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„.. mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” (Mt 22:39)
Bībeles atklāsmē balstītā izpratne par cilvēku ļauj mums
skaidri ieraudzīt to, ka esam radīti dzīvei divējādās attiecībās.
Pirmā un svarīgākā mūsu attiecību dimensija ir attiecības ar
Dievu, kur Dievs ir Radītājs, bet mēs, cilvēki, – Viņa radība. Tas
nozīmē, ka viss, kas cilvēks ir, viss, kas viņam ir dāvāts un uzticēts, ir paša Dieva dots un mēs katrs esam šie Dieva dāvanu
saņēmēji. Savukārt otra attiecību dimensija ir mūsu attiecības
ar radību, jo Dievs cilvēku ir radījis ne vien sadraudzībai ar
Sevi, bet mums ir doti arī noteikti pienākumi, ko Radītājs mums
ir uzticējis. Tātad pēc Dieva labā nodoma būt cilvēkam nozīmē
mācīties harmoniski dzīvot nevis tikai vienā, bet abās šajās
dimensijās vienlaikus – attiecībās ar Dievu kā priecīgiem saņēmējiem un attiecībās ar radību kā priecīgiem devējiem.
Domājot par cilvēka dzīvi šo divējādo attiecību kontekstā,
aktuāls ir jautājums: kā mums jādzīvo šajās attiecībās ar Dieva
radību jeb attiecībās ar savu tuvāko? Dieva dotā pavēle attiecībām ar tuvāko ir ļoti konkrēta: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.”
To, kā šo Dieva pavēli īstenot nevis vārdos, bet dzīvē, lieliski
paskaidrojis Mārtiņš Luters slavenajā mācībā par cilvēku aicinājumu. Kā zināms, Lutera laikā baznīcā un sabiedrībā valdīja
uzskats, ka ir divu veidu aicinājumi. Vieni bija t. s. Dievam tīkamie un svētie aicinājumi, piemēram, priesterība un mūku kārta, bet otri – vienkāršie un Dieva acīs nenozīmīgie aicinājumi,
tādi kā vīrs un sieva, tēvs un māte, ārsts, skolotājs u. tml.
Kategoriski noraidīdams šādu nebiblisku dalījumu, Luters,
lūkodamies uz paša Dieva cilvēcei dotajiem uzdevumiem, kas
atklāti radīšanas stāstā, noformulēja citu – Svētajos Rakstos

balstītu – mācību par aicinājumu. Attiecinot to uz mūsdienām,
var sacīt, ka Luters runā par pieciem aicinājuma līmeņiem: ģimene, izglītība, ekonomiskās aktivitātes, valsts un Baznīca. No
tā izriet, ka cilvēkam vienlaikus ir daudzi un dažādi aicinājumi.
Kā šādi aicinājuma piemēri izglītībā un ekonomikā ir skolēns,
students, skolotājs, darba devējs, darba ņēmējs utt. Valsts līmenī tas ir pilsonis, ierēdnis, policists, prezidents utt. Baznīcā –
Dieva bērns, draudzes loceklis, svētdienas skolas skolotājs, mācītājs utt.
Luters īpaši izceļ arī tos aicinājumus, kuros mēs esam sevišķi svarīgi, pat neaizvietojami. Tā, piemēram, ģimenē neaizvietojami ir vīrs un sieva, kā arī tēvs un māte saviem bērniem un
bērni saviem vecākiem. Tātad kalpošanai tuvākajam ģimenē –
kā laulātajiem draugiem, kā brāļiem un māsām, kā vecākiem
un kā bērniem – ir jābūt mūsu augstākajai prioritātei.
Lūk, ko saskaņā ar šo Lutera Svētajos Rakstos balstīto mācību par aicinājumu nozīmē dzīvot kristīgu, Dievam tīkamu dzīvi
un patiesi kalpot savam tuvākajam. Izrādās, ka Dieva acīs ir
vērtīgs ikviens aicinājums, ikviens darbs un ikviena kalpošana,
kurā mēs ticībā uz Viņu, sevi apzinādamies kā saņēmējus, mīlestībā darām labu savam tuvākajam.
Patiesi, kā tas redzams no radīšanas stāsta, cilvēks ir radīts,
lai darbotos šajos dažādajos aicinājumos un visu darītu, kalpojot tuvākajam sava Radītāja līdzībā. Darbs ir labs, jo grēka sekas ir nevis darbs, bet gan nepatika pret darbu.
Kristū
mācītājs Intars

