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„Nekad cilvēks tā neizjūt 
Dieva roku pār sevi kā tad, 
kad viņš apdomā sava mūža 
aizgājušos gadus,” – tā reiz 
sacījis Dr. Mārtiņš Luters. 
Aktuālais dzīves mirklis šeit 
un tagad. Mēs tā skrienam, 
esam tik aizņemti un visā ie-
saistāmies. Darbs pie darba, 
pienākums pie pienākuma. 
Neatliekamā rītdienas saplā- 
nošana. Stress un nervozēšana.  
Kaut kur pa vidu steigā kādi 
priecīgāki svinamo dienu zibšņi.  
Īsa aizmiršanās. Tad atkal 
dzīves vāveres ritenī, un skrē-
jiens turpinās. Tik bieži skan 
vārdi „nav laika”, „jāsteidzas”. 
Esam tik aizņemti, ka nav 
laika pamanīt to, ka pār mums  
sargājoši un svētījoši ir klāju-
sies Dieva žēlastība, laipnība 
un gādība.

To nepamanot un neievē-
rojot, nespējam arī novērtēt 
Dieva doto dāvanu lielumu 
un no sirds Viņam pateikties. 
Vien tad, kad īpaši apstākļi 
vai notikumi mūs nobremzē 
un pēkšņi norimstam no stei- 
gas, parādās laiks pārdomām.  
Dažkārt tas ir kā piespiedu 
klusuma brīdis, kurā beidzot  

sākam atskārst, ka svarīgā-
kais ir nevis mūsu radītie 
plāni un raizes par rītdienu, 
bet ieklausīšanās tajā, ko 
Dievs grib pateikt par mums 
pašiem, par mūsu dzīvi un 
mūžību. Šādos brīžos Dievs 
parasti arī aicina palūkoties 
atpakaļ uz pagājušo, lai mēs 
skaidri ieraudzītu, ka dzīves 
īstā vērtība un ieguvums ne- 
nāk no mūsu skriešanas un  
uz pārdegšanas robežas 
balansējošās darbošanās, bet  
gan no Dieva sniegtās žēlas-
tības, laipnības un svētības.

Šie brīži, kad atskatāmies 
un izvērtējam vērtības, izrā- 
dās, var kļūt mums par lielu  
ieguvumu, kaut arī darbīga-
jam cilvēkam tas varētu šķist 
neproduktīvi pavadīts laiks. 
Tad mēs no jauna mācāmies 
novērtēt Dieva lomu savā 
dzīvē. Ieraugām to, ka Viņa 
sargājošā roka ir vadījusi mūs  
un bijusi pār mums, pār mūsu  
ģimeni, pār visu, ko saucam 
par savu dzīvi.

Ja man tagad kāds jautā-
tu: „Kas ir tas, ko tu novērtē 
kā vienu no savas dzīves lie- 
lākajiem dārgumiem?”, es 

sacītu: „To, ka Dievs savā 
žēlastībā mani un manu dzīvi 
ir ņēmis savā spēkpilnajā rokā.”  
Atskatoties atpakaļ, man jā- 
saka, ka manai dzīvei vērtības  
ir tik daudz, cik klāt ir bijusi 
Dieva laipnība, žēlastība un 
vadība. Viss īstais ieguvums, 
galu galā, ir no Dieva. No tā,  
ka arī pār mani Viņš turējis 
savu roku un manus dzīves 
ceļus veidojis pēc sava prāta,  
kaut dažkārt tam esmu izrā-
dījis nesaprātīgu pretestību. 
Tāpēc es gribu sacīt: vienīgi 
Dievs ir cienīgs saņemt slavu 
un godu par visu, ko Viņš 
dara un paveic. Bet arī tas, 
ka spējam to saredzēt un 
atzīt, ir dāvana, ko mums dod 
Kristus, Glābējs, kurš ienāk 
mūsu sirdīs un dzīvēs, lai 
mēs Dievu un Viņa nodomus 
vispār spētu saprast. Ir brīniš- 
ķīgi zināt un sajust – lai kādi  
arī nebūtu notikumi un apstākļi,  
es esmu Dieva rokā. Mieri-
nāts un iedrošināts varu teikt: 
„Tavs prāts lai notiek!” 

Kad domājam par nākotni, 
manuprāt, ir tik svarīgi, lai  
mums būtu tādi klusi norim-
šanas brīži, kad atmiņās varam  

Nekad cilvēks tā neizjūt Dieva roku pār sevi kā tad,  
kad viņš apdomā sava mūža aizgājušos gadus. /M. Luters/

Sirsnībā
mācītājs Erberts

aizceļot pagātnē, un lai tas 
nebūtu vien piespiedu kārtā, 
bet lai mēs paši gribētu tajos 
pakavēties. Dievs māk mūs 
uzrunāt arī caur pagātnes no-
tikumiem. Dieva klātbūtnes 
un Viņa darbu ieraudzīšana 
pagātnē spēcina un iedrošina 
mūs šodienai un rītdienai. 
Dr. Mārtiņš Luters to bija 
sapratis jo labi, kad rakstīja 
šos vārdus: „Nekad cilvēks tā 
neizjūt Dieva roku pār sevi  
kā tad, kad viņš apdomā sava  
mūža aizgājušos gadus.” 
Bībelē atrodam daudz Rakstu  
vietu, kurās izteikts aicinā-
jums atskatīties un pārdomāt. 
Viena no tām skan: „Es piemi- 
nu senos laikus, es atceros  
visu Tavu darbu un pārdomā-
ju visu, ko Tava roka darījusi.” 
(Ps 143:5) Ja jums ir prieks 
un ceru, ka arī laiks, varat 
izlasīt arī citas Svēto Rakstu 
vietas: Ps 77:6, 5Moz 4:32, 
5Moz 32:7.

