Ef 5:25–
27). Kristus kā draudzes galva draudzes
labā atdod sevi visu. Viņš ir atbildīgs par
draudzes skaistumu, svētumu, un Viņš
pat ir atdevis savu dzīvību, lai tas tā varētu notikt. Tāds ir arī Dieva plāns vīriem –
vīram jābūt gatavam sievas labā atdot

visu un jābūt sievas galvai, lai pasaule,
redzot vīra pašaizliedzīgo mīlestību uz
sievu, tajā redzētu Kristus mīlestību uz
saviem cilvēkiem.
„Kā draudze visās lietās pakļaujas
Kristum, tāpat arī sievas vīriem” (Ef 5:24).
Domāju, ka lielai daļai cilvēku mūsdienās
šie vārdi liekas vecmodīgi un pat aizskaroši, īpaši jau vārdi par to, ka sievietei jāpakļaujas vīrietim. Ir cilvēki, kas domā,
ka pakļaujoties tiek pazemināta sievietes
vērtība vai statuss. Ja tā ir taisnība, ka
pakļaušanās princips sievieti pazemina,
jāsaka, ka tikpat pazemināti ir visi, jo pakļaušanās princips, kas 22. un 24. pantā
ir attiecināts uz sievieti, ir aizgūts no
21. panta, kur tas ir attiecināts uz katru
kristieti. Visiem kristiešiem ir jāpakļaujas
cits citam. Mums ir jādzīvo pazemīgi, uzskatot sevi par mazāk svarīgiem nekā
otrs, jākalpo citiem un katru dienu jānomirst sev, lai mēs varētu dzīvot otra labā.
Attiecībā uz cilvēka vērtību un cieņu
Dievs ir ļoti skaidri parādījis, ka vīrietis
un sieviete tika radīti vienādi. Pakļaušanās nenozīmē otra cilvēka dzīves vērtības pazemināšanu. Pakļauties Bībeles
skatījumā nozīmē vērtēt otru augstāk un
paklausīt otram mīlestībā.
Mēs to ļoti skaidri redzam Trīsvienībā,
kurā ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs
Svētais Gars. Viņi visi ir vienādi pielūdzami, un neviens nav pārāks par otru, tomēr Dēls pakļaujas Tēvam un Viņa plānam (Jņ 4:34, Lk 22:42). Kādā citā vietā
pat ir skaidri pateikts, ka Tēvs ir galva
Kristum: „Es gribu, lai jūs zinātu, ka ikviena vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir
vīrs, un Kristus galva ir Dievs.” (1Kor 11:3)
Dēls labprātīgi un priecīgi mīlestībā pakļaujas Tēvam. Šis ir tas, ko Bībele mums
rāda, kad runā par draudzes pakļaušanos Kristum. Tas nav nekas slikts, tieši
otrādi – tas ir brīnišķīgi, jo Kristus draudzi mīl, Viņš par to rūpējas un to pasargā. Draudze labprāt pakļaujas Kristus vadībai un rūpēm. Dievs aicina sievas
pakļauties saviem mīlošajiem vīriem, kas
ir gatavi sievas labā darīt visu. Ar šādu
laulības attēlu uz šīs zemes Dievs vēlas
cilvēkiem parādīt, ka sekot Viņam un pakļauties Viņa vadībai nav nekas šausmīgs
un nomācošs, tieši pretēji – tas dod prieku, drošību un mieru. Laulību Dievs ieplānoja un izveidoja ar konkrētu mērķi,
proti, lai šai pasaulei ļoti uzskatāmi parādītu Evaņģēliju.

Laulība starp vīrieti un sievieti ir tā
vide, kur viņi var īstenot viņiem doto Dieva uzdevumu – augļoties un vairoties
(1Moz 1:28). Bērni ir Dieva dota svētība
(Ps 127:3–5), kas liecina par Viņa mīlestību. Bērni ir Dieva labestības apliecinājums, Viņa dāvana. Kaut arī bērni pieder
Dievam, viņi tiek sūtīti, lai bagātinātu mūsu
dzīvi un padarītu to pilnvērtīgu. Tomēr
šīm svētībām līdzi nāk arī atbildība. Vecāku uzdevums ir bērnus audzināt dievbijībā (Ef 6:4, Sak 22:6, 5Moz 6:6–7 u. c.).
Viens no svarīgākajiem ģimenes mērķiem ir piepildīt zemi ar dievbijīgiem,
morāli nobriedušiem, emocionāli stabiliem, Svētā Gara piepildītiem, Dievu pielūdzošiem jauniešiem, kuri savukārt darīs to pašu pēc tam, kad paši kļūs par
vecākiem. Dievs vēlas, lai vecāki savos
bērnos veidotu raksturu un dievbijīgu
garu.
Savukārt bērnu pienākums ģimenē ir
vecākiem paklausīt (Ef 6:1, 2Moz 20:12).
Vecāki ir pirmā autoritāte bērna dzīvē.
Bērna pirmā pieredze ar cilvēku, kuram
ir autoritāte, noteiks to, kā viņš vēlāk dzīvē uztvers citus cilvēkus ar autoritāti un
kā pret viņiem izturēsies. Ja pirmajos dzīves gados bērns piedzīvo pozitīvu vecāku
autoritāti, tad, visticamāk, arī vēlāk dzīvē
viņam izveidosies cieņa un pozitīva attieksme pret citām autoritātēm. Iemācot
bērnam paklausību, vecāki iemāca arī
paškontroli un citu cilvēku interešu ievērošanu. Paškontrole un citu cilvēku interešu ievērošana ir ļoti svarīgas, lai bērns
spētu saprasties ar citiem. Paškontrole ir
visas mācīšanās pamatprasme.
Mācoties paklausību vecākiem, bērns

