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Baznīcas gada beigās palūkosimies, 
kā Dievs vadīja Ābrahāmu un Sāru. 
Vēstulē ebrejiem redzam viņu dzīves 
kopsavilkumu (Ebr 11:8–19), kurā izskan 
vārds „ticībā”. Šis vārds raksturo viņu 
attiecības ar Dievu un arī vienam ar otru. 
Vai viņu laulība bija izcila, bez kļūdām? 
Nē. Tajā bija kļūdas un sāpinājumi, bet 
pāri par to ir redzama Dieva žēlastība 
un vadība.

Mēs varam lūkoties trīs virzienos.
1. Aicinājums sekot 
Dievs, aicinot Ābrahāmu, tālāko 

ceļu daudz nepaskaidro, bet dod ap-
solījumu. Ābrahāms to ticībā uzņem 
un dodas ceļā ar visu savu namu. At-
saucoties apsolījumam, viņš sper soli 
ticībā. Aicinājums Ābrahāmam ir arī 
aicinājums Sārai. Zinu, ka paklausīt 
vīram ir grūti, bet apustulis Pēteris ļauj 
redzēt Sāras paklausību kā paklausību 
Kungam (1Pēt 3:6). Pat ja esam aicināti 
katrs savā kalpošanā, aizvien to varam 
darīt kopā kā viena miesa, lūdzot un at-
balstot. Ābrahāms un Sāra darīja daudz 
ko, taču viņi to vienmēr darīja kopā. Un 
tā, abiem ejot cauri pārbaudījumiem 
un grūtībām, viņi dalījās pieredzē, pie-
dzīvoja ticības pārbaudījumus un arī 
saņēma ticības atalgojumu.

2. Stiprinājums šaubās
Ir brīži, kad piedzīvojam šaubas. Ja 

tajās paliekam, tās noved pie neparei-
zām izvēlēm. Ābrahāma un Sāras šaubas 
bija īstas un pamatotas. Dievs bija devis 
apsolījumu par pēcnācēju, taču viņiem 
nevarēja būt bērnu. Sāra un Ābrahāms 
rīkojās pēc sava prāta. Arī mēs pazīs-
tam šādus brīžus, kad uznāk šaubas un 
gribas darīt pašiem. Bieži arī mums ir 
kārdinājums rīkoties savā spēkā, ar savu 
miesas gudrību un izpratni. Mēs gribam, 
lai laulība un ģimene būtu svētībām 
pilna, bet, ja gribam to panākt ar savu 
darbu, tas nes rūgtumu. Pāvils jautā: „Vai 
jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs 
tagad miesā gribat pabeigt?” (Gal 3:3) 
Sāra Dieva apsolījumu sākumā uzņēma 
ar smiekliem un neizpratni, tomēr „turēja 
par uzticamu To, kas devis apsolījumu” 
(Ebr 11:11). Kad saucam uz Kungu, šaubu 
vētras atkāpjas. Tad, kā Pētera roku, arī 
mūsu roku tūdaļ satver Jēzus.

3. Gaidīšana ticībā
Gaidot neaizmirsti par viesmīlību! „Jo 

daži ar to, pašiem nezinot, savos namos 
ir uzņēmuši eņģeļus!” (Ebr 13:2) Vai atce-
ries, kā pie Ābrahāma un Sāras ieradās 
trīs vīri? Lasot mēs nojaušam, ka šis cie-
miņš bija Dievs Tas Kungs. Apmeklējums, 

izrādās, ir neizsakāms stiprinājums un 
iedrošinājums.

Jēzus grib ienākt ikvienā sirdī un 
namā. Kā Viņš nāk? Pirmkārt, ar savu 
vārdu, kad tas tiek lasīts un uzklausīts 
ticībā. Kristus ir klātesošs arī ticīgo 
sadraudzībā. Nepalieciet vieni, bet gan 
uzņemiet tos, kas nāk ar Dieva vārdu, 
un topiet par tiem, kas nes Evaņģēlija 
vēsti! Jēzus ielūdz, sakot: „Jo, kur divi 
vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur 
Es esmu viņu vidū.” (Mt 18:20) Ja jūti, ka 
tava ģimene nav tā labākā un garīgi aug-
līgākā, sadzirdi Jēzus vārdus: „Veseliem 
ārsta nevajag, bet slimiem.” (Lk 5:31) 
Ābrahāms, piedzīvojot Dieva klātbūtni, 
no sirds lūdz: „Neej savam kalpam ga-
rām.” (1Moz 18:3) Lai tā ir arī mūsu sirds 
lūgšana!

Sārai tas ir papildu darbs – ir jārūpējas 
par pusdienām, jākalpo viesiem –, bet tur 
notiek brīnums – Dievs uz viņiem runā. 
„„Bet kur ir Sāra, tava sieva?” Viņš at-
bildēja: „Lūk, teltī.” Bet tas sacīja: „Es 
atgriezīšos pie tevis pēc gada šinī laikā, 
un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls.”” 
(1Moz 18:9–10)

Dievs zina, kā savus bērnus stiprināt 
ticībā. Ticībā mēs tiekam stiprināti tur, 
kur skan Dieva vārds.

Mācītājs Reinis



LaulībaLaulība un vispirms jau attiecības 
starp vīrieti un sievieti mūsu uztverē 
vienmēr ir bijis ļoti nopietns jautājums, 
kas jau laicīgi jāliek Dieva rokās. Mūsu 
stāsts tāds arī bija – Dieva vadīts soli pa 
solim. Viens otram bijām pirmie un no-
teicām fiziskas robežas, lai paliktu skaid-
rā prātā. Dievs mūs izveda cauri ļoti sa-
režģītam laikam, kurā varējām viens otru 
ieraudzīt visaugstākajos un viszemākajos 
punktos, redzēt otra ticību un attiecības 
ar Tēvu. Dievs Rolim pat skaidri atklāja 
datumu, kurā mani bildināt, un, par spīti 
toreizējiem cilvēku viedokļiem, nolēmām 
tālāk doties Dieva priekšā vienoti, jo zi-
nājām, ka tāds ir Viņa prāts.