Lai visiem svētīgs laiks tu-
vībā ar Dievu, iegūstot jaunus 
impulsus turpmākajam gāju-
mam!
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Mēneša lozungs:
„Dievs saka: mans miteklis būs pie tiem, 
es būšu viņu Dievs, un viņi būs mani 
ļaudis.” /Ech 37:27/ 

3. novembrī plkst. 19.00 – slavēša-
nas vakars.

11. novembrī plkst. 11.00 – sadrau- 
dzība senioriem „Valsts svētku priekšva-
karā”, viesis – bīskaps emeritus Pāvils 
Brūvers.

15. novembrī plkst. 18.30 – Torņa 
skola, tēma – „Ticība”.

19. novembrī plkst. 10.00 – TV diev- 
kalpojums.

22. novembrī plkst. 18.30 – Torņa 
skola, tēma – „Cerība”.

26. novembrī pēc dievkalpojuma – 
sadraudzība.
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Slava Tev, Dievs, ar visiem Taviem radījumiem!
Tu sūti mums sauli, mūsu cēlo māsu,

Viņa mums dāvā dienu, un Tu atspīdi viņā,
Jo viņa ir skaista un pilna starojošas godības kā Tu.

Slava Tev, mans Dievs, ar mūsu brāļiem – 
mēnesi un zvaigznēm,

Kurus Tu radīji pie debesīm tik skaidrus, mirdzošus un skaistus!
Slava Tev, mans Dievs, ar mūsu brāli vēju.
Tu sūti mākoņus, vētru un spožo zibeni,

Un tad atkal Taviem radījumiem uzsmaida debess,
tiem iedvesdama dzīvību un drosmi!

Mans Dievs, Tevi teic mūsu brālis – miesīgā nāve,
kurai neizbēg neviens dzīvais.

Vai! tiem, kurus tā atrod grēkos,
Svētīgi tie, kas tā mirst Tavā gribā,  
ka otra nāve tiem nedrīkst tuvoties!

Pateiciet Kungam, mūsu Dievam! Dziediet un slavējiet Viņu,
Un kalpojiet Viņam lielā pazemībā!

Sv. Asīzes Francisks

Mīļi aicinām seniorus uz sadraudzības pasākumu „Valsts svētku priekšvakarā”  
11. novembrī plkst. 11.00 privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Jēriņš”,  
Dzirnavu ielā 118. 
 
Pasākumā ciemosies īpašs viesis – bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.  
Būs arī kopīga dziedāšana un svētku pusdienas.
Pieteikšanās līdz 9. novembrim  
pie Jolantas (tālr. 28377608).
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Pirms pāris nedēļām dievkalpojuma ziņojumu 
daļā dzirdējām jaunumus par gaidāmajiem mūsu 
baznīcas atjaunošanas darbiem. Arī zāles labajā pusē  
jau ir novietotas celtniecības darbiem paredzētās 
stalažas. Bet kad īsti tie sāksies, un uz ko mums 
jābūt gataviem? 

Uz šiem jautājumiem varam atbildēt, ka pašlaik 
vēl tiek veikti pēdējie sagatavošanās darbi, kas 
prasa vairāk laika, nekā sākotnēji plānots. Visu šo  
laiku esam cītīgi gatavojuši un saskaņojuši projekta  
dokumentāciju. Lai varētu sākt baznīcas atjaunoša-
nas darbus, tuvāko nedēļu laikā ceram no Rīgas 
pilsētas būvvaldes saņemt saskaņotas būvdarbu 
atļaujas un no LR Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas – pirmo avansa maksājumu. 
Ļoti ceram, ka darbus varēsim sākt divu mēnešu 
laikā, bet pāri visam ticam, ka arī te Dievs visu 
pārrauga un visam dod savu noteikto laiku un 
izdošanos. 

Remonta laikā draudze varēs turpināt izmantot 
baznīcas telpas. Mēs darīsim visu, lai baznīca arī  
šo darbu laikā paliktu tīra, tomēr ir jābūt gataviem,  
ka dažkārt kāds krēsls vai grīdas laukums varētu  
būt putekļains.

Šī projekta mērķis ir uzlabot Rīgas Jēzus baznī- 
cas (kultūras piemineklis Nr. 7172) energoefekti-
vitāti. Tas tiks panākts, īstenojot šādus pasākumus:

- ēkas bēniņu pārseguma un kupola siltināšana;
- iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED tipa 

apgaismojumu;
- logu un durvju renovācija, restaurācija un 

blīvēšana;
- apkures sistēmas nomaiņa – pāreja uz apku-

rināšanu ar atjaunojamiem energoresursiem;
- jauna pirolīzes biomasas apkures katla  

uzstādīšana.
Projekta gaitā plānotie (apstiprinātie) sasnie-

dzamie rādītāji:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājums pēc 

projekta īstenošanas beigu termiņa – vismaz 
34 035,47 kgCO2 gadā;

- enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina 
platību pēc projekta īstenošanas beigu termiņa 
nepārsniegs 42,70 kWh/m2 gadā;

- projekta kopējās attiecināmās izmaksas –  
564 740,44 EUR; EKII finansējums – 78,97 %,  
nepārsniedzot 446 144,90 EUR.