M

ans ceļš kopā ar Dievu iesākās negaidīti – strauji un ļoti
skaisti! Liekas, pašai neapzinoties, Dievs manu sirdi jau bija sagatavojis tam brīdim, kad Jēzus mani sastapa un ietērpa mani Viņa žēlastībā un
piedošanā.
Kaut arī man ir sievišķīgi spītīgs raksturs, ātri vien sapratu un sirdī sajutu,
ka manī ir tik daudz, ko likt Dieva priekšā un tur atstāt. Uzticoties Dieva vadībai, mums lielā mērā ir jāaizliedz sevi un
jāļaujas šīm pārmaiņām, kas mūsos tiek
veiktas. Arvien mana lūgšana skan:
„Dievs, maini manu sirdi!” Mums jānotic, ka mūsu ķermenis ir Svētā Gara
templis, un jāļauj Viņam mūsos darboties.
Dievs ir vadījis tik brīnišķīgi! Esmu saņēmusi nepelnīti daudz – jau sākot ar
ticības dāvanu. Manuprāt, ticības dāvana jau ir lielākā dāvana aiz Jēzus, ko no
Dieva esam saņēmuši. Jau sava ticības
ceļa sākumā šo dāvanu brīnišķi piedzīvojusi, es neesmu šaubījusies, vai uzticēties Dieva vadībai savā dzīvē, vai paklausīt Viņa aicinājumam. Varu patiesu
sirdi teikt, ka nav nekā drošāka kā ceļš
kopā ar Jēzu. Mana ticības ceļa sākumā
man blakus bija brīnišķīgi cilvēki, caur
kuriem Dievs pie manis darbojās, un
esmu sastapusi Jēzu – vienīgo patieso
ceļu. „ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur
Mani.” (Jņ 14:6)
Pirms gandrīz sešiem gadiem,
2015. gada 4. septembrī, teicu
„jā” vārdu savam vīram Reinim, kurš tagad jau ir Jēzus
draudzes mācītājs. Viņš tikko bija pabeidzis studijas
Lutera akadēmijā, un Latvijas evaņģēliski luteriskā
Baznīca mūs sūtīja kalpot
uz Lubānu un Cesvaini. Vēl
šodien atceros, kā savā tā
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laika darbavietā, datorā atvērusi Google
Maps, skatījos vietu Lubānā, kas mums
sarūpēta dzīvošanai, – Lubānas Mācītājmuižu. Google Maps neved tālāk par ielas galu, kur atrodas autoserviss. Mācītājmuižas ēku un skaisto vietu pie upes
nemaz neredz. Pirmais iespaids nebija
iepriecinošs, bet sirdī bija paļāvība uz
Dievu un miers, ka tas ir Viņa aicinājums, tāpēc mēs paklausījām un ticībā
devāmies turp.
Pirmajos mēnešos ik nedēļas nogali
braucām uz Lubānu un Cesvaini – dzīvojām Lubānas Sociālā dienesta krīzes istabiņā. Atceros, ka vecākais dēls Adrians par to ļoti priecājās – kur vēl labāk
kā visiem vienā istabiņā! Bet pirmie
mūsu kā ģimenes Ziemassvētki tika sagaidīti jaunajā dzīvesvietā – Lubānas
Mācītājmuižā. Laiks krīzes istabiņā bija
par svētību, jo tas uz jauno dzīvesvietu
lika raudzīties ar ilgām un prieku un novērtēt, ka mums ir guļamistaba, virtuve
un viss, kas nepieciešams. Gan draudzes, gan pilsētas kopumā mūs uzņēma
ar lielu mīlestību un rūpēm. Es pilnīgi
droši zinu: Dievs bija sūtījis savus eņģeļus, kas mums sataisa vietu. „Redzi, Es
sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā,
ko Es tev esmu sataisījis.” (2Moz 23:20)
Atskatoties uz laiku, kas kalpots Lubānā un Cesvainē, varu teikt – tā bija liela svētība un ieguvums. Tur mēs izaugām un pieaugām kā ģimene un, lai arī
bieži bija skumji, ka blakus nav tuvinieku, domāju – arī tas bija Dieva plāns, lai
mēs uzņemtos pilnu atbildību viens par
otru arī grūtos brīžos, kad ir dažādas
kalpošanas un vienmēr līdzās dažādu
vecumu bērni. „Jēzus teica: „Patiesi Es
jums saku: neviena nav, kas atstājis
namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai
tēvu, vai bērnus, vai tīrumus Manis un
evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi
jau šinī laikā namus un brāļus, un mā-

sas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām,
un nākošā laikā mūžīgu dzīvību.” (Mk 10:29–30) Kalpojot Lubānā un Cesvainē, to patiesi
piedzīvojām – ieguvām gan tēvus un mātes, gan brāļus un māsas ticībā, kuri mūsu ģimeni atbalstīja,
iedrošināja un stiprināja.
Šī gada sākumā izskanēja aicinājums
doties kalpot uz Rīgas Jēzus draudzi. Arī
to pilnībā likām Dieva rokās, un bija
pārliecība, ka Viņš vadīs arī tālāk. Protams, Jēzus draudze mums abiem ir īpaša – tur es sāku savu ticības ceļu, tur
mēs ar Reini satikāmies un laulājāmies
un, protams, Reinis šajā draudzē ir uzaudzis un veidojies par tādu vīru, kāds
viņš ir tagad. Tomēr tas bija izaicinājumu un pārdomu pilns lēmums: vai tiešām šis ir Dieva prāts un Viņa izvēlēts
ceļš mums. Šī gada laikā, kārtojot lietas
ar kalpošanas vietas maiņu, esam jutuši
īpašu Dieva vadību. Lēmums netika pieņemts uzreiz. Bija aicinājumi, kam atsaucāmies, tad sekoja atteikums, kuru
arī pateicīgu sirdi pieņēmām un stipri
paļāvāmies uz Dievu, ka Viņš vadīs un
dos, un tā arī notika.
Šādos brīžos bieži esmu domājusi, kā
saprast, vai konkrētā lēmumā dzirdu
Dieva balsi. Liekas – sev esmu sapratusi:
ja lūdzot par šo lēmumu sirdī ienāk
miers un prieks, tad Dievs ir tepat blakus. „Meklē savu prieku savā Kungā, tad
Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!”
(Ps 37:4) Esmu pārliecināta: ja mēs ejam
ticībā un šķīstu sirdi, Dievs šo ceļu svētīs, pat ja Viņam pie mums būtu bijuši
citi plāni.
No sirds iedrošinu katru atvērt savu
sirdi Svētajam Garam, lūgt pēc Viņa darba sevī, dzirdēt Dieva balsi un tai atsaukties, pat ja sākumā šķiet – nē, tas
nav domāts man.
Marta Bikše
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icinājums uzrakstīt liecību par
ikdienas sekošanu/nesekošanu
Dievam atsauca atmiņā dažādas situācijas, sākot jau ar maziem brīnumiem, kurus cilvēki bieži pieraksta
intuīcijai vai gadījumam. Piemēram, kad
lūgšanā Dievam uzticēto ceļu un rimtas
pārdomas pie stūres pēkšņi pārtrauc
sirdī skanoša pavēle „bremzē!”, bet nekādu redzamu pazīmju šādai vajadzībai
nav. Šādas reizes esmu piedzīvojusi vairākkārt. Visbiežāk arī paklausīju un nobremzēju, un aiz līkuma ieraudzīju uz
ceļa stāvošu aļņu ģimeni vai tumsā lielu
traktoru bez gaismām. Pateicība Dievam tad ir tik pilnīga un patiesa!
Biežāk gan ir brīži, kad „bremzē!”
skan cilvēciskās saskarsmes brīdī. Tad,
kad esmu pārņemta ar savu taisnību,
varēšanu, gribēšanu. Vai tad, kad sāpēs
sažņaudzas sirds no nicinājuma, nodevības, negodīguma. „Bremzē!” – pacel
sirdi uz Dievu vismaz uz mirkli, pirms
skaļi izteikt (izkliegt?) savu taisnību,
kreņķi, dusmas vai izmisumu.
Nevaru lepoties ar to, ka vienmēr
būtu ievērojusi aicinājumu bremzēt (uz
ceļa, sarunā vai strīdā). Atmiņā vēl ir sabraukta stirna un kādi konflikti. Īpaši
grūti ir nobremzēt, ja esmu droša un
pašpārliecināta vai savu iegribu pārņemta. Mācos. Saprotu, ka tas patiesi ir
ļoti svarīgi – ieklausīties Dieva aicinājumā pazemīgi un lēnprātīgi upurēt savu
lielo „es”. Lūgt, lai Viņš atver mums acis
un ausis. Tad var izrādīties, ka līdz šim
kādu cilvēku vai problēmu esam saredzējuši vai sadzirdējuši aplami. Man tā ir
gadījies. Tāds prieks pārņem, ja pirms
tam esmu paspējusi nobremzēt! Jo piespiest sevi aizlūgt, nevis kreņķēties,
dusmoties vai kliegt uz pāri nodarījušo
cilvēku var tikai Dieva vadībā un spēkā.
Sadzirdēt sirdī „svētīgi ir miera nesēji”
(Mt 5:9). Bieži esmu lūgusi un aicinājusi
Dievu risināt saspīlējumus, palīdzēt norimt. Reizēm skaļi, reizēm klusībā. Vien-

mēr tas ir līdzējis! Dievs dāvāja Savu padomu, Savu pārdabisko mieru sirdī,
spēju ieklausīties, saprast un vēlāk izrunāt.
Bet ko iesākt ar mūsu „nenobremzēšanas” sekām? Izsūdzēt grēku un atvainoties! No sirds. Vēlos padalīties ar
manis piedzīvoto kaunu un ieilgušas
problēmas atrisinājumu. Patiesi pateicos Dievam par Viņa dāvāto Žēlastību!
Tas notika ļoti sen, līdzībā runājot –
vēl manos Ēģiptes laikos. Es rīkojos nekrietni un negodīgi pret kādu savu kolēģi. Protams, sirdsapziņa mani uzrunāja,
bet to veiksmīgi apklusināja daudzi
mani šķietami attaisnojoši argumenti.
Mazliet vēlāk centos visu nolīdzināt ar
cilvēcisku sirsnību, pat kādu dāvanu. Un
ārēji viss bija kārtībā.
Tomēr sirds dziļumā man nebija
miera. Un, ienākusi draudzē, šo grēku
izsūdzēju kopējā un arī privātā grēksūdzē. Saņēmu piedošanu. Jutos atvieglota. Sastaptais Kristus un saņemtā piedošana palīdzēja turpmāk atturēties no
„Ēģiptes laika grēkiem”. Tomēr reizēm,
ja nejauši satiku šo bijušo kolēģi uz ielas, veikalā vai teātrī, sirdi atkal kaut kas
sāka spiest. Bet nu jau bija pagājuši
daudzi gadi – sākumā desmit – nevar
taču tagad atgādināt senos notikumus
un novēloti atvainoties! Turklāt uz mirkli
satiktam cilvēkam, ar kuru sirsnīgi pārmijam vien pāris vārdus.
Mani pārsteidza tikai tas, ka arī pēc
divdesmit, trīsdesmit un četrdesmit gadiem (!) mēs turpinājām nejauši satikties (pretēji tam, ka ir tik daudz sen nekur nesatiktu paziņu). Un, katru reizi
sastopot šo cilvēku, manā sirdī atgriezās nemiers. Pavīdēja pat doma, ka man
vajadzētu visu izstāstīt un lūgt piedošanu, tomēr tas šķita neiespējami un lieki,
jo vai tas ko mainīs uz labu?
Protams, ar laiku sapratu, ka satiekamies nevis nejauši, bet gan Dievs Savā
Žēlastībā turpina mūs savest kopā. Viņš

Savā Mīlestībā vēl
un vēlreiz dāvā man
iespēju pateikt:
„Esmu grēkojusi ne
vien pret Dievu, bet
arī pret Tevi” (šie vārdi
manī vienmēr atbalsojās,
dzirdot līdzību par „pazudušo dēlu”,
īpaši Lk 15:18).
Pagājušajā ziemā mēs visi dzīvojām
un strādājām mājās un gandrīz nekur
nebija jābrauc. Mēs visi mācījāmies uzturēt draudzību, „satiekoties telefonā”
(virtuāli), jo ārējie apstākļi traucēja risināt dziļas klātienes sarunas ar „citas
mājsaimniecības” ļaudīm. Tomēr tieši
šis laiks man lika aizdomāties, ka varbūt
vairs nesanāks nejauši satikt šo sendienu kolēģi. Veselība un iespēja tikties
mums abām taču varētu neatgriezeniski zust, un kā tad ar manu sirdi būs mūžībā? Dievs taču var pārstāt man šajā
situācijā palīdzēt, ja es Viņa ilgstošajai
un pacietīgajai manis uzrunāšanai spītīgi neatsaucos.
Kādā pelēkā un saltā pēcpusdienā
pēkšņi sajutu pamudinājumu piezvanīt,
neizteikto pateikt un beidzot lūgt piedošanu. Sapratu, ka vairs nedrīkstu vilcināties, un lūdzu šai sarunai Dieva Klātbūtni un vadību. Satraukums bija
milzīgs, bet Viņš ir tik ļoti uzticams!!!
Varu vien liecināt, ka saņēmu lielu atvieglojumu, izpratni un piedošanu.
Manā sirdī ienāca miers un prieks, bet
izrādījās, ka mana grēksūdze un šī saruna bija svarīgas arī viņai.
Reiz mans tolaik trīsgadīgais mazdēls
man jautāja: „Ama, kāpēc mēs esam cilvēki?” Šo jautājumu es cenšos neaizmirst, īpaši saspīlējumu brīžos. Lai varētu palikt lūgšanā un ticībā, sekošanā
Kristum, kurš māca mums patieso cilvēciskumu un īsto attieksmi jebkurās attiecībās un situācijās.
Helēna Dekante
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CILVĒKUS VAR
APKLUSINĀT,
DIEVU NEVAR
Augustā Jēzus draudzē pilna laika kalpošanu sāk mācītājs
REINIS BIKŠE. Pirms sešiem gadiem viņš kopā ar ģimeni devās uz Lubānu un Cesvaini – savām pirmajām kalpošanas
vietām. Ko dzīve viņam iemācījusi un ar kādām domām viņš
atgriežas Rīgā – par to lasiet šajā sarunā!
Edgars Gertners

Kā tev klājas?
Kā tu atceries laiku, kad devies
Reinis: Šobrīd mēs gaidām ģimenes
sākt pirmo kalpošanu?
pieaugumu, un saprotu, ka rūpju būs
R.: Kad devāmies uz Lubānu, pirmais,
daudz vairāk. Esam pārejas procesā no
ko ar sievu Martu darījām, – paskatījādivām draudzēm uz Jēzus draudzi Rīgā.
mies Google Maps, kā Lubānā izskatās.
Priekšā ir daudz kas nezināms, un ikdieVieta bija nofotografēta rudenī, tur bija
nas ritms mētā kā pa amerikāņu kalnipilns ar šķūņiem, un pašu Mācītājmuižu
ņiem.
nevarēja redzēt. Pirmais iespaids bija –
Vai esi sabijies?
ārprāts, uz kurieni jādodas! Tomēr
R.: Nē. Pāvils reiz teica: no vienas pumums ar Martu bija pārliecība, ka Dievs
ses, es vēlos būt ar jums, bet, no otras
vada un viss būs kārtībā. Tas mums ļoti
puses, jau atraisīties, būt mūžībā. Pārpalīdzēja, ka gājām ticībā. Un tiešām tā
celšanās process rāda, ka, no vienas puarī bija – viss izrādījās ļoti labi.
ses, tās draudzes, kurās kalpojām, mums ir ļoti dārgas,
bet, no otras puses, ir jāmāad izskanēja aicinājums nākt
cās nepieķerties ārējām liekalpot Jēzus draudzē, es daudz
tām, jo kādu dienu tās būs
par to lūdzu. Domāju – vai tiešām
jāatstāj pavisam. Pārcelšaesmu gatavs? Pārmaiņas bija labs
nās ir labs treniņš.
Kas ir tas, kam esi pieatgādinājums, ka ir jāiet paļāvībā
ķēries?
uz Dievu, nevis paša spēkā.”
R.: Mēs visi pieķeramies
apstākļiem un mantiskām
lietām. Piemēram, dzīvesvietā Lubānā mēs daudz ko iekopām un
Ko Dievs šajos gados ir iemācījis?
sirds tam pieķeras, bet ir jāmācās uzticēR.: Uz Lubānu devos nepieredzējis,
ties, ka Dievs par to gādās tālāk. Otrs –
daudz kam bija jāiziet cauri. Ieraudzīju
visur, kur esam kopā ar kristiešiem, mēs
sevi spriedzes brīžos: ka gribas paspīdēt,
piedzīvojam, ka Kristus miesa ir dzīva.
parādīt, cik labs esmu. Taču tas ir grēks.
Tur, kur ir draudze, caur to var iemīlēt
Tas ir katra kristieša ceļš – iet, krist, lūgt
Kristu. Ir jāmācās atlaist to, ka nebūšu
piedošanu, celties un iet tālāk. Gribas
kopā ar tiem draudzes cilvēkiem, ar kuticēt, ka Dievs pēdējos sešos gados man
riem ticības ceļu esmu gājis pēdējos seir ļāvis pieaugt un Rīgā atgriežos jau
šus gadus. Būs citi cilvēki, kuriem varēšu
mazliet apbružājies. Ļoti veselīgi esmu
kalpot.
iemācījies redzēt, ka dzīve nebeidzas ar
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Rīgu. Patiesībā reģionos un visur, kur ir
cilvēki, ir tikpat liela dzīve kā Rīgā.
Vai nav žēl pamest skaisto vietu,
kur dzīvoji Lubānā?
R.: Kad pirmo reizi iegāju topošajā
dzīvoklī Rīgā un ieraudzīju, ka tur jātaisa
remonts, dūša mazliet sašļuka un bija
sajūta – atkal… Tad Marta man jautāja:
„Kas ar tevi ir noticis? Kad gājām uz Lubānu, tu vispār nedomāji par apstākļiem.” Ar šo piemēru gribu teikt, ka ir ļoti
labi, ka līdzās ir dzīvesbiedrs, kurš atgādina: kas ir noticis ar tavu ticību? Bija jāapstājas un jālūdz Dievam piedošana, lai
uz vietu, uz kuru Dievs aicina, varu doties ar pirmo mīlestību.
Ar ko atšķiras laiks un izaicinājumi,
kad sāki kalpot Lubānā, un tagad, kad
sāc kalpot Jēzus draudzē?
R.: Līdzīgi noteikti ir tas, ka mēs atsaucamies Dievam, jo ceļš ir nezināms.
Kad izskanēja aicinājums nākt kalpot
Jēzus draudzē, es daudz par to lūdzu.
Domāju – vai tiešām esmu gatavs? Pārmaiņas bija labs atgādinājums, ka ir jāiet
paļāvībā uz Dievu, nevis paša spēkā. Atšķirīgais ir tas, ka pirms sešiem gadiem
ģimenē mūsu bija mazāk un varējām
pārcelties operatīvāk.
Ko tev nozīmē iet tēva pēdās – kalpot draudzē, kuru pēdējos gadu desmitus vadījis tavs tētis?
R.: Nesen lasīju stāstiņu par šo tēmu.
Reiz viens tēvs kopā ar savu mazo dēlu
gāja pa dziļu sniegu. Tēvs pagriezās un
redzēja, ka puika mēģina burtiski iet

viņa pēdās. Tajā brīdī tēvs padomāja:
vai tiešām es vēlos, lai dēls iet manās
pēdās? Esmu ļoti pateicīgs, ka tētis ir sekojis Kristum un daudzas viņa spertās
pēdas ir ļoti drošas. Jau pirms kalpošanas Jēzus draudzē daudzviet esmu gājis
tēva pēdās, taču jāatceras, ka mēs esam
atšķirīgi. Erbertam bija savs ceļš, bet
man tas būs citāds – ar atšķirīgām dāvanām, talantiem un akcentiem. Katram ir
jāiet tas ceļš, pa kuru Kristus aicina.
Kādu kalpošanas mantojumu Erberts Jēzus draudzē tev un Intaram ir
atstājis?
R.: Cik esmu bijis Jēzus draudzē, redzu, ka mantojums ir brīnišķīgs, jo draudze ir aktīva. Tas ir ļoti svarīgi, ka ir gan
mācītājs, gan citi ticības brāļi un māsas,
kuriem sirds deg. Tas ir pirmais, kas nāk
prātā. Uz Cesvaini un Lubānu gāju ar to
pieredzi, ko biju ieguvis Jēzus draudzē,
tāpēc man ir viegli atgriezties.
Kā draudze var palīdzēt, lai Erberta mantojums tev nebūtu par nastu?
R.: Pirmkārt, gribu sacīt, ka ne jau
vienā dienā Erberts kļuva par tādu mācītāju, kādu pazīstam tagad. Katram ir
nepieciešams savs laiks. Otrkārt, ir svarīga draudzes palīdzība – lūgšanas par
saviem ganiem. Trešais, ko esmu lasījis
Bībelē un piedzīvojis pats, – mums citam cits ir jāceļ un jāatbalsta. Tas ir ļoti
svarīgi, ka mācītājs to piedzīvo un jūt.
Bībeles sākumā Dievs rada debesis, zemi un cilvēku, bet beigās šī pasaule tiek iznīcināta. Kur, pēc tavām
domām, nogrieznī starp šiem diviem
notikumiem cilvēce atrodas tagad?
R.: Noteikti tuvāk beigām. Dievs nemitīgi aicina atgriezties no grēkiem, bet
tagad tāda domāšana pasaulē, šķiet,
nav aktuāla. Pasaule cenšas visādos veidos progresēt un padarīt Zemi par vietu, kur varēsim dzīvot un dzīvot, un dzīvot. Dievs turpretī aicina atgriezties no
grēkiem.
Iekšējā sajūta ir tāda, ka sācies cits
laiks. Rīgā jo īpaši var just, ka pilsēta nav
tāda pati, kādu to atstājām pirms sešiem gadiem. Pirmā tāda pieredze bija
bērnu laukumiņā, kur varēja dzirdēt
daudz lamuvārdu. Lubānā un Cesvainē
tā vēl nav. Pirms nākšanas uz Jēzus
draudzi, lūdzu Dievu, lai Viņš parāda,
kas ir mūsu uzdevums Rīgā. Manuprāt,
šis uzdevums ir aizskart cilvēku sirdis ar

Dieva vārdu, lai dotu viņiem cerību un
Rīgā, neesmu tik daudz staigājis apkārt
drošību. Nepārprotiet, es neesmu pret
mācītāja kreklā, bet tas ir svarīgi, ka vaprogresu, bet gan pret sirds tukšumu,
ram būt ārēji redzami.
kas šajā laikā ir ļoti daudziem cilvēkiem.
Ko tu dari, piemēram, brīžos, kad
To aizpildīt var vienīgi Dievs.
saskaries ar pretēju viedokli vai uzPatlaban būt par kristieti, kur nu
skatiem, kas Bībelē aprakstīti kā Dievēl mācītāju, Eiropā ir vairāk nekā
vam netīkami?
nepopulāri. Ungārijas gadījums, kur
R.: Ja iznāk saruna, tad noteikti ir
visi metas atspārdīt vienu, ir tikai
labi, ka var izstāstīt viedokli, ko lasām
viens piemērs. Ko tu par to
domā?
R.: Cilvēkus var apklusināt,
ēzus teica, ka ielūzušu niedri
bet to, ko teicis Dievs, nevarēs
izdzēst. Svarīgākais ir, lai nepanenolauzīs un kvēlojošu degli
zaudējam to cerību, kas ir Dienenodzēsīs.
Galvenais, lai Svētais
vā. Cilvēki šo patiesību negriGars parāda, cik ielūzis es esmu,
bēs dzirdēt, bet baznīcai ir ļoti
skaidri jāsaka, kas ir grēks. No
cik gandrīz nodzisis esmu.”
otras puses, ir jāmācās ieraudzīt tukšumu cilvēku sirdīs un
piepildīt to ar Dieva mīlestību.
Baznīcai ir jāpasludina gan bauslība,
Bībelē. Nevajag asumus vai mēģināt
gan Evaņģēlijs. Šī pasaule kļūst naidīgāpārliecināt – galvenais, ka apliecinām
ka – nenoliedzami. Jā, kristiešiem kļūst
patiesību un aicinām sekot Kristum.
grūtāk, taču no pieredzes varu sacīt, ka
Mūsu uzdevums nav visus piedabūt pie
daudz ko nozīmē personiskā pieredze.
patiesības, bet mums ir jārāda, ka mēs
Cilvēkiem ir jāredz mūsu dzīve, darbi un
sekojam Kristum, jo Viņš mūs mīl, ka tā
vārdi. Šo liecību nevar ignorēt. Ja mums
ir patiesība un ka ar Dievu sirds var būt
aizliegs runāt, mēs varam kalpot mīlesmierīga. Ir jāpriecājas, ja vēl kāds pietībā – neatdarīt ļaunu ar ļaunu. Ne jau
vienojas un seko Kristum. Tiem, kuri
speciāli gribam kādu nolikt gar zemi vai
stūrē kuģi cauri aisbergiem, nav jāzina
nosodīt. Tas, ka pasludinām Dieva vārvisas bīstamās vietas, bet ir jāzina tikai
du, ir vislielākā mīlestība. Nerunāt par
viens īstais ceļš. Tāpat arī mums, krisgrēku – tas nozīmē nemīlēt, jo reiz būs
tiešiem.
tiesas diena un mūžība. Daudz lielāka
Ko darīt tiem, kuri atkrituši pasaumīlestība ir tā, kas atklāti runā, lai glāblē, tomēr vēlas būt zemes sāls, par
tu.
kuru Bībelē runā Jēzus?
Kā tavas attiecības ar apkārtējiem
R.: Ja cilvēks jūt šo aicinājumu, tas ir
praktiski ietekmē tas, ka esi kristieļoti labi, jo Svētais Gars runā. Un varbūt
tis?
pat ir labi, ja kādreiz mazliet „atkrīR.: Lubānā un Cesvainē to ļoti izjūt,
tam” – kļūstam neitrāli –, jo tad Svētais
jo visi zina, kas mēs esam. Attieksme
Gars dod nemieru, lai mēs nejustos
pamainās – cilvēki neatļaujas runāt tā,
komfortabli. Jēzus teica, ka ielūzušu
kā ikdienā ar citiem cilvēkiem. Man neniedri nenolauzīs un kvēlojošu degli nekad nav bijušas sliktas vai naidīgas sinodzēsīs. Galvenais, lai Svētais Gars patuācijas. Mazākā pilsētā ir ļoti labi, ka
rāda, cik ielūzis es esmu, cik gandrīz noir garīdznieks, ka viņš ikdienā iepērkas
dzisis esmu. Kad lūdz piedošanu, tad
veikalā. Piemēram, man Lubānā pie veiDievs atgriež atpakaļ. Jāņa vēstulē ir
kala ir draugs, kuru policija bija paslu
teikts: ja izsūdzam grēkus, tad Dievs ir
dinājusi par pazudušu. Mēs svētdienā
uzticams un taisns. Tas ir vienīgais ceļš.
par viņu aizlūdzām, un pēc divām ne
Ko tu novēli šīs sarunas lasītājiem?
dēļām viņš atradās. Piegāju un parunāR.: Lūdziet Dievu, lai Viņš Savā spēkā
jos, paprasīju, kur viņš bija pazudis. Tas
parāda, kas mums jānoliek malā. Tad,
ir ļoti svarīgi, ka cilvēki redz kristiešus.
apžēloti un šķīstīti, mēs kļūstam par
Ikdienā man iznāk daudz runāt uz ielas,
zemes sāli un lukturi, kas iedegts, lai
pie veikala un citur. Nezinu, kā tas būs
spīdētu.
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KO PAR TO
SAKA BĪBELE...

Kristietis –
kā pretrunas
zīme
Laikmetā, kas pasludina visu vērtību
relativitāti, mums, kristiešiem, pašiem ir
stingri jāturas pie apustuļa Pāvila teiktā
Timotejam par dievbijības noslēpumu, jo
„dzīvā Dieva draudze ir patiesības balsts
un pamats” 1 (1Tim 3:15). Un šis pamats ir
pats Jēzus Kristus, „jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus” 2 (1Kor 3:11).
Lai pievērstu uzmanību tieši kristiešu
stāvoklim, norādīšu, kādas jomas mūs
konfrontē. Teologs Džīns Edvards Vīts
norāda vismaz četrus līmeņus, kuros notiek paradigmas maiņa no modernā uz
postmoderno, un tie ir – doma, māksla,
sabiedrība un reliģija. 3 Tā kā ikdienā mēs
neesam atrauti no sabiedrības, katram
ar kādu no tām nākas saskarties. Protams, kā Kristus mācekļiem, kuri ir aicināti nest patiesības liecību.
Valters Truets Andersons raksta: „.. indivīdi un grupas cīnās par galvenajām
lomām (vai vismaz otrā plāna lomām)
dzīves drāmā. Šī teatralitāte ir dabiska
un nenovēršama mūsu laika pazīme. Tā
notiek, kad daudzi cilvēki sāk saprast, ka
realitāte ir sociāla konstrukcija. Uzņēmīgākie redz, ka daudz ko var iegūt, konstruējot un pārdodot sabiedrībai zināmu
realitāti.” 4 Ja realitāte ir sociāla konstruk-
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cija un cilvēks projicē „paša esamību” uz
šo realitāti, t. i., uz sevi, „sevis radīto, kā
augstāko jēgu, tad šāda augstākā jēga
beidzas ar neko. Zināmā mērā tas sasaucas ar izpratni par cilvēku, kas postulē:
„Es esmu nekas; un tā ir mana absolūta
svētlaime.”” 5
Kāda ir kristīgā izeja jeb piedāvājums?
Tas ir:
1) savas esamības projicēšana uz transcendento „citu realitāti”, kas atrodas
ārpus cilvēka, bet spēj ienākt viņa
garā. Tātad antropocentriskuma vietā – kristocentrisms un teocentrisms;
2) bibliskajā izpratnē cilvēka „nekas” tiek
pretstatīts Dievam kā visa radītājam.
Tas nav idents stāvoklis ne hinduismam, ne budisma izpratnei par nonākšanu kopsaplūsmē un izzušanu,
izkušanu „transcendentajā”, bet gan
atgriešanās un sevis atgūšana Kristū.
Un to nevar definēt nedz kā „atsvešināšanos”, nedz atsvešināšanu. Tā ir
atgriešanās pie sevis – tāda sevis,
kāds tas ir iecerēts kopš radīšanas.
„Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl
nebija it nevienas.” 6 (Ps 139:16)
Tā kā sociāli iedibinātā kārtība pati ir
izraisījusi „biogrāfijas haosa jeb anomiskas [„anomisks” – tāds, kur nefunkcionē
tiesiskās un tikumiskās normas] pieredzes” kļūšanu par briesmu iracionālismu
un visuresību 7, kad sistēma vai „objektivizēta realitāte uztiepj sevi indivīdam” 8
un pakļauj visus – „gan upurus, gan
bendes” 9 – uz sava vadoņa dzīves rēķina,
nerodot jēgu tās izraisītajās ciešanās, tad
reliģija nevis tiek tajā integrēta, bet anomiskās pieredzes atbrīvošanu rod „divu
valstību doktrīnā”. Apustuļa Pāvila vārdiem: „Mūsu [kristiešu] piederība ir
debesīs” 10 (Flp 3:20). Ja vārds „piederība”
(gr. val. – politeuma) tiek tulkots kā „pārvērtība”, tad „pārvērstie” jeb transformē-
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tie šai sociāli konstruētajai pasaulei var
būt atsvešināti, bet ne bezatbildīgi pret
to un tajā notiekošo. Gluži tāpat, kā vienas valsts prezidents svešā zemē, apmeklējot savas valsts piederīgos, viņiem
atgādināja: „Jūs šeit, ārzemēs, dzīvodami, savā ziņā esat savas dzimtenes sūtņi.
Mūsu dzimtenes. Jums to vajadzētu apzināties un dzīvot sevišķi krietni, priekšzīmīgi, godīgi un kārtīgi.” 11
Gan jūdaisms, gan kristietība pazīst
tādu Dievu, kurš cilvēka darbus redz kā
niecību un netaujā pēc padoma ķēniņiem un kurš nav praktiska izdevīguma
Dievs, bet ir tāds,
„kas sēž pār zemes jumu –
tās mītnieki ir kā siseņi,
kas debesis izstiepj kā aizkaru,
kas tās izpleš kā telti, kur dzīvot!?
Viņš vareno par nieku padara,
zemes valdnieku pataisa par neko!” 12
(Jes 40:22–23)
Bet tieši tādēļ kristietība pazīst „augstākās jēgas” Devēju, kas ir pie Majestātes labās rokas Debesu valstībā un kristiešus aizstāv un pārstāv, „esamības
Devēju”, kas „sauc esamībā to, kā vēl nav,
it kā tas jau būtu” 13 (Rm 4:17) šeit, virs zemes.
Lai arī P. Bergers šaubās par to, cik
daudziem cilvēkiem pasaulē „Jēzus
ētika” 14 nākotnē būs pieņemama, tomēr
tas var būt tas „mazais atlikums, kas žēlastībā izredzēts,” 15 (Rm 11:5) jeb sāls,
kas var spēcīgi transformēt reliģiju, baznīcu un sabiedrību. Vēsturiski ir zināms
Romas impērijas periods, kad kristieši,
palikdami uzticīgi savam statusam, panāca to, ka šī impērija zemojās Tā Kunga
priekšā. Tieši pretojoties laika garam jeb
„sociāli konstruētajai pasaulei”, ir radušās nozīmīgākās teoloģiskās kustības
baznīcas vēsturē. Teoloģijai, arī kristīgajai baznīcai, ir jādarbojas sabiedrībā kā
termostatam jeb, poļu priestera Jirži Po-

peluško vārdiem sakot: „Kristietim pasaulē jābūt kā pretrunas zīmei.” 16 Tas ir
jautājums par teodiceju – par ļaunuma,
ciešanu un sāpju jēgu un sākotnējiem cēloņiem – gan indivīda, gan sabiedrības
līmenī – „pareizu” ciešanu un „pareizas”
nāves kontekstā. 17 Dievs var atņemt
pašu dārgāko, un kristieši Viņam atbild:
jā! Dievs pārsvītro viņu plānus un vēlmes, un viņi nekurn, bet nodod savu
sirdi nāvei. Kādēļ? Tādēļ, ka viņiem ir
Kungs, kas mira pie krusta. Kas Viņam
seko, tas ik dienu mācās savu „es” nodot
nāvē. Tas vingrinās miršanā. Vēl vairāk –
taisnais cer nāvē. „Kas pieder Jēzum, tam
ir Kungs, kas uzcēlies no nāves. Un tādēļ
tam ir dzīva cerība – viņa dzimtene ir
augšā, debesīs.” 18 Bet tieši tādēļ, ka kristietis var droši iet pretī nāvei, viņš spēj
būt drošs arī šajā dzīvē. Ne visas reliģijas
to spēj atrisināt. Vienīgi kristietība ir tā,
kurā „ticīgie var tikt inkorporēti nāvē un
ikviens tikt individuāli inkorporēts Kristus nāvē caur kristību” 19.
Tas sniedz anomiskajā pieredzē balansējošu simetriju: Jēzus nāve – Jēzus augšāmcelšanās; ticīgā nāve kristībā – ticīgā
augšāmcelšanās paradīzē. Tā ir patiesība
visiem, visai cilvēcei, bet kļūst par realitāti tiem, kas to ticībā pieņem. Pats Dievs
caur pravieti to pavēsta:
„Redzi, Kunga roka nav par īsu,
ka nevarētu glābt,
viņa auss nav tik kurla,
ka nesadzirdētu!
Taču jūsu vainas
jūs nošķir no Dieva,
jūsu grēki apslēpj viņa vaigu,
ka viņš jūs nesadzird!” 20 (Jes 59:1–2)
Tā kļuva realitāte apustulim Pāvilam,
un viņš varēja apgalvot: „Kad iznīcīgais
ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies
rakstītais vārds: nāve ir aprīta uzvarā.” 21
(1Kor 15:54)
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Kristieša uzdevums ir šo vienīgo patiesību, kuru visos gadsimtos ir atraduši un
piedzīvojuši kā savu pat vergi un par
kuru cilvēki tikuši vajāti pat plurālistiskās
iekārtās, kā tādu arī atklāt. Atklāt postmodernajā laikā, kad katra segmentētās
sabiedrības daļa pasludina savu „patiesību”.
Labā un ļaunā, dzīvības un nāves jautājumus risina visas reliģijas, bet vienīgi
kristietībā ar Kristus augšāmcelšanos
ietverts viss kosmoss. Pāvils šo Kristus
pārākumu sludina himniski: „Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts
gan debesīs, gan virs zemes – redzamais
un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas – visas lietas ir
radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms
visa, un viss ir dibināts viņā – viņš ir savas miesas, Baznīcas, galva, sākums,
pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš
būtu pirmais, jo Dievam labpatika, ka
visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs
ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta
asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz
zemes un debesīs.” 22 (Kol 1:15–20) Tādējādi vienīgi Kristū ir paredzēta gan cilvēka, gan radības transformēšana, uzvarot
nāves, elles un ļaunā esamību gan tagad,
gan nākotnē. Starp „jau ir veicis” un „vēl
ne” (nākotnē) joprojām atrodamies arī
mēs, bet vārds „iznīcināt” (gr. val. – katargeo) nozīmē „padarīt par neefektīvu vai
neaktīvu” – velna, ļaunā, vara ir salauzta
un gāzta. Jo „Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus” 23 (1Jņ 3:8).
Luters par šiem darbiem savā komentārā
par Vēstuli galatiešiem raksta: „.. bauslība, grēks, nāve, velns un elle rada visas
cilvēces ļaunumus un nožēlojamo stāvokli” un „grēks, nāve un lāsts” ir „tie neievainojamie un varenie tirāni” 24, no kuriem tikai Kristus var mūs atbrīvot. Kā šī
„neefektivitāte” tiek panākta?

Caur Kristu vairs neesam pakļauti
bauslības tirānijai tādā nozīmē, ka „bauslības gals ir Kristus” 25 (Rm 10:4). Tas nenozīmē, ka kristiešiem vairs nebūtu pienākuma paklausīt bauslībai, kā „māca
citi antinomisti” 26, bet gan mēs vairs neesam zem bauslības lāsta. Parādu raksts
ir dzēsts, un tiem, kas ir Kristū, „nav vairs
nekādas pazudināšanas” (Rm 8:1).
Caur Kristu vairs neesam pakļauti
miesas (gr. val. – sarx) tirānijai, t. i., mūsu
kritušajai dabai vai neizpirktajai cilvēcībai, tam visam, kas esam kopš dzimšanas, mantojuma, audzināšanas, pirms
tikām Kristus atjaunoti.
Caur Kristu mēs vairs neesam pakļauti pasaules tirānijai. Pasaulei, kas ir ļaunā
līdzeklis, ar kuru viņš ietekmē mūs, kristiešus, no ārienes. Bet Jēzus apgalvo:
„.. es pasauli esmu uzvarējis.” 27 (Jņ 16:33)
Kad cilvēks tic Jēzum Kristum, viņa skatījums uz dzīvi mainās, viņa vērtības mainās. Un tādējādi viņš vairs nepakļaujas
pasaules vērtībām. Caur krustu cilvēks
tiek atbrīvots no pasaules tirānijas.
Caur Kristu mēs vairs neesam pakļauti nāves tirānijai, jo Jēzus spēj atbrīvot
tos, kas visu mūžu pavadījuši „nāves baiļu verdzībā”, tādēļ ka ar savu nāvi atņēma varu tam (velnam), „kam nāves
vara” 28 (Ebr 2:14).
Tiem, kas pieder Kristum, ir dots Viņa
apsolījums: „Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas
mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic man,
nemirs nemūžam!” 29 (Jņ 11:25–26) Tas
nozīmē, „ka nāve izrādīsies triviāla epizode, pāreja uz dzīvības pilnību” 30. Tas nozīmē, ka Kristū mēs jau dzīvojam jaunajā
laikmetā jeb aionā, kur valda žēlastība,
Gars, Dieva griba, dzīvības pārpilnība.
Un tā jau arī ir Kristus uzvara, kurā Viņš
pats ieaicina.
Evaņģēliste
Milda Klampe

Džīns Edvards Vīts, „Postmodernie laiki”, 248. lpp.
Peter Berger, „The Social Reality of Religion”, 58. lpp.
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Bībele, 740. lpp.
Turpat, 1169. lpp.
Bībele, 1198. lpp.
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Mārtiņš Luters, „Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”, Luterisma mantojuma fonds, 2010, 275. lpp.
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Margarita Silvija Lazdiņa
Laimdota Sprince
Harijs Martinsons
Gunārs Ploriņš
Astrīda Bormane
Austra Krauze
Lidija Liepa
Irēna Vilberga
Rūta Zemīte
Ārija Apine
Ruta Ikauniece
Dzidra Līne
Ārija Vaholdere
Gunta Kurjanoviča
Austra Avotiņa
Biruta Kalniņa
Aldis Padoms
Māris Špīss
Kaspars Troicis
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Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi
(Diakonijai, Svētdienas skolai, remontam u. c.)
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Kolektes
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
Kazuālijas
Ieņēmumi no grāmatu galda
KOPĀ

SVEICAM AUGUSTĀ

12505
4440
4080
650
145
70
21890

Izdevumi, EUR:
Algas par aprīli, maiju (10 darbinieki)
10720
Nodokļi
6950
Maksājums LELB
800
Citi izdevumi
730
Ziedojums bērnu centram „Roku rokā”
600
Temperatūras mērījumu uzskaites
aparatūras iegāde
580
Grāmatvedības pakalpojumi (aprīlis, maijs)
580
Izdevumi par nozaru darbu (Svētdienas skola, koris)
315
Biroja tehnikas remonts
295
Elektrība
240
Pasta izdevumi
230
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
205
Reprezentācijas izdevumi
180
Saimniecības un kancelejas preces
130
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai
120
Degviela, transporta izdevumi
100
Ērģeļu apkope
90
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
85
„Rīgas ūdens”
70
Atkritumu izvešana
30
Bankas komisijas maksa
30
Grāmatu iegāde
25
Sakaru pakalpojumi (telefoni)
25
Apsardzes firmas pakalpojumi
20
KOPĀ
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Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Edīte Balcere
Zaiga Gundare
Velta Varkale
Jadviga Balandiņa
Rudīte Seska
Ilga Pušmucāne
Osvalds Rus-Rudzītis
Aigars Dronka
Aivars Lukevics
Jānis Šnore
Agita Akmentiņa
Egils Knospe
Sandra Malnača
Helmuts Ozoliņš

KRISTĪTI
Luīze Prāmniece
Madara Liesma Lūse

DIEVA DĀVANA
Sirsnīgi sveicam Reini un Martu
Bikšes ar dēliņa Ārona piedzimšanu.

MŪŽĪBĀ
Antonija Apiņa
Maiga Savicka

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja Reiņa Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Tel. 26899309, e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
Mācītāja Intara Jonīša pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00
Tel. 29440025, e-pasts: intars.jonitis@gmail.com
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
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)
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