Laulībā mēs kalpojam viens otram. 
Pirms ejam palīdzēt un kalpot citiem, 
mums ir jāpamana savs vistuvākais. 
„Bet, ja kāds negādā par savējiem un 
visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad 
viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par 
neticīgu.” (1Tim 5:8) Ir skaidri manāms, 
kā apkārt viss sarežģās, kad laulībā ir 
problēma vai kaut kas neizrunāts vai kad 
otrs nav pamanīts, tāpēc ne velti Dievs 

mums māca vispirms gādāt par savē-
jiem. Mūsu ģimenē kalpošana izpaužas 
praktiski – viens otram palīdzam, ieprie-
cinām otru ar kādu jauku vēstulīti vai at-
nākam pretī uz staciju. Arvien mēģinām 
satvert tās mazās lietas, kas otram liek 
justies pamanītam un mīlētam. Lai mēs 
arī turpmāk spētu nest mīlestību viens 
otram un cilvēkiem mūsu ceļā, ļoti svarī-
gas ir garīgās rūpes vienam par otru. Va-
karus pavadām, stāstot, kā jūtamies un 
ar ko cīnāmies, runājam par Dieva brī-
numiem un atklāsmēm, izsūdzam viens 
otram grēkus un lūdzam pēc atbrīvoša-
nas un Dieva prāta savā dzīvē. „Pārbaudi 
mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; 
izmeklē mani un izdibini skaidri manas 
domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna 
ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!” 
(Ps 139:23–24) Visa dzīve ir nebeidzama 
tiekšanās uz svēttapšanu. Dievs vēlas, 
lai esam tādi kā Viņš – svēti. Mums sevi 
regulāri izmeklējot un tīrot, Gara balss 
kļūst skaidrāka. Tas palīdz gan laulībā, 
kad mācāmies nolikt malā savu cilvēcis-
ko dabu un pazemībā otru pieņemt un 
mīlēt, gan kalpošanā, lai mēs nerīkotos 
pēc sava prāta un ieskatiem, bet ļau-
tos Dieva plānam. Reizēm tas arī nāk kā 
izaicinājums, kad viens no mums saņem 
kādu norādījumu no Dieva, bet otram ir 
jāuzticas un tam jāatsaucas līdzi. 

Esam pateicīgi, ka varam kalpot kopā. 
Redzot otru kalpojam Dievam, ir sajūta, 
ka iemīlies vēl vairāk un vairāk. Jau pirms 
iepazīšanās bijām sapratuši, ka mums ir 
jākalpo jauniešiem. No sirds priecājos, ka 
varu vadīt tieši šo kalpošanu mūsu drau-
dzē. Man tā ir iespēja ar Dieva palīdzību 
radīt vietu, kur ikkatrs ir mīļi gaidīts un 
jūtas labi neatkarīgi no savas konfesio-
nālās piederības, baznīcas apmeklēšanas 
biežuma un citiem apstākļiem. Tā ir vie-
ta, kur starp daudziem jauniem cilvēkiem 
izskan Dzīvā Dieva vārds, dažādu cilvēku 
liecības un slavas dziesmas. Savukārt Ro-
lim ir dāvana sarunāties ar jauniešiem. 
Veselības dēļ viņš pašlaik ir ierobežots 
tajā, ko spēj darīt, tomēr Dievs nevie-
nu neatstāj tukšā – Viņš aicina ikkatru. 
Rolanda misija ir būt blakus, uzklausīt, 
iedrošināt un lūgt. Esam kā komanda, 

jo abi darbības virzieni ir vienlīdz svarīgi 
un nepieciešami. Pašlaik mēs arī jūtam 
atbildību būt jauniešiem par parau-
gu attiecībās, jo pasaule piedāvā daudz 
variantu, kas nav pat tuvu tam, ko Dievs 
uzskata par labu esam. Priecājamies, 
kad izdodas kādus pārus iedrošināt, 
padaloties ar savu pieredzi un to, kādas 
svētības mums tas laulībā ir nesis un nes 
joprojām. Savukārt citu pāru liecības ir 
stiprinājušas mūs pašus. 

Mūsu pirmais gads laulībā ir bijis vis-
notaļ izaicinošs, Rolim cīnoties ar slimī-
bu, kuras nosaukumu joprojām meklē-
jam pie ārstiem un dažādās pārbaudēs. 
Ir bijis fiziski, emocionāli un garīgi sma-
gi. Ir bijuši daudzi saucieni uz Dievu un 
neskaitāmi jautājumi. Dievs, lai notiek 
Tavs prāts! Šobrīd joprojām dzīvojam 
savu netipisko ikdienu, tomēr lielā mierā, 
jo redzam, ka Dievs patiešām visu prot 
pārvērst par svētību. Un, lai arī slimības 
vārdu meklējam, vienu vārdu mēs zinām 
pavisam skaidri. Tas ir „Jēzus” – vārds, 
kurā mums ir pestīšana, mierinājums un 
mūžīgā cerība. Es ceru, ka mūsu laulība 
vienmēr būs šaurais ceļš, jo tikai tas mūs 
ievedīs dzīvībā. „Ieejiet pa šaurajiem 
 vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, 
kas aizved uz pazušanu, un daudz ir 
to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un 
šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un 
maz ir to, kas to atrod.” (Mt 7:13–14) 
Mums ar Roli ļoti mīļa tradīcija kā jaunai 
ģimenei ir kopīga vakara lūgšana – kaut 
pāris vārdu vai miera izlīgums, ja tāds ir 
nepieciešams: „..lai saule nenoriet, jums 
dusmojoties, un nedodiet vietu velnam.” 
(Ef 4:26–27). Lūgšanu pabeidzam, pār-
metot viens otram krusta zīmi un sakot: 
„Lai Dievs tevi svētī un pasargā, manu 
mīļo (mīļvārdiņš)! Dieva Tēva un Dēla, un 
Svētā Gara vārdā. Āmen!” It kā kaut kas 
mazs, bet cik liela drošība! 

Mūsu loma ir pasaules gaisma, un lau-
lība ir Dieva dāvana, lai, caur to stiprinā-
tus, Dievs varētu mūs lietot vēl drosmī-
gāk. Laulība ir vieta, kur mācāmies mīlēt. 
Laulība ir dārgums, un laulība ir bezga-
līgs piedzīvojums, ja ejam trijatā – es, tu 
un Dievs. 

Elizabete Pļaviņa

Laulība

Attiecības draudzē
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Ar Adventes laiku mūsu sirdīs ienāk miers un prieks, jo šis ir laiks, kad gaidām uz brīnumu. Klāt Ziemsvētku vakars – 
Kristus dzimšanas svētki. „..es jums pasludinu lielu prieku .. jo jums šodien Pestītājs dzimis..” (Lk 2:10–11)

Šajos svētkos vēlamies iepriecināt mūsu draudzes vecāko paaudzi un psihoneiroloģiskā pansionāta „Atsaucība” 
 iemītniekus. Mīļie brāļi un māsas Kristū, aicinu jūs iesaistīties projektā „No sirds 
uz sirdi”,  sagatavojot viņiem Ziemsvētku dāvaniņu. Lai to īstenotu, jūs varat: 

 ● sarūpēt gatavu dāvanu,
 ● atnest atsevišķas lietas, ko sakomplektēs un iesaiņos Diakonijas darbinieks,
 ● atbalstīt finansiāli, veicot pārskaitījumu uz kontu:

LELB Rīgas Jēzus draudze
Reģ. Nr. 90000084191
Banka: Luminor Bank
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV32RIKO0002930244787

Ir sagatavotas 150 aploksnītes, kurās ir dāvanas saņēmēja vārds un 
neliela informācija par dāvanas saturu. Aploksnes var saņemt baznīcā pēc 
dievkalpojumiem vai darbdienās draudzes namā, Diakonijā, pie Jolantas 
vai Ilzes no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tuvāka informācija – pa tālr. 28377608.

Psihoneiroloģiskā pansionāta ļaudīm gatavosim vienādas dāvanas,  
tāpēc lūdzam atbalstīt ar konfektēm un piparkūkām.

Sagatavotā dāvana jānodod draudzes namā vai baznīcas kancelejā.
Būsim atsaucīgi un kalposim no sirds uz sirdi!

Jēzus draudzes 
ilggadējo mācītāju 

Erbertu Bikši  
ar Nopelnu krusta 

saņemšanu!

Apsveicam 

Mīlestībā 
Diakonijas vadītāja Jolanta

No sirds uz sirdi

E. Godiņas un U. Muzikanta foto
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palikt
kopa-

Vai vīrietis un sieviete šodien ir tie 
paši, kas pirms 1000 gadiem?

Cilvēkiem šķiet, ka drīzāk jau nē, jo 
cauri gadsimtiem it kā esam ļoti mainī-
jušies. Taču Dievs jau no paša sākuma 
zināja, kāds cilvēks ir un kāds būs vēlāk. 
Dieva nodoms pie cilvēka nav mainījies. 
Tas parāda, ka mēs nemaināmies. Tā 
ir ilūzija, ka pašlaik esam ļoti attīstīti, 
civilizēti un gudri. Agrākos laikos cilvēki 
noteikti domāja tāpat, ka ir ļoti attīstīti 
un sasniegs pasaules labklājības augstā-
ko līmeni. Nu gluži kā cilvēki domā tagad. 
Taču tas viss ir aizgājis nebūtībā, tāpēc 
jājautā: kāpēc mēs gribam justies īpašāki 
par cilvēkiem, kuri dzīvoja agrāk?

Vai neesam kļuvuši tieši sliktāki, 
piemēram, par Ādamu un Ievu?

Jo mazāk cilvēku uz pasaules, jo 
mazāk iespēju kādam nodarīt pāri. Jo 
iespēju vairāk, jo lielāka atbildība. Tomēr 
uzskatu, ka būtībā cilvēks nav mainījies. 
Mēs vienkārši grēkojam atklātāk.

Ādamam Ievu pieveda Dievs. Mūs-
dienās daudzi meklē, bet ne visi atrod. 
Kas ir nepieciešams, lai vīrietis atras-
tu īsto sievieti un sieviete atrastu īsto 
vīrieti?

Es nošķirtu to, kas notiek starp pasau-
līgiem cilvēkiem un ticīgiem cilvēkiem, 
par kuriem gribu runāt. Labākais veids, 

kā atrast savu cilvēku, ir izlūgt viņu Die-
vam. Atceros no bērnības, ka to man 
ieteica vecāki un vecvecāki, un kā bērns 
to arī ik pa laikam lūdzu. Ir interesanti 
lūgt par cilvēku, ko nepazīsti, un apzinā-
ties, ka Dievs jau visu redz un zina. Arī 
tad, kad divi cilvēki satiekas, ir ļoti svarīgi 
lūgšanā pievienot vārdus „ne mans, bet 
Tavs prāts lai notiek”, īpaši tajā posmā, 
kad ir „rozā brilles” un šķiet, ka notiek 
mans prāts. Ir jāļauj pēdējo vārdu pateikt 
Dievam. Ja Dievs attiecības svētīs, tad 
visu mūžu varēsi piedzīvot un apzināties 
to, ka tās ir Dieva prāts, nevis pats kaut 
ko esi izdomājis. Tad atkrīt liekas šaubas. 
Meklēt otru cilvēku nenozīmē būt no-
pietnās attiecības ar vienu, otru, trešo, 
skatoties, kurš derēs. To nedrīkst darīt.

Tad ir jāsēž mājās un jāgaida?
Jā, tā var darīt, ja tici, ka Dievs tev kaut 

ko ir paredzējis. Tad atnāks ciemos kaut 
vai santehniķis, kuru apprecēsi. 

Kā tu satiki savu sievu?
Mēs satikāmies 17 gadu vecumā 

Saulkrastos pie jūras kādā dzimšanas 
dienā. Pēc gadiem sanāk, ka esam kopā 
nu jau pusi mūža. Kā es sapratu, ka viņa 
ir īstais cilvēks? Tā ir lūgšana, kas ļauj 
Dievam visu vadīt. Mēs ticam: ja no sirds 
lūdzam, tad Dievs nepieļauj to, kas mūsu 
dzīvē nav vajadzīgs. 

Kad otrs ir atrasts, kā viņu neaiz-
baidīt prom? 

No sākuma ir „rozā brilles”, un paldies 
Dievam, ka Viņš tādas iedod. Padomā, 
kā būtu, ja sākumā viens otrā redzētu 
tikai mīnusus? Visiem cilvēkiem, kuri 
sāk attiecības, „rozā brilles” un lielā mī-
lestība ir labs sākums, bet pēc tam jau 
attiecībās iesaistās arī pats cilvēks. Tāpat 
kā attiecībās ar Dievu, arī jebkurās citās 
attiecībās mēs augam. Tā jābūt arī lau-
lāto attiecībās, lai, pēc laika atskatoties, 
varētu teikt, ka tagad ir citādi nekā sā-
kumā, bet ir labi. Tā savā ziņā ir laulības 
svēttapšana. 

Tad kāpēc laulības izirst? Kurā 
 punktā vajadzētu apstāties?

Ja laulātais pāris vispār skatās, ko 
Dievs saka, tad ļoti laicīgi var ieraudzīt 
punktus, kas laulību var izjaukt. Līdz 
tiem nemaz nav jāaiziet, lai saprastu, 
ka, piemēram, cilvēks neatbilst vīra vai 
sievas amatam, kā to paredz Bībele. Sā-
kumā Dievs to uzlika kā sodu, ka vīram 
vaiga sviedros būs maizi pelnīt un sieva 
gribēs valdīt, bet būs jāvalda vīram. Tas 
var šķist nepatīkami, kā sods, bet, ja ģi-
menes dzīvē to neīstenojam, tad ģimenei 
nav svētības. Svētais Gars mums kļūdas 
uzrāda, un līdz attiecību lūzumam nemaz 
nav jānonāk.

Aiz attiecībām ar Dievu otras svarīgākās ir attiecības starp laulātajiem. Kā tās veidot harmoniskas un svētītas? Vai šķir-
šanās ir apsverams variants? Par to runāsim ar Krimuldas draudzes mācītāju JĀZEPU BIKŠI.

Edgars Gertners

Škirties, vai

?
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Kāds, tavuprāt, ir Dieva redzējums 
par vīrieša un sievietes attiecībām 
mūsdienās? 

Ēdenes dārzā Dievs atbildību prasīja 
nevis no čūskas vai Ievas, bet no Ādama. 
Nekas nav mainījies. Ja arī mēs izdomā-
sim savus attiecību konceptus, Dievs tik 
un tā prasīs atbildību no Ādama jeb vīra. 
Tas nav stāsts par to, kurš ir vairāk vai 
mazāk svarīgs. Tas ir stāsts par uzticēto 
atbildību. Un jāpabrīdina, ka, darot pre-
tēji, cilvēks ne tikai piesavinās cita atbil-
dību, bet arī neļauj otram piepildīt viņa 
atbildību.

Kad pie tevis uz sarunām nāk topo-
šie laulātie pāri un dzird to, ko tagad 
saki, – kāda ir viņu reakcija?

Ir bijušas sievas, kuras nespēj piekrist 
tam, ka vīrs ir ģimenes galva. Tad saku: 
nē, tam nav nekāda sakara ar laikiem vai 
apstākļiem. Tā ir Dieva griba. Ja cilvēks 
šīs patiesības pieņemt nespēj, tad būtu 
tikai normāli, ka laulāšanās baznīcā 
nenotiktu. Kā gan, neticot Dieva gribai, 
pāris spēs īstenot kristīgu laulību? Kādēļ 
lai Dievs viņus svētītu?

Vai tāpēc šķiras arī tie pāri, kuri 
laulājušies nevis dzimtsarakstu noda-
ļā, bet baznīcā, dodot Dievam solīju-
mu?

Jā. Droši vien lielais jautājums ir par 
to, ko mēs laulāšanās brīdī solām. Daž-
kārt cilvēki grib laulāties baznīcā, lai „viss 
ir pa īstam”. Tad es viņiem saku: tas, 
vai viss būs „pa īstam”, būs atkarīgs no 
pašiem laulātajiem. Mācītājs neko nevar 
garantēt, un Dievs to nevar uzspiest. 
Problēma ir tā, ka cilvēki vēlas Dieva 
svētību, bet vienlaikus dzīvo pēc pasau-
līgiem principiem. Garīgi cilvēki vēlas būt 
krituši grēkā, bet dzīvot Ēdenes dārzā pie 
Dieva. Tā nekas nevar sanākt. 

Vai tu kā garīdznieks izjūti perso-
nisku atbildību par cilvēkiem, kurus 
salaulā?

Jā, izjūtu. Man ir maksimāli labi pārim 
jāizstāsta, kādas ir viņu iespējas sasniegt 
Dieva svētītu laulību. Tālākais jau ir uz 
pašu laulāto pleciem. Tāpēc cenšos ar 
katru pāri runāt individuāli.

Kas notiek, ja laulība tiek lauzta?
Ir grēki, kas rada pārāk lielas ciešanas 

un sekas šajā pasaulē, līdzcilvēkos, bēr-
nos. Laulības pārkāpšana un šķiršana 
ir viena no tām lietām, kuru dēļ cilvēks 
nevar palikt Dieva klātbūtnē. Laužot 
laulību, cilvēks savu mūžīgo dzīvību ap-
maina pret viltus laimi ar citu cilvēku šeit 

uz zemes. Varbūt tā ir īsta un patiesa lai-
me, bet jautājums – cik ilga? Divdesmit, 
trīsdesmit gadu? Lielākā bēda, ka cilvēki 
domā pretēji. Otras sekas ir jūtamas 
šajā dzīvē: ticīgam cilvēkam zūd jebkāda 
uzticamība. Piemēram, ja mācītājs pa-
met sievu, lai dzīvotu ar citu sievieti, – kā 
gan lai seko cilvēkam, kurš pats neiet uz 
Debesu valstību? Tāds cilvēks Dievu pa-
dara par meli, jo laulībās taču pats saka: 
„Ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs 
šķirt.” Šis cilvēks ar savu rīcību paziņo, 
ka Dievs ir melis, jo viņš pats taču ir izšķī-
ries. Patiesībā laulība nav šķirta: cilvēks 
no laulātā drauga var aiziet, taču viņš jo-
projām ir laulībā, tikai vienlaikus atrodas 
nopietnās attiecībās ar trešo personu. 
Grēks paliek, un tā piedošana var notikt 
tikai tad, ja šis cilvēks atgriežas pie sava 
laulātā drauga, kuru bija pametis. 

Kā var noteikt, vai vīrieša un sievie-
tes attiecības ir auglīgas un svētītas?

Raugoties uz mūsdienu tendencēm, 
prātā nāk joks: „Ja laulātajiem vispār ir 
attiecības, tas jau ir svētīgi.” Ja nopietni, 
tad, pirmkārt, ir jāsaprot, ka laulātie ir 
vīrs un sieva. Tā ir savienība, kas paliks 
arī pēc tam, kad bērni būs izauguši un 
aizgājuši savā dzīvē. To, vai attiecības 
balstās uz laulātajiem vai viņu bērniem, 
var ieraudzīt tikai tad, kad bērni izaugu-
ši. Otrkārt, svētīta un auglīga ģimene ir 
tāda, kas pilda Dieva pavēli augļoties un 
vairoties. Protams, arī bērnus audzinot 
kristīgi. Neticīgi cilvēki jau arī augļojas 
un vairojas, un kāds varētu jautāt: kāda 
starpība? Ir svarīgi audzināt ticīgus cilvē-
kus. Tā ir atsaukšanās Dieva pavēlei.

Vai vīrieša un sievietes attiecības 
ir otras svarīgākās aiz attiecībām ar 
Dievu?

Jā, piekrītu. Viens no tekstiem, ko mā-
cītājs laulājot saka: „Vīrs, kurš mīl savu 
sievu, mīl sevi pašu.” Investējot laulībā, 
cilvēks investē savā dzīvē. Reizēm cilvēki 
nodala, ka ir jārūpējas par attiecībām, 
jāvelta laiks savam partnerim, it kā tas 

būtu kāds īpaši smags uzdevums. Taču 
Dievs ir teicis, ka vīrs un sieva kļūst par 
vienu miesu, tāpēc no attiecībām laulībā 
ir atkarīga cilvēka ikdiena.

Vai var būt tā, ka Dievs kādu vīrieti 
vai sievieti ir nolēmis atstāt bez otras 
pusītes?

Apustulis Pāvils runā par cilvēkiem, 
kuri ir īpaši izredzēti nedoties laulībā, kā 
viņš to piedzīvoja pats savā dzīvē. Taču 
es šo jautājumu pagrieztu citādi: bieži 
vien cilvēki paši sevi apdala. Tas, ka Dievs 
tevi mīl tādu, kāds esi, nenozīmē, ka ap-
kārtējie tevi mīl tādu, kāds esi. Pat puķe 
ārā skaisti izskatās un smaržo, lai bite to 
pamanītu starp pārējiem augiem. Ne-
nāktu par sliktu sev pajautāt: cik daudz 
es daru, lai apkārtējiem cilvēkiem būtu 
patīkams? 

Kāpēc vīrietis nevar mīlēt vīrieti?
Ar brāļu mīlestību – var. Bet, ja nopiet-

ni, šis jautājums skan tā, it kā vīrietim 
būtu izvēle mīlēt vai nemīlēt otru vīrieti. 
Patiesībā Dievs parāda, ka vīrieša dabis-
kā kopdzīve ir ar sievieti. Tas nav izvēles 
jautājums. Paskaties uz vīrieša un sievie-
tes ķermeni, un sapratīsi, ka dabiskākas 
saderības nav. Mēs vienkārši dzīvojam 
laikā, kad cilvēkiem tas ir milzīgs atklā-
jums.

Ko darīt kristiešiem, redzot, ka ap-
kārtējā pasaulē ir tik daudz atšķirību 
no tā, ko Dievs Bībelē teicis par to, kā 
dzīvot un veidot attiecības?

Pirmkārt, mūsdienu kristīgajā sabied-
rībā pietrūkst skaidras atbildes, vai cil-
vēks vispār vēlas iet kristīgo ceļu. Ja saka, 
ka vēlas, tad nevajag šim ceļam pretoties 
un runāt pretī. Mācītāja uzdevums ir 
atgādināt, ka baznīca ir mājas tiem cilvē-
kiem, kuri vēlas doties uz Debesu valstī-
bu, nevis jauki pavadīt laiku. Ja gribi iet 
ticības ceļu, tad atšķirības starp pasauli 
un Bībeli nebiedē. Gluži pretēji – tu vari 
ieraudzīt, cik ļoti Dievs tevi mīl un sargā, 
dodot svētīgus padomus, pie kādiem citi 
varētu nonākt tikai caur daudzām sa-
lauztām attiecībām. 

Kāds ir tavs novēlējums šīs sarunas 
lasītājiem?

Ja tu apsver iespēju šķirties no sava 
laulātā drauga, tev jāsaprot, ko liec uz 
spēles. Tu pazaudēsi mūžīgo dzīvību. 
Ja šāds scenārijs apmierina, tad uz priek-
šu! Savukārt, ja apzināti esi izvēlējies 
ceļu prom no Dieva žēlastības, tad steidz 
izbaudīt šo dzīvi un attiecības, jo nekā 
vairāk tev nebūs. 

Ja Dievs attiecības 
svētīs, tad visu mūžu 
varēsi piedzīvot un 
apzināties to, ka tās ir 
Dieva prāts, nevis pats 
kaut ko esi izdomājis.
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Šajā laikā, kad sabiedrība vairāk vai 
mazāk plūc modernisma laika – apgais-
mības racionālisma, romantisma emo-
cionālisma, eksistenciālisma gribasspē-
ka – augļus, ir vitāli svarīgs 11. psalma 
jautājums: „Kad pamati grūst, ko darīs 
taisnais?” (Ps 11:4) Tāpat kā Dāvids, psal-
ma autors zināja: lai kādas briesmas arī 
draudētu, Dievs Viņam uzticīgos izvedīs 
tām cauri un viņiem nav jākrīt izmisumā, 
jo Dievs ir valdnieks pār visu, cīnītājs par 
taisnību, soģis pār ļaunumu. 

Kā tas ir ar kristiešiem tagad? Vai viņi 
ir Dievam uzticīgo kārtā vai iespaidoti no 
pasaulīgās ne-kārtības, kad tiek noraidīti 
visi pamati? Kā akcentē teologs Džīns Ed-
vards Vīts: kad nebeidzamā graušanas 
un atjaunošanas cikla bezjēdzība kļuvusi 
acīmredzama, postmodernisti izvirza pa-
visam atšķirīgu alternatīvu – varbūt ir ie-
spējams celt bez jebkādiem pamatiem.1

Mācītājs Maikls Lokvuds, runājot par 
morāles normu relatīvismu, norāda uz 
inkluzīvisma un visa pieņemšanas viltus 
evaņģēlija izplatību baznīcā. Viljams 
Ābrahams, Dienvidu metodistu univer-
sitātes profesors Teksasā, apgalvo, ka 
ietverošā ideoloģija ir raksturīga dau-
dzām, īpaši tradicionālajām, baznīcām. 
Viņš inkluzīvismu identificē kā jaunu 
morālisma veidu. Pēc viņa uzskata, sā-
kotnēji šis virziens bija saistīts ar rasisma 
un patriarhālās domāšanas dominances 
iznīdēšanu, bet tagad tas meklē jaunus 
upurus, ko vajadzētu atbrīvot, un jaunus 
apspiedējus, ko vajadzētu sodīt. Tādējā-
di apspiestie, vismaz metodistu baznīcā, 
ir ieguvuši lielu morālo atbalstu un to 
izmanto, lai paši kļūtu par apspiedējiem. 
Līdz ar to cilvēki cits pret citu izturas kā 

1 Džīns Edvards Vīts, dēls. Postmodernie laiki. Kristīgs ceļvedis mūsdienu domas un kultūras izpētē. Luterisma mantojuma fonds. 1999, 241. lpp.
2 Maikls A. Lokvuds. Nesvētā trīsvienība. Mārtiņš Luters pret elku ES, PATS, MAN. Luterisma mantojuma fonds. Rīga, 2018, 128. lpp.
3 Turpat, 129. lpp.
4 C. S. Lewis. God in the Dock: Essays on Theology and Ethics, ed. Walter Hooper (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1970), 243.–244. lpp.

pret jēlu olu, lai tikai kādu neaizvainotu, 
un uztraucas, ka varētu kļūt par nākamo 
„uzskatu policijas” mērķi. Patiesa vērtī-
ba – dot apspiestajiem brīvību – paštais-
nā dedzīgumā ir pārkāpusi visas robežas 
un tiek izmantota, lai gūtu virsroku pār 
visām pārējām vērtībām.

Vēl sliktāk ir tad, kad šis jaunais mo-
rālisms tiek nosaukts par evaņģēliju, kā 
tas noticis anglikāņu baznīcā, kur, pēc 
Filipa Tērnera, Jeila Universitātes Teolo-
ģijas fakultātes bijušā dekāna, uzskata, 
šķelšanās homoseksuālu cilvēku laulības 
un homoseksuālu priesteru jautājumā ir 
starp tiem, kuri sludina pestīšanas Evaņ-
ģēliju, un tiem, kuri sludina inkluzīvisma 
un visa pieņemšanas evaņģēliju, kas 
māca, ka Dievs mūs pieņem tādus, kādi 
esam, un ka soda par grēku vairs nav 
un aicinājums nožēlot grēkus ir kļuvis 
lieks. Vecā Evaņģēlija centrā bija grēku 
piedošana. Tas aicināja uz atgriešanos 
no grēkiem un ticību Kristum un ieveda 
svētā dzīvē. Bet jaunajam evaņģēlijam 
grēku piedošanu nevajag, jo vairs nav ko 
piedot.2

Pēc Deivida Jego, sistemātiskās teolo-
ģijas profesora Luterāņu teoloģiskajā 
dienvidu seminārā (Dienvidkarolīnas 
štats, ASV), novērojumiem, kaut kas lī-
dzīgs notiek arī starp luterāņiem. Pagāt-
nē baznīca sludināja Evaņģēliju, kura 
centrā bija grēku piedošana un brīvība 
no bauslības lāsta. Tagad daudzi sludina 
jaunu evaņģēliju, kas mūs atbrīvo ne tikai 
no bauslības lāsta, bet arī no pašas 
bauslības. Šis jaunais evaņģēlijs uzskata, 
ka bauslība apspiež tāpēc, ka tas ir 
 likums, nevis tāpēc, ka mēs esam nepa-
klausīgi un tāpēc nolādēti. Tā vietā, lai 

mācītu to, ko mācīja Luters, proti, ka 
Kristus mūs ir atbrīvojis no bauslības lās-
ta, lai mēs mācītos iemīlēt Dieva baušļus 
un dzīvotu saskaņā ar Viņa gribu, jaunais 
evaņģēlijs mudina cilvēkus atmest baus-
lību pavisam. Tas nav nekas cits kā anti-
nomiānisms. Pašreizējās debates baznī-
cā par homoseksuālismu ir nevis par to, 
kā izskaidrot Dieva baušļus, bet par 
evaņģēliju. Daudzās baznīcās visatļaujo-
ša attieksme pret seksuālo ētiku tiek aiz-
stāvēta evaņģēlija vārdā. Tas nav patiess 
evaņģēlijs – tas ir aplams evaņģēlijs, kas 
attaisno grēku, nevis grēcinieku, grēku 
piedošanas vietā piedāvājot to apstipri-
nājumu. Kā norāda Luters, cīņa pret anti-
nomiānismu ir cīņa par Evaņģēliju, nevis 
par bauslības nosargāšanu. Antinomiā-
nisms ir sevis attaisnošanas stratēģija. 
Tas ir mēģinājums izveidot mūsu pašu 
taisnīgumu, apklusinot bauslības apsū-
dzošo balsi. Tas atbrīvo mūs no vajadzī-
bas pēc Kristus. Tas ir cits evaņģēlijs, vēl 
postošāks par darbu taisnīguma evaņģē-
liju, ar ko apustulis Pāvils saskārās Gala-
tijā (Gal 1:9). Kā uzsver Luters, darbu 
taisnīguma cilvēki joprojām atstāj vietu 
grēku nožēlai un piedošanai. Antinomi-
āņi tos atmet pavisam. Ja pašreizējās de-
bates kristietībā būtu tikai par seksuālās 
ētikas jautājumiem, tās vēl,  iespējams, 
varētu atrisināt, taču, kad seksuālā brī-
vība tiek pasludināta Evaņģēlija vārdā, 
tas baznīcu sašķeļ, jo tajā drīkst būt tikai 
viens Evaņģēlijs. Jebkurš cits evaņģēlijs ir 
paštaisna elkdievība.3

K. S. Lūiss norāda, ka, tiklīdz cilvēkos 
vairs nav apziņas par savu grēcīgumu, 
viņi nekavējoties sāk tiesāt Dievu, ne 
sevi.4 Cilvēki sāk domāt, ka visas Dieva 
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svētības viņiem pienākas, un vairs ne-
pateicas Dievam par tiem labumiem, ko 
ir saņēmuši. Tā vietā, lai būtu pateicīgi, 
viņi domā, ka Dievs ir rīkojies netaisnīgi, 
jo nav viņus svētījis saskaņā ar viņu no-
pelniem. Tā vietā, lai ilgotos pēc Dieva 
piedošanas, viņi darbojas, domādami,  
ka stāv uz stingra morālā pamata, un 
zaudē jebkādu pateicību par Kristus no-
pelnu. 

Katrā ziņā mums kā Kristus dibinātās 
baznīcas locekļiem ir zināms, ka baz-
nīca ir „nams, uzcelts uz apustuļu un 
praviešu pamata, kura stūra akmens 
ir Kristus Jēzus” (Ef 2:20). Tādēļ mums ir 
laikus jāatmasko pašattaisnošanās elks 
un tā izpausmes mūsu sabiedrības ik-
dienā un jāatklāj tā patiesā daba, kam, 
pēc Timotija Kellera uzskata, ir divas 
stratēģijas – reliģiskais legālisms un ne-
reliģiskais dumpis. Viņaprāt, abi šie ceļi 
ir vienādi, jo tie ir elku kalpa mēģinājumi 
sevi glābt. Reliģiskie legālisti cenšas ievē-
rot Dieva likumus, cerot, ka Dievs viņus 
svētīs. Nereliģiskie dumpinieki izveido 
savus likumus, cerot sevi svētīt paši. 
Šajā procesā viņi beigu beigās kļūst par 
legālistiem, tikai ar atšķirīgiem likumiem. 
Kellers atzīst, ka Ņujorkas iedzīvotāji ir 
tikpat legālistiski kā farizeji Jēzus laikā, jo 
viņi dzīvo sasniegumu dēļ un savu vēr-
tīgumu saskata tajos.5 Kā no savu mērķu 
elkdzīves izkļūt? Vienīgi skaidrojot cilvē-
kiem to jēdzienisko struktūru. Grēks ir 
ne tikai darīt sliktas lietas, bet arī labas 
lietas pārveidot par visaugstāko vērtību. 
Tās nedod gandarījumu cilvēku iekšējai 
būtībai, jo tikai Kristus var viņus darīt no 
tām brīvus. Lai atceramies, kā apustulis 
Pāvils mācīja savu pieredzi: „Laiks ir īss. 
Tādēļ turpmāk precētie lai ir kā nepre-
cēti; un kas raud, kā tādi, kas neraud; un 
kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas; 
un kas pērk, kā tādi, kas to negrib patu-
rēt; un kas šo pasauli lieto, kā tādi, kas to 
nelieto, jo šīs pasaules kārtība (gr. val. – 
shēma) paiet. Es gribu, lai jūs būtu bez 
rūpēm.”6 (1Kor 7:29–32)

5 Maikls A. Lokvuds. Nesvētā trīsvienība. Mārtiņš Luters pret elku ES, PATS, MAN, 131. lpp.
6 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts. Latvijas Bībeles biedrība. 1997, 1067. lpp.
7 https://lv.portals.lv.
8 A. Veinbergs. Pa Jēzus pēdām. Vērojumi un pārdomas. LELBA apgāds. 1979, 124. lpp.
9 Reinhards Slenska. Jēzus kalna sprediķis. Luterisma mantojuma fonds. 2000, 55. lpp.
10 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, 1103. lpp.
11 Turpat, 1111. lpp.
12 Reinhards Slenska. Jēzus kalna sprediķis, 57. lpp.
13 Bībele. 1965. gada izdevuma revidētais teksts, 537. lpp.
14 Turpat, 609. lpp.
15 A. Veinbergs. Pa Jēzus pēdām. Vērojumi un pārdomas. 125. lpp.

Tā kā šoreiz esam aicināti domāt par 
attiecībām ar Dievu un savu tuvāko, tad 
jāieklausās Dieva vārdā par laulības ne-
aizskaramību un svētumu. Uz to norāda 
Vecās Derības pravieši ( Jer 3:1; Ech 16; 
Mal 2:10–16), kā arī Jēzus Kristus apustuļi 
(Ef 5:21–33). Tā ir kā Dieva derība ar savu 
tautu, ko Viņš saglabā arī cilvēku neuzti-
cībā (Rm 3:1–11). Uz laulības iestādījumu 
skaidri tiek norādīts jau 1Moz 1:27 un 
1Moz 2:24. Paša Kunga Jēzus iebildumi 
pret pasaulīgo laulības šķiršanas praksi 
līdz ar to atgādina par cilvēka pirmstā-
vokli un Radītāja nodomu iesākumā. 
Pirms cilvēks atkrita no Dieva un nokļuva 
grēka, nāves un velna varā, vīram un 
sievai pēc Dieva pavēles un apsolījuma 
bija jāturas vienam pie otra nešķirami uz 
visu mūžu. 

Laulība un ģimene ir cilvēces, tautas 
un baznīcas pastāvēšanas pamats. Bet, 
pēc statistikas datiem, Latvijā katram 
septītajam bērnam valsts maksā uzturlī-
dzekļus, t. i., savus bērnus bez dienišķās 
maizes ir atstājuši 41 884 tēvi, kas veido 
429 milj. eiro parādu valstij,7 kur nu vēl 
un kādā valūtā aprēķināt morālo un 
mīlestības parādu pret saviem bērniem. 
Tātad mēs skaidri redzam, ka pamatu 
drupina velnišķi spēki. Kā akcentējis 
prāvests A. Veinbergs, pasaules tikumu 
vaļība un likumu divdomība ienes mil-
jonus cilvēkiem, kas saistīti ar porno-
grāfiju, kuri neprot kauna un izmanto 
cilvēka viszemākos instinktus. Un cik vēl 
ir taisno, ko Dievs grib izglābt kā Latu un 
viņa dzimtu no Sodomas un Gomoras? 
Kā vispār drīkst runāt par noteiktas šķi-
ras izvirtuļu „tiesībām” un garīgā amatā 
ordinēt vīriešus un sievietes, kas bez 
sevišķas nožēlas atzīstas „dzīves stilā”, 
ko Bībele sauc par nāves grēku?8 To 
parāda arī Jēzus nostāja (Mt 5:31–32), 
runājot par laulības šķiršanu un šķirteņu 
laulību, kas ir laulības pārkāpšana un 
līdz ar to arī sestā baušļa pārkāpums, un 
beidzot ar brīdinājumu, kas attiecināts 
uz beigu tiesu – „ka visa tava miesa nāk 

ellē”. Tātad Kungs Jēzus ar sestā baušļa 
ievērošanu šajā dzīvē parādījis robežu 
ap Debesu valstību, raugoties Mūžībā. 
Jēzus iebildums vēršas pret Mozus no-
teikumiem (5Moz 24:1–4), kas ir pragma-
tiskais ceļš, ko izvēlas „cietsirdības dēļ” 
(Mt 19:8, Mk 10:5), un pasaules tiesību 
praksi (lielāka ļaunuma novēršanai, kad 
laulības sadraudzība kļuvusi par elli, 
kurai citkārt būtu bijis jābūt par paradīzi, 
ko mēs esam pazaudējuši; 1Moz 3), jo ga-
lējā, Mūžības, izšķiršanās ir starp cilvēku 
pieredzi un to, kas ir Dieva vārds, starp 
elli un Debesu valstību.9

Bet attiecībā uz draudzes amatu 
veicējiem Jēzus norādījums ar atgādinā-
jumu par Radītāja sākotnējo nodomu 
ir svarīgs kritērijs amatu uzticēšanā 
un veikšanā: „Bīskapam pienākas būt 
nepeļamam vienas sievas vīram, sātī-
gam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, 
izveicīgam mācīšanā..”10 (1Tim 3:2) „Tiem 
jābūt nevainojamiem vienas sievas vī-
riem, kam bērni ticīgi, nevis palaidņi vai 
nepaklausīgi.”11 (Tit 1:6) Amatu veicējs 
un viņa ģimene ir paraugs draudzei un 
plašākai sabiedrībai. Mūsdienās te ie-
raugāma rūgta pieredze, kas mudina 
atgriezties pie Dieva vārda standartiem 
un pamata, citādi draudze zaudē ne vien 
izglābšanu Mūžībā, bet arī neveic savu 
sabiedriskās atbildības misiju.12 

Bet vēl vairāk nekā jebkad agrāk ir 
jāzina un jāatgādina sev un citiem par to, 
ko darīs Dievs: pār tiem, kas dara varas 
darbus, Viņš „liek līt ugunij un sēram, 
svelmaina vētra būs viņu daļa”13 (Ps 11:7); 
bet taisnie tveras pie sava Kunga (Ps 11:2) 
un, ja arī kristu septiņas reizes, ceļas at-
kal augšā14 (Pam 24:16), pateicas Viņam 
par sprediķi kalnā un kāpj kalnā, dziedot 
grāfa Cincendorfa grēksūdzes dziesmu:

„Tavs asin’s, Tava taisnība
Ir, Kungs, mans gods un greznība,
Ar ko priekš Dieva stāvēšu,
Kad debesīs es ieiešu.”15

Evaņģēliste Milda Klampe
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Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 
Ārstu konsultācijas  
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 un gastroenterologs pieņem pēc 
 pieraksta (tālr. 29372676) 
Diakonija 
Pirmdienās:

sarunu laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00
Bībeles stunda no plkst. 14.00 līdz 16.00

Otrdienās: 
sarunu laiks no plkst. 10.00 līdz 15.00
Mātes lūgšana no plkst. 16.00 līdz 18.00

Trešdienās: apmeklējumi mājās
Ceturtdienās:

drēbju istaba no plkst. 10.00 līdz 14.00  
(iepriekš pieteikties) 
lūgšanu brīdis no plkst. 11.00 līdz 12.00

Mēneša pēdējā piektdienā: dievkalpojums
Informācija un pieteikšanās pa tālr. 28377608
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ”  
(tālr. 67222698)

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
Rīgas Jēzus draudze 
Reģ. Nr. 90000084191 
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050 
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: Luminor Bank, RIKOLV2X, 
LV94RIKO0002013007985

2022. GADA SEPTEMBRA UN OKTOBRA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai, Diakonijai,   
Svētdienas skolai u. c.) 7745
Kolektes 5290
Latvijas fizisko personu ziedojumi 4785
Ieņēmumi no zemes nomas  1410
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 835
Misijas darbam no bērnudārza „Jēriņš” 735
Ieņēmumi no grāmatu galda 200
Kazuālijas 180
KOPĀ 21180

Izdevumi, EUR:
Algas par augustu un septembri (9 darbinieki) 8445
Nodokļi  4655
Biroja, video, audio tehnikas iegāde, apkope 1165
Maksājums LELB  1000
Citi izdevumi 935
Izdevumi par dievnama 200. jubileju 770
Grāmatvedības pakalpojumi (augusts, septembris) 545
Saimniecības izdevumi, kancelejas preces 520
Izdevumi par nozaru darbu  
(Svētdienas skola, koris, jaunieši) 380
Elektrība 375
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 280
Degviela, transporta izdevumi 100
„Rīgas ūdens” 90
Pasta izdevumi 85
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 80
Reprezentācijas izdevumi 80
Ziedi altāra un telpu dekorēšanai 70
Bankas komisijas maksa 55
Atkritumu izvešana 50
„Venden” ūdens 45
Sakaru pakalpojumi (telefoni) 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
Drukas darbi 5
KOPĀ 19770

PAZIŅOJUMS

Draudzes valde informē, ka 
atbilstoši Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas 28. sinodes 
lēmumam tiek mainīti visu 
Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas draudžu nosaukumi.
Līdz ar to turpmāk mūsu 
draudzes pilns juridiskais 
nosaukums būs:
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀS BAZNĪCAS RĪGAS 
JĒZUS DRAUDZE.

SVEICAM NOVEMBRĪ

Lidija Bunce
Jānis Redlihs
Skaidrīte Mežecka
Modrīte Rūsiņa
Skaidrīte Zeltiņa
Dina Parādniece
Arvils Robežnieks
Linda Strauta
Ilze Atslēga-Salmiņa
Aivars Krekovskis

SVEICAM DECEMBRĪ

Rute Bērziņa
Vilma Ārija Pallo
Dzidra Vija Lāce
Ludviķis Bērziņš
Ināra Meldere
Leontīne France
Māra Milta
Dzintra Kaugare
Arnis Linde
Irēna Bauere
Sandra Gordijčuka
Diāna Andriņa-Nagle

KRISTĪTI

Elvis Miķelis Ābelskalns
Ulla Sprince
Alma Ikauniece
Lūcija Bikše

MŪŽĪBĀ 

Dace Dolace
Biruta Janovska

© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 450 eks.
Redaktore: Kristīne Plostniece Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Reinis Bikše, Elizabete Pļaviņa, Edgars Gertners, Milda Klampe, Jolanta Cukure, Laima Roze

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja pieņemšanas laiki  
(iepriekš lūgums sazināties ar mācītāju  
pa telefonu vai rakstiski)
Reinis Bikše
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
tālr. 26899309, e-pasts: bikse.reinis@gmail.com
Mācītāju 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
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19.00 
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis otrdienās plkst. 17.30 
tālr. 29877268 (Anda)
Kora mēģinājumi  
otrdienās un piektdienās plkst. 19.00 
tālr. 22176088 (Henrijs)
Bibliotēka atvērta svētdienās pēc  
dievkalpojuma. Tālr. 25986384 (Ingūna)
Māmiņu grupas nodarbības  
katra mēneša trešajā sestdienā plkst. 15.00  
tālr. 29551294 (Edīte)  
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
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