Atgādinām, ka baznīcas atjaunošanas finansē-
šanai tiek izmantots Emisijas kvotu izsolīšanas 
instruments (EKII), kas ir Latvijas Republikas valsts 
budžeta programma. EKII mērķis ir veicināt globālo 
klimata pārmaiņu novēršanu un pielāgošanos klimata 
pārmaiņu radītajām sekām, kā arī sekmēt siltumnīc-
efekta gāzu emisiju samazināšanu, īstenojot, piemē-
ram, šādus pasākumus:

- ēku energoefektivitātes uzlabošana gan sa-
biedriskajā, gan privātajā sektorā;

- tehnoloģiju, kurās izmantoti atjaunojamie 
energoresursi, attīstīšana un ieviešana;

- integrēti risinājumi siltumnīcefekta gāzu  
emisiju samazināšanai.

Pēteris Bikše

Mīļi aicinām seniorus uz sadraudzības pasākumu „Valsts svētku priekšvakarā”  
11. novembrī plkst. 11.00 privātajā pirmsskolas izglītības iestādē „Jēriņš”,  
Dzirnavu ielā 118. 
 
Pasākumā ciemosies īpašs viesis – bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.  
Būs arī kopīga dziedāšana un svētku pusdienas.
Pieteikšanās līdz 9. novembrim  
pie Jolantas (tālr. 28377608).

KAD SĀKSIES REMONTS     Jēzus baznīcā
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Kad gāju uz satikšanos ar 
LUDVIGU DOMBROVSKI, bijām tiku- 
šies tikai vienu reizi pēc dievkalpo-
juma, lai sarunātu intervijas vietu 
un laiku. Par Ludvigu nezināju gandrīz  
neko. Tikāmies kādā otrdienas pēc-
pusdienā mūsu baznīcas bibliotēkā, 
un sarunas laikā iepazinu patiesi 
atklātu un ļoti aktīvu draudzes vīru, 
kurš ticību izdzīvo caur savu dzīvi.

Kārlis Liepkauls

Bērnība
Ludvigs bija kara laika bērns, dzimis 

1943. gada 6. janvārī Sēlijā. Bērnībā 
kristīts un iesvētīts. Pēckara laiks bija 
grūts, bet, kā jau bērnam, viņam nebija 
pilnīga priekšstata par notiekošo. Tēvs 
strādāja par mežsargu, un tajos laikos 
šis darbs bija smags un bīstams.

Kad Ludvigam bija deviņi gadi, māte 
aizgāja mūžībā, un tā bija viņa pirmā 
saskarsme ar nāvi. Negaisa laikā māte, 
nepaklausot kaimiņu padomam, devās 
pa taciņu pāri laukam uz mājām, un viņai  
trāpīja zibens. Ludvigam bija jāsāk rūpē-
ties par sevi un saviem tuvākajiem, jo 
tēvs bija aizņemts darbā. Pēc skolas 
viņš gaidīja tēvu no meža darbiem, sāka 
gatavot ēst un veikt citus mājas darbus. 
Ja vajadzēja, bija jāņem rokās zāģis, 
cirvis vai lāpsta, arī adata, lai piešūtu 
kādu pogu vai salāpītu drānas.

Kad Ludvigs pabeidza pamatskolu, 
viņa ceļš aizveda uz Rīgu pie tantes, jo 
bija vēlme pēc labākas dzīves.

Dzīves līkloči
Ludvigs stāsta, ka jaunībā viņš ir gri- 

bējis izveidot attiecības un ģimeni, bet  
piebilst: „Diemžēl man tas sanāca ne- 
veiksmīgi. Ilgstošas attiecības neizveido-
jās, un ģimene izjuka.” Viņš mēģināja 
ģimeni glābt un pat devās ģimenei līdzi  
uz Kaļiņingradu cerībā pēc gadiem at-
griezties Latvijā, tomēr saka: „Nepratu 
saglabāt un nospodrināt vērtīgo trauku, 
ko bija pārklājusi rūsa.”

Pirms atgriezties Latvijā, Ludvigs de-
vās uz Sibīriju, Kemerovas apgabalu. Par 
laiku Sibīrijā Ludvigs neko sliktu nesaka. 
Šajā laikā sākās pārmaiņas, pie varas 
bija Gorbačovs un Latvijā sākās atmoda. 
Tad Ludvigs atgriezās Rīgā, taču  
pastāvīgas dzīvesvietas viņam nebija. 
Viņš izmantoja tolaik populāro iespēju 
iegādāties īres tiesības uz noteiktu laiku 
un izīrēja dzīvokli pašā Rīgas centrā –  
A. Kalniņa ielā blakus Benjamiņu namam.  
Gāja gadi, un dzīvoklis A. Kalniņa ielā 
bija jāpamet, bet 2014. gada 1. februārī 
Ludvigs ieguva jaunu mitekli Jēzus drau-
dzes namā Brīvības ielā.

