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Šomēnes Dievs mums ļauj  
piedzīvot īpašu žēlastību –  
mēs svinam luteriskās reformā- 
cijas piecsimto gadadienu. Tie 
ir seni, bet nepārejoši ticības 
svētki: Evaņģēlija gaisma 
iemirdzējās augustīniešu mūka  
Mārtiņa Lutera sirdī.

Kā zinām no vēstures, tie 
nebija viegli laiki ne Eiropai, 
ne Baznīcai. Reformācija ne-
bija laika kavēklis, bet viena 
cilvēka dziļas ticības process, 
meklējot mierinājumu mūka 
cellē, lūgšanās, bezmiega 
naktīs un miesas gavēšanā –  
svētdzīves instrumentos, ar  
kuriem aizliegt sevi un izdibi-
nāt Dieva gribu. Tomēr tie ne-
spēja līdz galam nomierināt 
Lutera sirdi. Viņš meklēja mīlo- 
šu Dievu, kura priekšā cilvēks  
dzīvo nevis savu labo darbu, 
bet žēlastības dēļ. Viņu plosīja  
nemiers. Baznīcā arvien vai- 
rāk iespiedās varas un laicīgu- 
ma gars. Dieva miers un ticī-
bas patvērums tika ietērpts 
dārgās amatu mantijās, un 

krusta priekšā aizvien biežāk 
dzirdēja klusinātas politiskās 
sarunas, nevis bikts lūgšanas. 
Par šādu Baznīcu Luters ne-
spēja klusēt.

Mēs esam daļa no tā laika 
notikumiem, tāpēc mums jā-
mācās ticības lepnums par 
to, ka piederam pie Baznīcas, 
kurā ir drosmīgi Dieva vīri ar  
nelokāmu ticības apziņu un 
bagātu mantojumu. Luters 
izvēlējās neklusēt, un vārdā 
„neklusēt” dzīvo Patiesība. Te 
nāk prātā pravieša Jeremijas  
grūtais liktenis. Savā pames-
tībā pasaules un cilvēku 
priekšā viņš saka: „Kad vien 
es runāju, man jāizsaucas 
un jākliedz: netaisnība un 
varmācība! – Tā Kunga vārds  
man sagādājis tikai apsmieklu 
un negodu katru dienu! Bet,  
kad es apņemos: es nedomā-
šu vairs par Viņu un nerunāšu 
Viņa Vārdā, – tad ir tā, it kā  
manā sirdī degtu gaiša uguns”  
(Jer 20:8,9). Jā, arī Lutera 
teiktais Kunga vārds sagādā-

ja viņam apsmieklu. Viņa kā  
sava laika Baznīcas pravieša  
balsi sākumā centās nedzir-
dēt, bet vēlāk – apklusināt. 
Cilvēcīgi raugoties, tas bija 
lēciens nāves cilpā, bet Dievs  
viņā bija iededzis nedziestošu 
„gaišu uguni”, gluži kā Jeremi- 
jam. Luteram nebija dzelzs 
bruņu un ugunī rūdīta zobena,  
viņš nelika cerības uz ātru 
kara zirgu vai viltīgu mēli. Viņa  
sirdī dega Evaņģēlijs – krustā 
sistā mīlestība! Tās bija vienī-
gās bruņas un vairogs, kas 
varmācībai lika atkāpties. 
Dievs viņa sirdī uzcēla stipru 
pili, kas sargāja nicinātu un 
apsmietu cilvēku. Ticības pils  
bija stiprāka par visām ķēni-
ņu un baznīcu pilīm. Luters 
saprata, ka vienīgi Dievā ir 
viņa patvērums un drošība.

Ne velti mūsu Baznīcas 
himna sākas ar vārdiem „Dievs  
Kungs ir mūsu stiprā pils” 
(dziesmu grāmatā Nr. 425). 
Tikai šāda paļāvība ļāva notikt  
reformācijai, un tā aizvien ir 

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. /M. Luters/

Ar svētku sveicieniem
virsmācītājs Jānis

arī mūsu ticības lielā vērtība. 
Dieva pils ir neredzama 
Patiesība, kas Kristū atklājas 
kā pestīšana. To pili, ko Dievs  
uzcēla Lutera sirdī, Viņš uzceļ  
katrā no mums – ar Evaņģē-
lija gaismu un draudzes kopību.

Es novēlu, lai 31. oktobris 
būtu svētki, kam nepaejam 
garām, jo reformācija turpina 
kalpot Dievam arī mūsdienās. 
Bībeles vārdi par taisnošanu 
ticībā (Rm 1:17) būs dzīvi tik  
ilgi, kamēr mēs un ticīgie pēc  
mums celsim ticības pili mūsos,  
nevis pasaulē. Tāpēc šie svēt-
ki ir nevis Lutera, bet mūsu 
dēļ, lai mēs neaizmirstu par 
Dieva žēlastību. Šajos svētkos 
mums jālūdz, lai Dievs mūsos 
uzceļ nesatricināmu ticības 
pili un iededz kaut nedaudz 
no pravieša Jeremijas un 
Lutera ticības „gaišās uguns”.

Ar to mums pietiek – ar 
ticību, kas, Dieva iedegta, 
nedzisīs nekad.



1517. gada 31. oktobra notikums, 
iespējams, paliktu nepamanīts, 

ja Lutera 95 tēzes, kas bija uzrakstītas 
latīņu valodā, netiktu iztulkotas vāciski 
un ar Gūtenberga jauno iespiedmašīnu 

izgatavotās tēžu kopijas neiegūtu 
plašu slavu starp teologiem 

un visā sabiedrībā. 
Drīz vien tās nonāca arī pāvesta rokās, 

kurš esot prasījis, kurš piedzēries 
vācu mūks tās ir uzrakstījis.
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Mēneša lozungs:
„Gluži tāpat, Es jums saku, ir prieks  
Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, 
kas atgriežas.” /Lk 15:10/ 

6. oktobrī plkst. 19.00 – slavēšanas 
vakars.

7. oktobrī – draudzes ekskursija.
8. oktobrī pēc dievkalpojuma – Terija 

Heizija priekšlasījums.
22. oktobrī plkst. 10.00 – reformā- 

cijai veltīts dievkalpojums ar arhibīskapa 
Jāņa Vanaga līdzdalību. Pēc dievkalpoju-
ma – sadraudzība.
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Šogad reformācijas gadadienas zīmē 
aizvadīti daudzi pasākumi – arī mūsu 
draudzes māsu organizētā māmiņu no- 
metne, kuras vadmotīvs šogad bija „Klints,  
uz kuras stāvu”. Kā allaž „Bukdangās”, 
meža ielokā pie Usmas ezera, bija sa-
braukušas māmiņas no dažādām Latvijas 
draudzēm, no dažādām konfesijām, ar  
dažādu dzīves pieredzi, taču visas vienoja  
Kristus un īpašais mātes amats. Ieguvu-
mu bija daudz. Ar „Jēzus Draudzes Dzīves”  
lasītājiem vēlos dalīties ar spilgtākajiem 
momentiem un atziņām no lekcijām. Trīs  
nometnes dienās lekcijās, Bībeles stundās  
un sadraudzībā iedziļinājāmies četrās  
apakštēmās: Dieva vārds, ticība, draudze  
un Baznīca.

