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Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos.

/Rom.1:17 /

Klāt ir Pļaujas svētku laiks.
Laiks, kurā pateicamies par
visiem darba augļiem, bet arī
par nepelnītajām dāvanām, ar
kurām Dievs mūs šajā gadā ir
svētījis.
Mūsu pateicība liecina par
labām un pareizām attiecībām
ar mūsu Debesu Tēvu. Bībelē
lasām: „ Kas pienes upurim
pateicību, tas tur Mani godā,
un tas ir tas ceļš, kā Es tam
rādīšu pestīšanu.” ( Ps 50: 23 )
Mūsu pateicība ir zīme, ka
mīlam Dievu un pagodinām
Viņu.
Pļaujas svētkiem Baznīcas
gada ritējumā tepat līdzās
seko arī Reformācijas svētki.
Man šķiet, tas ir ļoti jauki
un zīmīgi. Reformācijas svētki
ar bagātīgo saturu, kas slēpjas
aiz vārda „Reformācija”, ir
kā atgādinājums neapstāties
pateicībā vienīgi pie laicīgās,
materiālās
dzīves
darba

Dievs mums sniedz ar skaidro
Svēto Rakstu vēsti, kuru
Mārtiņš Luters - un ne tikai
viņš - no apslēptības un
maldīgu mācību tumsas ir
izcēlis dienas gaismā.
Man šķiet, ka ir tiešām
svētīgi, ja, svinot Pļaujas
svētkus, kā par pašu lielāko un
dārgāko dāvanu pateicamies
par skaidro Dieva Vārda vēsti,
kas mums ir pieejama, un
arī par visiem tiem, kuri šo
vēsti uzticami ir sludinājuši un
sludina.
Ir svarīgi un mūsu pestīšanai pat nepieciešami, ka
vienmēr no jauna pārdomājam
un ticībā satveram visas tās
lielās vērtības, kas mums
kļuvušas
saprotamas
un
pazīstamas caur Reformāciju.
Īsi kopā saņemot, to var
izteikt ar šiem mums jau
pazīstamajiem
jēdzieniem,
kas nāk no Reformācijas laika:

vienu centrālo pamatdomu,
proti, - grēku piedošanu un
mūžīgo
izglābšanu
Dieva
Valstībā mēs saņemam bez
jebkādiem mūsu pašu darbiem
vai nopelniem. Tas nenozīmē,
ka mums nebūtu jāpieaug
svētumā un jādara labi darbi.
Labie darbi ir kā zīmes mūsu
piederībai Kristum, bet mūsu
pestīšana ir vienīgi un tikai
Kristus darbs, kas mums ir
nepelnīta žēlastības dāvana
un kuru iegūt varam tikai ar
ticību. Ar ticību kam? Nekam
citam kā vienīgi uzticamajai
Bībeles vēstij, neko tai nepieliekot klāt, bet arī neatņemot
nost.
Lūk, šīs ir tās dārgās
vērtības, par kurām esam
ļoti pateicīgi. Visas kopā
tās sniedz drošu, priecīgu
pārliecību, ka esam izglābti
mūžīgai dzīvībai un ka nav
tāda spēka, kas varētu mums

turpinās.
Turpinās
tādā
nozīmē, ka mums visiem
pastāv draudi „ deformēties”novirzīties, aizmaldīties prom
no skaidrās Svēto Rakstu
vēsts. Reformācija mums nozīmē sevis pārbaudīšanu un
nemitīgu atgriešanos pie tā,
kas ir nemainīga patiesība.
Reformācija nav kaut kā jauna
radīšana, bet atgriešanās pie
Dieva Viņa nemainīgajā patiesībā. Tā vienmēr ir arī
atgriešanās pie Kristus, kurš
saka: „Es esmu patiesība.”
Apustulis Pāvils runā par šo
atjaunošanos ticībā, rakstot:
„ Kristus evaņģēlijā atklājas
Dieva taisnība no ticības uz
ticību, kā rakstīts: no ticības
taisnais dzīvos.” (Rm 1: 2: 17 )
Lai mums visiem priecīgi
Pļaujas svētki, kuros pateicamies arī par laicīgajām, bet
vispirms - par mūžīgajām
dāvanām! Laicīgās mums būs

augļiem un labumiem, bet
vienmēr no jauna ieraudzīt
tās dārgās vērtības, kuras

tikai Dieva Vārds, tikai ticībā,
tikai žēlastībā, tikai Kristus.
Visi šie jēdzieni būtībā izsaka

to nolaupīt.
Tomēr jāpatur vērā, ka
Reformācija
aizvien
vēl

jāatstāj, bet ar mūžīgajām
mēs iemantosim debesis.
Svētību vēlot,
draudzes mācītājs Erberts Bikše

īsziņas

Trešdien, 7. septembrī, sākās
Alfa kursa 2011. gada rudens sezona. Tā
pirmajā lekcijā klausījāmies Daniēla Godiņa
uzrunu par tēmu „Kristietība: garlaicīga,
nepatiesa un neaktuāla?” Un kā tad ir???
Atbildi uz šo jautājumu katrs viens no 43
kursu uzsākušajiem dalībniekiem varēs rast
katrā nākamajā lekcijā visa kursa garumā
līdz 2. decembrim.
Dievkalpojumā 25. septembrī,
mūsu draudzē viesojās koris no Tallinas
Svētā Gara ev.lut. draudzes un mācītājs
Valdeks Johansons, kurš sacīja sprediķi. Šī
bija atbildes vizīte mūsu draudzes diakonijas
viesošanās reizei Tallinā šī gada vasarā.
Pirmdien,
26.
septembrī,
mācītājs Erberts Bikše, draudzes priekšnieks
Māris Pētersons un priekšnieka vietnieks
Aldis Krieviņš pārstāvēja mūsu draudzi
Virsvaldes organizētajā sapulcē lielākajām
draudzēm Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes
draudzē. Šajā sanāksmē galvenokārt tika
runāts par finansēm un nākotnes plāniem
LELB un draudzēs, kā arī par to savstarpējo
mijiedarbību.
Pļaujas svētki. Šogad tos svinam
2. oktobrī, kopīgi veidojot Pļaujas svētku
altāri. Jau par tradīciju mūsu draudzē kļuvis,
ka draudzes locekļi pirms Pļaujas svētkiem
atnes izaudzētos dārzeņus, ziedus, augļus
vai nopirktās veltes, ar ko rotājam svētku
altāri.

Ko kristīgajā draudzē nozīmē ziedošana
un dāvināšana, un kāpēc tas jādara?
Kāds par ziedošanu reiz ir sacījis:
evaņģēlijs ir par brīvu, bet par groziem, ar
kuriem to nesam pie cilvēkiem, ir jāmaksā.
Pasaulē esot, ir jāmaksā par visu.
Un draudze - viņa vēl nav debesīs. Viņas
darba lauks ir pasaule. Telpas, siltums,
sakārtotība, kristīgā literatūra, darbinieku
atalgojums,
evaņģelizācija,
diakonijas
kalpošana - šie ir tikai daži virzieni no plašā
vajadzību klāsta, par kuriem nākas maksāt.
Protams, draudzei vienmēr no jauna ir
jāizvērtē, vai viss, ko darām, ir šie „ grozi”,
ar kuriem ļaudīm tiek nesta Kristus vēsts.
Saprotot, ka nav nekā svarīgāka par
cilvēku izglābšanu mūžīgai dzīvībai, mēs
saprotam arī to, cik svarīgi ir darīt pieejamu
cilvēkiem evaņģēliju par Kristu.
Tā mēs mācāmies kļūt par tādiem
kristiešiem, kuri ziedo no sirds un ar prieku.
Ja katra draudzes locekļa sirdī būs
mīlestība uz Kristu, rūpes par cilvēku
glābšanu un arī pašu stiprināšanos un
pieaugšanu ticībā, mēs ziedosim tik daudz,
ka draudzes darbam nebūs jācieš nekāds
trūkums.
Ja kāds jautātu - cik tad man jāziedo,
Es sacītu: Dievs savā Vārdā ir aicinājis mūs
ziedot desmito tiesu no mūsu ienākumiem.
Pie tā arī būtu labi palikt.
Tomēr Bībele aicina mūs ziedot ne
piespiesti, bet no brīvas sirds un ar prieku.

Jēzus draudzes
jauniešu
jaunā fitnesa zāle

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan
visi skrien, bet tikai viens dabū goda
algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.
Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs
visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu
vainagu, bet mēs neiznīcīgu.
1.Kor.9:24-25
Pāvils vēstulē korintiešiem raksta par
kādu lielu izaicinājumu un apņemšanos.
Arī mēs, jaunieši, esam šī izaicinājuma
priekšā.
Pāvils
liek
paskatīties
uz
sportistiem, kuri skrien sacensībās, lai
iegūtu godalgu. Tas no sportistiem prasa
treniņu, atbilstošu ekipējumu un skaidru
mērķi. Šajā rudenī, atsākot jauniešu
vakarus, mēs esam apņēmības pilni
dzīties
pēc
neiznīcīgās
godalgas!
Tas prasīs treniņus (piektdienas vakarus),
atbilstošu
ekipējumu
(Dieva
Vārdu,
lūgšanu un sadraudzību), kā arī skaidru
mērķi, uz kuru mūs ved labākais
treneris - Jēzus.
Reinis Bikše
Foto: Einārs Zerafims

mācītājs Erberts Bikše

2011. gada AUGUSTA
ieņēmumu un izdevumu
pārskats

Pieņem izaicinājumu!
Ja tu piederi pie draudzes vīriem un esi
gatavs pieņemt izaicinājumu, tad tiekamies
piektdien, 7. oktobrī, draudzes vīru
pasākumā Vecumniekos.
Protams, neatņemama sastāvdaļa
būs arī kopīga ēšana, došanās pirtī un sevis
disciplinēšana sekošanā Tam Kungam!
Ierašanās no plkst. 18.30. Papildus
informācija pie draudzes vīriem.
p.s. Dress code: laulāts vai arī sasniedzis 25
gadu vecumu.
Svētdien, 9. oktobrī, plkst. 16.00
koncerts Ne-Parastais par tēmu „Pateicība”
ar draudzes mūziķu un draugu dalību. Visi
mīļi aicināti!
Svētdien, 16. oktobrī ,plkst.10.00
Televīzijas dievkalpojums. Nāksim un būsim
par liecību skatītājiem TV ekrānos!

Izglītība mīlestībā..........

Ieņēmumi, Ls:
Kolektes
1235
Ziedojumi
1216
Draudzes ikgadējās nodevas
252
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., 999
nometnei, remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
39
Ziedojumi par kristībām, laulībām
175
Nometnes dalības maksas
63
Kopā
3979
Izdevumi, Ls:
Algas (11 darbinieki)
Nodokļi
Ērģeļu remonts
Remonta materiāli			
LELB Virsvaldei (ikgadējā ziedojuma 1/12
daļa saskaņā ar Satversmi)
Nometnes izdevumi (otrā daļa)
Palīdzības pabalsti (8 cilvēkiem)
Elektrība
Saimniecības preces
Sakaru pakalpojum
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Ziedojums („Jaunatnei ar misiju”)
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi
Kancelejas preces
Kopā

2615
1688
1000
423
400
298
265
34
80
38
26
36
25
9
17
19
32
7005

Bieži skolotāji un vecāki atgādina
bērniem izglītības nozīmīgumu un tās
ietekmi dzīvē. Ikviena izvēle ietekmē mūsu
dzīves ritējumu, un tās ir ik uz soļa, tomēr
nav lietu vai notikumu, kuru izvēli Dievs
nevarētu vērst tajā virzienā, kurā Viņš
tās iecerējis. Izglītības un aicinājumi ir
tik dažādi, bet šoreiz gribētos pievērsties
izglītībai, kuras centrā nav politiskie vai
ekonomiskie procesi, bet gan cilvēka un
Dieva attiecības. Proti, Lutera Akadēmija, –
izglītības iestāde, kura šobrīd ir vienīgā
mācību iestāde Latvijā, kas piedāvā apgūt
mācītāja aicinājumam atbilstošu izglītību.
Lutera Akadēmija ir Latvijas Evaņģēliski
Luteriskās Baznīcas sastāvdaļa, kuras
mērķis ir sagatavot ne tikai mācītājus,
bet arī draudžu mūziķus un darbiniekus.
Šī ir mācību iestāde, kuras mērķi un tajā
valdošā vide atšķiras no citām augstākās
izglītības iestādēm Latvijā. Tā ir vieta,
kur kristīgā atmosfērā un savstarpējā
mīlestībā apgūt akadēmiskiem standartiem
atbilstošu izglītību, kura sagatavo studentus
mūsdienu garīgo jautājumu risināšanai.

Atjaunosim ticību vai pārtapsim par mošķiem?
Katru gadu pašās oktobra beigās
tiek svinēti divi svētki – Reformācijas
diena un Helovīns. Abu svētku nosaukumos
redzam svešus vārdus, kuru nozīme nav
skaidra. Vispirms uzzināsim, ko nozīmē
„reformācija”.
Reformācija
ir
saistīta
ar
pārmaiņām
jeb
reformēšanu.
Vēl
reformācijas dienu mēdz saukt par ticības
atjaunošanas dienu. Rodas jautājums: kas
tik traks bija noticis, ka ticību vajadzēja
atjaunot jeb reformēt? Lūk, daži no iemesliem (kopumā to bija sakrājies ļoti, ļoti
daudz).
Pirms gandrīz pieciem gadsimtiem Mārtiņš Luters (kura vārdā, starp citu,
ir nosaukts luterisms un luterāņi) redzēja,
ka ticīgie cilvēki aizvien vairāk pielūdz
nevis Dievu, bet pāvestu, kas tolaik (un arī
tagad) ieņēma tādu kā visu ticīgo cilvēku
vadoņa amatu. Laikam ritot, pāvesti sāka
apreibt no šķietamās viņu rokās esošās
varas un cilvēku pielūgsmes. Viņiem
sakārojās būt līdzīgiem citiem karaļiem
un karalienēm, kuri valdīja pār tautām.
Pāvests pat paziņoja, ka viņš visu zina un
nekad nekļūdās. Tas bija ārkārtīgi pārdrošs
apgalvojums, ka cilvēks – pāvests – ir
tikpat gudrs un nemaldīgs kā pats Dievs un
ka tieši pāvests – nevis Dieva Svētie Raksti
(citiem vārdiem sakot, Bībele) – var sniegt
atbildes uz visiem jautājumiem.
Vēl cilvēkiem tika piedāvāta iespēja

nopirkt atlaidas, kas ļāva „nomazgāt” visus
grēkus, kas izdarīti kopš kristības. Citiem
vārdiem sakot, cilvēki samaksāja noteiktu
skaitu naudiņu un saņēma papīra gabaliņu,
kas apliecināja, ka viņu grēki ir piedoti.
Tieši tāpēc Luters sāka atgādināt,
ka vienīgais, kas var dāvāt pestīšanu, ir
Dievs caur Jēzu Kristu. Vienīgais, kas zina
atbildes uz visiem jautājumiem, ir Dievs.
Luters mainīja cilvēku domas par to, kas
ir kristīgs cilvēks. Kristietis dzīvo ticībā un
cerībā, un kristīga cilvēka dzīves sastāvdaļa
ir labi darbi. Turklāt nevis tādi labi darbi,
kuri tiek darīti, lai atstātu labu iespaidu
uz citiem, bet lai patiešām palīdzētu,
piemēram, trūkumā vai slimībā. Ticības
dzīvē ir ļoti svarīgs Dieva Vārds – tas
atjauno, māca un stiprina. Kāds gudrs vīrs
reiz teica, ka Kristus un tikai Kristus ir tā
laiva, kurā ticīgie tiek vesti uz debesīm.
Nevis pāvests, bīskapi vai svētie.
Savukārt
Helovīns
ir
Visu
svēto dienas priekšvakars, kad cilvēki
(galvenokārt bērni un jaunieši) pārģērbjas
par spokiem, raganām, miroņiem un citiem
mošķiem un staigā pa mājām, prasot
saldumus. Sākotnēji pats vārds „Helovīns”
ir radies katoļu baznīcas iespaidā no
nepareizi saīsinātā nosaukuma „Visu svēto
diena”, kas – kā jau par to liecina nosaukums – ir katoļu svētki par godu svētajiem
un ko atzīmēja 1. novembrī. Šo no ASV
nākušo svētku (starp citu, to izcelsme

gan ir meklējama tepat Eiropā) svinēšana
aizvien izteiktāk ienāk arī Latvijā. Esmu
pati pieredzējusi zvanīšanu pie durvīm 31.
oktobra vakarā, kad bērni apstaigā visus
dzīvokļus.
Ir dažādi viedokļi par to, vai
Helovīnam ir kristīgu svētku iezīmes vai
nav. Vai ir kristīgi, ka bērni, nesaņēmuši
kārotos
saldumus,
„izjoko”
saldumu
nedevēju, izspēlējot ļaunu joku, piemēram,
apmētājot viņa māju ar olām? Šis nav
vienīgais jautājums. Ir vēl neskaitāmi citi.
Kādēļ cilvēki pārģērbjas par raganām un
visādiem mošķiem? Vai tādējādi viņi vēlas
iztēloties, ka viņiem piemīt brīnumainas
spējas? Kādas ir šīs tik kārotās spējas?
Buršanās? Citu cilvēku ietekmēšana? Kam
gan kristietim tas ir vajadzīgs? Kāpēc gan
kristietis varētu vēlēties pārģērbties par
mironi vai velnu? Aicinu arī Tevi padomāt
par šiem jautājumiem.
Gan pirms reformācijas, gan arī
Helovīnā cilvēkus ir vadījusi un vada vēlme
piesavināties spējas, kuru viņiem nav. Bet
Dievs mūsu rīcībā ir devis visbrīnumaināko
spēju un iespēju – lūgšanu. Caur lūgšanu
Dievs mums atklāj tieši mums dāvātās
īpašās spējas. Caur lūgšanu mēs aizvien
atspirdzinām
ticību.
Atjaunojam
to.
Atceramies, ka tieši Dievs, nevis kāds
cilvēks ir visuvaldītājs, padomdevējs,
vairogs un patvērums.
Vita Rudzīte

.................................................................................................................
Sekojot sabiedrības attīstības tendencēm,
Akadēmija kopā ar Luterisko Baznīcu
cenšas risināt problēmas, ar kurām nākas
saskarties kristīgās ticības sludināšanā
un skaidrošanā, dzīvojot arvien vairāk
sekularizētā sabiedrībā.
Mūsu draudzes loceklis Kārlis LiepkaulsRadiņš septembra mēnesī uzsācis studijas
Lutera Akadēmijā. Pēc pirmās studiju
nedēļas Kārlis, daloties savā pieredzē,
stāsta: „Studējot Lutera Akadēmijā, viss
sāk šķist jauns, un redzējums ir no cita
skata punkta. Pēc pirmās nedēļas šķiet, ka
spēki izsīkuši, bet Dievs atjauno, un vājumā
parādās Dieva varenība. Pārsteigums bija
sadraudzība, kas var valdīt mācību iestādē.
Man šķiet, ka Dievs arī vairāk uz mani runā
caur Savu Vārdu. Droši vien ne jau Dievs
vairāk runā, bet es mācos vairāk ieklausīties
un saklausīt, ko Dievs grib pavēstīt. Ļoti
īpašas ir sarunas ar brāļiem par kristīgām
tēmām un kopīgas lūgšanas. Neizpaliek jau arī joki. Ir kādas lietas, kas nav
līdz galam saprotamas, bet lietu kārtībai
ir sava nozīme.” Kārlis sarunā arī atzīst,

ka šobrīd nav drošs par to, kurp mācības
Lutera Akadēmijā viņu vadīs un kāda būs
viņa kalpošana pēc tām.
Pārdomas par mācībām stāsta arī Reinis
Bikše, kurš studijas Lutera Akadēmijā
uzsācis jau šī gada sākumā: „Pirmais
pārsteigums, uzsākot studijas, bija studiju
grafiks, kas paredz lekcijas katru darba
dienu. Pie studijām darbadienās ir jāpierod,
tas prasa apņemšanos un daudz enerģijas.
Pasniedzēji un studiju kursi pirmajā
pusgadā bija interesanti, un lielākais pluss
ir pasniedzēju personīgā pieredze, ar kuru
viņi bieži dalās. Kā lielu ieguvumu var minēt
kursa biedrus, ar kuriem lekcijās un ārpus
lekcijām diskutējām par dažādām tēmām,
un viņi ir liels atbalsts studijās. Studijas
Lutera Akadēmijā ir liels pozitīvs lādiņš, kas
ticību gan stiprina, gan pārbauda. Ir brīži,
kad šķiet, kaut es to būtu zinājis ātrāk, es būtu runājis vai darījis citādāk. Svarīgi ir
nepalikt tikai pie lekcijām, bet turpināt lasīt
Bībeli un studēt to personīgi. Personīga laika
veltīšana Dievam ir ļoti nepieciešama, bez
tā studijas paliek akadēmiskas. Es cenšos

dzirdēto pārdomāt un satvert personīgi,
caur lūgšanām jautājot Dievam. Ir brīži,
kuros apstājies un saproti, ka ir tik daudz
ko mācīties, un tas šķiet cilvēcīgi neiespējami, to atcerēties un pielietot, bet tie
ir brīži, kuros tu vari uzdot jautājumu,
kurš tad to darbu var paveikt? Ir prieks
apzināties, ka Dievs svētī un dod īstos
vārdus, kurus teikt. Man ir ļoti svarīga
draudze, kurā ir mana ģimene, draugi.
Paskatoties atpakaļ uz piedzīvoto draudzē,
es redzu, kā Dievs ir darbojies. Draudze ir
dzīvs piemērs Dieva Vārdam un tam, kā
tas darbojas draudzes vidū. Arī tagad man
apkārt ir ģimene, draugi, ar kuriem esmu
gājis ticības ceļu un turpinu iet kopīgi ticības
ceļu arī jautājumos, kas saistīti ar studijām.”
Laiks rādīs, kurp vedīs Kārļa un Reiņa
kalpošanas ceļi – iespējams, kāds kļūs par
mācītāju, iespējams, kāds, izmantojot gūto
pieredzi, kalpos draudzē citā veidā. Lutera
Akadēmija ir iespēja – iespēja atjaunot gan
personīgo, gan līdzcilvēku ticību uz mūsu
Kungu.
Kristīne Homatova
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Kādēļ tu izvēlējies kļūt par mācītāju?
Manuprāt, šis ceļš iesākās, kad draudzes
mācītājs Guntars (bijušais Dubultu ev.lut.
draudzes mācītājs Guntars Dimants –
red.) mani lēnām virzīja uz kalpošanu ar
jauniešiem. Kad mēs, jaunieši, sākām
sanākt kopā, es diezgan ātri sapratu, ka es
neko daudz nezinu, nedz teoloģiski, nedz
praktiski, un es vērsos pie Guntara, lai
lūgtu viņam padomu, savukārt, viņš man
ieteica mācīties Lutera akadēmijas draudžu
darbinieku nodaļā. Es šo ieteikumu apsvēru
un izlēmu, ka ir jāpamēģina. Rudenī arī
iestājos. Mācoties akadēmijā, es sapratu,
ka mani tiešām saista teoloģija, un, pateicoties rektora Veinriha lekcijām, es sāku arī
vairāk iemīlēt Kristus dibināto Baznīcu. Drīz
vien man kļuva pilnīgi skaidrs, ka es vēlos
savu dzīvi lielākā vai mazākā mērā saistīt
ar kalpošanu Baznīcā. Nenoliegšu, ka līdz ar
to radās domas arī par mācītāja kalpošanu,
bet es tās apslāpēju, jo biju nolēmis
pabeigt draudžu darbiniekus un tikai tad
apsvērt šādu iespēju. Savukārt, kādā no
savām lekcijām doktors Guntis Kalme
teica, ka luteriskā mācība māca, ka mācītāja
amata aicinājumam ir jābūt divejādam –
iekšējam un ārējam. To izdzirdot es
nopriecājos, jo neviens mani nebija
aicinājis, un es varēju mierīgi turpināt
savas studijas, daudz nelauzot galvu par
to, vai šis ir Dieva aicinājums, vai arī tikai
paša iedomas. Bet Dievs bija lēmis
citādāk -, jau pirmajam mācību gadam
beidzoties, es devos uz rektorātu, lai
uzzinātu savas atzīmes, un akadēmijas
lietvede, Velga, man uzdeva tiešu
jautājumu: “Vai tu neesi domājis par
studēšanu pastorālajā nodaļā?” Tajā brīdī
es sajutos kā pieķerts, jo nevienam par
savām pārdomām nebiju stāstījis, un kad
atbildēju, ka es varētu par to padomāt,
viņa mani taisnā ceļā aizveda pie rektora
Veinriha, kurš man teica: “Ja vien tu
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vēlies nākt un studēt, tad mēs tevi
labprāt ņemsim.” Un tā vasaras laikā es to
pārdomāju un izlēmu, ka es tiešām vēlos
iet šo ceļu, un rudenī iestājos pastorālajā
nodaļā. Mācībām ritot, šī izvēle nostiprinās,
un pats labākais, ka pamazām arī izzūd
pārliecība par sevi vai kādām savām īpašām
spējam, bet nostiprinās pārliecība par Dieva
uzticamību, kā arī apustulis Pāvils raksta:
“Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī
darītājs.”
Kāda ir tava iepriekšējā kalpošanas
pieredze?
Pamatā
mana
kalpošana
Dubultu
draudzē bija saistīta ar jauniešiem un
pērmindera pienākumiem. Bet vēl pirms
studijām pastorālajā nodaļā, bija iespēja
kādu brīdi izmēģināt roku draudzes Alfa
kursa koordinēšanā, kas ļāva iegūt labāku
kopskatu par pašu kursu, kā arī vēlāk gūtā
pieredze ļoti noderēja, kad pirms gada
bija jāpalīdz organizēt Alfa kursu Slokas
draudzē.
Pastāsti par savu ceļu līdz Jēzus
draudzei!
Tas, ka es esmu šeit, ir ļoti negaidīts
pavērsiens. Jo gada sākumā es iesniedzu
pieteikumu
evaņģēlista
eksāmenam,
domājot par Slokas draudzi, jo viņi mani
aicināja kalpot pie viņiem. Tobrīd Slokā jau
kādu ilgāku laiku nebija mācītājs, un viņi
izlēma aicināt mani, lai es pildītu mācītāja
pienākumus. Bet, kad pienāca evaņģēlista
eksāmens, Slokas draudze laimīgā kārtā
bija uzrunājusi mācītāju Aivaru Gusevu,
kurš arī atsaucās un piekrita nākt tur kalpot
pastāvīgi. Tā nu uz evaņģēlista eksāmenu
devos nezinot, kur mani varētu sūtīt vai
aicināt citur. Bet, kad mēs, kandidāti un
komisija, bijām pirms eksāmena sākuma
sapulcējušies, lai iedzertu tēju un kafiju, pie
manis pienāca arhibīskaps un pieveda mani
pie mācītāja Erberta, lai mūs sapazīstinātu.
Erberts uzreiz jautāja, vai es esmu kalpojis

ar jauniešiem, un teica, ka labprāt ar mani
tiktos, lai pārrunātu kalpošanas iespējas
Jēzus draudzē. Tā pēc kāda neilga laika
mēs tikāmies ar Erbertu, tad vēlāk arī ar
draudzes valdi, un tad jau drīz vien Erberts
man zvanīja, lai paziņotu, ka viņi ir izlēmuši
mani aicināt. Tas viss notika tik ātri un
negaidīti, ka tikai tagad sāku apjaust, ka es
jau esmu šeit kalpošanā. Un esmu Dievam
par to ļoti pateicīgs, ka Viņš mani atvedis
tieši uz Jēzus draudzi.
Lūdzu,
dalies
savos
pirmajos
iespaidos par Jēzus draudzi!
Domājot par iespaidiem, man gribētos
Jēzus draudzi salīdzināt ar lielu skudru
pūzni. Jo arī skudru pūznis no ārpuses
liekas tāds kluss un mierīgs. Jā, varbūt
kāds novērtē tā lielumu, bet, kad pienāk
tuvāk, tad var ievērot arī to, ka no tā
iziet un ieiet daudz skudras, un pavisam
uzmanīgs vērotājs var ieraudzīt, ka iekšā
pūznī notiek nepārtraukta rosīšanās un
darbošanās. Līdzīgi arī Jēzus draudze
ir vienkārša lielpilsētas draudze, cilvēki
pulcējas dievkalpojumos, bet, iepazīstot
to tuvāk, rodas sajūta, ka tu atrodies
skudru pūznī, kurā liela daļa draudzes
locekļu tiešām aktīvi un patstāvīgi darbojas
draudzes celšanā un kalpošanā savam
tuvākajam. Pie pirmajiem iespaidiem varu
minēt arī nometni, kur mums ar sievu
ļoti patika, kā arī mūsu vecākai meitiņai
(spriežot pēc vārdiem, ko viņa pēc tam ilgi
atkārtoja, batuts un iespēja spēlēt bumbu
ar tik daudziem bērniem ir bijuši visspilgtākie
piedzīvojumi :) ). Varēja just, ka pēc
nometnes viņa ir kļuvusi vēl patstāvīgāka
un drošāka, kā arī šo to no citiem bērniem
iemācījusies.
Ko tu redzi kā savu galveno
izaicinājumu turpmākajā kalpošanā?
Ja jautā tieši par Jēzus draudzi, tad
šobrīd galvenais izaicinājums ir ieaugt šajā
draudzē, jo, kā jau minēju, esmu novērojis,
ka šeit kalpotāji ir ļoti aktīvi un patstāvīgi,
kas mani ļoti iepriecina, jo es šeit varu
daudz mācīties, bet vienlaikus arī saprast
un atrast to veidu, kā Dievs vēlas lietot
mani. Bet ja jautā par kalpošanu ilgtermiņā,
tad šobrīd izaicinājums ir iemācīties dziedāt.

-Dzimis Jūrmalā, 1983.gada 30. maijā
-Pirms Jēzus draudzes bijis Dubultu
draudzē
-Bakalaura grāds Datorzinātnēs
-Šobrīd mācās Lutera akadēmijas
pastorālās nodaļas 4. kursā
-Precējies: sieva - Vineta, divas meitas Anna Rebeka un Sāra
Ar Kārli Irbi sarunājās Iveta Radiņa – Liepkaula
un Kārlis Liepkauls - Radiņš
Foto: Ivars Kupcis

Kopš tiku ievests evaņģēlista amatā
11.02.2010., man ir bijusi lieliska iespēja
kalpot Jēzus draudzē. Kaut arī jau iepriekš,
būdams pērminderis, biju visai aktīvi
iesaistījies draudzes dzīvē, gan palīdzot
mācītājam dievkalpojumos, gan lasot
lekcijas un vadot mazās grupiņas Alfa
kursā, gan arī citās kalpošanas jomās,
tomēr šajā laikā daudz ko nācās pieredzēt
no jauna - pirmo reizi dievkalpojumā sacīju
sprediķi, pirmo reizi vadīju dievkalpojumu
patstāvīgi gan baznīcā, gan pansionātā,
pirmo reizi kādu kristīju, pirmo reizi
izvadīju, pirmo reizi vadīju iesvētes mācības
nodarbības, kā arī piedalījos draudzes
padomes un valdes darbā. Un tas viss
dāvāja jaunus uzdevumus un iespējas,
vienlaikus arī jaunu atbildību un pieredzi,
bet aizvien arī nemainīgu paļāvību uz
Dieva žēlastību un lūgšanu, lai viņš mani arī
turpmāk varētu lietot kā instrumentu Savas
valstības celšanai.
Visā šai laikā daudz pilnīgāk nekā iepriekš
varēju iepazīt Jēzus draudzes dzīvi, dažādās
tās kalpošanas nozares, iepazīt daudz
labāk neskaitāmos cilvēkus, kuri ar prieku
tajās iesaistās, kā arī piedzīvot nesavtīgu,
sirsnīgu mīlestību, esot pastāvīgā un ciešā
sadraudzībā ar brāļiem un māsām. Īpašu
paldies vēlos sacīt arī mācītājam Erbertam
par aizvien man sniegto iedrošinājumu,
atbalstu un izrādīto uzticību.
Šī gada 20. augustā saņēmu ordināciju,
un tagad esmu aicināts kalpot Pļaviņu
sv. Pētera draudzes un Gostiņu draudzes
mācītāja amatā. Tā nebija mana izvēle,
ne arī kāds rīkojums no augšas, t.i., LELB
vadības, jo mūsu baznīcā lēmumu par

to, kuru mācītāju (ne)aicināt kalpošanā,
pieņem draudzes padome.
Daudz ko no kalpošanas laikā Jēzus
draudzē pieredzētā varēšu pielietot arī
turpmāk, taču ir arī kādas lietas, no kurām
jāmēģina uzmanīties un izvairīties.
Visvienkāršāk tās būtu apkopot, izmantojot mums visiem labi zināmo līdzību
par Martu un Mariju (Lk.10:38-42). Jēzus
draudzē bieži esmu ievērojis, ka uzsvars tiek
likts vispirms uz to, ko mums jādara, ka atrast
savu vietu draudzē nozīmē noteikti censties
uzņemties tajā kādu pienākumu, ka aizvien
ir aktuāls jautājums - ko mēs cilvēkiem,
kuri vēlētos ienākt draudzē, varam piedāvāt
šeit darīt? Tā vietā, lai uzsvērtu, ka mūsu
galvenais pienākums un vieta draudzē ir
piedalīšanās dievkalpojumā, lai kā Marija
„tikai” sēdētu pie Jēzus kājām un klausītos
Viņa vārdos, izvēloties labo daļu, kas nekad
netiks atņemta. Ka mēs šeit nākam,
pirmkārt, nevis lai kaut ko darītu (kā
interešu klubā jeb biedrībā), bet Vārdā un
Sakramentos saņemtu to, ko Jēzus mūsu
dēļ ir darījis, dara, un ir apsolījis darīt!
Savukārt, mūsu kalpošana Dievam ir
iespējama jebkurā vietā un aicinājumā,
kādu katrs esam saņēmuši, un ne obligāti
draudzē, ka saskaņā ar Bībeli pat draudzes
mācītāja jeb priekšnieka amats nav
kāda nozīmīgāka kalpošana Dievam, kā,
piemēram, veikala apkopēja vai bankas
vadītāja darbs, un nebūt ne visiem ir kaut
ko jādara tieši draudzē! M.Luters ir teicis:
„Patiesi kalpot Dievam – tas nozīmē, ka
ikviens paliek pie sava aicinājuma, lai cik
necils tas būtu, visupirms baznīcā klausās
Dieva vārdu un tad – arī valdības, kungu

un vecāku teiktos vārdus, paklausīdams arī
tiem. Tā ir īsta kalpošana Dievam.”
Ir brīnišķīgi, ja mums ir lieli plāni un
augsti mērķi, ja vēlamies, lai aizvien vairāk
cilvēku iepazītu Jēzu un tiktu glābti, bet ir
labi, ja neaizmirstam, ko apustulis Pāvils
mums atgādina (Rom.12:2): „Netopiet
šai pasaulei līdzīgi”, burtiski tulkojot,
neshēmojiet, neveidojiet shēmas līdzīgi
šim laikam! Mums, kristīgajai draudzei,
nav jālokās līdzi visiem lokāliem un
globāliem laikmetīgajiem vējiem, kur ar
šīs pasaules gudrību un metodēm tiekam
skaļi un uzstājīgi aicināti rīkoties arī, lai
veicinātu draudzes pieaugumu un pilnveidotu kalpošanu. Draudze nav sabiedriska
organizācija vai biznesa struktūra, Kristus
to veido un audzē vienīgi caur skaidru,
šķīstu Vārda sludināšanu un Sakramentu
izdalīšanu, kā to atklāj luteriskās ticības
apliecības! Tāpēc ir tik svarīgi, ka aizvien
droši un stingri stāvam uz mūsu ticības
stingrā un negrozāmā pamata. Lai nav tā, it
kā mēs domātu un runātu, kā krāsot kādas
mājas sienas vai griestus, vai mainīt durvju
rokturus, bet tai pat laikā neievērotu, ka tās
pamati jau varbūt ir pavisam sašķobījušies
un saplaisājuši, un viss nams draud drīzumā
sabrukt!
Tāpēc būtu muļķīgi aicināt kādu cilvēku
Baznīcā, sakot - tava ikdienas dzīve
izmainīsies, tu kļūsi labāks cilvēks. Daudzi
tad varētu teikt - paldies, man to nevajag!
Un viņiem bieži būtu taisnība, jo arī pasaulē
nebūt visi nav kādi izvirtuši cilvēki, daudzi
neticīgie bieži vien ir morāli daudz pilnīgāki
par lielu daļu no mums, kristiešiem, lai
kā mēs necenstos vienmēr būt „labi” un
„pareizi”. Atšķirība gan ir tā, ka bez Kristus
ar visu savu morāli pilnīgo dzīvi cilvēki
dodas uz elli, uz pazušanu. Jo, kaut arī
pasaulē arī pieejami daudzi un dažādi
personības
pilnveidošanas
kursi
un
pasākumi, līderisma akadēmijas utml., un
arī cieša saliedētība un draudzība starp
cilvēkiem, piemēram, dažādos interešu
klubos, ir īpaši izteikta, jo tur tiešam pulcējas tikai vienādi domājošie, tomēr nekur
citur nav iespējams saņemt to, ko piedāvā
Kristīgā Baznīca - grēku piedošanu un
mūžīgo dzīvību!
Mūžīgā dzīvība - tas ir ļoti praktisks
mērķis, kā dēļ pastāv draudze, un kā dēļ
arī mēs tai piederam, jo tā ir vienīgā lieta,
kuru mums, ja vien paliekam uzticīgi Dieva
apsolījumiem līdz galam, neviens un nekad
nevarēs atņemt! Lai Dievs svētī, ka to
aizvien atceras, pie tā ticībā stipri turas
un uz to aicina citus arī Jēzus evaņģēliski
luteriskā draudze!
Ar Haraldu Bieti sarunājās Iveta Radiņa –
Liepkaula un Kārlis Liepkauls - Radiņš
Foto: Ēvalds Bērziņš
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Kāpēc ir vērts būt luterānim?
Domājot par šo jautājumu, man
nāk prātā kāds pastāsts par kādu vīru,
kurš nonāk debesīs, un eņģelis ved viņu uz
viņam paredzēto mājvietu. Viņi iet garām
kādām durvīm, un šis vīrs jautā: “Kas ir aiz
tām durvīm?”. Eņģelis paver durvis, un tur
redzami priecīgi cilvēki, kuri spēlē mūziku
un dzied slavas dziesmas.

Eņģelis saka: "Te mums mitinās baptisti”.
Tad, dodoties tālāk, atkal ir kādas durvis,
kuras paverot var redzēt ļaudis, kuri
iegrimuši lūgšanās, kuras pavada koru
sadziedāšanās. “Te savukārt mums mitinās
pareizticīgie,” komentē eņģelis. Bet pirms
nākamajām durvīm eņģelis iečukst vīram
ausī: “Šīm durvīm mēs paiesim garām
klusām”. Kad viņi jau pagājuši garām, vīrs
neizpratnē jautā: “Kādēļ mēs tā lavījāmies
garām?” Eņģelis atbild: “Aiz tām durvīm
mitinās luterāņi, kuri domā, ka šeit ir
vienīgie.”
Protams, šo stāstu katra konfesijā
stāsta dažādi – aiz pēdējām durvīm izmitinot savas konfesijas pārstāvjus. Bet

Augusta vidū notika mazo grupu
vadītāju tikšanās par organizatoriskiem
jautājumiem, kuras laikā sadalījāmies
tajos, kas jau ir gatavi uzsākt vadīšanas
kalpošanu, un tajos, kas labprāt vēl
pamācītos. Tāpēc no septembra draudzē
sāk darboties vairākas mazās grupas,
kuras pagaidām veidojas ap vadītāju, t.i.,
no grupas vadītāja uzrunātiem draudzes
locekļiem, kā arī atsevišķa grupa tiem
vadītājiem, kas labprātāk paši izietu viena
gada Bībeles studiju kursu, pirms paši
uzņemtos vadīšanu (šī grupa darbosies
katru otro pirmdienas vakaru plkst. 18.00
draudzes Bibliotēkā).
Tikšanās laikā secinājām, ka redzam
vajadzību pēc mazajām grupām dažādu
draudzes locekļu vidū, esam arī sapratuši,
ka mazā grupa nav lieta, ko vienkārši
paņemt, izveidot un palaist draudzē kā
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šis stāsts atspoguļo to, kā dažreiz mēs
tiekam kārdināti domāt. Domāt, ka mēs
esam vienīgie pareizie, nu labi, ja ne gluži
vienīgie, tad vismaz esam vispareizākie.
Un šādai domāšanai labu augsni dod tas,
ka identitāte bieži tiek saprasta tikai vienā
līmenī, vai arī kā pretnostatījums citu
identitātēm. Tomēr mūsu partnerbaznīcas
Misūri Sinodes teologs Arturs Karls Pīpkorns
(1907 – 1973) ir teicis: “Mēs vispirms esam
katoliski1 kristieši, pēc tam rietumu kristieši
un, treškārt, luteriski kristieši.” Šāds
skatījums ļauj mums ieraudzīt, ka mūsu
luteriskā baznīca nesākās 16. gs, kad notika
reformācija, pat ne 1024. gadā, kad baznīca
sašķēlās Austrumu un Rietumu baznīcās,
bet gan mūsu baznīca sākās Vasarsvētkos,
kad Svētais Gars nāca pār apustuļiem. Un
tieši par šo Vasarsvētkos dibināto baznīcu
runā Kartāgas bīskaps Kipriāns (miris 258.
g.) sakot: „Ārpus baznīcas nav pestīšanas.”
Ar to viņš nedomāja, ka formāli piederot
baznīcai, bet neticot, cilvēks varētu iemantot
pestīšanu. Ar to viņš pasvītro apustuļa
Pāvila vēstulēs izteikto domu, ka baznīca
ir Kristus miesa, un, tā kā ārpus Kristus
nav iespējama pestīšana, tāpat arī ārpus
baznīcas tā nav iespējama. Tādēļ pirmā
atbilde uz jautājumu: “Kādēļ ir vērts būt
luterānim?” ir: “Tādēļ, ka esot luteriskās
baznīcas loceklis, es esmu Kristus baznīcas
loceklis, jeb, kā mēs ticības apliecībā
sakām, vienas svētas kristīgas baznīcas
loceklis”.

Bet, ja jautājumu pārfrāzē: “Kādēļ
ir vērts būt TIEŠI luterānim?”, tad būtu
jāpievērš uzmanība tam, kas notika 16. gs.
reformācijā. Toreiz Romas baznīcas izpratne
par ticību bija vairāk saistīta ar piekrišanu
baznīcas mācībai, ne tik daudz ar paļāvību
uz Dievu. Savukārt reformācijas tēvi ticības
izpratnē lika lielāku uzsvaru paļāvībai uz
Dievu, protams, neatmetot piekrišanu
baznīcas mācībai. Un šī uzsvara maiņa
izmainīja ļoti daudz ko. Jo, mainot šo uzsvaru, mainās arī izpratne, kādēļ es kaut ko daru
un dzīvoju. Ja pirms tam es lūdzos, gavēju,
gāju uz grēksūdzi, veicu žēlastības un citus
darbus, jo es piekritu baznīcas mācībai un
es cerēju caur to nopelnīt pestīšanu, tad pēc
reformācijas es lūdzos, gavēju un eju uz
grēksūdzi, veicu žēlastības un citus darbus,
jo es piekrītu baznīcas mācībai, bet es vairs
neceru nopelnīt ar to pestīšanu, bet gan
cenšos izdzīvot Dieva dāvāto pestīšanu.
Un, pazīstot Dieva mīlestību, es cīnos sevī
ar veco cilvēku, kas cenšas nostāties starp
mani un Dievu. Šis uzsvars uz ticību kā sirds
paļāvību uz Dievu un vienlaikus arī nopietnu
attieksmi pret baznīcas mācību ir mūsu
baznīcas nozīmīgākais dārgums, kādēļ ir arī
vērts būt luterānim.
Kārlis Irbe
[no gr. katholikos ‘universāls; saskaņā
ar visu’] – tāda Baznīca, ko Kristus cauri visiem
laikiem sev sapulcinājis no visām tautām un kurā
īstenojas Kristus pestīšanas darba pilnība, jeb
ticīgo sadraudze, kuras ticība, pasludinājums un
dzīve atbilst Kristus mācībai.
1

Varbūt arī Tu?

sistēmu. Ļoti svarīgs tajā ir tieši cilvēka
personīgs lēmums veidot savu mazo grupu
un tad tālāk aizsniegt tos cilvēkus draudzē,
kas jau ir viņa tuvumā – vai tie būtu Alfa
kursa beidzēji, vai varbūt cilvēki jau
cienījamā vecumā, vai varbūt kādi mūsu
brāļi un māsas, kas reiz nāca uz draudzi,
bet tad pamazām pazuda.
Plānojam grupu vadītāju regulāras
tikšanās arī turpmāk, lai pārrunātu grupu
aktualitātes, grūtības, ar kādām saskaramies, un viens otru atbalstītu. Būsim
ļoti pateicīgi par lūgšanu atbalstu. Visu
informāciju par grupām, kādas darbojas,
par
pieejamiem
materiāliem,
par
vadītāju tikšanās laikiem var iegūt pie
Lauras Ceļmales, laura.celmale@inbox.lv,
tel. 26123378.
Varbūt arī Tu vari veidot savu mazo
grupu?
Laura Ceļmale

students

Markéta Kočnarová,
studente

Elīna Gertnere,
datu analītiķe

Man liekas, ka, pirmām kārtām,
ticībai mani atjauno Dievs. Viņš ieliek
tādās situācijās, ka es apzinos, ka bez
Viņa nenotiek nekas. Un, manuprāt,
ticība ir dāvana no Dieva, ko Viņš piešķir
attiecībās ar Viņu. Lūdzot, lasot un kalpojot.

Mums
Prāgā
ir
klubiņš
pie
Universitātes, kur mēs esam apmēram
10 studenti. Kopā lasām Bībeli, lūdzam,
runājam par dzīvi, par lietām, ko mēs
darām katru dienu, par savām domām.
Tas man palīdz kristīgā dzīvē.

Ejot uz savu draudzi, kur ir kopēja
pielūgsme, un personīgi- lasot Bībeli
un pavadot laiku ar Dievu.

Maija Baltača,

saimniece sociālajā dzīvoklī

Ojārs Knospe,
Benita Balmane,
skolniece

Varētu teikt, ka caur Dieva Vārdu.
Caur to, ko Viņš dara manā dzīvē, caur
tām dāvanām, ko Viņš man dāvina ik
dienu kā svētību.

galdnieks

Es
katru
dienu
pielūdzu
un
pasakos Dievam par nodzīvoto dienu.
Pateicos Viņam par visām dāvanām, ko
Viņš mums dod.

Es jutu, ka esmu remdena
kristiete, bet Bībelē ir teikts: „Tā
kā tu esi remdens, ne auksts, ne
karsts, Es tevi izspļaušu no Savas
mutes.”(Atkl. 3:16)
Līdz ar to, es jūtu, ka vajag vairāk
lasīt Bībeli, nākt baznīcā, apmeklēt
kristīgās nodarbības. Esmu apmeklējusi nodarbības, piemēram,
ciklu "Atbildes meklējot", arī tās,
kur kopā tiek studētas izglītojošās
grāmatas un Bībele. Tagad es
apmeklēju Bībeles studijas, kuras
vada mācītājs Viesturs Pavasars.

Kā tu atjaunojies ticībā?

Valters Gertners,

Intervēja: Ramona Vasiļjeva

Ar sirdi debesīs

Ar visu, kas rudenī ir jauns, radusies
vēlme par jaunu pārskatīt arī kādas
ierastākas lietas un kopā ar arvien vairāk
dzeltējošām koku lapām nobirdināt no tām
vīstošo, nesulīgo un uzmundrināt augt
spējīgo.
Kādā svētdienā pēc dievkalpojuma
sapulcējāmies ar mūsu mācītāju Erbertu
un dažādu draudzes jauniešu nozaru
mūziķiem. Ieskicējām zīmīgākās tēmas,
kuras būtu vērts kopīgi visiem atkal
pārskatīt. Pēc Erberta lūguma padalīšos ar
pārdomām arī avīzītē – lai katram vienam
būtu iespēja ar tām iepazīties. Te arī pa

punktiem svarīgākais:
1. Visu baznīcas mūziķu primārais
mērķis – pievest cilvēkus tuvāk Dievam
caur mūziku, slavu, pielūgsmi. Tātad
dziesmas un mūsu muzicēšana ir tikai
līdzeklis, nevis mērķis. Tāpat īstā mērķa
sasniegšanai neatsverama sastāvdaļa ir
lūgšanas – gan visiem nedzirdamās, gan
arī tādas, kas rodas notikuma laikā (ja
runājam par slavēšanu, pielūgsmi). Bez
tā nav iedomājama pilnvērtīga, Garā dziļa
vadīšana.
2. No mērķa izrietošais – svarīgs ir saturs
un kvalitāte. Kādu saturu mēs dodam, cik
piemērots un vērtīgs tas ir? Pēdējā laikā
radusies tendence dziedāt arvien jaunas
dziesmas, kas savā būtībā nav nekas slikts.
Bet bieži vien cilvēkiem, pirmo reizi dzirdot
kādas dziesmas, rodas apjukums –
pirmkārt, nespējot izsekot sarežģītajai
melodijai, otrkārt – nerodot atbildi uz
jautājumu par dziesmas vārdiem: „Vai es
varu tos dziedāt, tā pavisam godīgi, roku
uz sirds liekot?” Ne viss vecais ir peļams un

ne viss jaunais ir labs. Jāpārvērtē saturs,
kam jēga un kāda dziļāka dimensija nereti
zūd no neveiksmīgiem tekstu tulkojumiem.
Kā arī vienmēr vērts pārskatīt, vai dziesmā
viss saskan ar Bībeles mācību.
3. Lieta, par ko visgrūtāk runāt un no
malas spriest, - veids, kā tiek vadīta
slavēšana. Tam visam saknē ir spoguļošanās
debesīs un sevis izmeklēšana – kur es
šobrīd esmu savā garīgajā dzīvē, vai
dzīvoju kopā ar Kristu. Un ko es spēlējot
vai dziedot atklāju – sevi vai dziesmas
saturu? Neviens nav noteicis standartu,
kas būtu vispareizākais slavēšanas veids,
tāpēc varam būt pilnīgi brīvi no kādiem
rāmjiem, nākot Dieva priekšā ar savu
dabisko, īsto attieksmi. Patiesībā nav
nepareiza slavēšanas veida pēc būtības, ja
ir uz Dievu pacelta sirds. Un Kungs uzlūko
sirdis. Kā mūsu tikšanās reizē Jurģis Klotiņš
jauki noslēdza: „Ļauj Dievam caur tevi
kalpot, nerādot sevi, bet atklājot Viņu!”
Lai mums visiem svētīga un priecīga
Madara Jauģiete
kalpošana!
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AICINĀJUMS
Esat mīļi aicināti piedalīties draudzes rudens
ekskursijā pa Sēliju: Rīga – Skrīveri (A. Upīša
memoriālais muzejs, Skrīveru saldumi) – Koknese
(Amatu centrs „Mazā kāpa”, Likteņdārzs) – sadraudzība
ar Kokneses draudzi.
Ekskursija iecerēta 15. oktobrī. Izbraukšana no
draudzes nama (Dzirnavu ielā 118) plkst. 8.00. Dalības
maksa (gidu un muzeju apmaksa) orientējoši 10 Ls.
Piesakoties ekskursijā, lūdzam samaksāt dalības maksu.
Pieteikties pie Līvijas vai Jolantas. Sīkāka informācija
pa tālr. 67220084.

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

SIRSNĪGI SVEICAM!
Valdis Ivsiņš
Māra Ozoliņa
Ērika Martinsone
Vizma H. Ozolniece
Anita Sunepa
Jānis Andriņš
Iveta Godiņa
Aija Zandere
Normunds Čirksta
Līga Kalniņa
Marita Ardinska
Jānis Māliņš

78
85
75
75
75
65
50
50
50
50
45
40

(07.09.)
(30.10.)
(06.10.)
(09.10.)
(21.10.)
(19.10.)
(03.10.)
(16.10.)
(20.10.)
(20.10.)
(07.10.)
(06.10.)

KRISTĪTI

INFORMĀCIJA
Diakonija aicina apmeklēt draudzes drēbju kameru.
Draudzes namā nepieciešamības gadījumā varat
saņemt palīglīdzekļus slimnieku kopšanai, kā arī
inventāru (kruķus, atbalsta ierīces, ratus, funkcionālo
gultu utt.).
Diakonija

INFORMĒ BIBLIOTĒKA

M. Luters. Galda runas. – Rīga : Luterisma
mantojuma fonds, 2011
”Būtu
bēdīgi,
ja
liels vīrs savās mājās
izrādītos gluži necils vai
arī atklātos pretruna
starp vīru, kas uzstājas
publiski, un to, kurš
tērpies mājas drēbēs,”
rakstīts
grāmatas
ievadvārdos un atklāj
izlases nolūku – tuvāk
iepazīstināt lasītāju ar
M. Lutera personību.
Atgriežoties no darba
vai
studijām
un
apsēžoties mājās pie
galda, M.Luters parasti
maltīti papildināja ar
runām. Tajās ne tikai
izskanēja domas par
Kristu, to godinot un slavējot, par Evaņģēliju un tā
sludināšanu, bet arī tika klāstīts par raizēm un rūpēm
darbā, izjūtām slimībā un pārbaudījumos, pārdomām
par sevi, attiecībām ar sievu un bērniem. Lutera galdabiedri par galda runām teica, ka tās viņiem ir mīļākas
par visām garšvielām un gardākajiem ēdieniem. Tātad,
varbūt vērts iepazīt?
Sagatavoja Ingūna Stranga

Lelde Kazlauska
Artis Lenards Račko

IESVĒTĪTI
Andris Gardovskis
Katrīna Zepa
Silvija Vētra
Ronalds Akmentiņš
Vineta Akmentiņa
Jānis Bārda
Aija Bārda
Iveta Balaševica
Raivis Šteinblūms
Santa Kristiāna Spolīte
Anna Ceipe
Līga Ilsuma
Anna Pīlāce
Iluta Treija
Zanda Šteinerte
Krista Arcimoviča
Edgars Kabatiņš
Valdis Silnieks

LAULĀTI
Andris Dekants un Alise Broka
Andris Koknevičs un
Marita Ardinska
Andris Gardovskis un
Katrīna Zepa
Raivis Šteinblūms un
Santa Kristiāna Spolīte

LAULĪBU IESVĒTE
Ainārs un Anna Putāni

Redaktore: Līga Amata
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Kārlis Irbe, Vita Rudzīte, Kristīne Homatova, Lelde un Ivars Kupči, Ramona
Vasiļjeva, Jolanta Cukure, Ingūna Stranga, Iveta un Kārlis Liepkauli - Radiņi, Laura Ceļmale, Madara Jauģiete, Reinis Bikše
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18
Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
no plkst. 19.30 līdz 21
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14 līdz 20
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18
piekdienāsno plkst.10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

		

Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19
Jauniešu kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
ceturtdienās plkst. 19.30
Kora vadītājs: Aigars Āboliņš
Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā,
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
2. grupa ik pēc 3 nedēļām pl. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)
Draudzes namā Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17.
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien,
piektdien no plkst. 10 līdz 16
Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14,
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus.
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084).
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts, kurā var ziedot un samaksāt draudzes nodevu:
DNB NORD LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga LV-1050
Tālr., fakss 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums
Tirāža 1000 eks., Izdevums iespiests SIA Dardedze hologrāfija