mācās arī paklausību Dievam. Vecāki ir
pirmie, kas iemāca, ka rīcībai ir sekas.
Nepaklausība nes sodu, paklausība –
svētību. Bērnam, kurš nemācīsies izpildīt
norādījumus, ko dod vecāki, kurus viņš
fiziski var redzēt un kuriem var pieskarties, vēlāk būs daudz grūtāk paklausīt
Dievam, kuru viņš fiziski nevar redzēt un
kuram nevar pieskarties. Vecajā Derībā
nepaklausība vecākiem tiek ļoti stingri
sodīta (2Moz 21:15, Sak 30:17), un arī Jaunās Derības autori to nosoda (2Tim 3:2).
Ja sabiedrībā valdītu nepaklausība vecākiem, tad nebūtu vairs cieņas pret autoritāti un valdītu haoss.
Kad bērna un vecāku attiecības izjūk,
tas ietekmē arī pārējo sabiedrību. Skatoties uz mūsdienu pasauli, diemžēl jāsecina, ka to raksturo aizvien pieaugošs autoritātes trūkums. Bērni vairs neklausa
vecākiem, skolēni neciena skolotājus,
darbinieki negodā darba devējus, un
daudzi noliedz Dieva autoritāti. Ģimene
ir tā Dieva veidotā vieta, kur bērns var
mācīties paklausību vecākiem un līdz ar
to arī paklausību un sekošanu Dievam.
Pašreizējā realitāte lielākajā daļā ģimeņu
gan draudzēs, gan pārējā sabiedrībā ir
tāda, ka Bībelē aprakstītajam Dieva ģimenes modelim mēs neatbilstam. Starp
vīru un sievu notiek cīņas, kas viņus šķir.
Darba prasības vecākiem neļauj pietiekami daudz laika atvēlēt bērnu audzināšanai. Ir daudz jaukto ģimeņu un vienvecāka ģimeņu, ir ģimenes, kurās nepārtraukti notiek strīdi, ir ģimenes, kurās
vecāki bērnus grib, bet tie netiek doti, un
ir neskaitāmi citi veidi, kā mūsu ģimenes
Bībeles dotajam modelim neatbilst.

Novirze no Dieva radītā perfektā
plāna un ģimenes modeļa ir sekas
tam, kas notika Ēdenes dārzā (1Moz 3).
Ideālā ģimene diemžēl nav nevienam,
jo mēs visi dzīvojam kritušā pasaulē,
bet cik brīnišķīgi, ka Dievs caur Jēzu
Kristu mūsu ģimenēm dod cerību! Vispirms jau Viņš vienmēr dod jaunu sākumu. Nekad nav par vēlu sākt ģimenē
kādu jaunu tradīciju vai mainīt to, kas
nav pēc Dieva prāta. Otrkārt, tās ģimenes – lai cik nepilnīgas tās arī nebūtu –,
kas sevi uztic Dievam un Viņam seko,
Dievs lieto, lai nestu svētību šajā
zemē. Un, treškārt, caur Jēzu Kristu
Viņš mūs ieved vēl kādā ģimenē – Dieva bērnu ģimenē (Jņ 1:12–13).
Kad mēs piedzimstam fiziski, mēs
esam piedzimuši fiziskā ģimenē, bet,
kad atdzimstam no augšienes, mēs
piedzimstam garīgā ģimenē – tiekam
uzņemti Dieva ģimenē (Rm 8:15). Kad
nonākam Dieva ģimenē, Dievs kļūst
par mūsu Tēvu un Jēzus par mūsu brāli. Tie, kas savā dzīvē nav piedzīvojuši
labas ģimenes piemēru, Dieva ģimenē
var piedzīvot sadraudzību, kopību un
mīlestību gan ar citiem kristiešiem
(brāļiem un māsām Kristū), gan arī ar
Dievu, mūsu Tēvu, un Jēzu Kristu. Šīs
ģimenes raksturīgākā iezīme ir mīlestība citam uz citu (Jņ 13:34–35).
Ģimene ir svarīgākais cilvēces pamatelements, tāpēc tā ir jākopj un jāsargā. Ģimene ir Dieva plānota un radīta, lai pasaulei parādītu Dieva
mīlestību uz cilvēci. Ģimene ir vieta,
kur tiek audzināta nākamā paaudze,
kas mīlestību uz Dievu un cilvēkiem
šajā pasaulē nesīs tālāk.
Helēne Saleniece