1. lekcija. Klints, uz kuras stāvu, – 
DIEVA VĀRDS
(māc. Roberts Otomers)

• Luters ir teicis, ka nekas nav bīsta- 
māk kā meklēt Dievu savā prātā,  
iztēlē – tā var iepazīt tikai pašizdo-
mātu dievu.

• Seno laiku kopētava (Bībeles pavai-
rošana) xviens mūks diktē no rakstu  
ruļļa, apkārt sēž pieci seši mūki un 
pieraksta.

• Salīdzinot ar citiem senajiem tek- 
stiem (piemēram, Hērodota, Platona,  
Homēra, Līvija darbiem), Bībele no  
vēsturnieku viedokļa ir daudz uztica- 
māka, vērtējot pēc vairākiem pie-
ņemtajiem kritērijiem, piemēram, 
ir saglabājies daudz vairāk seno 

eksemplāru un sarakstīšanas laiks 
ir daudz tuvāks aprakstītajiem no-
tikumiem.

• Bībele ir visu laiku populārākā grā-
mata. Gadā tiek pārdoti 44 miljoni 
eksemplāru. Bībele ir drošākais ie- 
pirkums ikvienai grāmatnīcai, un 
pēc tās ir nezūdošs pieprasījums.

• Taustāms labums no reformācijas 
visām konfesijām – Bībele ir visiem 
pieejama un izlasāma. Pirms tam 
garīdznieki tautai par Dievu varēja 
iestāstīt jebko, jo Svētie Raksti ne-
bija tik viegli pieejami; tagad varam 
pārbaudīt paši.

2. lekcija. Klints, uz kuras stāvu, –  
TICĪBA
(māc. Aivars Gusevs)

• Uz zemes nav neticīgu cilvēku, jo 
katrs kaut kam tic. Daži tic, ka 
Dieva nav.

• Pret ticību mēdz būt daudz aizsprie-
dumu, taču patiesībā ticība dod brī- 
vību rīkoties, izvēlēties un būt atbil-
dīgam.

• Pazīstama Jaunās Derības tēma – 
pamest visu un sekot Jēzum. Vai 
tiešām ticēt nozīmē pamest ģimeni, 
savu dzīvi, saimniecību, intereses? 
Paradoksāli: sekojot Jēzum, dzīve 
tiek sakārtota un bagātināta, nevis 
ignorēta.

• Ticība ļauj dzīvot šeit un tagad. Ja 
čīkstam, tad nenovērtējam to, ko 
Dievs jau ir devis, nedzīvojam šeit 



3

un tagad. Kad gribas pačīkstēt, uz-
dod sev divus jautājumus: vai tu vari  
izmainīt savu pagātni un vai tu  
vari noteikt savu nākotni? Tad dzīvo 
šodienā! Dievs mums dienišķo maizi 
dod šodien!

• Ticība neļauj dzīvot pēc receptes. 
Ir svarīgi būt savas dzīves saimnie-
kam, nevis tikai darba izpildītājam.

• Evaņģelizējot nevajag uzreiz šaut ar 
smago artilēriju – teoloģiju, specifis- 
kiem terminiem, runāt par asinīm 
un upuriem… Jāsāk ar to, ko Dievs 
ir darījis manā dzīvē.

• Pirmā pieredze ir ļoti svarīga. Kāds  
draudzes loceklis mācītājam stāstī- 
jis par savu ienākšanu draudzē. Pirmo- 
reiz, atnākdams uz dievkalpojumu, 
viņš saņēmis pārmetumus, ka nemāk  
baznīcā uzvesties. Otrajā reizē viņam  
kāds aizrādījis: „Šī ir mana vieta!” 
Vīrs jau domājis, ka uz baznīcu vairs  
nenāks, tomēr atnācis vēlreiz un bei- 
dzot izjutis pozitīvu attieksmi: kāda 
kundze vienkārši parādījusi, kura 
dziesma jādzied. Vai tas ir tik grūti?

• Ir svarīgi pieņemt draudzē bērnus,  
jo tā ir draudzes nākotne. Ja drau-
dzē nav bērnu, tas ir beigu sākums. 
Arī atsevišķi bērnu dievkalpojumi 
faktiski ir atstumšana, jo nav drau-
dzes kopības.

• Dievkalpojums = Dievs kalpo jums.  
Nekur Dievs nav tuvāk kā dievkalpo- 
jumā.

3. lekcija. Klints, uz kuras stāvu, – 
DRAUDZE
(māc. Ģirts Prāmnieks)

• Draudzes būtība ir augt, strādāt, lie- 
cināt, dalīties. Nevis spiediens, pienā- 
kums vai uzdevums, bet draudzes 
būtība.

• Draudze pieder Jēzum, nevis mācītā- 
jam, prāvestiem vai LELB. Kristus ir 
savas miesas (draudzes) galva.

• Ja kāds mums uztic paturēt rokās 
savu bērnu, tas ir gods, privilēģija 
un arī liela atbildība, bet tas nav 
mūsu bērns. Tāpat Dievs mūsu 
rokās ir ielicis draudzi. Tā ir privilē-
ģija un atbildība, bet nav mūsu īpa-
šums.

• Apustuļi nebija visgudrākie, visspē-
jīgākie un vislabākie, bet viņi bija 
cilvēcīgi, godīgi un uzticami – ar to  
Dievs var darboties. Dievam nevajag  
tavu kompetenci, spējas vai pārāku-
mu pār citiem; Dievam vajag tikai 
godīgu un pazemīgu sirdi.

• Dievs ceļ savu draudzi. Par Pēteri 
Jēzus saka: „Klints, uz kuras Es 

celšu savu draudzi,” – nevis: „Tu cel  
draudzi, es iešu atvaļinājumā pasē-
dēt pie Tēva rokas.” 

• Kopībā ir spēks, bet kopībā ir arī 
problēmas un nesaskaņas. Pāvils 
raksta: kad viens cieš, visi cieš līdzi 
un otrādi. Nevis tavas problēmas, 
bet mūsu problēmas.

• Draudze ir tā vieta, kur drīkst kļūdī- 
ties. Vājākais ķēdes posms ir jāstip-
rina, nevis jāizmet ārā. Draudzei 
vajadzētu būt visgodīgākajai vietai 
pasaulē, kur nav jāizliekas.

• Draudzi veido vienkārši cilvēki. 
Bībeles vēstulēs redzama uzticība: 
ja būs ticība, draudze pati tiks galā. 
Gudras shēmas, laba teoloģija un 
prasmīga vadība nepalīdzēs.

• Ir brīži, kad ir vajadzīga vientulība, 
taču tuksnesis nav piemērota vieta  
dzīvošanai. Ārpus draudzes neizdo-
sies piepildīt savu aicinājumu un 
garīgo dzīvi.

• Draudzes bagātība ir dažādībā. 
Mums citam citu vajag, esam aicinā- 
ti ar dažādajām dāvanām cits citam 
kalpot. Draudzei ir pārdabisks spēks –  
lūgšanas un Gara dāvanas –, un 
Dievs caur draudzi darbojas. Ir brīži,  
kad draudzei ļoti vajadzīgs stiprinā-
jums – personīgas liecības. Ticību 
stiprina mūsu pašu pieredze – nevis 
anonīma, bet reāla un taustāma. 
Mēs pārāk maz dalāmies.