Uzaicinājums painteresēties Jēzus 
draudzes namā nāca pēdējā brīdī. Kad 
Ludvigs atnāca uz nama biroju, Aldis 
Krieviņš, kurš bija atbildīgais, teica, ka  
brīvu istabu nav, bet tieši tajā brīdī birojā  
ienāca divi jaunieši un nolika uz galda atslē- 
gu. Ludvigs saka: „Agrāk es uzskatīju, ka 
pastāv sakritības un nejaušības. Tagad 
esmu pārliecināts, ka viss notiek pēc 
Dieva gribas un ar Dieva ziņu.”

Ceļš pie Dieva
Ludviga ceļš pie Dieva iesākās Jēzus 

draudzes īpašumu apsaimniekotāja ar 
zīmīgo nosaukumu SIA „Ceļš” birojā. 
Ludvigs stāsta, ka, gaidot īres līguma 
parakstīšanu, pie sienas izlasījis ierāmē-
tu rakstu „IN MEMORIAM” par to, ka 
1940. gada 6. septembrī Jēzus draudzes 
māsa Līze Virss savu īpašumu Brīvības 
ielā ar testamentu novēlējusi draudzei.

Ludvigs saka: „Līzes Virss dzīvesstāsts 
ir brīnišķīgs piemērs cilvēka ceļam gan 
uz materiālo, gan garīgo pilnveidi un 
skaidru dievatziņu. Tas mani uzrunāja. Ja 
ar Dieva ziņu esmu sācis dzīvot draudzes 
namā, tad mans pienākums ir uzmeklēt 
šo draudzi un kļūt par tās locekli!”

Dzīve draudzē
Jau nedēļu pēc ievākšanās draudzes 

namā Ludvigs aizgāja uz baznīcu un pēc  
tikšanās ar mācītāju Erbertu tajā pašā 
mēnesī pievienojās iesvētes mācības 
grupai. Pēc Lieldienām – Baltajā svēt-
dienā – viņš tika iesvētīts Jēzus draudzē.

Vēl pirms iesvētībām viņš aizbrauca 
palīdzēt darbos Rāmavas Depkina muižā, 
par ko daudzi bijuši pārsteigti, jo valda 
uzskats, ka palīgā brauc tikai draudzes 
locekļi. Darbos un talkās Ludvigs iepazi-
na draudzi. Vēl A. Kalniņa ielā dzīvojot, 
viņš arī bija ziedojis mantas draudzes 
diakonijai.

Ludvigam patīk apmeklēt draudzes 
organizētos kursus, kas palīdz pieaugt 
vienlaikus praktiskajā un kristīgajā dzīvē,  
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piemēram „Personiskā un ģimenes budžeta  
plānošana”, un savai garīgajai izaug- 
smei – „Brīvība Kristū”. Ejot uz šo kursu, 
Ludvigs nezināja, uz ko piekritis. Uz pri-
vātu grēksūdzi viņš nekad nebūtu gājis, 
bet šajā kursā viņš mācītājam Erbertam 
visu izstāstījis. Tika iegūta skaidrība un 
pārliecība – jo vairāk zini, jo vairāk būs 
grūtību. Ludvigs min līdzību: „Ja braucu 
pie zaļās gaismas, esmu pārliecināts, ka  
citi pie sarkanās stāvēs. Tāpat ir ar ticību.”

Pašlaik viņš apmeklē Torņa skolu jeb  
Jēzus draudzes Bībeles stundas. Par 
Torņa skolu Ludvigs saka: 
„Aizgāju uz pirmo  
nodarbību, un tagad 
jāiet līdz galam. 
Šķiet, pirmajā 
reizē tikai 
paskatīšos, 
kas un kā 
notiek, bet 
Dievs vada 
un iesāk-
tais ceļš 
jāturpina!”

Ludvigs 
stāsta, ka 
uz baznīcu 
nevar neiet,  
jo „kāds liek 
iet”. Par kristieti 
viņš sevi ir uzska- 
tījis vienmēr, bet  
baznīcā gājis tikai  
Ziemsvētkos un Lieldie-
nās. Mājās viņš lūdzis vienmēr, 
taču uz baznīcu gāja tikai tad, kad kāds 
aicināja, un pašam savas draudzes viņam  
nebija. Ieejot kādā baznīcā, Ludvigs vien- 
mēr juties viens svešā draudzē, taču 
Jēzus draudzē ir citādi, jo šeit notiek sadrau- 
dzība.

Ludvigs apgalvo, ka savā būtībā ir 
vienpatis pilsētā, bet Jēzus draudze ir kā 
ģimene. Te viņš nāk ne tikai uz lūgšanu, 
kalpošanu un dievkalpojumiem, bet arī 
tāpēc, lai satiktu sev mīļus cilvēkus. Ir 
tāda sajūta, ka visu nedēļu šie cilvēki ir 
gaidīti un viņu ir pietrūcis.

Ludvigs iecienījis arī draudzes diako- 
nijas organizētās ekskursijas un šovasar 
bija ekskursijā uz Vāciju pa Mārtiņa Lute- 
ra pēdām. Šis brauciens gan Ludvigam 
esot izvērties kā krusta ceļš, jo ar sāpēm 
ceļgalos bijis jāiztur līdz galam.