J a utã

j um i
p ã rdom ã m

Nosauciet trīs lietas, ko cilvēki varētu iemācīties un uzzināt par Dievu,
nedēļu uzturoties jūsu ģimenē.
Kas ir nepieciešams, lai izveidotu stipru ģimeni?
Kas jūsu ģimenei būtu jāmaina, lai Dievs to varētu labāk lietot
saviem mērķiem?
7

IESVĒTĪTI

SVEICAM MAIJĀ

Signija Bleidele
Andis Bleidelis
Andris Žiganovs
Madara Žiganova
Paula Miķelsone
Katrīna Miķelsone
Vizma Butule
Sofija Pētersone
Kristaps Zvirbulis
Marta Agnese Dzene
Raivis Kalniņš
Aija Kuklina

Ludmila Sommere
Roberts Pudže
Ināra-Rita Norkus
Ingrīda Mazroce
Ārija Volmane
Ināra Balode
Aina Ansone
Brigita Krasta
Maiga Savicka
Ināra Suveizda
Ginta Kalniņa
Māris Pētersons
Inguna Puķīte
Ivo Čodars
Kristiāna Puniņa
Edgars Iluss
Zane Prēdele

KRISTĪTI
Izabella Žiganova
Andris Žiganovs
Signija Bleidele
Andis Bleidelis
Gabriela Anna Lukstiņa

SVEICAM JŪNIJĀ

2021. GADA MARTA UN APRĪĻA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi
(Diakonijai, Svētdienas skolai, remontam u. c.)
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Kolektes
Ieņēmumi no zemes nomas
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
Ieņēmumi no grāmatu galda
Kazuālijas
KOPĀ

11995
5485
4660
1590
635
110
40
24515

Izdevumi, EUR:
Algas par februāri un martu (9 cilvēki)
Nodokļi
Granulu iegāde vietējai apkurei
Maksājums LELB
Grāmatvedības pakalpojumi (februāris, marts)
Citi izdevumi
Grāmatu iegāde
Elektrība
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Saimniecības un kancelejas preces
Video un skaņas tehnikas iegāde
Degviela, transporta izdevumi
Nozaru darbs (Svētdienas skola, koris)
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai
„Rīgas ūdens”
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
Atkritumu izvešana
Pasta izdevumi
Reprezentācijas izdevumi
Bankas komisijas maksa
„Rīgas siltums” (februāris, marts)
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
Apsardzes firmas pakalpojumi
KOPĀ

8680
5420
1690
800
580
475
305
280
205
205
145
100
90
90
75
60
50
45
40
25
20
20
20
20
19440

Ērika Ābele
Ausma Ilona Vecvagare
Benita Ziediņa
Fanija Svilpe
Ārija Šāvēja
Laima Stepanoviča
Ženija Kļaviņa
Ārija Ināra Tiesniece
Viestarts Krasts
Skaidrīte Kumpiņa
Lilita Īrisa Kalnāre
Pauls Caune
Ināra Veinberga
Daina Upīte
Baiba Fogelsone
Inta Baškova
Biruta Zamuele
Dace Martinsone-Lukevica
Antra Rumba
Dace Valdemāre
Jānis Upītis
Kristīne Puriņa
Ieva Krasovska
Viola Miķelsone
Mārtiņš Spriņģis
Agita Dimante-Paskeviča
Ronalds Akmentiņš

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Intaru un Ēriku
Jonīšus ar dēliņa Jāņa Eduarda
piedzimšanu.

MŪŽĪBĀ
Austra Jarašūnaite
Ilona Jance
Baiba Krogzeme
Harijs Pauls Martinsons

Draudzes locekļu zināšanai!
Vēlreiz atgādinām, ka sakarā ar Fizisko datu
apstrādes likumu, kas stājās spēkā 2018. gada
5. jūlijā, izdevumā „Jēzus Draudzes Dzīve”
vairs netiek publiskoti jubilāru personas dati –
dzimšanas dienas datums un gadu skaits.
Tāpat kā līdz šim draudzes locekļi tiek apsveikti, sākot no 40 gadu vecuma, apaļās un
pusapaļās jubilejās. Sākot no 80 gadu vecuma, tiek apsveikti visi jubilāri.
Paldies par sapratni.
„Jēzus Draudzes Dzīves” redkolēģija

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc
dievkalpojumiem.
Intars Jonītis – tel. 29440025,
e-pasts: intars.jonitis@gmail.com
Reinis Bikše – tel. 26899309,
e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
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
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas
mantas dievkalpojumu un 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 istaba
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)
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985,
Luminor Bank, RIKOLV2X

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 300 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece

Korektore: Inguna Puķīte

Maketētāja: Gundega Krūtmane

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Reinis Bikše, Agita Jirgensena, Edīte Lūse, Edgars Gertners, Helēne Saleniece, Laima Roze