• Ja sāk šķist, ka draudzē neiederies, 
jo vairs nejūti, ka šeit kaut ko sa-
ņem, – varbūt ir laiks dot? Katram 
kokam pienāk laiks, kad jānes augļi.

4. lekcija. Klints, uz kuras stāvu, – 
BAZNĪCA
(arhibīskaps Jānis Vanags)

• Savu identitāti var atrast attiecībās 
ar Dievu. Jēzus ir Mesija nevis 
tāpēc, ka Viņš izdarīja to un to, bet 
Viņš to visu varēja izdarīt, jo Viņš ir 
Dieva Dēls.

• „Tam, kas ir Kristū, nav pazudinā-
šanas”. Kā tas ir iespējams – būt 
iekšā Jēzū Kristū? Esot draudzē – 
Viņa ķermenī.

• Kristietībā būtiskākais ir Dieva ie-
miesošanās. Vecajā Derībā Dievs 
vienmēr ir zināmā attālumā, arī 
parādoties degošajā ērkšķu krūmā, 
mākoņu un uguns stabā, Derības 
šķirstā. Jēzus – pilnīgi pretēji – ir 
Dievs starp mums, bez barjerām 
un starpniekiem. Kur ir Dievs pēc 
debesbraukšanas? Kristus ķermenis 
atrodas pie mums – tā ir Baznīca, 
kas turpina Kristus darbu.

• Viņš – vīna koks, mēs – zari. Koks 
nav tikai stumbrs, koks ir viss kopā. 
Zari ir daļa no vīna koka.

• Baznīca nav tāda organizācija, kas 
radusies, apvienojoties draudzēm. 
Tā ir augusi organiski kā misijas 
auglis. Mēs nevaram to radīt, varam 
tai vienīgi pievienoties.

• Ārpus Kristus nav pestīšanas, tāpēc 
arī ārpus Baznīcas nav pestīšanas.

• Draudzē ir arī liekuļi, neīsti kristieši, 
taču patieso svēto dēļ visu šo kopu- 
mu sauc par Baznīcu. Tikai Dievs 
var izšķirt, kurš sirdī ir patiesi ticīgs  
un uzticams. Tāpēc runā par „nere-
dzamo Baznīcu”, taču tā vienmēr 
ir meklējama redzamās Baznīcas 
iekšienē.

• Ikviens kristietis ir kā priesteris, kas 
pienes sevi kā svētu, Dievam veltītu 
upuri: „Pienesiet sevi pašus kā dzī-
vu, svētu, Dievam patīkamu upuri”. 
Pēc Kristus citiem priesteriem vairs  
nav jēgas – Kristus pilnīgais upuris 
ir jau pienests. Visi ir aicināti piedalī- 
ties apustuliskajā misijā, vispārējā 
priesterībā Kristus ķermenī. Mācītā- 
ji tiek ordinēti nevis īpašai priesterī-
bai, bet garīgajam amatam, īpašai 
kalpošanai.

• Tas nav normāli, ja cilvēku interesē 
tikai paša attiecības ar Dievu, bet 
neinteresē draudze vai arī interesē 
tikai draudze, bet ne pārējā Baznīca 
un kristieši pasaulē. Nevar interesēt 
Kristus, bet neinteresēt Kristus ķer- 
menis. Ja ķermenī kādas šūnas 
interesējas tikai par sevi un aug tikai  
pašas, tā ir slimība – vēzis. Iet bojā 
viss organisms un arī šīs šūnas. 
Tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties, ka 
piederam pie Kristus ķermeņa, un  
domāt par organisma veselību 
kopumā! Anda Miķelsone
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2017. gada oktobris ir īpašs – 
luteriskā Baznīca svin reformācijas 
500. gadskārtu. Tas ir daudz vai 
maz? Ko šī 500 gadu ticības pieredze 
mums māca šodien – par to sarunā 
ar mūsu draudzes virsmācītāju  
JĀNI CEPURĪTI. 

Edgars Gertners

Reformācijas lielo jubileju drau- 
dzē uztvērām nopietni, saredzot ie- 
spēju to nosvinēt ar vērtīgām lekci-
jām un pasākumiem, kas veicina 
ticības izpratni un pieaugšanu. Gada  
sākumā bija cerība, ka nozīmīgie 
svētki liks sarosīties visām Latvijas 
draudzēm, ka Lutera idejas varētu 
iegūt otro elpu. Rīgā tika atklāts 
Reformācijas laukums, bija konfe- 
rence un izstāde Latvijas Universitā-
tē, pasākums Rīgas domē. Vai zināt 
vēl kādu pasākumu, kas noticis līdz 
šī gada oktobrim?

Jānis Cepurītis: Ir bijuši vairāki kon- 
certi un Rīgas un Livonijas pirmā evaņ-
ģēliskā mācītāja Andreasa Knopkena 
tēžu publikācija, kas bibliogrāfiski ir ļoti  
laba liecība. Bez minētajiem pasāku-
miem citi uzreiz nenāk prātā.

Par ko tas liecina?
J. C.: Domāju, ka reformācijas vārds 

ir izskanējis krietni par maz. Man ir 
bažīgas priekšnojautas, ka reformācijas 
dievkalpojumi varētu kļūt par vēl vieniem  
Ziemsvētkiem, kad baznīcās būs daudz 
cilvēku, bet uzreiz pēc tam baznīcas būs 
tādas pašas kā līdz šim.

Nākam-
svētdien 

uz 
baznīcu 
ar jaunu 
skatu

Kāpēc?
J. C.: Kopumā tas ir saistīts ar sa-

biedrības priekšstatu par šo laikmetu. 
Mēs dzīvojam ļoti sadrumstalotā pasaulē, 
un viena no problēmām ir tā, ka mums 
absolūti trūkst kritiskās domāšanas. 
Reformācija kritisko domāšanu ienesa 
atpakaļ ne tikai teoloģijā, bet arī sabied-
rībā. Viens ir pateikt pareizās atbildes, 
bet jautājums jau ir par mani pašu – vai 
es savā dzīvē spēju izšķirt, kam uzticos. 
Uzticēties es varu tikai tad, ja spēju sa-
prast lietas būtību, un tas notiek caur 
kritisko domāšanu, kad nevis paņemam 
dažas patiesības, kuras mums patīk, bet  
ieraugām dzīvi visā tās pilnībā. Reformā-
cija iekustināja sabiedrību un līdzās teo- 
loģiskajām idejām dziļi iespiedās sava  
laika sociālajā, politiskajā un ekonomis-
kajā dzīvē.

Vai kritiskās domāšanas trūkums 
novērojams arī mūsos pašos?

J. C.: Būt luterānim mūsdienās ir grūti,  
jo vispārējs skatījums uz luterāni ir paviršs.  
Ar Luteru un reformāciju ir saistītas dau-
dzas patiesības, par kurām viņi nerunāja. 
Viņi reaģēja uz ļoti konkrētiem sava laika 
teoloģiskajiem un kultūras jautājumiem, 
pārējo uzskatot par pašsaprotamu. Mūs-
dienās luterānim ir ļoti grūti saprast, 
kāpēc es tāds esmu. Arī mūsu draudzē ir 
cilvēki, kas uz baznīcu nāk „svētdienas 
kurpēs”, bet ikdiena paiet pavisam citā 
straumē. Tas notiek tāpēc, ka raugāmies 
tikai uz to, par ko Luters runāja, bet ne-
pateikto neprotam nolasīt.

Kas ir tas pašsaprotamais, par ko 

Luters nerunāja?
J. C.: Senbaznīcas mantojums. Pavirši  

raugoties uz luterāni, var domāt: jums 
jau te viss ir ļoti vienkārši un tāpēc ērti.  
Liels izaicinājums nākamajai piecsimt-
gadei ir ieraudzīt to, par ko Luters neru-
nāja, bet ko viņš praktiski izdzīvoja, bū- 
dams augustīniešu eremītu mūks, kas 
pakļauts ļoti stingrai klostera regulai. Tur  
ir mūsu identitātes atslēga – spēja Sen-
baznīcas mantojumu salāgot ar evaņ- 
ģēlisko vēsti. Tās „svētdienas kurpes” ir 
evaņģēliskā vēsts, bet ikdienā, kad cil-
vēku moka kārdinājumi un nesaprašana, 
kā dzīvot, pasaulei nav instrumentu, ar  
ko cilvēks sevi varētu nomierināt. Tur-
pretī Senbaznīcai tie ir – ļoti dažādi lūgša- 
nu ceļi, kuros jautājumi tiek atbildēti.

Ticības ceļā apstāties nedrīkst, bet 
bieži mēs to tomēr darām. Mēs jūtamies 
ērti ar zināmu savas ticības glazūru, bet  
dziļās lietas neesam gatavi saskatīt. Kā  
nomierināt savā „es” kvēlojošos kārdinā- 
jumus un kaislības – šis jautājums skar 
ne tikai reformāciju, bet visu ticīgo ko-
pienu pasaulē.

Cilvēki ir Dieva radīti, tātad Lutera 
laikā cilvēku iekšējā pasaule bija 
tāda pati kā šodien – kārdinājumi un 
garīgie jautājumi bija tādi paši kā mūs- 
dienu cilvēkiem. Kāpēc tolaik Baznīcas  
autoritāte cilvēku acīs bija lielāka,  
dodot atbildes uz dažādajiem dzīves  
jautājumiem? Vai atbildes nav biju-
šas pietiekami skaidras, ja liela daļa 
ļaužu visā pasaulē iztiek tikai ar 
pieminētajām „svētdienas kurpēm”?

J. C.: Ir panicinātas garīgās vērtības. 
Mēs ceļam godā pasauli, un patiesība 
tiek izmesta ārā. Klišejās, ar ko dzīvo 
pasaule, garīga ceļa meklējumiem nav  
vietas. Pasaulē viss tiek pareizi nomērīts,  
nosvērts, nofotografēts un pēc tam pa- 
rādīts – redzi, šī ir skaista dzīve. Bet ko  
darīt, kad cilvēks kaut ko no šīs dzīves  
zaudē? Uz to pasaulei atbildes nav. 
16. gadsimtā skats uz Baznīcu bija  
citāds. Tolaik Baznīca bija liela sabiedrī- 
bas daļa, tagad – maza, turklāt mūs- 
dienās cilvēki savas garīgās dzīves pie- 
pildījumu bieži meklē ārpus Rietumeiro-
pas garīgā konteksta. Mūsdienu cilvēkam  
ir jābūt gatavam atzīt, ka viņa „es” pa- 
saule nav vienīgā, un tad Baznīcas un 
kristīgās ticības ceļš sāk iegūt vērtību. 
Tad tu atnāc uz baznīcu nevis kurpēs, 
bet, tēlaini sakot, plikām kājām, 
nosalušu dvēseli. 

Vai Latvijā ticības ziņā ir kādas  
deformācijas, ko vajadzētu reformēt? 

J. C.: Vārdam „reformācija” savās  
pārdomās blakus esmu nolicis vārdus 
„ticības restaurācija”. Tas skan praktis-
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kāk un tveramāk. Mums no savas dzīves 
ir jānoņem nost kaut kas, ar ko esam 
aizņemti vai piesātināti. Reformācijas 
idejas vienmēr ir aicinājušas apstāties 
un meklēt atbildes mazliet nost no tā, kā 
dzīvojam. Šī restaurācija ir nepieciešama 
daudzās mūsu dzīves sfērās. Tās ir attie- 
cības, lēmumu pieņemšana, spēja sapras- 
ties ar savu ikdienu. Kad saproti, ka no 
tevis kā no sīpoliņa noloba nost visu, kas 
ir ārišķīgs, un paliek kailā dvēsele, par 
kuru pats parūpēties nevari un nezini, kur  
to likt, tad ticības un Dieva Gara klāt-
būtne kļūst izšķiroša. Ticība ir ceļš, kurā 
meklējam patieso ne tikai ārējās formās, 
bet arī iekšējā pieredzes ceļā, kad savu 
kailo dvēseli atklājam Dievam.

Reformācijas atslēga mūsdienās ir tā, 
ka Luters pamanīja cilvēku vajadzības. 
Un šodienas reformācija mūsu draudzē, 
Baznīcā un sabiedrībā ir kaut kas līdzīgs –  
ir jāpamana un jāmāk runāt ar šo laik- 
metu. Mums jāsaredz, kā varam būt 
līdzās cilvēkam viņa grūtībās, sāpēs un 
vajadzībās. Pasaule mācītājus mēdz 
saukt par melnsvārčiem un citos necilos 
vārdos, taču tas viss pazūd, ja kancelē 
dzirdētais iekustina cilvēka dzīvi.

Ir būtiski mācīties šim laikmetam 
atbildēt, nevis iet tam līdzi. Taču ar to  
līdzi iešanu apaugam arī mēs, piemēram, 
draudzē allaž jautājot: ko vēl mums 
vajag, ko neesam izdarījuši? Ja atšķiram  
Rakstus un pildām Kristus doto uzdevu-
mu sludināt Viņa vārdu un kristīt, tad 
esam izdarījuši visu. Kāds varbūt teiks –  
pag, pag, pag, tāda mazuma piegarša. 
Nebūsim soģi Dieva vietā, darīsim to, 
kas mums uzticēts, un Dievs gādās 
augļus. Baznīca mūsu laikmetam var dot  
atbildi, un galvenais ir kalpot par laikme-
ta sirdsapziņu. Ne vienmēr varam iespai- 
dot pasaules laicīgo gājumu – mēs neva-
ram būt otrs Luters.

Bet vai mūsdienu cilvēks, ieejot 
kādā mazpilsētas baznīcā, ierauga 
Dieva godību – to, ka tur ir citādi 
nekā pasaulē? 

J. C.: Ja cilvēks ir atnācis līdz baznīcai 
ārpus ekskursijas, tad viņā notiek kādi  
procesi, kas viņu līdz baznīcai ir atveduši.  
Neviens cilvēks savos jautājumos un ne-
ziņā te negaida cirku, izklaidi vai salūtu.  
Viņš gaida namu, kur pasēdēt un padomāt,  
un palūgt. Dieva vārds nekad nevarēs kon- 
kurēt ar pasauli, un mēs nevarēsim 
konkurēt ar pasaules aktivitātēm, kurām 
ir viens mērķis – lai atnāk vairāk un lai 
samaksā vairāk.

Kas ir mūsu robežas?
J. C.: Salīdzinot ar pasauli, mēs esam 

Dieva pasargāti un žēloti daudzās lietās. 
Pirmkārt, tas ir skats uz Rakstiem. Mēs 

Latvijā uz Rakstiem joprojām raugāmies 
kā uz Dieva inspirētu patiesību. Jā, pie-
rakstītu ar cilvēka roku konkrētā laikā, 
bet mēs sakām – tas ir Dieva vārds. Ja 
ir šis normatīvs, tad mēs kā Baznīca 
varam atbildēt Dieva priekšā, ko esam 
darījuši un sludinājuši un kā esam veduši 
cilvēkus pie ticības, proti, pamatojoties 
tikai uz Dieva vārdu. Protams, katru 
Baznīcu formē arī ticības apliecības – tās  
arī ir mūsu robežas, par kuru pārbīdīšanu  
mūsdienās cīnās ļoti daudzi. Atliek vien  
lūgt, lai Dieva gudrība ir ar mūsu Baznī- 
cas vadītājiem, mācītājiem un kalpotā-
jiem, lai viņi visu redzētu Svēto Rakstu 
gaismā. Tiklīdz mēs to pazaudējam, tā 
sākam dzīvot aklajā zonā, un pēc tam 
pašiem ir ļoti grūti.

No sacītā nojaušu, ka mūsdienās 
ticības vezums jāvelk visiem kopā. 
Tomēr, skatoties uz Luteru, ir skaidrs,  
ka viņš kā cilvēks viens pats nespētu 
atstāt tik lielu nospiedumu cilvēku 
domāšanā un laikmetā. Bez Dieva 
brīnuma tas nav iespējams. Bībelē 
lasām par praviešiem, kas ar Dieva 
spēku un gudrību vadīja tautu. Kur 
šodien meklēt tādu Dieva vīru, kas 
mūs izvedīs no tuksneša?

J. C.: Dieva vīrs ir pie krusta. Mēs 
bieži Viņam paejam garām, jo Viņš ir pie  
krusta. Mēs jau gribētu, lai Jēzus arī šo- 
dien nāktu un dalītu maizi tā, ka pietiek  
visiem, un neticīgajiem Tomiem parādītu,  
kā staigāt pa ūdens virsu. Taču Dieva 
vīrs ir tepat. Viņā ir mūsu dzīvība. Vecā  
Derība ar praviešiem, protams, rada 
mazliet nostalģisku kārdinājumu jautāt,  
kad tad vēl tādi nāks. Kristus Jaunajā 
Derībā to jau ir piepildījis. Mūsu ticības 
šodiena balstās ne vairs praviešu meklē-
šanā, bet skatā uz krustu. Protams, arī  
mūsu Baznīcā ir vadītāji un izcili ticības 
vīri un sievas. Ne vienmēr viņi ir spoži  
ģērbušies vai ar augstu stāvokli sabiedrībā,  
taču Bībelē nekur nav teikts, ka ticības  
un sirdsapziņas vīri būs tie, kam aplau-
dēs pasaule. Piemēram, Jānis Kristītājs 
un Jeremija – cilvēks, ko iemeta akā no-
miršanai (Jer 38:6) tikai par to, ka viņš 
nesis Dieva vārdu. Piemēru netrūkst. 
Raksti parāda, cik ļoti grūti pasaulē tiek 
pieņemta Patiesība. Kad to sapratīsim, 
tad ieraudzīsim, ka lielie cilvēki jau ir 
mums līdzās.

Šodienas pasaulē ir maz lietu ar 
garantiju. Lutera aizsāktajam ceļam 
tie ir vismaz 500 gadi. Kā šo vēsti 
nodot pasaulei? 

J. C.: Mēs nevaram aizmirst dārgo 
pērli – sprediķošanu. Tā ir liela un nozī-
mīga reformētās Baznīcas miesas daļa. 
Ja cilvēks spēj klausīties un mēs kā Baz-

nīca varam šo spēju norūdīt, tad tā ir laba  
zīme un labs sākums. Tā vienkārši un 
praktiski cilvēkam sakām: „Atnāc uz diev- 
kalpojumu! Tev sākumā nekas cits nav 
jādara – klausies. Ja nāksi gadu un tikai  
klausīsies, esmu pārliecināts, ka tavā 
dzīvē kaut kas mainīsies uz labu.” Pro-
tams, internetā var izlasīt visu, taču kris- 
tietība vienmēr ir jautājums par kopienu,  
nevis indivīdu. Cilvēki mācās saprasties  
kopienā. Mēs esam tik lielas individuali-
tātes, ka bieži nezinām, kur sevi likt. 
Baznīca iemāca satikties ar otru cilvēku. 
Tas notiek kopsolī ar Dievu.

Ko mēs, ticīgie, varam darīt, lai 
pēc 500 gadiem mūsu pēcteči ar pa-
zemīgu lepnumu varētu saukt sevi 
par luterāņiem?

J. C.: Ir jāpamana cilvēki. Mēs arvien 
mazāk pamanām cilvēkus, jo īpaši tādus, 
kas būtu gatavi ziedot laiku aktīvam drau- 
dzes darbam. Mēs pamanām tos cilvē-
kus, kurus gribam pamanīt, bet, lasot 
evaņģēlijus un raugoties uz Jēzus piemēru,  
redzam, ka Viņš lielākoties gāja tajos 
namos, ko citi nepamanīja. Iespējams, 
daudz kas mums nesanāk tāpēc, ka 
Dievs saka – paga, jums jau ir cilvēki! 
Nevajag tos meklēt uz ielas, bet vajag 
ienākt baznīcā ar mazliet citu skatu.

Tas izklausās pēc patīkama izai- 
cinājuma – nākamreiz ienākt baznī- 
cā ar jaunu skatu. Ko mums praktiski  
darīt?

J. C.: Atbildēšu ar mazliet provokatīvu 
jautājumu: vai svētdienās, paskatoties 
pa labi un pa kreisi, tu zini, kā šos cilvē-
kus sauc? Otrs praktiskais jautājums: 
vai esi iesaistīts kalpošanā? Mēs dažkārt 
daudz vieglāku roku ziedojam naudu 
nekā savu laiku. 

Kāpēc ir svarīgi ziedot ne tikai nau- 
du, bet arī laiku?

J. C.: Tāpēc, ka ikdienā ceļam pasaules  
valstību, bet, kalpojot Baznīcā, ceļam 
debesu valstību. Kalpošana, protams, 
nav pestīšanas jautājums. Tas vairāk ir 
piemērs ar darbiem, kur parādi, ka esi 
gatavs ziedoties, neko negaidot pretī. 
Kalpošana Baznīcā ir laiks, kurā mēs va- 
ram ļoti daudz ko iemācīties. 

Man ir prieks, ka mūsu draudzē ir 
daudz cilvēku, kam ir svarīgi saprast, 
kāpēc viņi pieder pie luteriskās Baznīcas. 
Runājot ar visu paaudžu cilvēkiem drau-
dzē, ir jūtams, ka Baznīca viņos raisa 
dzīvību, jo saklausīts Evaņģēlijs izgaismo 
cilvēka dzīvi. Tas dod prieku dzīvot pa-
ļāvībā uz Kristus krusta nopelnu, un tā 
ir patiesi vērtīga dzīve. Lai reformācijas 
piecsimtgade neļauj šim debesu priekam 
mūsos apsīkt!
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22. septembra vakarā tikāmies Jēzus  
draudzē, lai klausītos Aleksandra Bites 
lekciju „Vai Luters arī šodien būtu refor-
mators?”. Gluži kā pati reformācija, arī 
šī lekcija bija iespaidīga un kontrastiem 
bagāta. Piedāvājam lekcijas spilgtākos 
domugraudus.

• Reformācija – kļūda vai sagadīšanās?
• Cilvēki ar aizdomām un nepatiku 

skatās uz reliģiskas pārliecības pau-
šanu.

• Luterisms nav kara aizsācējs, jo  
faktiski tika ierauts karā aizstāvoties.

• Luters bija augustīniešu mūks, teo- 
logs, Vitenbergas Universitātes 
profesors.

• Luteram pārmet, ka viņš ir sašķēlis 
Rietumu kristīgo Baznīcu un izrai-
sījis reliģisko nevienlīdzību.

• Mūsdienu Rietumu sabiedrība negra- 
sās izcīnīt nekādus karus reliģiskās 
pārliecības dēļ – pat ne vārdu karus.  
Iecietība, tolerance un sabiedrības 
vienaldzība ir cilvēkus paralizējušas. 
Ir pašsaprotami karot ekonomisko 
ieguvumu, bet ne ticības dēļ.

• Ko gan par Dievu varam zināt? Pa-
stāv uzskats, ka patiesība katram ir  
sava, tāpēc valda reliģiskā tolerance.

• Tikai patiesības dēļ ir vērts lauzt  
šķēpus, bet citu iemeslu dēļ nebūtu  
vērts karot, jo ķīlā ir mūžīgā dzīvība.  
Patiesība ir nevis ideoloģijas vai 
varas jautājums, bet katra indivīda 
un visas sabiedrības dzīvības un 
nāves jautājums.

• Kristus ir patiesība. Patiesība atbilst 
Dievam un Viņa vārdam Bībelē.

• Reformācijas laikā patiesības meklē- 
tāji tika vajāti un Baznīcai tika uz-
likts lāsts.

• Luteriskā mācība nav mainījusies 
kopš 16. gadsimta, bet Romas kato- 
ļu Baznīca mācību mainīja arī Vatikā- 
na 2. koncilā. Austrumu pareizticīgā 
Baznīca ir 150 gadus jaunāka par 
luteriskajām ticības apliecībām.

• Saskaņas strīdi 16. gadsimta Baznīcā  
aizsākās par nenoformulētiem jautā- 
jumiem. Baznīcā nekas nebija nofik-
sēts, un teologi tikai izteica savus 

viedokļus. Baznīcas mācība nebija 
nostiprināta koncilos.

• Bija nostiprinātas mācības par to,  
ko trīsvienīgais Dievs ir darījis un  
darīs mūsu labā, bet nebija nostip-
rināts jautājums par to, kā Dievu 
var iemantot sev. Kā mēs to varam 
izdarīt – tas bija reformācijas jautā-
jums.

• Reformācijas tēvi uzskatīja, ka sa-
kramenti un Dieva vārds ir Dieva 
žēlastības dāvanas un ir saņemami 
ticībā. Viņi domāja par to, kā notiek 
pestīšana un vai ir nepieciešami 
labie darbi. Luters neko jaunu neie-
vieš, bet atsaucas uz Svētajiem 
Rakstiem un Baznīcas tēviem.

• Reformācija nav jaunas reliģijas 
radīšana, bet atgriešanās atpakaļ – 
ar lepnumu pie pirmsākumiem.

• Kad luterāņu Baznīca bija noformu-
lējusi Augsburgas ticības apliecību 
un uzrakstījusi Šmalkaldes artikulus 
(1537. g.), oficiālā Romas katoļu 
Baznīca tikai sāka formulēt savu 
oficiālo mācību šajos jautājumos  
Tridentas koncilā (1546. g.), Vatikā-
na 1. koncilā un Vatikāna 2. koncilā.

• Romas lāsts pār Luteru – tiek izdota 
bulla, kurā minētas tās Lutera tēzes, 
kas uzskatītas par maldu mācībām.

• Luters saņemto bullu 1520. gada 
decembrī sadedzina, tiek nolādēts 
kā ķeceris un izslēgts no Baznīcas. 
Izslēgšana notiek „maģiskā” rituālā 
īpaši šādiem gadījumiem izveidotā 
kapsētā, kur divdesmit kardināli no-
dzēš degošas lāpas, tā parādot, ka 
arī Lutera laime un pestīšana līdz ar 
to ir izdzisusi. Mūsdienās gan šādi 
rituāli vairs nenotiek.

• Neviens no lāstiem nav atcelts vēl 
līdz šodienai, kaut arī Romas katoļu 
Baznīca mūsdienās par ķecerību vairs  
neuzskata to, ko agrāk uzskatīja.

• Luters par ķecerību sauc ideju, ka  
pestīšana tiek dota visiem, kas ne- 
pretojas. Mūsdienās tas ir aktuāli 
saistībā ar universālismu – uzskatu, 
ka visas reliģijas kaut kādā mērā 
dod pestīšanu. Pēc Lutera domām,  
lai saņemtu pestīšanu, ir nepiecie-

šama ticība. Attaisnošana notiek 
ticībā, kas nozīmē, ka cilvēks tiek  
attaisnots vienīgi ticībā no žēlastības.

• Pēc pāvesta izdotās bullas iznāk, ka 
luterāņi, kuri tic Dievam, ir nolādēti, 
bet pagāni, kas nepretojas vai kas 
dzīvo neziņā par Dievu, bet dara 
labus darbus, – atpestīti un svēti. Ja 
par Kristu neko neesi dzirdējis, bet 
dari visu pēc Dieva prāta un dzīvo 
ar šķīstu sirdi, tad vari iegūt mūžīgo 
pestīšanu.

• Luters nosodīja pāvesta autoritāti, 
bet mūsdienās šī autoritāte ir vēl 
izteiktāka. 16. gadsimtā bija strīdi 
par pāvesta autoritāti: to aizstāvēja 
tā sauktie pāvestieši Romā, bet tai  
pretojās konciliāri Parīzē, kuri uzska- 
tīja, ka autoritāte pienākas konciliem.

• Romas katoļu Baznīcā augstākā garī- 
gā autoritāte ir pāvests, turpretī lute- 
riskajā Baznīcā tie ir Svētie Raksti.

• Pāvests sevi nostāda pāri visiem svē- 
tajiem un ar savu autoritāti ieceļ 
svētos svēto kārtā.

• Pāvests par nemaldīgu tika pasludi-
nāts 1870. gada koncilā, un Romas  
katoļu Baznīca uzskata, ka pāvestam  
ir nepastarpināta vara.

• Kā Lutera tēzes varēja izraisīt pa- 
saules mēroga sekas? Vai mūsdie- 
nās būtu iespējams, ka ziņojums  
pie ziņojumu dēļa kādā mazpazīs-
tamā universitātē iegūtu visas pa-
saules rezonansi, kas būtu aktuāla 
vēl pēc 500 gadiem?

• Tas bija Dieva plāns. Dievs izman-
toja tolaik nevienam nezināmo Luteru  
un viņa papīra lapu ar 95 tēzēm un 
ielika Luteru notikumos, kurus pats 
veidoja.

• Dievs pastāvīgi atjauno savu Baznīcu,  
un te rodama atbilde uz jautājumu, 
kas ir reformācija.