Kalpošana
Nāca ziņa, ka trūkst kalpotāju, kas 

svētdienu rītos zvanītu dievnama zvanu, 
un Ludvigs tieši tobrīd meklēja, kur varē- 
tu kalpot. Tagad viņš ir torņa vīrs – katru  
svētdienu pirms dievkalpojuma zvana 
lielo dievnama zvanu, aicinādams cilvē-
kus uz baznīcu.

Riteņbraukšana, zirgi un citi hobiji
Bērnus savā dzīvē Ludvigam iznāca 

audzināt tikai četrus piecus gadus, taču  
viņam ir daudz hobiju un dzīve ir aktivi-
tāšu pilna. Ļoti aktīvi viņš savulaik nodar- 

bojās ar riteņbraukšanu – kopā  
ar jauniešiem apceļoja 

Latviju un piedalījās 
dažādos izbraucie-

nos. Jauniešiem 
ļoti patika tas, 
ka ar Ludvigu 
varēja izru-
nāties un 
saņemt pa- 
domu, ko 
ne vienmēr 
varēja dabūt  
no vecākiem. 
Pēc Siguldas 
velomaratona 

visi braukuši 
pie Ludviga 

ciemos uz 
Kalniņa ielu. 

Riteņbraukšana ir 
aizraujoša, jo cilvēki it 

kā ir kopā, bet tajā pašā  
laikā atsevišķi. Ludvigs ir izbrau- 

cis Barona taku, kas sākas Igaunijā, 
Tartu, un beidzas Latvijā, Dundagā, un 
ceļā ir jāpavada 18 dienas. Šis brauciens  
ļāva piedzīvot, kā ir dzīvot bez informā-
cijas un tehnoloģijām. 

Bērnībā Ludviga mājās vienmēr bija 
zirgi, kas sirdij tuvi palikuši arī tagad. 
Vēl Ludvigs Rāmavas muižā tur bites, un 
muižai ir savs medus. 

Ludvigam ir interese arī par līnijdejām,  
jo šādi var dejot viens pats. Tas esot 
no tā, ka skolas laikā viņš nav varējis 
iegaumēt deju soļus, tāpēc meitenes de-
jojot viņu raustījušas.

Stāstot par savu veselību, Ludvigs ne- 
pauž skumjas, bet saka: „Slimības dia-
gnoze ir tāda, ka varētu likties – nu viss 
cauri, bet Dievs visu labo.”

Paldies par sirsnīgo sarunu! Lai Dievs turpina piepildīt ar savu spēku un entuzias-
mu, kā arī cilvēku un draudzes mīlestību!
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Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus 
Draudzes Dzīve” iepriekšējos numuros!

Aurēlijs Augustīns (354.–430. g.)
Aurēlijs Augustīns ir tālejoši ietekmē- 

jis kristīgo mācību par cilvēku, pestīša-
nu un vēsturi. Sacerējumā „Par Dieva  
valstību” Augustīns māca, ka vienlaikus 
pastāv divas valstības – Dieva valstība (ci- 
vitas Dei) un šīs pasaules valstība (civitas  
terrena). To pamatā ir divējādas mīlestī- 
bas – Dieva mīlestība un šīs pasaules 
mīlestība –, un tām ir divējādi mērķi –  
Dieva valdīšana un šīs pasaules vajadzī-
bas un kārības. Pašlaik šīs valstības 
pastāv kopā un atrodas spriegumā. Sa- 
biedriskos iestādījumus, piemēram, valsti,  
ir radījis Dievs, lai ierobežotu cilvēku 
grēcīgo izturēšanos. Dieva valstības 
pilsoņi ir līdzīgi svētceļniekiem, kas lieto 
šīs pasaules iestādījumus, bet atceras, 
ka tie nav mūžīgi.

Augustīns norāda, ka Dieva valstība 
nav gluži tas pats, kas kristīgā draudze 
vai Baznīca, – tā ir daudz plašāka. Pie  
tās pieder arī daudzi tādi cilvēki, kas 
dzīvojuši pirms Kristus, kā Mozus un pra-
vieši, arī pagāni, kas dzīvojuši taisnīgu  
dzīvi, piemēram, Sokrāts, un, iespējams,  
arī bērni, kas aizgājuši mūžībā. No otras 
puses, Baznīcā ir daudz tādu locekļu, kas  
ar savu izturēšanos parāda, ka pie Dieva  
valstības nepieder. Piederība pie draudzes  
vēl neko negarantē.

Šīs pasaules valstībā ir dažādas struk-
tūras, šķiras, nodarbošanās utt. Pilsonība 
pati par sevi neko neliecina. Noteicošais 
ir tas, kam cilvēks visvairāk ir pieķēries, 
proti, ko viņš visvairāk mīl. Augustīns 
pieļāva, ka valsts varu var lietot, lai pie-
spiestu cilvēkus kristīties, – arī bērns, ja  
negrib mācīties, tomēr jāpiespiež. Pasau- 
les valstij ir jākalpo Dieva valstij.

Par baznīctēvu Augustīnu stāsta, ka  
viņš, sarakstījis daudz grāmatu par Dievu  

un dievišķām lietām, beidzot gribējis ap- 
rakstīt trīsvienīgā Dieva Tēva, Dieva Dēla  
un Dieva Svētā Gara būtību. Viņš ilgi do- 
mājis par šo uzdevumu, bet nav nonācis 
ne pie kāda slēdziena. Tad kādā naktī 
viņš sapņojis, ka pastaigājas gar jūras 
krastu un ierauga tur zēnu, kas ar gliemež- 
vāku smeļ ūdeni no jūras un lej mazā, 
smiltīs izrušinātā bedrītē. „Ko tu tur dari, 
dēls?” jautājis Augustīns. „Ak, es gribu jūru  
izsmelt sausu un ieliet šajā bedrītē,” atbil- 
dējis zēns. Uz to gudrais Dieva vīrs pa- 
smējies un teicis: „Ar šo darbu tu netiksi  
galā pat tūkstoš gados.” – „Tā?” atvai-
cājis zēns un lielām eņģeļa acīm cieši pa- 
raudzījies Augustīnā. „Bet tu gribi visva- 
reno Dievu izsmelt un saprast ar savām  
sīkajām cilvēka domām. Tu gribi Radī-
tāju aptvert savā cilvēka galvā. Tad jau  
drīzāk es izsmelšu jūru sausu un saliešu  
šajā bedrītē!” Zēns pazudis, un Augus-
tīns pamodies.

Augustīns ar savu racionālo prātu vē- 
lējās aptvert Dieva būtību, taču sapņa 
laikā zemapziņa parādīja, ka tas nav 
iespējams. Teologi bieži apgalvo, ka tas  
vairs nebūtu Dievs, ja cilvēks spētu ap- 
tvert un izskaidrot visu Viņa būtību. 
Tomēr Dievs par sevi mums diezgan 
daudz ir atklājis Svētajos Rakstos. Daļēji  
Dievs ir atklājies arī dabā un sirdsapziņas  
likumā: „Jo, ko par Dievu var zināt, tas 
viņiem ir atklāts: Dievs pats viņiem to 
atklājis. Kopš pasaules radīšanas Viņa 
neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais 
spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri sa- 
redzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav  
ar ko aizbildināties.” (Rm 1:19–20) Dievs  
īpašā veidā ir atklājies arī Vecās Derības 
praviešiem, taču augstāko pakāpi šī paš- 
atklāsme ir sasniegusi Jēzū Kristū. 
Vecajā Derībā Dievs tikai dažās vietās 
minēts kā Tēvs, bet Jēzus mums māca 
par Dievu arī kā par Tēvu – četros evaņ-
ģēlijos tas minēts 188 reizes.

VIDUSLAIKU MŪKI UN KLOSTERI

Ap 2. un 3. gadsimtu kristīgajā drau- 
dzē radās cilvēki, kas vēlējās aiziet no  
šīs trokšņainās pasaules, lai varētu no-
doties garīgajai dzīvei, jo Dieva valstība 
„nav no šīs pasaules” (Jņ 18:36). Pats 
Jēzus Kristus kādu laiku, pirms sāka slu-
dināt, bija pavadījis tuksnesī. Šie cilvēki 
dzīvoja pilnīgi vieni, un viņus sāka saukt 
par mūkiem un mūķenēm (no grieķu  
val. monachos – ‘viens’, ‘vientuļš’).

Viens no pirmajiem un vislabāk zinā- 
majiem ir Sv. Antonijs (ap 333. g.). 
Viņš dzimis Augšēģiptē bagātu vecāku 
ģimenē. Reiz jaunībā viņš dzirdēja spre-
diķi par bagāto jaunekli, kas negribēja 
paklausīt Jēzus padomam atdot savu 
mantu nabagiem un iet Viņam līdzi, un  
nolēma rīkoties citādi. Antonijs tiešām 
pārdeva savus īpašumus, atdeva naudu  
nabagiem un pats aizgāja dzīvot tuksne- 
sī. Sākumā viņš uzturējās kādā kapu 
velvē, bet vēlāk – pils drupās. Antonijs 
dzīvoja kā askēts, apkarodams miesas 
kārdinājumus.

Drīz viņa slava izplatījās un ļaudis, 
uzskatīdami Antoniju par svētu, sāka 
ceļot pie viņa, lai izlūgtos padomu, palī- 
dzību vai dziedināšanu sev un tuvinie-
kiem. Antonija priekšzīme pamudināja 
arī daudzus citus iet viņa pēdās. Tā ap 
viņu sapulcējās arī citi vientuļnieki.

Antonijs tuksnesi atstāja tikai divas 
reizes. Pirmoreiz tas notika imperatora 
Diokleciāna vajāšanu laikā, lai stiprinātu 
kristīgos uz pastāvību. Mocekļa nāvi ne- 
atradis, viņš devās atpakaļ tuksnesī. 
Otrreiz, 40 gadus vēlāk, viņš atkal iera-
dās Aleksandrijā, lai apkarotu Ārija ap-
lamo mācību.

Antonija skolnieks Pahomijs (ap 340. g.)  
starp vientuļniekiem jau ieviesa noteiktu 
kārtību un likumus. Pirmā nometne at- 
radās uz kādas Nīlas saliņas un tika no- 

KRISTĪGĀ BAZNĪCA LAIKU GRIEŽOS
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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”,
M. Gulbis „Pārdomu brīdī”

saukta par klosteri (no latīņu val. claus- 
trum – ‘atšķirta vieta’). Klostera priekš-
nieku sauca par abatu (no grieķu valodas 
abba – ‘tēvs’) vai arhimandrītu. Mūkiem 
nedrīkstēja būt personiskās mantas. 
Viņiem bija jāierodas uz kopīgām lūgša-
nām, jānodarbojas ar amatniecību, zem- 
kopību vai farmāciju, jāpārraksta Svētie 
Raksti. Katrs drīkstēja no klostera iz-
stāties. Pahomijs nodibināja arī pirmo 
sieviešu klosteri. Tā priekšnieci sauca 
par māti (amma), bet pārējās – par 
mūķenēm (nonnae).

Klosteri ātri izplatījās Palestīnā, Sīrijā, 
Mazāzijā un citur. Uz Austrumu klosteru 
dzīvi lielu iespaidu atstāja ievērojamais 
Cēzarijas bīskaps Bazilijs Lielais. Viņš 
ieteica klosterus vairāk izvietot pilsētu 
tuvumā, mūkiem kontaktēties arī ar ci- 
tiem cilvēkiem, rādīt viņiem kristīgu 
mīlestību darbos, veicināt izglītību, stipri-
nāt ticībā. Šie Bazilija likumi pārvaldīja 
visus Austrumus, un radās aizvien vairāk 
jaunu klosteru.

Pēc kāda laika mūku kustība sāka iz- 
platīties arī Rietumos. Tur par mūku kus- 
tības tēvu uzskata Benediktu no Nursi- 
jas (ap 543. g.). Benedikts, bēgot no ie-
naidniekiem, patvērās vecas pils drupās, 
kas atradās uz augsta kalna Neapoles 
tuvumā. Tur vēl bija saglabājušās pagā-
nu ticības atliekas – Apolonam veltīta 
birzs un templis ar viņa skulptūru. Bene- 
dikts šo dievekli sadragāja, birzi nocirta 
un pagānu templi pārveidoja par Dieva 
namu. Uz šī kalna viņš 529. gadā nodibi- 
nāja benediktiešu ordeņa pamata klosteri.  
Drīz viņam piepulcējās arī sekotāji.

Benedikts pārstrādāja Austrumu mūku  
likumus, piemērodams tos Rietumu dzīvei  
un vajadzībām. Viņš bija pret vieglprātī-
gu iestāšanos mūku kārtā. Pēc pirmā 
pārbaudes gada jeb noviciāta no kloste- 
ra drīkstēja izstāties. Ja cilvēks negribēja 
aiziet, tad klosterī bija jāpaliek uz visu  
mūžu. Benedikts ļoti uzsvēra nepiecie-
šamību darboties, un slinkums bija stin-
gri noliegts. Benediktam bija padoms:  
„Lūdz Dievu tā, it kā viss būtu atkarīgs 
tikai no Viņa; strādā tā, it kā viss būtu 
atkarīgs no tevis.”

Benediktiešu klosteri vēlāk izplatī- 
jās pa visu Eiropu un apvienojās ordenī  
(apvienībā) – benediktiešos. Benediktie-
šu klosteros patvērumu atrada vajātie un 
apspiestie, jo klostera mieru nedrīkstēja 
traucēt nekāda pasaules vara. Tie arī 

rūpējās par slimajiem un nabagiem, par 
izglītību, medicīnu un zinātni (audzēja 
ārstniecības augus), par Svēto Rakstu 
pārrakstīšanu, mākslu un citām jomām. 
Tomēr ar laiku, kā zināms: kur gaisma, 
tur arī ēna. Klosteri kļuva bagāti un 
vareni, tiem sadāvināja daudz zemes, 
bagātību un tiesību. Klosteros sāka iestā- 
ties arī nevis aiz dievbijības, bet citiem 
iemesliem, piemēram, lai aizbēgtu no  
karadienesta. Parādījās arī garīga augst-
prātība.

Benedikts no Nursijas katoļu Baznīcā 
ir iecelts svēto kārtā kā Eiropas aizbild-
nis, jo tautu staigāšanas laikā un karos 
ar savu ordeni spēja palikt uz vietas.

Ap 10. gadsimtu kāds abats, bijušais 
Burgundijas grāfs, Burgundijā nodibināja 
Klinī klosteri. No tā cēlās kliniešu orde-
nis, kas drīz kļuva pazīstams ar savu 
stingro disciplīnu un sekmīgo darbošanos 
zinātnes un pedagoģijas jomā. Pie šī 
ordeņa 12. gadsimtā Francijā piederēja 
jau 2000 klosteru.

Ap 11. gadsimtu Francijā izveidojās 
cisterciešu ordenis, kas atteicās no  
greznības baznīcās un klosteros. Šis or-
denis sākotnēji bija diezgan nenozīmīgs, 
taču abats Bernards no Klervo ar savām 
varenajām gara dāvanām to pacēla 
augstāk par citiem sava laika ordeņiem. 
Francijā viņus sauca par bernardiešiem. 
Viņi nēsāja baltus tērpus atšķirībā no  
benediktiešu melnajiem un lielu uzmanī-
bu pievērsa askēzei.

Kartēziešu ordeni pie Grenobles no- 
dibināja kāds garīdznieks, kas nebija mie- 
rā ar dažu garīdznieku vieglprātīgo dzīvi. 
Viņš no saviem mūkiem prasīja stingru 
askēzi, klusēšanu pat lūgšanu laikā un 
Svēto Rakstu studēšanu. Satiekoties viņi 
drīkstēja pusbalsī viens otram pateikt: 
„Memento mori!” – „Domā par nāvi!” 

Ap 13. gadsimtu radās divi jauna vei- 
da ordeņi – franciskāņi un dominikā-
ņi. Pirmais nosaukumu ieguvis no Sv. Asī- 
zes Franciska, bet otrs – no Dominika. 
Šo mūku ideāls bija sekot Jēzum paze-
mībā un nabadzībā. Viņi vairs nedzīvoja 
kalnu un mežu vientulībā, bet darbojās 
tautas vidū. Šie ordeņi pilnīgi atteicās no 
laicīgās mantas un pārtika no dāvanām. 
Par tām mūki pateicās ar bērnu mācīša-
nu skolās, sprediķošanu tautas valodā 
un garīgo aprūpi. Pāvests viņiem piešķīra 
tiesības lasīt misi un pieņemt grēksūdzi. 
Ar šīm tiesībām viņi ieguva atsaucību 

tautā, jo ļaudis labāk izsūdzēja grēkus 
tālāk ceļojošam mūkam nekā vietējam 
priesterim.

Asīzes Franciska (1182–1226) diev-
bijības pamatā bija paļāvība uz Dievu un 
bērnišķīgs prieks. Viņš ļoti mīlēja Jēzu 
un centās sekot Viņa pēdās. Francisks 
godbijīgi izturējās pret visiem Dieva  
radījumiem, jo ticēja, ka daba ir Dieva 
labuma un godības atspulgs. Viņa „Sau-
les dziesma” un „Kungs, dari mani par 
miera nesēju” aizkustina arī mūsdienu 
kristiešus. 

Dominikāņiem tika uzticēta ķeceru 
atgriešana, tomēr starp viņiem bija daudz  
ievērojamu viduslaiku zinību vīru, kas 
bija pat profesori augstskolās. Viņiem 
nācās piedzīvot citu, īpaši Parīzes augst-
skolas, zinātnieku skaudību un nepatiku. 
Dominikāņiem bija ne tikai aizliegts per- 
soniskais īpašums, bet arī pašam kloste- 
rim bija aizliegts iegūt īpašumus. Pāvests  
šo mūku kārtu iecēla par inkvizīcijas ties- 
nešiem, tāpēc tauta viņus neieredzēja.

Dominikāņu slavu spodrināja pie  
viņiem piederīgais Sv. Akvīnas Toms  
(1226–1274) – viens no ievērojamāka-
jiem viduslaiku teologiem. Darbā „Summa  
Theologica” viņš kristīgo mācību mēģinā-
ja izskaidrot divos veidos: ar prātu un 
ar Dieva atklāsmi. „Visām kristīgajām 
mācībām var atrast prāta pamatu.”

Augustīniešu ordenis ir nosaukts 
baznīctēva Aurēlija Augustīna vārdā. 
Ievērojams ir fakts, ka savā laikā šī orde- 
ņa mūks bija arī Mārtiņš Luters.

Bija arī sieviešu ordeņi – cistercietes, 
dominikānietes un klarisietes. Pēdējo no  
tiem nodibināja skaista augstas kārtas  
jaunava Klāra, garīga Franciska draudzene.

Par spīti gan pozitīviem, gan negatī-
viem vēstures līkločiem, klosteri ir daudz  
paveikuši izglītības un palīdzības snieg- 
šanas jomā.
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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 (diakonijai, Svētdienas skolai u. c.) 
Ziedojumi 
Kolektes 
Citi ieņēmumi (ziedojumi no juridiskām u. c. personām) 
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
 
Izdevumi, EUR: 
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā)
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un Lubānas draudzei
Reprezentācijas izdevumi
Palīdzības pabalsti
Grāmatas
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Pasta izdevumi
Degviela
Elektrība
Maināmie paklāji
Atkritumu izvešana
Kancelejas preces
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
„Rīgas ūdens”
Bankas komisija
Apsardzes firmas pakalpojumi
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem)
Kopā

3003
2011
1933
1515

70
8532

3938
2547

500
330
245
240
203
150
126
116
100

71
58
57
46
39
36
23
16
10

6
8857

2017. GADA SEPTEMBRA 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!
Natālija Caune 
Maiga Krivošapkina
Lidija Bunce
Jānis Redlihs
Modrīte Rūsiņa
Skaidrīte Zeltiņa

93 (01.11.)
91 (01.11.)
83 (01.11.)
81 (06.11.)
75 (28.11.)
75 (17.11.) 

KRISTĪTI
Marks Kelle
Jānis Ikaunieks

MŪŽĪBĀ
Ženija Dzalbe 
(09.01.1931.–22.09.2017.)

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 iesniedzam informāciju Valsts ieņēmumu dienestā par 
jūsu veiktajiem ziedojumiem.

   Torņa skola ir Bībeles stundas, uz kurām ir  
       aicināts ikviens interesents.  
           Šīs Bībeles stundas tiek piedāvātas  
  ikvienam 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:


