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Šī mēneša lozungs ir tikai viens 
teikums no gara Mozus sprediķa, ko 
viņš saka visas Israēla tautas priekšā 
īsi pirms ieiešanas apsolītajā zemē. 
Visa Dieva izredzētā tauta ir jaunas 
nākotnes priekšā. Sīnaja bauslība 
kļūs par cilvēka apziņas, rīcības 
un ticības mērauklu. Pirms iebrist 
Jardānas ūdeņos un spert pirmo soli 
uz apsolītās zemes ir jādzird Dieva 
derība, Viņa apsolījuma vēsts. „To 
es tev šodien esmu pavēlējis – mīlēt 
Kungu, savu Dievu, staigāt viņa ceļos 
un turēt viņa baušļus, likumus un 
tiesas, tad tu dzīvosi” (5Moz 30:16). 
Lūk, dzīves formula, kas iekalta 
bauslības plāksnēs, un Mozus to 
vēlreiz atgādina kā ceļamaizi, kā 
vaduguni savas tautas rītdienai. 

Mozus runā par muti un sirdi jeb 
par vārdu un apziņas pasauli. No 
visas radības tikai cilvēkam ir dāvinā-
ta vārdu valoda un apziņa nomanīt 
mīlestības un ticības ceļu. Ja savu 
vārdu un sirds pasauli mācāmies 
līdzsvarot un pielāgot Dievam, tad 
iemantojam dzīves bagātību, par 
ko lasām Pāvila vēstulē galatiešiem 
(Gal 5:22–23). Vārdi runā par ticības 
apliecināšanu. Mozus iedrošina 

tautu būt drosmīgiem un nebaidīties 
apliecināt savu es ticu. Vārdi būvē 
ne tikai mūsu ikdienu: jo vairāk mēs 
pasaulē runājam Dieva vārdus, jo 
vairāk šie vārdi stiprina un iedrošina 
mūs pašus. Līdzās vārdiem Mozus 
norāda uz sirdi kā Dieva radītā 
cilvēka dzīvības centru. Sakāmvārdu 
grāmata to atgādina: „Vairāk par 
visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība 
izverd!” (Sak 4:23) 

No Mozus sacītā mēs varam 
mācīties vārdu vērtību. Runāt par 
ticību ir daļa no kristīgās dzīves 
identitātes. Mūsdienu pasaulē kļūst 
arvien grūtāk runāt par ticības 
dziļo un paliekošo nozīmi. Daudzi 
kristiešu balsi uztver vai nu ar smīnu, 
vai nicinājumu. Daudzās pasaules 
baznīcās pat kancele ir kļuvusi tikai 
par apputējušu mēbeli – no tās sen 
vairs neatskan Dieva vārds. Bet ar 
bauslību vai Mozus likumiem nav 
iespējams atraisīt cilvēka vārdus, kas 
liecinātu par Dievu. Vārdiem es ticu 
dzīvību dod nevis akmens plāksnes 
un tajās iekaltie likumi, bet Dieva 
pieskāriens mūsu sirdij. Mūsu esības 
trauslākā vieta kļūst par satikšanās 
vietu ar debesīm. 

Par to runā apustulis Pāvils 
Vēstulē romiešiem. Viņš lieto tos 
pašus Mozus vārdus un domas, tikai 
jaunā zeme, uz kuru viņš aicina, 
ir pestīšana un Dieva žēlastība. 
Viņš saka: „Un, ja tu ar savu muti 
apliecināsi Jēzu par Kungu un savā 
sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis 
no mirušajiem, tu tiksi glābts, jo ar 
sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar 
muti liecina, lai gūtu pestīšanu.” (Rm 
10:9–10) Cik zīmīgi: vārdi gluži kā 
izņemti no Mozus mutes, tikai baus-
lības vietā ir Kristus. Cilvēka vārdu 
un sirds pasaule stingri turas nevis 
pie bauslības, bet pie ticības! Kristus 
Jaunajā Derībā kļūst par visas baus-
lības piepildījumu. Vecās Derības 
valodā sakot, Viņš ir iemiesotā Tora, 
tāda, kas nav uzrakstīta, bet ir dzīvs 
Dieva likums – ar miesu un asinīm. 
Tādējādi caur Kristu Sīnaja derība 
tiek piepildīta un reizē transformēta. 
Likums vairs nevar notiesāt cilvēku, 
jo, kā Pāvils saka, „taisnība .. nāk no 
ticības” (Rm 10:6). 

Tas ir negaidīts pavērsiens, 
salīdzinot ar Mozus vārdiem, un reizē 
liels iepriecinājums grēka skartajam 
cilvēkam. Bet tieši tāds, ar Kristus 

Garu piepildīts un pārmainīts, cilvēks 
spēj šajā pasaulē atdarīt savu muti 
ticības apliecināšanai. „Es nekaunos 
evaņģēlija” (Rm 1:16) – šo Pāvila 
drosmi varam ņemt par labu parau-
gu savai ticībai; tā palīdz dzīvot šajā 
neziņas un nemiera pilnajā laikā. 

Mūsu vārdu un sirds pārvērtības 
ir Kristus darbs – tā nav bauslība, tie 
nav standarti vai mode, bet dzīvu 
daroša ticība. Israēla tauta pārgāja 
Jardānas upi sausām kājām, jo Dievs 
pašķīra ūdeņus. Viņi nesa derības 
šķirstu ar Dieva likumiem. Bet mums 
apsolītā zeme ir daudz tālāka – tā 
pārvar pasaules un sirds robežas. Ar 
ticības acīm raugoties, Dievs mūsu 
priekšā ir atvēris nepārvaramu 
un trakojošu straumi. Lai šī grēku 
straume mūs neaprītu, Dievs mums 
pa priekšu sūta savu Kalpu. Pār viņu 
Golgātā gāzās Ādama vaina, kas 
notiesāja visus cilvēkus uz nāvi. Viņš 
pacieta, pārspēja nāvi un augšām-
cēlās dzīvībai. Ja šo patiesību mēs 
spējam apliecināt ar vārdiem un 
iedēstīt savā sirdī, tad mēs esam uz 
dzīvības un pestīšanas ceļa. 

Sirsnībā
virsmācītājs Jānis

„Tās [bauslības] vārdi tev ir jo tuvu – tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos.” (5Moz 30:14) 
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SP O T C P Sv

2. februārī plkst. 19.00 – slavēšanas 
vakars.
7. februārī plkst. 18.30 – Torņa skola.
14. februārī plkst. 18.00 – Pelnu dienas 
dievkalpojums.
25. februārī pēc dievkalpojuma –           
sadraudzība un „Nopietnas sarunas” (vada 
Augusts Kolms).

Reiz kāds jauns cilvēks uzaicināja Jēzu 
palikt savā namā. Kad Kungs ieradās, 
vīrietis piedāvāja Viņam vislabāko ista-
bu visā mājā. Šī istaba bija augšstāvā, 
gaiteņa galā. „Tā ir Tava, Jēzu! Paliec, cik 
ilgi vien vēlies, un dari šajā istabā, ko 
vien gribi. Atceries, Jēzu, tā pieder Tev!”

Vakarā, kad vīrs bija aizgājis gulēt, pie 
ārdurvīm atskanēja skaļa klauvēšana. 
Jaunais vīrietis uzvilka rītasvārkus un 
nokāpa lejā. Atvēris durvis, viņš ieraudzī-
ja, ka velns ir atsūtījis viņam uzbrukumā 
trīs dēmonus. Viņš mēģināja durvis veikli 
aizvērt, taču viens no dēmoniem paspēja 
ielikt durvīs kāju. Pēc sīvas cīņas viņam 
tomēr izdevās durvis aizcirst, un pārguris 
viņš atgriezās savā istabā. „Tas ir neticami,” 
vīrietis nodomāja. „Jēzus ir augšā manā 
labākajā istabā un guļ, kamēr es te lejā 
cīnos ar dēmoniem. Varbūt viņš vienkārši 
nedzirdēja?” Tonakt viņš gulēja nemierīgi.

Nākamā diena pagāja, kā ierasts, un, 
būdams noguris, vīrietis agri devās pie 
miera. Ap pusnakti pie ārdurvīm atskanēja 
tik briesmīgs troksnis, ka vīrs bija pārlie-
cināts – lai kas tas arī nebūtu, viņš izlauzīs 
durvis. Noskrējis lejā un atvēris durvis, 
vīrietis ieraudzīja, ka viņa skaistajā namā 
mēģina ielauzties vesels ducis dēmonu. 
Vairāk nekā trīs stundas viņš cīnījās ar 
elles dēmoniem, līdz beidzot tos pievārēja 
tiktāl, ka spēja aizvērt durvis. Likās, ka visi 
spēki ir izsīkuši. Viņš tiešām nesaprata: 

„Kāpēc Kungs nenāca mani glābt? Kāpēc 
Viņš liek man cīnīties vienam? Es jūtos 
tik vientuļš.” Satriekts viņš aizgāja līdz 
dīvānam un iekrita saraustītā miegā.

Nākamajā rītā vīrs izlēma pajautāt 
Kungam par divu pēdējo vakaru notiku-
miem. Klusiņām viņš aizgāja līdz smalkajai 
guļamistabai, kur bija atstājis Jēzu. „Jēzu!” 
viņš sauca, klaudzinot pie durvīm. „Kungs, 
es nesaprotu, kas notiek. Divas pēdējās 
naktis man bija jācīnās ar dēmoniem, lai 
tos aizdabūtu no savām durvīm, kamēr 
Tu te augšā gulēji. Vai tad es Tev nemaz 
nerūpu? Vai tad es Tev neierādīju labāko 
istabu visā mājā?” Vīrs redzēja, ka Jēzum 
acīs sakāpj asaras, taču turpināja: „Es 
tiešām nesaprotu. Man likās: ja uzaicinā-
šu Tevi dzīvot kopā ar mani, Tu par mani 
rūpēsies. Es piešķīru Tev labāko istabu 
savā namā. Ko gan vairāk es varu darīt?”

„Mīļais bērns,” Jēzus klusu teica. „Es tie-
šām tevi mīlu, un tu man esi svarīgs. Es sar-
gāju visu, ko tu man esi uzticējis. Bet, uzai-
cinājis mani šeit palikt, tu atvedi mani uz šo 
jauko istabu un aizvēri durvis uz visu pārē-
jo māju. Es esmu Kungs pār šo istabu, bet 
ne Kungs pār šo namu. Es esmu aizsargājis 
šo istabu, un neviens dēmons te neienāks.”

„Ak, Kungs, lūdzu, piedod man. Ņem 
visu manu namu – tas ir Tavs. Man ir ļoti 
žēl, ka es to nepiedāvāju jau sākumā. Es 
gribu, lai Tu kontrolētu visu.” To pateicis, 
vīrs atrāva vaļā guļamistabas durvis un 

nometās Jēzus priekšā ceļos: „Lūdzu, 
piedod man, Kungs, ka biju tik savtīgs!” 

Jēzus pasmaidīja un teica, ka ir jau pie-
devis un ka turpmāk par visu parūpēsies. 
Tajā vakarā, iedams gulēt, jaunais vīrietis 
domāja, vai dēmoni atgriezīsies arī šonakt: 
„Esmu tik noguris, katru nakti ar viņiem 
cīnoties.” Tomēr viņš zināja: Jēzus bija 
teicis, ka tagad Viņš par visu parūpēsies.

Ap pusnakti dauzīšana pa durvīm bija 
šaušalīga. Izgājis no istabas, vīrs redzē-
ja, ka Jēzus jau dodas lejā pa kāpnēm. 
Viņš apbrīnā vēroja, kā Jēzus atrauj vaļā 
durvis, – nu vairs nebija jābaidās. Šoreiz 
pie durvīm stāvēja Sātans, gribēdams 
tikt iekšā. „Ko tu gribi, Sātan?” jautāja 
Kungs. Sātans Kungam zemu palocī-
jās un teica: „Es ļoti atvainojos, laikam 
esmu sajaucis adreses.” To pateicis, viņš 
kopā ar visiem dēmoniem aizbēga.

Šī stāsta morāle ir šāda: Jēzus vē-
las tevi visu, ne tikai daļu no tevis. Viņš 
pieņems visu, ko tu Viņam dosi, bet ne 
vairāk. Cik daudz no savas sirds tu Viņam 
esi atdevis? Vai kādu daļu tu turi prom 
no Kunga? Iespējams, ka uzbrukumu ar 
katru dienu kļūst aizvien vairāk. Kāpēc 
gan neļaut Kungam izcīnīt tavas cīņas? 
Viņš vienmēr uzvar! Es esmu sapratis, ka 
Dievs cilvēku ir radījis vienkāršu. Visus 
sarežģījumus izgudro cilvēks pats.

Autors nezināms
Iesūtījusi Līga Dolace 

Jēzus  namā
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KRISTIETIS 
UN VALSTS

Kādai būtu jābūt kristieša attieksmei 
pret savu valsti? Lai atrastu atbildi, ir 
jāsaprot, ko īsti domājam, kad runājam par 
valsti. Tas palīdzēs saprast, kāda attiek-
sme nes svētību un kurā brīdī ir risks krist 
grēkā.

Kas definē valsti? Vai tā ir teritorija? 
Varbūt kultūra? Valoda? Simboli? Etniskā 
identitāte? Jautājums liekas vienkāršs, taču 
neviena no šīm atbildēm nav gluži apmieri-
noša. Mūsdienu Latvijas teritorijā savulaik 
atradušies dažādi valstiski veidojumi – Livo
nija, Latvijas Sociālistiskā Padomju Repub lika, 
Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika, 
Ostlandes reihskomisariāts. Lai gan tajos 
visos dzīvoja etniski latvieši (vai viņu priekš-
teči), nevienu no minētajiem mēs tomēr 
neuzskatām par Latviju. Turklāt arī tajos 
laikos, kad Latvijas valsts faktiski nepastā-
vēja, Latvijas kultūra un simbolika līdz ar 
latviešu etnisko identitāti neizzuda. Tātad 
iepriekš minētās valsts pazīmes ir valstij 
raksturīgas, bet ne izšķiroši nozīmīgas.

Veiksmīgāk par atsaukšanos uz kultūru 
un teritoriju valsti varētu definēt, sakot, 
ka Latvija ir tur, kur vara ir „mūsējiem”. Tā, 
piemēram, ja Latvija kāda darījuma rezultā-
tā iegūtu jaunas teritorijas, mēs zinātu, ka 
Latvija tagad ir arī tur, jo tur vara ir „mūsē-
jiem”. Problēmas gan ir arī ar šādu pieeju, 
jo nav īsti skaidrs, kas tad ir „mūsējie”. Vai 
visi etniskie latvieši – un tikai etniskie lat-
vieši – ir „mūsējie”? Ko tad darīt ar cittautie-
šiem, kuri ir integrējušies sabiedrībā, runā 
latviski un faktiski neatšķiras no citiem 
pilsoņiem? Tāpat jāpārdomā, vai „mūsējie” 
ir arī tie etniskie latvieši, kuri nostājas pret 
Latvijas neatkarību. Ir viegli ieslīgt neiecie-
tībā un rasismā, sakot, ka tie cilvēki, kas 
runā ar akcentu vai kam ir svešāds vārds 
vai cita ādas krāsa, nav „mūsējie”, kaut arī 
viņi Latviju mīlētu ne mazāk kā mēs. Būtu 
nesaprātīgi iedomāties, ka Latvija vairs nav 
Latvija, ja valsti vada cilvēki, kurus neuzska-
tām par „mūsējiem”. Protams, ir labi gribēt, 
lai laicīgā vara būtu labu un uzticamu 
cilvēku rokās, tomēr valsts ir kas vairāk par 
varas nesējiem. Latvijas identitāte nav cil-
vēki ar „pareizo” viedokli, „pareizo” tautību 

vai citu „pareizo” pazīmi, kas ļautu mums 
teikt: jā, lūk, šis ir „mūsējais”.

Šajā svētku gadā aicinu padomāt par 
tiem cilvēkiem, kuri pasludināja Latvijas 
valsti 1918. gada 18. novembrī, un tiem, 
kas sanāca Satversmes sapulcē, lai uzrak
stītu Latvijai konstitūciju – dokumentu, 
kas pateiktu, kas par valsti ir Latvija: kā 
tā darbojas, kādās vērtībās tā balstās, 
kam tā tic. Tieši Satversme mūs vieno kā 
latviešus. Starp citu, Satversme nosaka arī 
Latvijas valsts valodu un simbolu – karo-
gu. Tomēr nozīme nav tam, ka mums ir 
pareizs karogs. Nozīme ir mūsu vērtībām 
un sabiedriskajai iekārtai, ko esam izvē-
lējušies. Nozīme ir tam, kam mēs ticam. 
Tāpēc arī laba politika nebalstās uz dažādu 
grupu cīņu, kā to dažkārt mēdz reducēt līdz 
„latvieši pret krieviem” vai „kristieši pret 
gejiem”, vai „bēgļi pret rasistiem”, vai „ba-
gātie pret trūcīgajiem”. Brīvā valstī vienīgā 
cīņa ir starp dažādām vērtībām un idejām. 
Valsts politikai jāizaug nevis no apspieša-
nas, apklusināšanas un neiecietības, bet 
gan no sabiedrības vērtībām un kultūras. 
Tas nozīmē, ka Latvijas tālākveidošana 
vispirms ir mūsu katra atbildība. Mūsu 
valsts identitāti veidoja 
tās pamatvērtības, kam 
ticēja Satversmes tēvi, 
un tās turpmākā attīstī-
ba ir atkarīga no tā, kam 
ticam mēs, – no mūsu 
vērtībām, uzskatiem, 
pārliecības. Tātad gan 
mūsu attieksme pret val-
sti, gan mūsu kristīgā pārliecība ir ticības 
kategorijas. Kā nekrist maldos, veidojot 
savu attieksmi pret valsti?

Atbilde meklējama mūsu Kunga Jēzus 
Kristus vārdos. Citējot baušļus, Jēzus saka: 
„.. godā savu tēvu un māti un mīli savu 
tuvāko kā sevi pašu.” (Mt 19:19) Vārdus 
par tēvu un māti der atcerēties, domājot 
par mūsu senčiem, kas uzcēla šo valsti, par 
mū su vecākiem, kā arī tiem, kuru vecāki 
esam mēs. Vecajā Derībā šis bauslis ir ar 
apsolījumu: „Godā savu tēvu un māti, lai ta-
vas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, 
tavs Dievs, tev dod.” (2Moz 20:12) No šiem 
vārdiem noprotam, ka zeme, kurā varam 
dzīvot, mums ir dota Dieva žēlastībā, un ir 
svētīgi Viņam par to pateikties. Vēl Jēzus 
aicina mīlēt savu tuvāko. Tuvākā jēdzienu 
Viņš skaidro līdzībā par žēlsirdīgo sama-
rieti, proti, tuvākais ir tas, „kas parādīja 
viņam [ievainotajam vīram] žēlsirdību”, un 
mēs esam aicināti darīt tāpat. (Lk 10:36–37) 
Zīmīgi, ka Jēzus stāstā labais varonis ir 
samarietis – cilvēks no tā laika jūdu sabied-
rībā nepieņemtas grupas ( Jņ 4:9b). Tātad – 
kāds, kurš nav „mūsējais”. Arī mēs esam 
aicināti mīlēt šos samariešus – tos, kas pēc 

mūsu standartiem nav „mūsējie”. Tāpat 
esam aicināti parādīt žēlsirdību tiem, kuri 
mūs noraida, gluži kā to darīja samarietis. 
Mīlēsim savu tautu un ne tikai „mūsējos”!

Tiešākos vārdos Jēzus par valsti runā, 
kad Viņam jautā, vai atļauts maksāt no-
dokļus cēzaram. Jēzus atbild: „Tad dodiet 
cēzaram, kas cēzaram pieder, un Dievam, 
kas Dievam pieder.” (Lk 20:25) Pretēji jūdu 
gaidītajam Jēzus nebija nācis gāzt laicīgo 
varu un ar autoritātes zobenu iedibināt 
Dievam paklausīgu sabiedrību ( Jņ 18:36). 
Kristīgās ticības mērķis ir nevis gāzt, 
noliegt vai sagrābt laicīgo varu (Rm 13:1–7), 
bet izmainīt cilvēkus no iekšienes ( Jņ 4:14; 
Ebr 4:12; Ef 4:21–23). Jā, pārliecinoši un 
gudri sludināt Kristus patiesību grēcīgā 
sabiedrībā (Mt 10:16) ir grūtāk nekā cerēt 
uz valsti, kas ar varu ieviesīs it kā kristīgu 
sabiedrisko iekārtu, taču ar varu nevienu 
uz debesīm neaizdzīsim.

Ir viegli krist kārdinājumā pārāk daudz 
iemīlēt valsti, likt cerības uz tās varu un, 
tēlaini izsakoties, pielūgt šodienas vald-
nieku tēlus (Dan 3:7). Kā panākt, lai valsts 
nekļūtu par elku tēlu, kuram klanīties? Ir 
labi saglabāt veselīgi kritisku skatījumu 

un nepieņemt visu 
nejēdzīgo, ļauno un 
grēcīgo, jo valsts, gluži 
kā jebkura cilvēku 
radīta un vadīta sistē-
ma, ir grēka sabojāta 
un tāpēc nepilnīga. 
20. gadsimta šausmas 
uzskatāmi parāda ne-

kritizētas valsts varas pārmērību postošās 
sekas. Mums ir jāiestājas par patiesību arī 
tad, ja tā ir sāpīga mums pašiem vai citiem, 
jo tikai tas ir ceļš uz pārmaiņām. Aicinājums 
pamanīt nepilnības un tās labot nav necie-
ņa vai nodevība pret valsti. Vienmēr atcerē-
simies, ka atbildība par Latviju vispirms ir 
mūsu katra rokās.

Patiesi, mēs esam aicināti novērtēt zemi, 
kurā dzīvojam. Mēs esam aicināti mīlēt tos, 
kuri ir mums apkārt, kaut arī viņi nešķistu 
„mūsējie”. Esam aicināti arī respektēt laicī-
go varu. Taču neļausimies kārdinājumam 
dievišķot valsti vai pakļaut citus ar likuma 
zobenu. Lai Dievs mūs visus uz to svētī!

Augusts Kolms

“Godā savu tēvu un 
māti, lai tavas dienas 

būtu ilgas tajā zemē, ko 
Kungs, tavs Dievs, tev dod.” 
(2Moz 20:12)
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Savus spēka 
gadus esmu 
ielicis Jēzus 
draudzē

Šogad ikviens ir aicināts sēsties pie 
Latvijas 100. dzimšanas dienas kopīgā 
svētku galda. Svinību priekšvakarā gribas 
pajautāt: cik daudz no jubilāres mūža mēs 
paši esam piedzīvojuši? Desmit, divdes-
mit, piecdesmit gadus? Lai arī cik ilgi mēs 
Latviju nesauktu par mājām, ir intere-
santi uzzināt, kā bija pirms manis. Tāpēc 
uz sarunu esam aicinājuši ROBERTU 
PUDŽI, kurš zem laicīgajām debesīm dzīvo 
jau 86 gadus un aptuveni 50 no tiem ir 
pavadījis, kalpojot Jēzus draudzē. Atmiņu 
un stāstu pietiktu grāmatai, šie ir tikai 
daži pēdu nospiedumi no Roberta bagātā 
mūža.

Edgars Gertners

Esmu no Jēkabpils, mana mamma bija 
latgaliete. Mēs bijām 11 bērni, no kuriem 
trīs nomira mazi. Es gan atceros tikai vienu, 
māsiņu Valentīnu, kura nomira šūpulī. 
Ulmaņa laikā, 1939. gadā, mūs aizveda 
uz bērnunamu, jo kāds bija sūdzējies, ka 
mums mājās nav, ko ēst. Piecus, arī mani, 
aizveda uz Igati. Tur puiši līda pie meitām, 
tāpēc mūs izšķīra no māsām un aizveda uz 
Baldones bērnunamu. Mēs ļoti raudājām.

Tas, ka man tēva nebija, – tas štrunts. 
Tēvs mani klopēja bez vainas. Viņam bija 
tā – viens bija jāienīst. Tēvs arī nodarbojās 
ar burvestībām, un, kur velns valda, tur 
nav miera. Viņš arī mammīti spīdzināja. 
Piemēram, piesēja viņu pie sola un trina 
nazi, lai kautu bērnu priekšā. Māsa bļāva 
pilnā kaklā. 

Pirms mūs vecākiem atņēma, mūsu 
ģimeni Jēkabpilī izsvieda uz ielas pilnīgi pli-
kus, jo tēvs nemaksāja, dzēra un škandalē-
jās. Dzīvojām zem ozola, kūrām ugunskuru, 

un man jau ļoti patika. Nesapratu, ka tā 
ir nelaime. Skatījos zilās debesīs, pa nakti 
zvaigznēs, aizgāju līdz Daugavai, kur cilvēki 
sauļojās, – man tas šķita ļoti romantiski. 
Kad nāca pērkons un lietus, tad gan bija 
bail. Vēlāk cilvēki apžēlojās, aizveda mūs 
40 kilometrus tālāk uz Zasas ciemu. Tur bija 
feini – iedeva mums vienu istabiņu un bērni 
basām kājām gājām uz mežu, lasījām ogas. 
Vienmēr turējāmies kopā, tikai vienu reizi 
atceros, kad māsa ar vienu meiteni mani 
iemeta nātrēs. Kad pieaugu, māsai prasīju, 
kāpēc viņas toreiz darīja tādu pārestību. 
Māsa atbildēja: „Jo tu tai meitenei patiki.”

Kad mamma vērpa dziju, viņa dziedāja 
garīgas dziesmas. Apstājos un klausījos. 
Jautāju mammai: „Kāpēc man ir tāda 
ticība?” Viņa stāstīja: biju slims, ar lielu 
temperatūru, nebija naudas, par ko nopirkt 
zāles vai izsaukt ārstu. Mamma raudādama 
spieda mani pie sirds un novēlēja Dievam. 
Pēc lūgšanas viņai ienāca prātā iedot 
man rūgušpienu, un pēc brīža nebija ne 
temperatūras, ne slimības. Dievs uzklausīja 
lūgšanu un paņēma mani par savu īpašu-
mu – mātes novēlētu –, bet no šīs pasaules 
prom nepaņēma. 

Mamma bija gudra un bērnus ļoti aiz-
sargāja. Brāļi izdarīja blēņas un teica, ka es 
vainīgs. Tēvs uzreiz bija gatavs mani sist, 
bet māte teica: pagaidi, padomā ar galvu. 
Brāļi bija viens otram uzkāpuši uz pleciem 
un apēduši cukuru, kur es tāds mazs viens 
pats nekādi nevarēju tikt klāt. 

Ulmaņlaikā bija tā – ja negādāja par 
bērniem, tad ielika Valmieras cietumā linus 
kulstīt. Tur visu laiku skanēja plate, dziedot: 
„Papam maizi, papam maizi, papam maizi!” 

Daudzi nevarēja izturēt, solījās gādāt par 
ģimeni, lai tikai laiž ārā. Tēvs gadu tur nosē-
dēja. Kad ienāca krievi, viņu atbrīvoja, bet 
mēs jau bijām aizvesti prom. Latvijas un 
Vācijas laikā bērnus vecākiem neatdeva un 
pat neteica, kur mēs esam. Mamma apcie-
moja mūs Baldonē, kad ebrejus sāka šaut. 

Krievu laikā mani par zagšanu ielika 
mazgadīgo kolonijā. Iedomājies – tur bija 
daudz labāk nekā mājās! Cietumā majors 
paņēma mani pie sevis, iedeva bērnu 
slimnīcas atslēgas un biju saimnieks. Pirms 
tam palīdzēju virtuvē kartupeļus mizot, un 
vēlāk mani par to ieredzēja un vienmēr biju 
paēdis. 

Pirms cietuma es ticēju Dievam, bet, kad 
iznācu, sāku lasīt komunistu grāmatas un 
vairs neticēju. Tās bija ļaunuma perēkļi, jo 
stāstīja, ka Dieva nav un visi citi ir vainīgi, 
tikai ne paši. Kad pelavas ēd, tad pats arī 
esi kā pelava. 

Bībeli sāku lasīt no paša sākuma, un 
man ļoti patika, kā Dievs radīja zemi. Bet 
velns, kas tevi sagrābis savā varā, negrib, 
ka cilvēks atgriežas. Turpināju lasīt par 
Jēkabu un sievām, un jēriņiem, un septi-
ņiem gadiem. Atmetu ar roku: eh, kas tie 
par niekiem! Pēc kāda laika jaunākais brālis 
atnesa man Jauno Derību. Kā sāku lasīt, 
man viss kļuva skaidrs – tur bija teikts, 
ka zagšana ir grēks. Tas mani uzrunāja, 
jo par zagšanu biju nonācis cietumā. 
Patiesībā jau brālis mani ievilka – kad  
sākumā atteicos, viņš teica, ka esmu  
lupata, ka baidos. Pusaudzis jau negrib  
būt bāba, tāpēc arī gāju. Mums katram 
iedeva desmit gadus, jo krievam latvietis 
bija jāiznīcina. 
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Kad jau biju iznācis no cietuma un lasīju 
Bībeli, kaimiņu cilvēki, kas bija ticīgi, ieaici
nāja mani ciemos. Prasīju māsai: „Ko tie 
ticīgie dara?” Viņa atbildēja: „Lūdz Dievu.” 
Es domāju: „Man taču arī jāmācās!” Kaut 
kur dabūju lūgšanu grāmatu un sagatavoju 
vienu lūgšanu. Sākumā sapulcē lasīja 
Svētos Rakstus, un tad visi uz ceļiem kopā 
lūdza. Kad pienāca mana kārta, satrauku-
mā visa lūgšana izkūpēja no prāta. Es gan 
nepaliku bešā. Sacīju: „Kungs, esi man, 
grēciniekam, žēlīgs! Āmen.” Zini, no manis 
atstājās smagums. Domāju: „O, Dievs mani 
ir pieņēmis.” Pēc tam sanāksmes vadītājs 
aicināja uz kopīgo lūgšanu. Es nosmīnēju 
un teicu: „Ejam, ejam.” Viņš lūdza, es pente-
rēju līdzi, bet tā vairs nebija mana lūgšana, 
taču skaidri zināju, ka tagad varu lūgt, jo 
Debesu Tēvs ir mans Pestītājs. 

Uz baznīcu gāju Jēkabpilī pie mācītāja 
Medera, kurš pats kā diriģents mācīja kori. 
Tur bija viens ļoti varens tenors, kuram 
es dziedāju līdzi kā lielais. Viņš ar sievu 
iepriekš bija nodzēries līdz pelītēm, bet 
atgriezies un teica, ka tagad bauda vīnu 
tikai pie pusdienām, lai ir labāka apetīte. Es 
domāju: „Pa, pa, pa! Drīz tu būsi atpakaļ.” 
Tā arī bija. Pienāca Ziemsvētku vakars, un 
viņš neatnāca uz koncertu. Ļoti noskumu 
un domāju: „Kā es tagad viens pats nodzie-
dāšu to daļu, kur koris apklust un tenori 
vien dzied?” Iepriekš balstījos tikai uz viņu, 
bet nu biju palicis viens. Kad gribi no sirds 
Dievu godināt, Viņš palīdz. Es nodziedāju 
pareizi, turklāt tā, ka visa baltā baznīciņa 
skanēja. Vēlāk cilvēki bija prasījuši, kur 
koris dabūjis tik varenu tenoru. Redz, kā  
Dievs pagodinājās.

Pēc iznākšanas no cietuma es atmetu 
visu un sāku pļēgurot. Vēlāk, kad atgriezos, 
vecie draugi aicināja mani, bet teicu, lai 
neaicina. Man ir cits ceļš. Sākumā par mani 
smējās, bet, kad redzēja, ka stingri stāvu 
ticībā, mani cienīja. Arī kolhozā strādāju 
kā priekš sevis. Mani pat pagodināja kādā 
sapulcē, sakot: „Tāds mazs, bet strādā 
kā zirgs.” Kad es atgriezos, mana dzīve 
pilnībā mainījās. Pirms tam biju slims, man 
bija tāda kā krītamā kaite – varēju iet un 
pēkšņi bezspēkā nokrist. Taču es no sirds 
dziedāju un slavēju Dievu, ka esmu Viņa 
īpašums. Tu vari iedomāties, cik brīnišķīgs 
ir Dievs! Sākumā es nodevu Viņam savu 
garīgo pasauli, un pēc tam Viņš dziedināja 
arī manu miesu. Krītamās kaites man vairs 
nebija. 

Kad pirmoreiz mīli, tu mīli no sirds un 
dvēseles un ceri, ka viņa būs tava sieva. 
Vēlāk gan paliec vienaldzīgs, bet tas nav 
pareizi – ir jāmīl visu laiku. Ja kaut kas dzīvē 
notiek greizi, vienmēr vienam otra priekšā 
vajag izlīdzināties, izrunāties un piedot.

Dažreiz man kājas un muskuļi sāp, bet 
es tik un tā eju uz trolejbusu un braucu 
uz Dieva namu, jo vēlos dzirdēt Dieva 
vārdu. Es negribu nākt par velti. Varu jau 
lasīt arī mājās, bet svarīga ir sadraudzība 
un es gribu dzirdēt Dieva vārdu. Ja esi ar 
savu nostāju, tevi ciena un tava ietekme 
ir jūtama. Arī mani māmuļas daudzreiz 
apsveic un sniedz roku – viņas mani ciena. 
Nesen kāpu ārā no trolejbusa, nokritu un 
salauzu kāju. Tad mani ielika ģipsī, un tāpēc 
atteicos no pērmindera kalpošanas, kurā 
biju 40 gadus.

Jēzus draudzē nokļuvu caur mācītāju 
Kalniņu – viņš mani te iesvētīja. Pirms tam 
viņš kalpoja reformātu draudzē, bet tur 
notika dedzināšana un viņu pārcēla. Kādam 
skauda, jo mācītājs Kalniņš spēcīgi runāja, 
pie viņa nāca daudz jauniešu. Atceros, kad 
atbraucu no laukiem, tur bija kādi 100 cilvē-
ki. Komunistu laikā! Mana māsa Lūcija pie 
viņa atgriezās. Viņa neapzināti bija sākusi 
pīties ar burvestībām, bet, kad dzirdēja, ka 
mācītājs saka: „Tas ir grēks,” – apzinājās, 
kur nokļuvusi, un nodeva sevi Dievam.

Mācītājs Kalniņš mani pieņēma, un es 
sāku dzīvot pie viņa. Viņš teica: „Robert, 
tu neesi tik vesels, lai darītu lauku darbus. 
Nāc uz pilsētu!” Droši vien Dievs uzrunāja 
viņa sirdi tā darīt. Man tēvs nebija tik mīļš 
kā mācītājs Kalniņš. Viņš mani arī iekārtoja 
darbā rūpnīcā „VEF”. Tur es nopelnīju savu 
pensiju. Cēlu to pašu, ko pārējie, un viņi brī-
nījās. Lielam motoram pa vidu ielika dzelzs 
stieni, un bija jāceļ. Man bija grūtāk, jo biju 
mazāks, bet tāpat tiku galā. Mani nosauca 
par stipro cilvēku. 

Es 68 gados izdomāju, ka jāmācās 
spēlēt ērģeles. Aizgāju pie pazīstamas 
ērģelnieces, bet viņa saka – nevajag man 
to darīt. Man nebija bērnu, nebija sievas, 
viens pats kā koks, ko es darīšu? Atbildēju: 
„Es esmu svētdienas skolas skolotājs, bet 
notis nepazīstu.” Tad viņa mani pieņēma. 
Gadu es pēc darba nekur negāju, tikai 
mājās mācījos spēlēt sintezatoru. Ja tu būtu 
redzējis, kā mācos, arī teiktu: „Nemokies, 
tu nekad nespēlēsi.” Bet es iemācījos spēlēt 

pat ar abām rokām! Otrajā gadā aizbraucu 
pie viņas mājās, un tur bija arī skolotājas 
māsa, slima. Nošu līdzi nebija, bet apsēdos 
pie klavierēm, un visi vārdi un melodijas 
bija man galvā. Spēlēju un klusām dziedāju. 
Tā slimā sieviete, Ingus Pētersona māte, 
priecājās: „Vai, Dievs ir atsūtījis eņģelīti, kas 
tik smuki spēlē un dzied.” Vēlāk šī sieviete 
nomira. Mūzikas skolotāja toreiz atklāja, 
kāpēc nebija gribējusi mani mācīt: kāda sie-
viete bija nākusi pie viņas, taču neko nebija 
iemācījusies.

Mana mūzikas skolotāja bija ticīga. Kādā 
slimošanas reizē viņu nosūtīja uz rehabili-
tāciju, kur pirms pusdienām viņa pateicās 
Dievam. Uzreiz bija komunistu ziņojums 
darba devējiem – jūsu darbiniece reklamē 
reliģiju. Priekšniecība pajautāja: „Vai jūs 
vajadzēs vest uz trakomāju?” Uz to viņa at
bildēja: „Es jau pati varu aizbraukt.” Viņu 
atlaida. Pēc tam viņa nonāca Torņakalna 
baznīcā, kur sāka strādāt par apkopēju. Vēl 
Latvijas laikā viņa ar izcilību bija kļuvusi par 
diriģenti un ērģelnieci un arī vēlāk baznīcā 
kļuva par ērģelnieci. 

Jēzus draudzē ir visi mani spēka gadi. Es 
kurināju, svētdienās zvanīju, biju pērmin-
deris, sargāju baznīcu. Tagad cilvēki uz 
baznīcu nāk tāpat kā agrāk, vienīgi ceturt-
dienas ir tukšas kā nekad. Mācītāja Kalniņa 
laikā bija koris, varens koris! Tagad, kad ir 
brīva Latvija, varētu nākt vairāk un dziedāt. 

Paldies Dievam par mūsu mācītājiem. 
Bikše dzīvības vārdu runā dvēseliskāk, 
bet Cepurītis filozofiskāk. Ir jau pie visa 
jāpierod – katrs runā citādi. Piemēram, 
kāpēc es aizgāju pie metodistiem par svēt-
dienas skolas skolotāju? Jo mana sieva bija 
iecienījusi, kā runā mācītājs Kalniņš – stipri 
un spēcīgi, bet Bikše runāja mierīgāk. Viņa 
gribēja iet prom, un es gāju līdzi, lai sievu 
pieskatītu, jo viņa bija slima. Pie metodis-
tiem mācītājs man teica, lai eju strādāt ar 
bērniem. Domāju: „Ko? Es?” Bet, ja mācītājs 
saka, ir jāklausa. Beigās es iemīlēju bērnus 
un viņi mani. Bija pat jāprasa lielāka zāle, lai 
visiem būtu vietas. Visu stāstīju no galvas, 
un bērniem tas patika, bija svētki. 

Novēlu visiem lasītājiem turēties pie 
Dieva un lasīt Svētos Rakstus! Dievs arī 
mūsu laikā dara to pašu darbu, par ko 
lasām Bībelē. Ja Kristus ir tavs Kungs un 
Vadonis, tu droši sasniegsi mērķi – būsi pie 
Dieva sirds.
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KRISTĪGĀ 
BAZNĪCA 
LAIKU 
GRIEŽOS
Stāsta sākumu lasiet izdevuma  
„Jēzus Draudzes Dzīve”  
iepriekšējos numuros!

INTERESANTS FAKTS PAR LATVIJU
1922. gada februārī Rīgā notika Latvijas 

evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudžu, 
mācītāju un priekšstāvju 2. Sinode. To 
atklāja ministrs Kviesis – vēlākais Latvijas 
brīvvalsts trešais prezidents. Novēlēdams 
sekmīgu darbu, ministrs izteica cerību, 
ka valsts un Baznīca viena otru atbalstīs: 
valsts, sniegdama Baznīcai materiālo atbal-
stu, un Baznīca valstij – morālo. Valsts un 

Baznīcas kopīgais mērķis ir tautas labklā-
jība. Ja valsts un Baznīca darbosies šādā 
kopīgā garā, tad varam droši cerēt, ka Dievs 
Latviju svētīs. Uz to sapulcētie sajūsmā 
trīsreiz nodziedāja „Dievs, svētī Latviju!”.

Avots:
www.robertsfeldmanis.lv, 26. lekcija  

„Latvijas ev. lut. Baznīcas izveidošanās”

Sholastika un mistika
Viduslaiku zinātne bija enerģiska un 

darbīga. Līdz 11. gadsimtam sabiedrība ap-
mierinājās ar to, ka atkārtoja Baznīcas tēvu 
mācības, bet nu sāka jautāt, ko nozīmē 
viens vai otrs baznīctēvu uzskats. Tagad tos 
mēģināja izskaidrot un pierādīt ar prātu. 
Tā radās sholastika – Baznīcas mācības 
izskaidrošana ar prātu.

Nozīmīgs ir sholastikas tēva Anselma no 
Kenterberijas (ap 1100. g.) slavenais raksts 
„Kāpēc Dievs kļuva cilvēks”, kurā viņš mē-
ģināja pierādīt, kāpēc tā ir noticis. Anselms 
tiek dēvēts par otro Augustīnu. Labi zināmi 
ir arī tādi viduslaiku sholastiķi kā Pēteris 
Abelārs, Bonaventura un Alberts Lielais, 
bet lielākais no visiem ir Akvīnas Toms 
(1226.–1274. g.).

Slavenākais viņa darbs ir „Summa 
Theologica”. Tajā viņš skaidro, ka patiesība 
ir viena, jo Dievs ir patiesība, bet cilvēks to 
var sasniegt divos veidos: ar prātu un ar 
Dieva atklāsmi. Prāts un atklāsme cilvēkam 
saka vienu un to pašu. Nekas nav iedomā-
jams bez pirmcēloņa, un tas var būt tikai 
Dievs, kas ir bezcēloņa cēlonis. Visām kris-
tīgajām mācībām mēs varam atrast prāta 
pamatu. Dieva mūžīgie likumi ir pamatā 
visiem likumiem.

Akvīnas Toms nekad nesaka, ka cilvēks 
var izglābties un saņemt pestīšanu, darot 
labus darbus. Pestīšanu var iegūt ar ticību 
un paļāvību uz Dievu. Tomēr ticība iz pau
žas labos darbos, tie kļūst par ticības mēr-
auklu, jo bez darbiem ticība ir nedzīva.

Vienlaicīgi ar sholastiku viduslaikos 
redzams arī cits virziens – mistika –, kas 
mēģināja Dievam tuvoties svētās jūtās. 
Mistika padziļināja kristīgo dzīvi un dievbi-
jību, uzsvērdama noslēpumainu dvēseles 
savienošanos ar Kristu. Tomēr te radās 
risks no vienkāršā, skaidrā Evaņģēlija 
pamata aizklīst neskaidru jūtu un tukšas 
sajūsmas virpulī.

Viens no slavenākajiem mistiķiem ir 
12. gadsimta reliģiskais ģēnijs Bernārs no 
Klervo (1090.–1153. g.), klostera abats. 
Viņš bija katras netaisnības soģis, vadīja 
otro krusta karu un pazemībā atsacījās no 
visām goda vietām. Viņa novirziena – „sirds 
teoloģijas” – pamatā ir sirsnīga dievbijība. 
Bernāra no Klervo slavenākā atziņa ir: 
„Tik daudz Dievu atzīstam, cik daudz Viņu 
mīlējam.” Viņš sacerējis arī daudz garīgu 
dziesmu, ieskaitot „Ak, galva asiņaina”.

Slaveni mistiķi bija Bertolds no 
Rēgensburgas, meistars Ekharts un Jānis 
Tauers, kuri, sprediķodami tautas valodā, 

Alberts Kviesis
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uz klausītājiem atstāja lielu iespaidu. 
Dažreiz bija sapulcējušies līdz 1000 klau-
sītāju. Tomēr beigās mistika nomaldījās 
panteismā.

Viduslaiku dievkalpojumi
Svarīgākā Baznīcas mācība, ko izveidoja 

sholastika, bija mācība par sakramentiem. 
Tika uzskatīts, ka ar sakramentu palīdzību 
cilvēks var iegūt dievišķu spēku un pestī-
šanu. Sakramenti bija priesteru rokās – tā 
Katoļu baznīca varēja stingri pārvaldīt 
savus piekritējus.

Sākot ar 12. gadsimtu, par sakramen-
tiem atzina septiņus – kristību, firmāciju 
(iesvētīšanu), Svēto Vakarēdienu, grēksūdzi 
(bikti), laulību, priesteru iesvētīšanu (ordi-
nāciju) un pēdējo svaidīšanu. Pēc sholasti-
ķu mācības, šo sakramentu iespaids nebija 
atkarīgs no saņēmēja ticības, bet tikai no to 
izpildīšanas.

Ap 13. gadsimtu tika pieņemta mācī-
ba, ka pēc priestera veiktās svētīšanas 
(konsekrācijas) maize un vīns ir pārvērtu-
šies patiesā Kristus miesā un asinīs. Maizi 
nosauca par hostiju („upura gabals”). Sekas 
bija tādas, ka hostiju sāka pielūgt neatka-
rīgi no dievkalpojuma. 1415. gada koncilā 
par likumu pieņēma to, ka lajiem tiek dota 
tikai hostija, bet ne vīns. Dievkalpojumā 
vienpusīgi tika uzsvērta sakramentālā daļa, 
sprediķošanu lielākoties atstājot mūkiem.

Pēc grēku izsūdzēšanas un nožēlošanas 
(ausu bikts) priesteris lika veikt kādu gan-
darīšanas darbu, piemēram, dot dāvanas 
nabagiem, lūgt, gavēt vai doties svētceļoju-
mā uz kādu svētu vietu. Iecienītas svētce-
ļojumu vietas bija Pētera un Pāvila kaps 
Romā, svētvietas Palestīnā, Sīnaja kalns un 
Jēkaba kaps Spānijā.

Katoļu baznīca mācīja, ka tai ir vara 
mūžīgo sodu pārvērst laicīgā, bet no laicīgā 
soda var atsvabināt pret kādu atlīdzību. 
Tā radās „grēku atlaidas” (lat. v. – indulgen-
tia). Kaut arī Baznīca nekad nav mācījusi, 
ka grēku piedošanu var nopirkt, šī prakse 
sāka izplatīties. Par grēkiem, kas virs zemes 
nav piedoti, dvēselei pēc nāves esot jācieš 

šķīstīšanas ugunī (lat. v. – purgatorius). Šo 
laiku Baznīca varot saīsināt, aizlūdzot par 
mirušo. Tika noteikta arī kāda svētdiena, 
kurā tika aizlūgts par visām dvēselēm, kas 
cieš šķīstītavā.

Baznīcas tika celtas aizvien greznākas, 
dievkalpojumi kļuva aizvien krāšņāki. 
Iespaidu papildināja arī ērģeļu spēle. 
Sākotnēji tā bija Bizantijas ķeizara dāvana 
(757. g.), bet vēlāk ērģeles sāka kuplināt 
dievkalpojumus arī Rietumos. Dažkārt pie-
vienojās arī orķestra mūzika un koris.

Kaut arī daudzos gadījumos viduslai-
ku dievbijība nesaskanēja ar Svētajiem 
Rakstiem, nevar noliegt, ka viduslaiku kris-
tietim ticība bija nopietna un svēta. Katru 
nozīmīgu soli savā dzīvē ticīgais sāka un 
beidza ar lūgšanu; Baznīca un dievkalpo-
jums bija kristiešu dzīves centrā. Ikdienas 
dzīvē ticīgais centās paklausīt Dieva prātam 
un mīlēt savu Kungu Jēzu Kristu.

Viduslaiku baznīcā parādījās svēto kults. 
Katrai gada dienai ir savs svētais, katrai 
profesijai – savs svētais aizbildnis. Augsti 
cienītas un godātas tika ne vien svēto 
personas, bet arī viņu atliekas (relikvijas). 
Sāka pielūgt un mīlēt Kristus māti Mariju, 
un eņģeļa sveicinājums Ave Maria (Lk 1:28) 
kļuva par svarīgu dievkalpojuma daļu. 
Ticīgie lūdza Mariju, lai viņa aizlūdz par 
viņiem savu Dēlu gluži kā kāzās Kānā, jo 
Jēzus taču ievēros ceturto bausli. Radās arī 
„rožu kronis” – lūgšanu virkne ar evaņģēlija 
lasījumiem notikumu secībā, t. s. garīgais 
rožu vainags.

Draudzes dzīve viduslaikos. 
Baznīcas disciplīna

Viduslaiki bija pretstatu pilni – liela 
baudkāre pastāvēja blakus nopietnai 
askēzei un pasaules nicināšanai, savtība 
blakus lielus upurus nesošai pašaizliedzī-
bai un mīlestībai, vieglprātīga zobošanās 
blakus dziļai nopietnībai, māņticība blakus 
dievticībai.

Lai aprobežotu rupjo varu (divkaujas 
u. tml.), Baznīca izdeva likumu par Dieva 
mieru. Saskaņā ar to katru nedēļu no 

trešdienas vakara līdz pirmdienas rītam 
neviens nedrīkstēja nēsāt ieročus un ielais-
ties cīņās.

Lai pasargātu Baznīcu no atkritējiem, 
tika rīkotas ķeceru tiesas (inkvizīcija). 
Tās vairāk bija politiskas nekā Baznīcas 
iestādes. Spānijā vien tika sadedzināts 
ap 32 tūkstošiem cilvēku un aptuveni 
300 tūkstošiem tika uzlikts stingrs sods, ko 
sauca par svētu darbu. Darbojās arī raganu 
tiesas, kas sadedzināja daudz nevainīgu 
cilvēku. 1487. gadā tika pat izdota likumu 
grāmata par to, kā atpazīt burvjus un 
raganas.

Draudzes locekļi, kas kaut ko no 
Baznīcas mācības neatzina par pareizu un 
pretojās, tika ekskomunicēti, t. i., uz laiku 
izslēgti no Baznīcas sabiedrības (mazais 
lāsts), bet tos, kas neatgriezās, sodīja ar 
anatēmu (lielais lāsts), t. i., ne vien izslēdza 
no Baznīcas, bet arī atņēma visas pilsonis-
kās tiesības un īpašumus un viņu kā nego-
dīgu cilvēku drīkstēja pat nogalināt.

Katrā Zaļajā Ceturtdienā par visiem ķe-
ceriem Romā svētsvinīgā kārtā tika izteikti 
briesmīgi lāsti. Tādu lāstu, kas attiecās uz 
veselu pilsētu, apgabalu vai valsti, sauca 
par interdiktu. Šie lāsti bija ass ierocis pā-
vesta rokās, ar kura palīdzību viņš sasnie-
dza savus mērķus, taču ar laiku šī prakse 
arvien vairāk pazaudēja savu nopietnību 
un stingrību. Baznīca atļāva atpirkties ar 
dažādiem ārējiem darbiem – dāvanu doša-
nu, gavēšanu vai svētceļojumiem.

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”
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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)

Rīgas Jēzus ev. lut. draudze 
Reģ. Nr. 90000084191 
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV1050 
Tālr. 67224123, epasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

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 remonta laikā ir slēgta. Paņemtās 
grāmatas var nodot kancelejā.
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!

Lilija Stūre 92 04.02.
Gatis Bikše 88 02.02.
Aina Timermane 84 02.02.
Spodra Kļaviņa 83 22.02.
Malda Menika 82 13.02.
Vija Kalniņa 80 08.02.
Maija Škenderska 55 11.02.
Ilona Apine 50 23.02.
Kristīne Plostniece 45 25.02.
Ilona Tiesniece 40 10.02.
Pauls Balodis 40 18.02.

KRISTĪTI

Imants Lūsis
Arsenijs Mironovs
Emīls Kalniņš
Toms Biezbārdis
Olivers Zunde

LAULĀTI

Edgars Borislavs un Laura Dabare

MŪŽĪBĀ

Māra Andersone 
(22.05.1954.–15.12.2017.)
Ērika Rauska  
(06.09.1929.–11.01.2018.)

2017. GADA DECEMBRA IEŅĒMUMU  
UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (Svētdienas skolai, LEAF, remontam u. c.) 8342
Kolektes 4473
Latvijas fizisko personu ziedojumi 2915
Latvijas juridisko personu ziedojumi 1150
Anonīmi mērķziedojumi 890
Ārvalstu fizisko personu ziedojumi 300
Ziedojumi par kristībām, laulībām 540
Citi ieņēmumi (par telpu īri u. c.) 259
KOPĀ 18869

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki) 3987
Nodokļi  2585
Apkure 910
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2017. gadā) 500
Citi izdevumi 335
Ziedojums „Jaunatnei ar Misiju”, Blīdenes un  
Lubānas draudzei 330
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi 293
Pasta izdevumi 290
Diakonijas izdevumi (no mērķziedojumiem) 288
Palīdzības pabalsti 280
Grāmatas 212
Elektrība 165
Degviela 100
Svētdienas skolas izdevumi (no mērķziedojumiem) 69
Jauniešu darba izdevumi (no mērķziedojumiem) 68
Maināmie paklāji 62
Atkritumu izvešana 57
Sakaru pakalpojumi 39
„Rīgas ūdens” 38
Kancelejas preces 37
„Venden” ūdens 24
Bankas komisija 16
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 10695

mailto:info%40jezusdraudze.lv?subject=
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