• Cilvēka grēcīgā un pretestīgā daba 
nostājas pret Dieva patiesību, pastā- 
vīgi kropļo jeb deformē to un līdz ar 
patiesības deformāciju kropļo arī Baz- 
nīcu un savu dvēseli. Dievs savu 
Baznīcu atkal no jauna izceļ no defor- 
mācijas un reformē.

Pierakstījis Kārlis Liepkauls
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Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus 
Draudzes Dzīve” iepriekšējos numuros!

Augustīna dzīve
Svētais Augustīns, iespējams, ir visie- 

vērojamākais no baznīctēviem. Viņa uz- 
skati ir ietekmējuši arī Mārtiņu Luteru, 
kas kādu laiku bija augustīniešu mūks. 
Augustīna dzīvesstāsts ir svētīgs, krāsains  
un daudzšķautņains.

Augustīns dzimis Tagastē, Numīdijā 
(Ziemeļāfrikā). Viņa tēvs Patrīcijs bija  
pagānu ticības virsnieks, māte Monika –  
kristiete. Tēvs viņu gribēja izskolot par  
retoru jeb daiļrunātāju un juristu. Augus- 
tīns bija ļoti apdāvināts zēns. Skolu viņš  
apmeklēja Kartāgā. Tur, sastapis izlaidī-
gus studiju biedrus, viņš arī pats sāka 
dzīvot vieglprātīgi un izlaidīgi. Tas radīja 
daudz sirdēstu viņa dievbijīgajai mātei. 
Augustīns par to vēlāk rakstīja: „Mana mā- 
te raudāja par mani rūgtāk, nekā raud  
māte pie sava dēla kapa.”

Monika savās sirdssāpēs vērsās pie 
bīskapa Ambrozija, lai viņš mēģinātu dēlu  
atrunāt no ļaunā un vadītu uz visu labu,  
bet Ambrozijs atteicās runāt ar Augustīnu,  
saprazdams, ka pašlaik tas būtu veltīgi. 
Tomēr viņš mātei teica dziļus, mierinošus 
vārdus: „Tāds bērns, par kuru māte rau-
dādama tik daudz Dievu lūgusi, nevar iet 
pazušanā.”

Pabeidzis studijas, Augustīns sāka 
strādāt Milānā – viņš bija ievērojams 
retors un jurists. Sirdsmieru neieguvis, 
viņš interesējās par filozofiju, pabija arī 
kādā sektā, līdz beidzot sāka apmeklēt 
bīskapa Ambrozija varenos sprediķus. 
Viņš bija nokaunējies par savu nespēju 
atraisīties no grēcīgās dzīves. Ambrozijs 
viņam ieteica lasīt Pāvila vēstules.

Reiz ar Augustīnu notika īpašs atgadī-
jums. Viņš viens pats bija devies uz dārzu  
un tur piedzīvoja atgriešanos, ko pats 
apraksta šādi: „Es nokritu ceļos zem kāda  
vīģes koka, ļāvu asarām vaļu un teicu: 
„Ak, Kungs, cik ilgi Tu dusmosies? Nepie-
mini manus agrākos grēkus! Ak, Kungs, 
kāpēc Tu šai stundā neizbeidz manu kau- 
nu?” Šai brīdī no kaimiņu mājas es izdzir- 
dēju bērna balsi, kurš nemitīgi atkārtoja 
vārdus „Ņem un lasi! Ņem un lasi!”. Šo  
bērna balsi es uztvēru kā dievišķu pavēli –  
tūlīt atvēru Svētos Rakstus un izlasīju to  
vietu, kas bija atšķīrusies. Iesteidzies at- 

pakaļ istabā, es lasīju tālāk. Tā bija Pāvila  
vēstule romiešiem 13:13–14: „Dzīvosim 
cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs 
un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās  
un naidā, bet lai jūsu bruņas ir Kungs 
Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai 
nekristu kārībās.” Tālāk es nelasīju. Manā  
sirdī bija ienākusi drošība. Visas tumšās 
šaubas bija izgaisušas. Es ieliku pirkstu 
starp lapām un mierīgi visu atstāstīju 
savam draugam Alepijam. Viņš lasīja 
tālāk: „Nenovērsieties no tiem, kas ticībā  
vēl vāji...” To viņš attiecināja uz sevi. Mēs  
gājām visu pastāstīt manai mātei. Kā 
viņa priecājās! Bet, kad es izstāstīju, kā 
tas bija noticis, viņa gavilēja un pateicās 
Dievam, kas spēj darīt vēl lielākas lietas, 
nekā viņa ar savām nopūtām un karstām 
asarām bija izlūgusies.”

Tagad Augustīns atzina savu grēku 
lielo varu, kas līdz šim bija cīnījusies pret  
Dievu, un Dieva lielo žēlastību, kas viņu  
bija izrāvusi no līdzšinējās pašpietiekamās  
un nemiera pilnās dzīves. 387. gada Liel- 
dienās Milānā Ambrozijs 33 gadus veco 
Augustīnu kristīja. Uz kristībām no Āfrikas  
atbrauca arī viņa māte un brālis.

Atceļā uz Tagasti māte saslima ar 
drudzi. „Būdama tuvu nāvei, viņa mūs 
lūdza: „Lai jūs nemoka rūpes, kur likt 
manas miesas. Tik vienu es jums lūdzu: 
pieminiet mani Tā Kunga altāra priekšā, 
kad jūs pie tā stāvēsiet.””

Pēc mātes bērēm Augustīns atgriezās 
Tagastē un nodevās Svēto Rakstu studi- 
jām. Tad viņš sāka rakstīt pats un ar 
saviem rakstiem kļuva plaši pazīstams. 
391. gadā viņš tika aicināts par prezbiteri,  
bet 395. gadā iecelts par bīskapu Hipore- 
gijas draudzē. Tā bija maza pilsētiņa un 
maza draudze, bet ar saviem rakstiem 
viņš kļuva slavens visā Baznīcā. Augustīns  
nomira 430. gadā, kad pilsētiņu ieņēma 
vandaļi1.

Augustīna raksti
Augustīns kopumā ir sarakstījis 232 da- 

žādus rakstus. Ievērojamākie no tiem 
ir „Atzīšanās” (Confessiones), kurā viņš 
stāsta par savu dzīvi, dvēseles cīņām un 
atgriešanos, un „Par Dieva valstību” (De 
civitate Dei), kurā viņš runā par Dieva 
un pasaules valstības attiecībām.

Augustīna mācība
Augustīns pats bija pieredzējis, cik 

vājš un nespēcīgs ir cilvēks un cik liela ir 
grēka vara pār cilvēku. Nav neviena laba 
cilvēka, un neviens nevar kļūt labāks 
ar saviem darbiem. Vienīgi Dievs savā 
žēlastībā spēj cilvēku glābt un pestīt, 
„salikt kopā” un dot mieru. „Tu esi mūs 
radījis ar ilgām pēc Tevis, ak, Dievs, un  
mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā atrod  
mieru Tevī.” Tādi ir viņa darba „Atzīša-
nās” ievadvārdi.

Augustīna uzskatu pretinieks bija 
kāds ļoti mācīts britu mūks ar stingriem 
tikumiskiem uzskatiem – Pelagijs (ap 
400. g.). Būdams askēts un dzīvi tuvāk 
nepazīdams, viņš uzskatīja, ka katrs cil-
vēks piedzimst bez grēkiem un tikumiem –  
kā balta papīra lapa, uz kuras vēl nekas  
nav uzrakstīts. Cilvēks pats vēlāk spējot  
izšķirties par labu vai ļaunu – arī Ādamam  
un Ievai Dievs taču devis brīvību. Uz 
ļaunu mudinot sliktu cilvēku priekšzīme 
un ieradumi, tomēr varot būt arī pilnīgi 
svēti cilvēki. Dieva žēlastība vienīgi palī-
dzot sasniegt garīgo augstumu. Kristus 
par cilvēku esot kļuvis tikai tādēļ, lai ar 
savu dzīvi un mācību rādītu cilvēkiem 
labu priekšzīmi.

Augustīns to atspēkoja šādi. Pirmie 
cilvēki bija radīti pēc Dieva tēla un līdzī-
bas ar brīvību izšķirties par labu vai ļaunu,  
taču, sātana pievilti, viņi zaudēja šo garī- 
go brīvību un vairs nespēja negrēkot. 
Tagad cilvēci vajā iedzimtais grēks un 
neviens ar saviem spēkiem un darbiem 
nespēj tapt svēts. Vienīgi Dieva žēlastība 
pazudušo var izglābt un ved caur Evaņ-
ģēliju pie Jēzus, kas nācis atpestīt cilvēci 
no grēkiem, nāves un velna. Žēlastību 
cilvēks saņem ticībā.

Piekritēji bija abiem uzskatiem, taču  
beidzot, 431. gada koncilā Efezā, Pelagija  
mācība tika atmesta. Tomēr šķiet, ka abi 
uzskati cilvēku prātos klejo un krustojas 
vēl joprojām.

Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus 
Draudzes Dzīve” nākamajos numuros!

Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti: 

V. V. Klīve „Ticības ceļos”,
K. Freidenfelds „Kristīgās baznīcas vēsture”,

E. Lange „Baznīcas vēsture”

KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS

1 Vandaļi – ģermāņu ciltis, kas 5. gs. sākumā  
iebruka Romā, izlaupīja to un iznīcināja daudz 

kultūras vērtību. (Red. piez.)

Aurēlijs Augustīns (354.–430. g.)



Redaktore: Alise Pīrāga       Korektore: Inguna Puķīte

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Jānis Cepurītis, Edgars Gertners, Vita Macate, Kārlis Liepkauls, Anda Miķelsone,  

Uldis Alpe, Irēna Vilberga

Dizains, maketēšana: Evija Godiņa                                              

Draudzes namā, Dzirnavu ielā 118 

Ārstu konsultācijas (tālr. 67210185) 
pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
otrdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676 

Diakonija (tālr. 67220084)
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00

Drēbju 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.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „JĒRIŅŠ” 
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:
R īgas Jēzus ev.  lut.  draudze

Reģ.  Nr.  90000084191
DNB banka,  konts:  LV94RIKO0002013007985

Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123

E-pasts: info@jezusdraudze.lv
© Jēzus Draudzes Dzīve ir LELB Jēzus draudzes izdevums

Tirāža 700 eks. Izdevums iespiests  SIA "Dardedze hologrāfija"

Ieņēmumi, EUR: 
Mērķziedojumi (remontam, nometnei u. c.) 
Kolektes
Ziedojumi 
Zemes noma 
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā)
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Palīdzības pabalsti
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Elektrība
Atkritumu izvešana
„Rīgas ūdens”
Maināmie paklāji
Sakaru pakalpojumi
Apsardzes firmas pakalpojumi
Bankas komisija
„Venden” ūdens
Kopā

2351
2057
1903
1313

185
7809

4196
2738

500
361
330
140
105

76
72
49
48
42
40
14
12

8723

2017. GADA AUGUSTA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00

Virsmācītāja Jāņa Cepurīša pieņemšanas laiks
ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00

Mācītājus var satikt arī pirms un pēc  
dievkalpojumiem.

Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00 
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.00
ceturtdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma  
tālr. 67224123

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem
otrdienās plkst. 18.30 

Bērnu korītis 
otrdienās plkst. 17.30 

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Kora mēģinājumi 
ceturtdienās plkst. 19.30

Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma 
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša 
trešajā sestdienā plkst. 15.00 
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze) 
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas 
mantas gan dievkalpojumu, gan draudzes 
pasākumu laikā!

SIRSNĪGI SVEICAM!
Mārtiņš Kļaviņš
Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Ērika Martinsone
Vizma Ozolniece
Maija Frīdberga
Aina Strokoļeva
Lolita Deičmane
Arturs Moisejevs
Sandra Dzalbe
Aldis Rubenis
Ilze Kolma
Edgars Peičs

84 (14.10.)
83 (11.10.)
83 (18.10.)
81 (06.10.)
81 (09.10.)
80 (11.10.)
75 (01.10.)
70 (23.10.) 
83 (03.10.) 
50 (15.10.)
50 (19.10.)
50 (23.10.)
40 (24.10.) 

KRISTĪTI
Ārons Koļesņikovs
Viviāna Gruzīte

Sirsnīgi sveicam Oskaru un  
Zandu Ercenus ar dēliņa Gustava 
piedzimšanu un Silvestru un 
Sanitu Lūšus ar dēliņa Imanta 
piedzimšanu!

LAULĀTI
Uldis Alpe un Gita Reinvalde
Ingus Macats un Vita Rudzīte

DIEVA DĀVANA

MŪŽĪBĀ
Jānis Blusiņš 
(02.07.1924.–28.08.2017.)

1) ja esat mainījis dzīvesvietu, lūdzu, paziņojiet  
savu jauno pasta adresi, lai varam jums nosūtīt 
dzimšanas dienas apsveikumu;

2) ja esat mainījis uzvārdu, īpaši tad, ja esat 
apprecējies un laulība reģistrēta citā draudzē vai 
dzimtsarakstu nodaļā;

3) ja esat mainījis personas kodu (saskaņā ar 
likuma izmaiņām mums katram ir iespēja nomainīt 
personas kodu uz tādu, kurā nav norādīts dzimšanas 
datums) – šī informācija ir nepieciešama, kad iesnie- 
dzam informāciju Valsts ieņēmumu dienestā par 
jūsu veiktajiem ziedojumiem.

   4. oktobrī plkst. 19.00 mūsu baznīcas Torņa 
istabā sāksies Torņa skola jeb Bībeles stundas,  
       uz kurām ir aicināts ikviens interesents.  
           Šīs Bībeles stundas tiek piedāvātas ikvie- 
              nam neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai
           nav iesaistīts kādā no mūsu draudzes  
        kalpošanas jomām, lai vairāk izprastu un  
                iedziļinātos Dieva vārdā, būtu kristīgā  
                   sadraudzībā un, iespējams, gūtu
                     jaunas atziņas, kas noder kristieša
                       ikdienas dzīvē.
                        Pirmajā Bībeles stundu ciklā, kas
                          ir paredzēts līdz Ziemsvētkiem,  
                            tiks aplūkotas šādas tēmas:
                              grēks, upuris, piedošana,    
                                ticība, cerība, mīlestība.       
                                  Ikviens ir mīļi gaidīts!

Kristus mīlestībā 
Jēzus draudzes loceklis

Mg. Theol. Uldis Alpe

LŪDZAM INFORMĒT LIETVEDI:


