Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu valstība.

Mateja evaņģēlijā lasām:
„Laimīgi garā nabagie, jo
viņiem pieder Debesu valstība.”
(Mt 5:3) Šiem vārdiem tūlīt
blakus es vēlētos likt pantu no
Apustuļu darbu grāmatas: „Un
nav pestīšanas nevienā citā,
nedz cits vārds zem debess
ir cilvēkiem dots, kurā mums
lemta pestīšana.” (Apd 4:12)
Tas, kāpēc šos vārdus es vēlos
likt līdzās, mazliet vēlāk kļūs
skaidrs.
Ikviens vēlas būt laimīgs.
Jēzus apgalvo, ka laimīgi ir
garā nabagie. Garā nabagie –
kas viņi? Garīgi nepilnvērtīgie,
atpalikušie vai kaut kā tā? Garā
nabags var būt sētnieks, un
garā nabags var būt Zinātņu
akadēmijas doktors, un abi var
būt vienlīdz laimīgi. Garā nabagie ir visi, kas nonākuši pie
atziņas (un arī tā ir saņemta kā
dāvana) – bez Dieva es nevaru.
Lai Dievam uzticētos, ir
jāatzīst sava garīgā nabadzība,

/Mt 5:3/

savs garīgais bankrots. „Veseliem ārsta nevajag, bet gan
slimajiem,” sacīja Jēzus (Lk
5:31). Slimais novērtē ārstu;
veselais par ārstu nedomā.
Kurš gan pats – tāds, kāds
viņš ir, – šajā pasaulē ir garīgi
vesels? Ir diezgan daudz to,
kuri domā, ka ir veseli. Vai tā ir
patiesība?
No laimes tālu nav tie, kas,
šajā pasaulē esot, spēj atzīties
savā garīgajā nabadzībā. Tajā
ir ilgošanās pēc Dieva, kurš
vienīgais mūsu nabadzību spēj
vērst bagātībā, kas pastāvēs
mūžīgi. Tas, ko daudzi sauc
par bagātību, arī garīgo
bagātību, pastāv vien cilvēka
mūža garumā. Varbūt vēl kādu
brīdi palicēju atmiņās, bet tas
arī viss. Dieva dotā bagātība
paliek uz mūžību, un ne kā
atmiņas, bet kā nemainīga
tiešamība. Tā aug, tai nav
nobeiguma.
Garā nabago rokas ir
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tukšas. Tikai tukšās un
atvērtās rokās Dievs var ielikt
savu Mūžīgā Gara dāvanu,
kaut gan Viņš to gribētu dot
visiem cilvēkiem. Dieva mūžību
saņēmušie ir laimīgi, jo īsti
laimīgi ir tie, kuru laimes
pamats nav īslaicīgs. „Citu pamatu neviens nevar likt kā to,
kas jau likts, un tas ir Jēzus
Kristus,” – tā lasām Bībelē
(1Kor 3:11).
Garā nabagajiem Debesu
valstība nepieder automātiski
tikai tāpēc, ka viņi ir nabagi.
Debesu valstība viņiem pieder
tāpēc, ka viņu nabadzībā
ir ienācis Kristus, Pestītājs,
ar savu dievišķo, glābjošo
bagātību. Nabadzība nevienu
Debesu valstībā nenogādā. Debesu valstībā ieved Kristus –
ikvienu, kas savā nabadzībā
atzinies un Viņu ticībā uzņēmis
kā vislielāko bagātību.
Lūk, tieši tāpēc sākumā
līdzās vārdiem par garā

nabago laimi liku vārdus no
Apustuļu darbu grāmatas: „Un
nav pestīšanas nevienā citā,
nedz cits vārds zem debess
ir cilvēkiem dots, kurā mums
lemta pestīšana.” Vienīgais
vārds, kurā atrodama un
iegūstama pestīšana, ir Vārds –
Jēzus Kristus. Tikai Kristū
pestītais, izglābtais cilvēks ir
patiesi laimīgs. Ar tādu laimi
laimīgs, kādu Dievs sauc par
laimi.
Viņi ir tie, kas vairs
nekaunas sacīt: es esmu tik
nabags, tik pazudis, ka man
vajadzīgs Pestītājs. Šajā
atzītajā nabadzībā ienāk Kristus – Viņš ņem pie rokas un
ieved Dieva valstībā. Tu drīksti
piederēt tai jau tagad. Garā
nabagie ar Kristu tiek darīti
laimīgi, svētlaimīgi. Tikai Viņā
un caur Viņu.
Vienotībā ar visiem savu garīgo
nabadzību atzinušajiem,
mācītājs Erberts Bikše
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Piektdien, 10. oktobrī, plkst. 19.00
slavas un pielūgsmes vakars.
Svētdien, 12. oktobrī, dievkalpojuma
ziņojumu daļā – diakonijas un ambulances kalpošanas nozares prezentācija.
Svētdien, 19. oktobrī, dievkalpojuma
ziņojumu daļā – finanšu un draudzes
īpašumu apsaimniekošanas kalpošanas
nozares prezentācija.
Svētdien, 26. oktobrī, dievkalpojuma
ziņojumu daļā – bibliotēkas un grāmatu
galda kalpošanas nozares prezentācija.
Svētdien, 26. oktobrī, pēc dievkalpojuma – sadraudzība.
Iesvētes mācības notiek pirmdienās plkst. 18.30 Jēzus baznīcā, Elijas
ielā 18. Vada mācītājs Erberts Bikše.
Lūdzam pirms iesvētes mācību sākšanas
ierasties pie mācītāja uz pārrunām.
Personisko un ģimenes finanšu
pārvaldības kurss notiks trešdienās
plkst. 18.30 šādos datumos: 15. oktobrī, 22. oktobrī, 5. novembrī, 19. novembrī, 3. decembrī un 17. decembrī.
Informācija un pieteikšanās pa e-pastu
(info@jezusdraudze.lv) vai draudzes
kancelejā.

PASAULES RADĪŠANA
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Jaunās sezonas pirmajā jauniešu
vakarā viesojās angļu inženieris un fiziķis
Džonatans Railijs (Jonathan Riley), kurš
stāstīja par pasaules radīšanas būtību,
tās pierādījumiem un saistību ar Bībeli.
Vispirms Džonatans izklāstīja evolūcijas un kreacionisma būtību un salīdzināja nozīmīgus Bībeles laika periodus ar
tiem Zemes attīstības periodiem, kas ir
pieņemti evolucionismā. Tas, kas saskaņā ar evolucionistu pieņēmumu ir noticis
vairāku miljonu gadu laikā, saskaņā ar
Bībeli ir noticis tikai dažu gadu laikā.
Piemēram, pēc Bībeles, Grēku plūdi ilga
pusotru gadu, bet evolucionisma teorijā
šim periodam atbilst vairāki miljoni gadu.
Tas rāda, cik milzīgas izmaiņas ir notikušas un var notikt ar mūsu planētu ļoti
īsā laika posmā. Varam pieņemt, ka zinātnieki to uzskata par neiespējamu, jo
rēķinās, ka mūsu planētas attīstība ir
notikusi aptuveni tādā tempā, kāds tas
ir mūsdienās – bez pēkšņām, globālām
un visu planētu būtiski izmainošām
kataklizmām. Taču tieši pēkšņu katastrofu, nevis ierastu, mierīgu apstākļu rezul-

4.

Katra mēneša

SVĒTDIENA

Jēzus draudzē būs
sadraudzības svētdiena, kad pēc
dievkalpojuma varēsim uzkavēties
dievnamā – sarunāties,
iedzert tēju un būt kopā!
Visi ir laipni ielūgti!

GROZIŅU

Lūdzam līdzi ņemt
sadraudzības galdam!
Nākamā reize –
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tātā rodas fosilijas. Nesen Kalifornijā
(ASV) ir izdarīts šokējošs atklājums –
zinātnieki ir atraduši dinozaura fosiliju,
kurā vēl ir saglabājušās asins šūnas. Tas
pierāda, ka dinozauri nedzīvoja pirms
miljoniem gadu!
Lektors minēja vairākus piemērus,
lai parādītu, cik ļoti Zeme un tās dzīvās
būtnes liecina par radītāja, dizainera
klātbūtni. Viņš parādīja salmonellas baktērijas attēlu, kura tiek uzskatīta par
vienu no primitīvākajām šūnām uz Zemes.
Mikroskopa palielinājumā varēja skaidri
saskatīt, cik šī niecīgā šūna patiesībā ir
komplicēta un cik daudz dažādu mehānismu atbild par tās dzīvības uzturēšanu
un funkcionēšanu. Ar citu piemēru
Džonatans mēģināja apgāzt evolūcijas
ideju par vienas sugas pārtapšanu citā,
izskaidrodams, kam būtu jānotiek zirga
organismā, lai tas kļūtu par žirafi. Tas
ļāva saprast, ka zirgs nekad nekļūs par
žirafi vai kādas citas sugas pārstāvi, jo
tā organismā būtu vienlaikus jānotiek
ļoti nozīmīgām izmaiņām, turklāt vienas
paaudzes laikā! Tāpat kā no sprādziena
auto kapsētā nekad – vienalga, cik ilgā
periodā, – neradīsies jauns, funkcionējošs BMW, tāpat arī nejaušības rezultātā nekad neradīsies dzīvība!
Interesanta bija arī doma, ka saskaņā
ar evolucionisma uzskatu dzīvība uz
Zemes aizvien progresē, bet saskaņā ar
biblisko uzskatu – regresē. Džonatans
šajā sakarībā minēja piemēru par dzīves
ilgumu: pirmie cilvēki dzīvoja daudz ilgāk
nekā mēs, turklāt mūsdienās varam redzēt, ka rodas aizvien vairāk dzīvībai
traucējošu gēnu mutāciju un slimību.
Lekcijas beigās Džonatanam tika
jautāts, kāpēc mūsdienās neviens nerunā par to, ka ir tik daudz pierādījumu,
kas apgāž evolūcijas teoriju. Mēs kopīgi
vienojāmies, ka ir zinātnieki, kam tas ir
izdevīgi, jo arī zinātne ir bizness. Turklāt
mēs zinām, ka pret Dievu un ticību Viņam
šajā pasaulē vienmēr iestājas Viņa ienaidnieks, to darot caur maldu mācībām zinātnē, kuras tālāk nonāk mūsu izglītības
sistēmā.

Alise Pīrāga
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„Skrējēji stadionā gan visi skrien,
bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.” (1Kor 9:24)
Nike Riga Run – tas ir aktīvs dzīvesveids, sportošana no agras rīta gaismiņas līdz vēlai tumsai vai no pavasara līdz
rudenim. Nike Riga Run – tas ir Baltijā
lielākais sporta un labdarības pasākums,
kas notiek reizi gadā Mežaparkā. Tur var
redzēt, cik daudz cilvēku nodarbojas ar
sportu – skriešanu, nūjošanu, skrituļošanu,
funkcionālo treniņu. Tur var redzēt, cik
daudz ir to, kas tic aktīvam dzīvesveidam
un sporta nozīmei ikdienas dzīvē. Turklāt
šis pasākums tiešā vai netiešā veidā ļauj
uzlabot savu un apkārtējo dzīvi, jo no
vienkārša skriešanas maratona tas ir
pārtapis par Baltijā lielāko sporta un
labdarības pasākumu, kur visi ieņēmumi
no dalības maksas tiek ziedoti „mazajām
sirsniņām” – bērniem ar īpašām vajadzībām. Tā šis ir kļuvis arī par gada emocionālāko sporta pasākumu.
Šogad Nike Riga Run norisinājās
piekto reizi. Mūsu draudzes komanda
tajā piedalījās jau trešo reizi. Parasti
dzīvē ir tā, ka ikviens pasākums ir balstīts uz ideju – jebko, kas spēj iedvesmot: sākumā nelielu grupiņu, bet vēlāk
jau lielas cilvēku masas. Tā pirms četriem gadiem šajā labdarības skriešanas
maratonā sāka piedalīties LiepkauluRadiņu ģimene. Dievs ir mācījis būt
atvērtiem un dāvāt Viņa doto mīlestību
tālāk, turklāt tas bija tik aizraujoši –
vasarā skriet, nūjot un gatavoties šim
maratonam, kura mērķis – skriet, lai palīdzētu citiem, – par tik brīnišķīgi pavadītu laiku nevarēja nepastāstīt citiem. Tā
2012. gadā, Dieva vadīta un mīlestības
pilna, es aicināju draudzes locekļus piedalīties šajā maratonā. Tas izdevās –

pieteicās 24 draudzes locekļi, kas bija
gatavi ziedot savu laiku un līdzekļus šim
brīnišķīgajam labdarības maratonam.
Jau toreiz gatavojoties mēs bijām kā
vienota Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes
komanda, jo mūs vienoja vārds:
„Skrējēji stadionā gan visi skrien, bet
tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā,
ka jūs to dabūjat.” (1Kor. 9:24) Šo goda
algu es spēju sajust: Dievs mūs apbalvo
ar savu mīlestību, ko mēs savukārt dāvājam citiem. Kad maratons noskriets
un tu paskaties uz citiem, tad redzi tās
mirdzošās sejas un gribas to darīt vēl
un vēl. Tā nav piedalīšanās vienkāršā
skriešanas maratonā, tā ir piedalīšanās
īpašā – labdarības – maratonā, ko Dievs
mums ir parādījis kā labu iespēju palīdzēt citiem.
2013. gadā Nike Riga Run jau
piedalījās 35 mūsu draudzes locekļi: bija
5 komandas, kas piedalījās stafetē
4 x 2,5 km, bet pārējie bija individuālie
skrējēji un nūjotāji 10 km distancē.
Šī gada 13. un 14. septembrī šajā
pasākumā piedalījās 53 mūsu draudzes
locekļi vecumā no pusotra gada līdz 73 gadiem. Bija ļoti patīkami, ka, uzzinājuši
par iespēju piedalīties šādā pasākumā,
cilvēki paši nāca un pieteicās. Mums
bija 6 komandas stafetē 4 x 2,5 km, bet
visi pārējie piedalījās citās disciplīnās –
skriešanā, iešanā vai nūjošanā 5 km vai
10 km distancē un skrituļošanā 10 km
distancē. Sportojām, sākot no agra
rīta, kad skrēja mazie bērni, līdz vēlam
vakaram, kad piedalījās skrituļotāji.
Esmu pateicīga Dievam par to iepriecinājumu, kuru Viņš ir dāvājis, jo šogad
rezultāti ir izcili:
Līvijai Putānei 5 km nūjošanā
vecuma grupā virs 60 gadiem – 1. vieta;
Aivaram Lukovskim 5 km nūjošanā vecuma grupā virs 60 gadiem – 1. vieta;
Ivetai Radiņai-Liepkaulai 10 km
nūjošanā vecuma grupā virs 40 gadiem –

5. vieta.
Brīnišķīgi startēja arī komandas, kas
104 komandu konkurencē ieguva:
3. komanda (Rolands Dirvēns,
Pēteris Bikše, Reinis Bikše, Kārlis
Liepkauls) – 17. vietu;
5. komanda (Alberts Pētersons,
Kristaps Jirgensens, Kristaps Legzdiņš,
Rūdolfs Ceipe) – 19. vietu;
4. komanda (Jānis Mangulsons,
Klāvs Liepkauls, Dāvis Mangulsons, Gatis
Mangulsons) – 21. vietu.
Bez visa iepriekš minētā mēs
saņēmām arī lielu dāvanu no Dieva –
brīnišķīgu sadraudzību, kad pēc visa
padarītā sasēdāmies zaļā pļavā pie liela
bērza, lai padalītos par piedzīvoto. Tie
bija priecīgi stāsti, smaidīgas sejas un
atziņas par sajusto Dieva vadību un
dāvāto spēku.
Vēlos īpaši izcelt dalībnieku Kārli
Liepkaulu, kurš piedalījās visās
skriešanas disciplīnās: 5 km distancē
kopā ar dēlu Marku Liepkaulu (1,5 gadi),
10 km distancē savā kategorijā un
4 x 2,5 km distancē draudzes komandas
sastāvā, iegūstot labus rezultātus.
Tie visi ir tikai treniņi un labi padarīts
darbs, kā mums to māca Dievs. Tieši
tāpēc jau tagad aicinu gatavoties
nākamajam, 2015. gada, Nike Riga Run
maratonam. Novēlu katram izjust Dieva
mīlestību, dzīvojot aktīvi un sportiski.

Ar sveicieniem,
Iveta Radiņa-Liepkaula
Jēzus draudzes komandas organizatore
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Māc. Roberts Feldmanis
1992. gada 12. oktobris

Reformācija
Latvijā

Kā tas jau bija minēts, Reformācijas
sākuma pirmās ziņas Rīgu īpatā kārtā
bija sasniegušas ļoti ātri. Tik ļoti ātri un
spēcīgi, ka pēc desmit dienām Vitenbergas tēzes jau bija pazīstamas Rīgā. Tas,
kā Rīga uzņēmusi šīs lietas, rāda, ka
zināma rosība garīgās lietās šeit ir bijusi.
Kā to jau iepriekš pieminējām, tā sajūta
un nepieciešamība pēc uzlabojuma, pēc
kārtības baznīcā, arī mūku un klēra dzīvē,
tāpat arī pirmie mēģinājumi izglītības
veicināšanā, kas jau XVI gs. pirmajos
gados sāka izpausties šeit, Latvijas teritorijā, tas viss rādīja, ka nav gluži tā, ka
šejiene bija iegrimusi kaut kādā miegā,
bet šī laikmeta rosme, kas jau lielā mērā
bija Rietumeiropā, un gatavošanās uz
kaut kādu apstākļu uzlabošanu – tā bija
arī šeit.
Protams, katoļu kults atkal tika pastiprināts visos tajos ārišķības veidos, ar
kādu katoļu baznīca mēģinājusi piesaistīt
ļaužu masas pie sevis. Ja mēs varam tā
salīdzināt – tas, ko tagad evaņģēliskajā
baznīcā sauc par evaņģelizāciju, proti,
ticības pastiprināšanu ar sludināšanu,
tad katoļu baznīca arī laiku pa laikam
atrada visādus jaunus kulta paņēmienus,
pielūgšanas un godināšanas veidus jauniem svētajiem vai jauniem brīnumiem,
tādējādi ierosinot cilvēkus uz ciešāku
pieķeršanos katoļu baznīcai. Šīs lietas
Reformācijas priekšvakarā arī šeit jau
bija labi zināmas, un tāpēc Reformācijas
kustība nāca gandrīz tādā kā sagatavotā,
gaidītā zemē.
Tās īstie sākumi mūsu zemē saistās
vispirms ar Rīgu un lielā mērā gandrīz
arī aprobežojas tikai ar Rīgu, ar Andreja
(Andreasa) Knopkena personu. Treptovā,
Pomerānijā, jau kopš 1520. gada pastāvēja ievērojama skola, ko vadīja divi ievērojami zinātnieki un Reformācijas darbinieki – Johans Bugenhāgens un viņa
palīgs Andrejs Knopkens. Johans Bugenhāgens – viens no Reformācijas darbiniekiem un Lutera līdzstrādniekiem.
Treptovas skola bija ievērojams garīgās
rosmes centrs. Skolu apmeklēja arī
Rīgas pilsoņu dēli. 1517. gadā Jēkabs
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Knopkens – Rīgas domkungs – aicināja
savu brāli Andreju uz Rīgu. Andrejs
Knopkens te darbojās divus gadus –
no 1517. līdz 1519. gadam, tad devās
atkal uz Treptovu un kļuva par spēcīgu
Reformācijas piekritēju. Liekas, ka tas
noticis 1520. gadā un bijis sakarā ar
Lutera rakstu par baznīcas Bābeles
gūstu. Kad 1521. gadā Treptovas skolu
Reformācijas ideju dēļ slēdza, Knopkens
ar Bugenhāgena starpniecību saņēma
Melanchtona ieteikuma rakstu un, sava
jaunākā brāļa, Rīgas domkunga, aicināts,
1521. gada vasarā atgriezās Rīgā agrākajā
darba vietā, būdams palīgmācītājs pie
izkrāvēju altāra Svētā Pētera baznīcā.
Šis ieteikuma raksts ir gājis bojā.
Knopkens sprediķoja evaņģēliskā garā
un turēja priekšlasījumus par Vēstuli
romiešiem. 1524. un 1525. gadā viņa
Romiešu vēstules komentārs izdots
četras reizes. Ļoti interesanti, ka tajos
laikos varēja būt tāda veida izdevumi.
1522. gadā Pētera baznīcā viņš noturējis
disputu evaņģēlisko un vecticīgo starpā
(katoļticīgie jeb katoļu ticībai piekritīgie
tika saukti par vecticīgiem), kurā bija
uzstādītas 24 tēzes: taisnošana caur
ticību, ne darbiem, uzbrukums visai
viduslaiku atlaižu kārtībai, mirušo kultam,
relikvijām un Romas vilkam, Romas antikristam – te domāts pāvests. Knopkens
palika neaizskarts, lai gan Rīgā, kā vienmēr, rezidēja katoļu archibīskaps. Tas

viss rāda laikmetīgo noskaņu.
Centieni ierobežot un aizkavēt Reformācijas kustību Valmieras landtāgā
1522. gadā, jūlijā, kur sanāca visas
zemes bruņniecība un trīs lielo pilsētu
pārstāvji, bija pret prelātiem, tas ir
pret garīdzniecību, un aizstāvēja savu
patstāvību, tiesības vēlēt garīdzniekus.
Pāvesta bullu pret Luteru landtāgs nepieņēma un nolēma atlikt visu Lutera lietu,
kamēr augstākās varas – laicīgās un
baznīcas – būs šo jautājumu izlēmušas.
Kāpēc šīs bruņniecības kārtas jeb tie,
kas nāca no ordeņa puses un pilsētas,
nostājās pret garīdzniekiem, pret prelātiem – pirmkārt, pret bīskapiem un arī
pret garīdzniecību? Tur bija viens ļoti
materiāls aprēķins: viņu vēlēšanās atrast
patstāvību, tā sakot, gūt tiesības uz
zemi, kura viņiem tikai lēņu kārtā bija
piešķirta lietošanā. Visu laiku starp
dižciltīgajiem – muižniekiem vai bruņiniekiem – bija šī cīņa par savu īpašuma
tiesību paplašināšanu uz zemi – nevis,
lai būtu tikai lēņu ļaudis, kas lieto to sava
mūža laikā, bet iegūtu to savā dzimtīpašumā. Tāpēc arī bija šī cīnīšanās par
savām brīvībām un savām tiesībām.
Knopkens darbojās netraucēti.
1522. gadā Rāte ar abu ģilžu piekrišanu
viņu iecēla par Pētera baznīcas mācītāju.
Rāte bija uzņēmusies sev domkapitula
tiesības. Kā jūs zināt, šinī archibīskapa
valstī un tās kārtībā tiesības iecelt mācī-

tājus bija domkapitulam – bīskapa
tuvākajai padomei, bet nu Rīgas Rāte –
tātad laicīgā, administratīvā iestāde –
pieņēma par Pētera draudzes mācītāju
Andreju Knopkenu. Tūdaļ pēc tam viņa
līdzstrādnieku Silvestru Tegetmeijeru
(Sylvester Tegetmeyr) iecēla par otras
pilsētas baznīcas – Jēkaba baznīcas –
mācītāju.
Tegetmeijers, Rostokas Dombaznīcas
kapelāns, 1522. gada rudenī ieradās
Rīgā kārtot mantojuma lietas. Viņš bija
jauns un dedzīgs, un pēc 30. novembra
viņš jau sprediķoja Jēkaba baznīcā.
Archibīskaps bija nevarīgs kaut ko
iebilst pret šīm iecelšanām. Archibīskaps
Jaspers Linde (1509–1524) bija vecs un
slimīgs, un pasīvs. Tātad Reformācijas
aktivitātes Rīgā notika vēl archibīskapa
Jaspera Lindes dzīves laikā.
Ar redakcijas atļauju raksts pārpublicēts
no vietnes www.robertsfeldmanis.lv.
Saglabāts autora rakstības stils.
Sagatavojusi Līga Pugoviča

Edgars Gertners:
„Reformācija mūsdienās man nozīmē
to, ka Dievs ir pavēris vienu ļoti taisnu
ceļu pie Kristus, kurā nav šķēršļu vai
maldu. Domājot par mūsu konfesiju,
varu teikt, ka tā ir pietiekami vienkārša
un vienlaikus uz sirdīm vērsta. Tas man
pie mums arī patīk un liek justies kā
mājās!”

Ko tev šodien nozīmē

Māris Pētersons:
„Reformācija sākās pirms aptuveni
500 gadiem Rietumeiropā. Šī ideja ir
bijusi dzīvotspējīga; tā ir izplatījusies arī
Ziemeļamerikā un citās pasaules daļās
un ir bijusi par pamatu šo valstu un
tautu uzplaukumam.
Dažas no pamatatziņām, ar kurām
dzīvoju arī es, ir: Dievs rūpējas par
cilvēkiem, glābj ar savu žēlastību, lai
mēs, grēcinieki, varētu iegūt mūžīgo
dzīvību, kā arī prieku un svētību savā
zemes dzīvē; katram cilvēkam ir brīvā
izvēle, bet arī atbildība par savas rīcības
sekām; katram cilvēkam ir dota iespēja
kalpot Dievam, savai draudzei un pilsētai
ar savu ikdienas darbu.”

REFORMĀCIJA?

Māris Doze:
„Reformācija atgādina, lai es nenomaldos no tīrā Evaņģēlija, kas apliecina,
ka vienīgi Jēzus Kristus ir ceļš, kas aizved pie Dieva, un lai es pārbaudu savas
domas, vārdus un darbus, vai ticu un
rīkojos tā, kā tas rakstīts Dieva Vārdā.
Man šodien pietrūkst tāda Mārtiņa Lutera,
kas tikpat spēcīgi norādītu uz maldu
mācībām Kristus draudzē.”

Aleksandrs Jalaņeckis:
„Teoloģiski vai pastorāli uz šo
jautājumu nevaru atbildēt, bet
subjektīvi teikšu, ka Reformācija šodien
ir reformācija manī pašā. Saskaņā ar
Luteru tas nozīmē rast Dzīvā Dieva
formas. Visam pāri – Zālamana
pamācības, Kristus mācības. Labu
brīdi sevi reformēju, studējot laicīgo
zinātnieku darbus. Šodien vairāk
izmantoju to, kas tuvāk pie rokas,
piemēram, mājas grupiņas studijas.
Veicinoša ir draudzes brāļa Gata Līduma
grāmata „Dievs spogulī”, un ikreiz gaidīti
ir mācītāja Erberta sprediķi. Nesen
no draudzes brāļa Ģederta Melngaiļa
saņēmu senu viņa tēva pasta sūtījuma
aploksni, uz kuras tipogrāfiski iespiesta
ziņa vēsta: „Stipra ģimene – stipra
valsts!” Visi minētie aspekti rosina uz
reformāciju sevī – šodien un turpmāk.”

Kārlis Škenderskis:
„Man Reformācija nozīmē atgriešanos
pie Dieva. Tas bija liels brīnums, ka
Svētais Gars uzrunāja Mārtiņu Luteru un
viņš visā postā, kas bija noticis, Dieva
žēlastībā varēja rādīt cilvēkiem ceļu
atpakaļ pie Dieva. Nespēju aptvert visu
to, kas pirms tam ar Baznīcu bija noticis
it kā Dieva vārdā – inkvizīcija, krusta
kari, maldi un skriešana prom no Dieva
milzu soļiem. Paldies Dievam, ka notika
šī atgriešanās pie Viņa!”
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Jēzus saka: „Ko jūs esat darījuši
vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man
darījuši.” (Mt 25:40)
Augusts Kolms

Šā gada decembrī būs Jēzus draudzes
diakonijas nozares 20. gadadiena. „Nezinu, vai tas ir daudz vai maz,” saka
nozares vadītāja Jolanta Cukure. „Zinu
tikai to, ka šis laiks mums visiem ir
pagājis ļoti ātri un aizraujoši. Tajā mēs
kā draudze un vēl jo vairāk kā diakonijā
iesaistītie esam saņēmuši lielu dāvanu –
iespēju būt klāt Dieva darbā. Par to mēs
esam pateicīgi Dievam.”
Jolanta draudzes diakonijā darbojas
kopš tās pirmsākumiem deviņdesmito
gadu pirmajā pusē. Diakonijas telpas
vienmēr ir atradušās draudzes ēkā
Dzirnavu ielā 118. Tolaik tā bija parasta
daudzdzīvokļu ēka, kurā dzīvoja dažādi
cilvēki. Pirmā atbrīvojās piebūve, un tur
tika iekārtota draudzes ambulance –
vieta, kur draudzes locekļi un arī citi
cilvēki var saņemt medicīnisko palīdzību.
Draudzes ārsti ziedoja savu brīvo laiku,
lai palīdzētu tiem, kam viņu palīdzība
bija nepieciešama. Māsu draudzes no
Vācijas ziedoja medikamentus, kas
ambulancē bez atlīdzības tika izsniegti
draudzes locekļiem – ne tikai mātēm
vai pensionāriem, bet ikvienam, kam
tie bija vajadzīgi. „Sākot kalpošanu
diakonijā, mums nebija šaubu, ka tā
ir nepieciešama,” saka Ilze Kolma, kas

visus šos gadus ir vadījusi draudzes
ambulances darbu. „Jēzus ir sacījis –
visu, ko jūs esat darījuši vienam no
šiem Maniem vismazākajiem brāļiem,
jūs esat Man darījuši. Diakonija nozīmē
rūpes gan par cilvēku gara, gan miesas
vajadzībām. Sniedzot miesīgu palīdzību,
mēs dodam cilvēkiem iespēju saņemt arī
garīgu palīdzību.” Jēzus dziedināja gan
cilvēku miesīgās, gan garīgās vainas, un
diakonijas mērķis ir turpināt šo darbu
arī tagad. „Mums ir paliekošs prieks un
gandarījums par šo darbu, kuru Dievs
mums ir sagatavojis, atklājis un kurā
ļāvis darboties,” stāsta Jolanta. „Tikai Viņa
mīlestībā esam bijuši klāt cilvēkiem, kam
nepieciešama palīdzība gan praktiskos
jautājumos, gan nespēka un neziņas
brīžos, gan arī priekos un ikdienā.”
Pēc
ambulances
tika
iekārtota
drēbju istaba, kurā var saņemt māsu
draudžu ziedoto apģērbu. Runas par
Jēzus draudzes drēbju istabu izplatījās
pa pilsētu, un cilvēki pēc nepieciešamā
apģērba ieradās arī no tālākām vietām.
Arī tagad drēbju istabā ir iespējams
saņemt un ziedot apģērbu.
Tika iekārtots arī dzīvoklis trim
vecākām draudzes dāmām. Draudzē
šis dzīvoklis ir iesaukts par pansionātu.
Sākotnēji bija paredzēts, ka kundzes
tajā dzīvos patstāvīgi un katru dienu
kāds atnāks pagatavot viņām pusdienas,
taču vēlāk kļuva skaidrs, ka vienmēr
kādam ir jābūt uz vietas, īpaši naktī.
Vēlāk pansionātā tika izveidotas vēl

trīs istabas, un šīs pārmaiņas nozīmēja
jaunu kalpojošo darbinieku iesaistīšanos
diakonijas komandā.
Minētajās jomās diakonija darbojas arī
pašlaik, turklāt diakonijas darbiniekiem
ir nākuši klāt jauni uzdevumi – pārtikas
paku sagatavošana, mājapmeklējumi,
kā arī transporta nodrošināšana. Tas
nozīmē, ka ir nepieciešami cilvēki, kas
būtu gatavi iesaistīties šajā darbā.
„Kalpošana diakonijā ir salīdzināma
ar maratona skrējienu; te retu reizi ir
sprinta distance,” saka Jolanta. „Viena
no kalpošanas iespējām ir būt līdzās
cilvēkam viņa šībrīža vajadzībās. Parasti
tas ir kāds grūtais brīdis cilvēka dzīvē.
No tiem, kas kalpo diakonijā, tiek
sagaidīta uzticamība, pacietība, miers
un nesteidzība.” Pēdējā laikā diakonijas
komandai
ir
pievienojušies
jauni
kalpojošie darbinieki, taču vēl arvien tiek
meklēti cilvēki, kuri būtu gatavi ziedot
kaut dažas stundas nedēļā. Daudziem no
sākotnējiem darbiniekiem jau pašiem ir
nepieciešama diakonijas palīdzība. Kādam
būs jāturpina viņu iesāktais darbs. „Vēlos
pateikties ikvienam, kurš šajos 20 gados
ir licis lietā savu kalpošanas dāvanu un
pavairojis to. Vēlos aicināt pievienoties
diakonijai arī citus draudzes locekļus, kas
ir apsvēruši iesaistīšanos šādā kalpošanā
vai saņēmuši žēlsirdības dāvanu, lai
sniegtu to tiem, kam šobrīd tā ir visvairāk
nepieciešama,” aicina Jolanta.

Dieva dāvana diakonijas kalpotājiem
Tieši tā gribam nosaukt divarpus brīnišķīgas rekolekciju dienas no 5. līdz 7. septembrim, ko mēs drīkstējām piedzīvot Saldus
Sv. Gregora Kristīgās misijas centrā. Gan mācītāja Gunta Apriķa lekcija par māku klausīties, gan amerikāņu misionāra Deivida
Maikla Kariljo (David Michael Carillo) apbrīnojamais stāsts par četriem kalpošanas gadiem, strādājot ar bērniem Latvijā, kā arī
viņa brīnišķīgais dziedājums un sadraudzība ar Saldus ev. lut. Lutera draudzes diakonijas darbiniecēm bija kā jauki pārsteigumi un
mīļas dāvanas, ko Dievs mums sagatavojis, lai iepriecinātu un stiprinātu turpmākai kalpošanai. Dievs dāvāja mums arī jauku laiku,
tāpēc izbraukumi uz keramikas darbnīcu Pampāļos un bišu dravu ļāva izbaudīt vasaras turpinājumu. Svētdienas dievkalpojumu
svinējām Saldus ev. lut. Sv. Jāņa draudzē, no kuras nesam mīļus sveicienus mūsu draudzei un mācītājam. Paldies Dievam par šo
iepriecinājumu un stiprinājumu jaunam darba un kalpošanas cēlienam!

Visu diakonijas kalpotāju vārdā,
Ilze Kolma
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ATŠIFRĒ SVARĪGU VĒSTĪJUMU NO
DIEVA! Katram skaitlim atbilst viens
burts. Sāc ar tiem burtiem, kas jau
tekstā ir atšifrēti!
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Sastādījusi Anda Miķelsone

Pateicos Dievam par darbīgi nodzīvotajiem 80 gadiem, kuros Viņš mani ir
brīnumaini vadījis, uzrunājis, sargājis
un devis iespēju Baznīcas apspiestības
gados pieaugt stiprā un nelokāmā ticībā.
Ceļš pie Dieva man aizsākās pirms
75 gadiem Jelgavā – Svētdienas skolā
pie jaunā mācītāja Haralda Kalniņa. Biju
gudra piecgadīga meitene – pratu Tēvreizi
no galvas, pratu tekoši lasīt un līdz simtam rēķināt, kopā ar vecākiem dziedāju
Sv. Annas draudzes korī –, tomēr Svētdienas skolā mācītāja stāstam par milzum daudzo cilvēku paēdināšanu ar piecām maizēm un divām zivīm nespēju
noticēt, ko arī atklāti mācītājam pateicu.
Kara laikā sāku skolas gaitas, tad
studēju divās augstskolās un strādāju
gan par skolotāju, gan kora vadītāju,
gan 40 gadus Latvijas Radio par žurnālisti. Tieši darbā pārliecinājos, ka mana
bērnībā ģimenē iesētā ticība ir izaugusi
un kļuvusi kā stiprs koks. Atzīstos, ka
sava tiešā rakstura dēļ, kas nepieļauj
kompromisus ar sirdsapziņu, nebiju patīkama darbiniece savai priekšniecībai.
Rājienu bija vairāk nekā goda rakstu,
bet es biju pārliecināta, ka Dievs mani
mīl un brīnumaini sargā. Pēc tam, kad
aizgāju pensijā, gadu kalpoju Kristīgajā
Radio; tā iepazinu dažādu konfesiju
draudzes, to korus, vadītājus un mācītājus. Tajā laikā piedzīvoju lielu garīgu
satricinājumu, kad redzēju augstākās
garīdzniecības un daudzu mācītāju iesaistīšanos politikā. Man tas nebija pieņemami,
manī zuda bijība pret Baznīcas institūcijas nozīmību un nobrieda doma dzīvot
bez piederības kādai noteiktai draudzei –
kopt un stiprināt savu ticību tikai Bībelē
un Evaņģēlijā. Ko ar mani šajā psiholoģiski smagajā laikā izdarīja Jēzus Kristus?
Viņš mani bargi jo bargi uzrunāja. To
saklausīju ikvakara lūgšanās, kas bieži
ilga pat līdz rīta gaismai, jo vēlējos rast
apstiprinājumu savai rīcībai. Bet
2000. gada rudenī Viņš man parādīja
brīnumainu žēlastību, jo kā puskaltušu
koku iestādīja mani Jēzus draudzes
auglīgajā ticības dārzā.
Pagājuši 14 gadi un 14 dzimšanas
dienas, saņemti mīļi apsveikumi no draudzes kancelejas, diakonijas, no māsām,
kas personiski iepazītas. Šajos gados

esmu ar mīlošas māsas un kristīgas
žurnālistes aci vērtējusi daudzos draudzes dienestus un draudzi kopumā kā
ģimeni. Tāpēc vēlos citēt nesen dievkalpojumā saņemto lapiņu ar evaņģēlista
K. S. Luisa poētiski un filozofiski izteikto
domu: „Es ticu kristietībai tāpat kā tam,
ka saule uzlēkusi. Ne vien tādēļ, ka to
redzu, bet arī tāpēc, ka tās dēļ redzu
visu citu.”
Ko tad šajos 14 gados esmu redzējusi, par ko priecājusies? Vispirms jau
par to, ka draudze ir kļuvusi bagātāka
ar jauniešiem un kalpošanas nozarēm.
Prieks, ka visiem dziedošajiem un muzicējošajiem kolektīviem ir profesionāli
vadītāji, gaumīgi izvēlēts un kvalitatīvi
apgūts repertuārs. Svētdienas skolas
skolotāji un bērni ir gudri un mākslinieciski radoši. Draudzes informatīvais
izdevums ir kļuvis saturiski daudzveidīgāks un žurnālistiski spējīgāks. Māmiņu
grupa aktīvi darbojas, pērminderu saimei gadu no gada pievienojas jauni
vīrieši ar nevainojamu stāju, jaunieši
vairākās kalpošanas jomās mūsu draudzei piešķīruši mūsdienīgu dinamiku.
Apbrīnoju diakonijas vērienīgo un darbietilpīgo kalpošanu. Reizēm vēlos jautāt,
vai mēs to visu protam pienācīgi novērtēt.
Es gribu pateikt paldies draudzes
māsām, ko esmu personiski iepazinusi –
ērģelniecei Vitai, ārstēm Skaidrītei un
Maigai, diakonijas māsām Līvijai, Jolantai,
Ilzei, Fanijai, Antonijai un brālim Robertam. Ceru, ka iepazīšu vēl citus, ja tā
būs mīļā Dieva griba.
Vēlos pateikties mācītājam Erbertam
Bikšem. Manuprāt, Dievs viņam kā savulaik ķēniņam Salamanam ir dāvinājis
gudrības talantu, lai viņš varētu gudri
ganīt savas avis. Mūsu mācītājs ir inteliģents, tolerants, cilvēcīgi vienkāršs,
zinošs un sirsnīgs. Novērtēsim, cienīsim
un mīlēsim viņu!
Esmu laimīga, ka savas dzīves lielajā
jubilejā esmu saņēmusi visdārgāko
dāvanu – atziņu, ka piederu pie stipras,
lielas, garīgi bagātas draudzes, kas ir
mans stiprais balsts ceļā uz Mūžību.
Pateicībā Dievam,
draudzes māsa Ludmila Lukševica
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Atbilde:
JA JŪS PIEPILDĀT ĶĒNIŠĶO BAUSLĪBU
PĒC RAKSTIEM: MĪLI SAVU TUVĀKO KĀ
SEVI PAŠU, - JŪS DARĀT LABI. (Jk. 2:8)

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15

SIRSNĪGI SVEICAM!

2014. GADA AUGUSTA IEŅĒMUMU UN
IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Kolektes
Ziedojumi
Mērķziedojumi (remontam, korim, diakonijai u. c.)
SIA "Ceļš" iemaksa no uzkrātā rezerves fonda
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Nometnes dalības maksa
Ikgadējie ziedojumi jeb draudzes locekļu nodevas
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā

2719
2256
1385
1000
320
220
160
60
8120

Izdevumi, EUR:
3037
Algas (8 darbinieki)
1811
Nodokļi
506
Maksājums LELB – 1/10 no ienākumiem
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei 345
321
Datora iegāde diakonijai (no mērķziedojumiem)
286
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
140
Palīdzības pabalsti
102
Nometnes izdevumi
71
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
70
Pasta un kopēšanas pakalpojumi
62
Sakaru pakalpojumi
40
Atkritumu izvešana
22
Maināmie paklāji
20
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
17
Kancelejas preces
12
„Rīgas ūdens”
10
Bankas komisija
10
Apsardzes firmas pakalpojumi
8
„Venden” ūdens
6890
Kopā

Māra Ozoliņa
Mārtiņš Kļaviņš
Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Sarmīte Binovska
Irēna Kokina
Dainis Stranga
Ģirts Brūders
Dace Rone
Dina Resne
Ivars Bērziņš
Vijolīte Doze

88
81
80
80
55
55
50
45
45
45
45
45

(30.10.)
(14.10.)
(11.10.)
(18.10.)
(11.10.)
(28.10.)
(08.10.)
(07.10.)
(17.10.)
(18.10.)
(27.10.)
(29.10.)

KRISTĪTI
Mare Hermīne Vizule
Alisone Mae Brīniņa
Džuliāna Bergholca
Olivers Rukavišņikovs
Elza Barone
Marija Helēna Gabrānova
Daniela Terehova

LAULĀTI
Samuels Jonatans Remtišs un
Elīza Runce

IDEJA RUDENIM

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

Redaktore: Līga Pugoviča

Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Alise Pīrāga, Lede Kupce, Iveta Radiņa-Liepkaula, Kārlis Liepkauls,
Augusts Kolms, Anda Miķelsone, Ilze Kolma
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 17.30
no plkst. 19.30 līdz 21.00
Draudzes kanceleja atvērta:
otrdienās no plkst. 14.00 līdz 20.00
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123
Svētdienas skola bērniem un nodarbības
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30
Bērnu korītis plkst. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30
Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
2. grupa ik pēc 3 nedēļām plkst. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)
Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās,
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
Drēbju kamera
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084)
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:

DNB banka, konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. Nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
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