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„Kungs, tavā priekšā visas
manas alkas, manas nopūtas
tev nav apslēptas.” (Ps 38:10)
Vai te runā kāds, kuram ir
mazliet skumjš noskaņojums
un kura sirdī ir tikai kādas
sentimentālas alkas, ilgošanās? Īstenība ir cita. Bībelē
pirms minētā teksta mēs
lasām: „Sastindzis es un gauži
satriekts, vaidu – mana sirds
brēc!” (Ps 38:9) Un teikums pēc
tā skan: „Sirds man dauzās,
spēks mani pamet, acu gaisma – arī tā jau prom!” (Ps 38:11)
Šo vārdu autors ir ķēniņš
Dāvids – Dieva aicināts un
mīlēts vīrs, bet arī tāds vīrs,
kas bija piedzīvojis ļoti smagus
un grūtus brīžus. Ķēniņam
Dāvidam bija daudz draugu un
labvēļu, bet arī daudz ienaidnieku. Bieži viņu nodarbināja jautājumi: kā tālāk, kur ir izeja no
lielajām grūtībām, kurās esmu
nonācis? Zīmīgi, ka gandrīz
vienmēr, kad ķēniņš pieredz
smagus brīžus, vispirms viņš
Dieva priekšā izmeklē savu
sirdi, savu dzīvi, jautājot: „Vai
neesmu grēkojis? Varbūt mana

vaina, mans grēks ir sakne tam,
ka esmu nonācis tik sarežģītā, neapskaužamā situācijā?”
Dāvids nevis meklē vainu pie
citiem, bet gan pats nostājas
Dieva priekšā, lai sevi izmeklētu, izsūdzot grēkus. Tā arī
psalmā lasām: „Savā vainā es
atzīstos un trūkstos sava grēka
dēļ.” (Ps 38:19)
Domāju, ir vērtīgi mācīties
no Dāvida. Kad mūs piemeklē
grūtības, bēdas un sarežģījumi,
nemetīsimies tūdaļ vainot citus.
Vispirms rūpīgi izmeklēsim
savu sirdi un dzīvi, vai, darīdami
grēku, neesam devuši iespēju
ļaunajam postītājam ienākt
mūsu dzīves telpā. Viens no
postošākajiem ir augstprātības
grēks, kuram atdevušies daudzi
ir krituši. Gaismas eņģelis krita
tieši tāpēc, ka kļuva augstprātīgs, iedomīgs.
Jā, sevis izmeklēšana un
brīvības iegūšana no grēkiem ir svarīga, tomēr, kā
jau minēju, Dāvidam bija arī

ienaidnieki – tuvāki un tālāki –,
kas darīja visu, lai notriektu
viņu pie zemes. Dāvids saka:
„Izliek cilpas mani vajātāji, un
mani postītāji zīlē man galu –
cauru dienu tie to vien prāto.”
(Ps 38:13) „Bet mani naidnieki
dzīvi un zaļoksni, daudz to, kas
mani netaisni ienīst.” (Ps 38:20)
Tā notiek arī mūsu dzīvē: ir
ne tikai mūsu pašu vaina, kas
grib mūs nospiest un nomākt,
bet arī ārējie ienaidnieki – tuvāki un tālāki –, kam ir savi mērķi.
Ko darīt, kad nāk šādi garīgo
cīņu laiki? Zinām, ka šādos
brīžos nemaz nav viegli.
Dāvids zināja labāko risinājumu laikiem, kad garīgo cīņu
karstums veļ devīto vilni. Viņš
sevi un visu, kas ir viņa dzīve,
uzticēja Dievam. Dāvids labi zināja, ka cīņa ar tiem, kas ar viņu
ir ienaidā, nav cilvēka spēkiem
izcīnāma. Vienīgi svētais Dievs
ar saviem eņģeļu karapulkiem var gūt uzvaru. Dāvids
arvien lūdz un sauc uz Dievu

pēc žēlastības un palīdzības:
„Nepamet mani, Kungs, mans
Dievs, neturies nost no manis!
Steidzies man palīgā, Kungs,
mans glābiņš!” (Ps 38:22–23) Te
dažādu uzbrukumu laikā ir arī
mūsu patvērums un izglābšana.
Vai Dāvids saņēma palīdzību
un izglābšanu, ko sūta Dievs?
Viņš pateicības priekā to pauž
daudzviet: „Taisno glābiņš no
Kunga, tas viņu patvērums posta laikā. Palīdz tiem Kungs un
tos glābj, glābj no ļaundariem
un pestī, jo tie tveras pie viņa.”
(Ps 37:39–40)
Kad jāpastāv garīgu cīņu
laikos, lai Kristus mūs stiprina
ticībā, ka saucam un lūdzam
svēto Dievu steigties mums
palīgā. Viņš ir apsolījis mūs neatstāt un nepamest. Pie tā mēs
arī paliekam un turamies.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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5. oktobrī plkst. 19.00 –
slavēšanas un pielūgsmes vakars.
7. oktobrī plkst. 10.00 –
Pļaujas svētku dievkalpojums.
28. oktobrī pēc dievkalpojuma –
sadraudzība.

Diakonijas
darba sākums Rīgā
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta
sākumā Rīgā attīstījās rūpniecība. Pilsētā
labklājību nodrošināja elektrība, ūdensvads, kanalizācija un gāze. Meklējot darbu
jaunajās rūpnīcās, uz Rīgu plūda daudz
cilvēku no laukiem, un tolaik Rīgā bija ap
500 tūkstošiem iedzīvotāju. Pilsētā bija
skolas, slimnīcas, veikali un ērti satiksmes
līdzekļi. Daži itin ātri uzlaboja savu mantisko stāvokli – viena gada laikā pilsētas
veikalos varēja sapirkt vairāk mantu nekā
laukos vairākos gadu desmitos. Tomēr
daudz bija arī tādu, kas pazaudēja naudu,
veselību, godu, dzīvesprieku un grima
sadzīves viļņos.
„Glābšanas laivas” vadīšanu uzņēmās
mācītājs Oskars Šāberts, nodibinot
Rīgas pilsētas diakoniju. Viņš bija mācījies Tērbatas augstskolā un papildinājis
zināšanas Berlīnē. Tur „pilsētas misiones”
darbību ar dedzīgu sirdi un spēcīgu roku
bija paplašinājis mācītājs Stokers. Viņš
draudžu mācītājiem piebiedroja vīrus, kas
gan nebija studējuši Dieva vārda zinības
augstskolās, bet nāca no dažādiem amatiem – tie bija skolotāji, amatnieki u. c. Daži
no viņiem bija sagatavoti garīgajai darbībai
t. s. brāļu draudzēs. Visiem bija jābūt ticībā
stipriem un drošiem. Viņi kā misionāri tika
nosūtīti katrs uz savu pilsētas iecirkni pie
tiem, kuri grima neticībā – nekristīja un
neiesvētīja bērnus, dzīvoja nelaulāti un
pavisam atrāvušies no Dieva. Viņu bērni
aizgāja noziedzības ceļos.
Būdams praksē, jaunais rīdzinieks šos
Berlīnes misionārus pavadīja pa jumtistabām un pagrabu dzīvokļiem, vadīdams lūgšanu stundas, ģimeņu vakarus,
bērnu dievkalpojumus un tautas sapulces.
Svētdienu rītos viņš klāja galdu un sludināja Dieva vārdu dzērājiem, klaidoņiem un

citiem, kas nāca no lielceļiem un sētmalām.
Oskars Šāberts darbojās arī kopšanas un
glābšanas iestādēs, kur gan mazgāja slimos
un sakropļotos, gan tīrīja grīdas.
Pēc gada Oskars atgriezās dzimtenē,
atvezdams līdzi pilnu pūru derīgu sēklas
graudu – padomu. Kā pie mums tolaik bija
ierasts, viņam bija jāpavada kandidāta gads
lauku draudzē Ropažos. Tur viņš nolēma
nedēļu padzīvot pagasta nabagmājā, līdzi
paciezdams visu, kas tādā vietā jāpacieš.
Latviešu valodā viņš bija iesācējs, bet, cik
spēja, iepriecināja un stiprināja nabaga
dvēseles ar Dieva vārdiem. Viņš kopa arī
nespējniekus miesas vājībās, turklāt pamudināja un mācīja pašus nabagus, kuri vēl
bija spēcīgāki, apkopt vājākos.
Vienā vietā paveiktais atnesa svētību arī
citur. Darbīgais Oskars Šāberts nabagmājā
pieredzēto aprakstīja Rīgas vācu avīzē. Tas
daudzus Vidzemes mācītājus pamudināja
noskaidrot, kāds ir nabagmāju stāvoklis
un kā nabagi tiek apgādāti viņu draudzēs.
Daudzviet trūkumi tika laboti un tika sniegta palīdzība.
Rīgā mācītājs Šāberts sāka strādāt
1894. gadā Ģertrūdes baznīcas vācu draudzē. Šī draudze, ko viņš vadīja iekšmisijas
garā, kļuva par īstu svētnīcu un darbnīcu.
Mīlestībā izpaudās spēcīga ticība. Palīgā
tika saukti dažādi spēki: brīvprātīgi nabagu
kopēji, baznīcas apkalpotāji, biedrība
„Zilais krusts”, bērnu patversme, kristīgas
biedrības jaunekļiem un jaunavām. Lai gan
desmit tūkstošus dvēseļu lielajā draudzē
darba pietika, izrādījās, ka trūkumi un ļaunumi, ko nevar apkarot no kanceles vien, ir
visā pilsētā.
Rīga no tirdzniecības pilsētas bija
kļuvusi par rūpniecības pilsētu. Tika
dibinātas milzu rūpnīcas, kas deva darbu

INTERESANTS FAKTS PAR LATVIJU
Radio Latvijā sāka raidīt 1925. gada 1. novembrī – trīsarpus gadus pēc
tam, kad Londonā darbu sāka pirmā Eiropas radiostacija.
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un peļņu tūkstošiem strādnieku. Tā kā
pilsētā dzīvokļi bija diezgan dārgi, Rīgas
nomalēs tika celti strādnieku ciemi –
Zasulauks, Nordeķi, Iļģuciems u. c. Tajos
bruģēja ielas, atvēra veikalus, daudz krogu
un dzertuvju, taču tie palika bez baznīcām.
Cilvēki ātri atsvešinājās no Dieva vārdiem,
īpaši jaunieši, kas gribēja dzīvot uz savu
roku. Reti kāds spēja turēties pret straumi. Radās sociāldemokrātu kustība. No
austrumiem un rietumiem bija ielidojušas
„sarkanas dzirksteles” – tika veikta aģitācija
un notika streiki.
Mācītājs Šāberts, atzīdams, ka nu ir pēdējā stunda uzcelt „dambjus pret draudošiem viļņiem”, 1898. gadā kopā ar draugiem
izstrādāja statūtus jaunai biedrībai, kas
nodarbotos ar ticības un tikumu kopšanu
luterāņu draudzēs. Tomēr ne gubernators,
ne ministri tos neapstiprināja – Rīgā baznīcu esot diezgan. Tā bija kļūda: drīz pilsētā
iedegās pirmais streiks.
Ja nevarēja nodibināt biedrību, tad
darbība un atbildība bija jāņem uz saviem
pleciem un jāmeklē draugi, kas palīdzētu šo
nastu nest. Pie mācītāja Šāberta ciemojās
Rīgas mācītājs Maksis Brauns, Berlīnes
pilsētas misiones vadītāja galvenais palīgs.
Tika sasaukta maza sapulce, kurā piedalījās
arī sirmais mācītājs Katerfelds no Jelgavas –
varonis ticībā un vadonis mīlestībā.
Viņš apņēmās pirmajam gadam savākt
3000 rubļu. Pirmajā komitejā par vad
motīvu izvēlējās Bībeles vārdus „Meklējiet
pilsētas labumu” (Jer 29:7).
Nosaukums „Pilsētas diakonija”
atgādināja, ka te valda apņēmība kalpot
un kopt. Saukt no ārzemēm izmācītus
darbiniekus bija aizliegts – bija jāmeklē
tādi, kas gatavi atstāt savu amatu un drošu
maizi, lai kalpotu Tam Kungam gluži jaunā
veidā, kur ne darbs, ne maize nebija skaidri
paredzami. Tomēr atradās trīs vīri, kas
līdzšinējo „muitas būdu un tīklus” atstāja,
uzskatot, ka augstāks mērķis ir zvejot Tam
Kungam cilvēkus. Tie bija G. Andersons,
kurš bija darbojies kristīgā jaunekļu biedrībā, skolotājs Pētersens, jau sirms, bet ar
ticībā dedzīgu sirdi, un skolotājs Haruslers,
kas jau bija apstrādājis „ērkšķainu zemi”
cietuma skolā. Šāberts trīs mēnešus visus
apmācīja – iepazīstināja ar iekšmisijas
darbu, nozīmi, vēsturi, nozarēm un īpatnībām Latvijā. Pēc tam visi mācekļi devās uz
Berlīni, lai trīs mēnešus piedalītos pilsētas
misiones darbā.

Rīgas pilsētas diakonija gribēja iet roku
rokā ar Baznīcu. Katrs diakons tika norīkots
uz savu pilsētas iecirkni un tur piebiedrots
kādas draudzes mācītājam. Diakonam
Andersonam tika Maskavas priekšpilsēta ar
Jēzus baznīcu.
Tika sperti pirmie soļi „apmeklēšanas
darbā” – bija jāpārmāca tādi, kas nododas
negoda dzīvei, jāstiprina pēc Dieva izslāpušas dvēseles, jāpārliecinās, vai sūdzības
ir patiesas. Pirmajā gadā diakonam bija
jāuzņemas šādas gaitas: 40 reižu jādodas
pie laulātajiem, kur bija zudis miers, 14 reižu pie pāriem, kas dzīvoja kopā nelaulāti,
52 reizes pie tādiem, kas krituši negodā,
40 reižu pie dzērājiem, 23 reizes pie palaistiem bērniem. Bija arī citi darbi – Bībeles
stundas, apmeklējumi cietumā, dievvārdu
sludināšana atturības biedrībā, apmeklējumi slimnīcās u. c. Kad pagāja pirmais gads,
diakoni saprata, ka darbs ir jāturpina, taču
valdība statūtus nebija apstiprinājusi.
Tad pienāca revolūcijas briesmu dienas.
Revolucionāri visur sasauca sapulces,
izkliedza saukļus „Nost ar Dievu!”, „Nost
ar valdību!”, „Nost ar priekšniekiem!”.
Mazais diakonu pulciņš tik lieliem pretinieku bariem nevarēja atklāti pretdarboties.
Reiz diakons mēģināja strādniekiem, kas
izplūda pa fabrikas vārtiem, izdalīt kādu
kristīgu rakstu, taču viņam visu paku izrāva
no rokām un iemeta ielas dubļos. Tā atlika
tos izplatīt tikai pa mājām – zem četrām
acīm. Šādi tiešām izdevās kādiem jaunekļiem atvērt acis, bet, kur māju durvis tādai
pamācībai aizvērās, tur aizlūgšanas atvēra
debesu logus par labu pieviltajiem un
pavestajiem.
Kad revolūcija bija pārvarēta, izrādījās,
ka ticības dzīve draudzēs ir stipri mazinājusies. Tika uzceltas divas jaunas baznīcas – 1906. gadā Jaunā Ģertrūdes baznīca
un 1910. gadā Krusta baznīca. Pamazām
draudzes atkopās un draudžu locekļi sāka
iesaistīties nabagu apkopšanā, mācīt bērniem dievvārdus un piedalīties „Zilā krusta”
sapulcēs. Pilsētas diakonijas darbība bija
jāpaplašina arī turpmāk. Pirmajiem diakoniem pamazām pievienojās arī citi. Sāka
izdot pat laikrakstu „Ziņas no Rīgas Pilsētas
Diakonijas”, un beidzot 1909. gadā izdevās
iegūt arī likumīgu statūtu apsardzību.

„K

ad revolūcija bija
pārvarēta, izrādījās, ka
ticības dzīve draudzēs ir stipri
mazinājusies. Tika uzceltas
divas baznīcas – 1906. gadā
Jaunā Ģertrūdes baznīca un
1910. gadā Krusta baznīca.”

Irēna Vilberga
Raksts sagatavots,
izmantojot mācītāja B. Billnera darbu
„Pilsētas diakonija Rīgā savā glābšanas un
kalpošanas darbā” (izdots Rīgā 1915. g.)
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Nekaunieties
no Dieva
augļiem
Attiecības un laulība ir ceļš, kuru iet mācāmies visu mūžu.
Kā šo ceļu sākt, jautājām AIGARAM un ELĪZAI SPRIŅĢIEM.
Edgars Gertners

Cik ilgi esat laulībā?
Aigars: Četrus gadus. Kopā esam piecus
gadus, bet pazīstami – visu mūžu.
Elīza: Mēs iepazināmies baznīcā – kopā
gājām svētdienas skolā –, bet par to neko
neatceramies. Pamanījām viens otru tīņa
vecumā jauniešu vakaros.
A: Bijām vienā bariņā. Elīza man jau tad
iekrita acīs, bet viņa bija „ārpus manas
līgas” un nesadūšojos pieiet klāt. Pēc tam
uz Jēzus draudzi vairs nenācu, taču Elīzu
neaizmirsu – laiku pa laikam aplūkoju viņas
profila bildes. Pēc aptuveni septiņiem gadiem satikāmies Vecajā Ģertrūdes baznīcā.
Kā tas notika?
E: Biju aizgājusi uz dievkalpojumu.
A: Es viņu pamanīju un sapratu, ka vajag
parunāt. Man bija arī labs attaisnojums –
rīkoju pasākumu un vajadzēja mūziķi.
Pēc tam viss aizgāja gludi un raiti. Janvārī
sākām draudzēties, septembrī saderinājāmies un jūnijā apprecējāmies.
Kā jums šķiet, vai gads ir īss termiņš
līdz laulībai?
E: Tas ir atkarīgs no cilvēkiem, jo
uz laulību ir jānobriest – abiem. Bieži
vien cilvēki nobriest dažādos laika
posmos. Pavisam noteikti tas, ar ko tu
kopā pavadīsi mūžu, ir otrs svarīgākais
dzīves lēmums, un to nevajag sasteigt.
Protams, nevajag arī ievilkt. Ieteiktu
pāriem nesalīdzināt sevi ar citiem.
Kādas bija jūsu iepazīšanās metodes?
A: Kad bijām saderinājušies, lasījām
grāmatu „Nesatricināmā laulība”.
Par ko ir šī grāmata?
E: Tie ir sāpīgi un smagi jautājumi, par
kuriem nevēlies runāt. Piemēram, no kādas
ģimenes esi, kādus attiecību modeļus esi
pieredzējis, kādās jomās esi ievainots.
Būtībā ir jāatklāj sevi brutālā veidā, cīnoties
ar jautājumu, vai es gribu otram cilvēkam
tik daudz atklāties. Lielā mērā tas sagatavo
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laulībai, jo laulība nozīmē, ka otra cilvēka
priekšā varam teikt: „Šāds es esmu. Vai esi
gatavs mani pieņemt?” Šī grāmata uz to
ved. Iesakām izlasīt gan saderinātiem pāriem, gan tiem, kuri laulībā ir jau 60 gadus.
Šīs tēmas ir tik nopietnas, ka dažkārt
laulātie par tām runā mūža garumā un
pat tad pietrūkst laika. Jūs to darījāt
gadu. Vai bijāt pārliecināti, ka smagie
jautājumi jūs nesalauzīs?
A: Dievs ir pāri visam: ja šis ceļš aprautos, tātad tā būtu lemts. Mums šķita
svarīgi visu izrunāt pirms laulības bez īpaša
iemesla, lai sāpīgās pagātnes problēmas
neparādītos laulības laikā. Tad beigās „jā”
pie altāra ir tam, kāds esi. Pēc laulībām
kļūstat par vienu miesu un atstājat pagātni
pagātnē.
E: Vēl ir svarīgi pieminēt – gan Aigars,
gan es pirms mūsu satikšanās lūdzām
par savu nākamo dzīvesdraugu. Arī
draudzības laikā prasījām Dievam, vai
šis cilvēks ir mans īstais, jo īpaši brīžos,
kad bija kādi sāpīgāki momenti, diskusijas. Man atbilde nāca caur mieru. Bez
Dieva pamudinājuma diez vai mēs būtu
sapratuši, ka esam viens otram. Dievs
mudināja cīnīties ar sevi par otru cilvēku.
Varat neatbildēt, bet vai šīs jums bija
pirmās attiecības?
A: Man pirms tam bija attiecības.
E: Man arī.
Baznīcā ne vienmēr ir daudz jauniešu
un variantu, ar ko draudzēties, un katras attiecības draudzei ir kā uz delnas. Ja
nesanāk, varētu rasties vainas apziņa,
ka esi pārkāpis kādus nerakstītus noteikumus. Kā bija jums?
E: Attiecības, ko iesāku pirms Aigara,
nāca ar sajūtu – jā, te kaut kas varētu
sanākt –, taču vienmēr nonācu līdz pagriezienam, strupceļam. Man tas izpaudās kā
milzīgs, nepārvarams nemiers vai situācija,

kurā, par spīti lielajām jūtām, nevari iet
uz kompromisu. Īpaši baznīcā esot, pēc
šķiršanās sajūta ir ļoti nepatīkama, jo tu
esi kā zem lupas. Papildus vēl spiediens
saistībā ar to, kā es kā kristietis sevi parādu, – varbūt kāds pie manis apgrēcināsies.
Šī vainas apziņa ir jānodod Dievam kā nožēlots grēks, un ir jāparāda, ka vairs neesi tas
vecais cilvēks.
A: Manas iepriekšējās attiecības bija
ar meitenēm ārpus Baznīcas, tāpēc man
nebija īpaša satraukuma par to, ko saka
draudze. Es vienkārši jutu, ka tur nekas
nebūs. Ar mierīgu sirdi attiecības pārtrūka,
un es turpināju gaidīt savu īsto.
Elīza, ko darīt, ja šķiršanās izvēršas
sāpīga?
E: Pirmkārt, jālūdz tam cilvēkam piedošana – vienalga, vai tā, tavuprāt, bija tava
vai otra vaina. Ir svarīgi, ka tas tiek izrunāts
un ir miers. Man palīdz Pāvils ar savu piemēru. Viņš tik daudz grēkoja, bet piedzīvoja
Jēzu. Esmu gatava saderēt, ka sātans Pāvilu
mocīja ar vainas apziņu par pagātni, taču
viņš tai nepakļāvās. Viņa mērķis bija pierādīt, ka viņš ir cits cilvēks. Mums ir jāsmeļas
spēks no šī piemēra, jo Dievs grēku nomazgā un tas ir prom. Ja apkārtējie cilvēki
būs draugi, viņi redzēs pārmaiņas. Kas mēs
esam, lai cits uz citu rādītu ar pirkstu? Uz
citiem ir viegli skatīties, un reizēm pat mēs
viņus uzliekam uz pjedestāla kā ideālus.
Kad viņi kļūdās, tas ievaino ļoti personīgi,
jo šķiet: kā tu tā varēji grēkot? Tad ir svarīgi
izvērtēt savu attieksmi.
Vadot kāzas, esmu secinājis, ka
mūsdienu Eiropā puika par vīrieti kļūst
tad, kad nometas ceļos un lūdz meitenes
roku. Pēc manas pieredzes, pat visdzelžainākie vīrieši tajā brīdī ir jutuši vājumu, sirds trīcēšanu. Aigar, kā tu nonāci
līdz šim lēmumam?
A: Grūti pateikt, kurš bija tas lūzuma

brīdis, jo es no sākuma izdomāju, ka
vēlos Elīzu bildināt, bet pēc tam bija cits,
praktisks, posms, kamēr varēju to izdarīt.
Mūsu attiecības bija kristīgas, un gaidījām
līdz kāzām, tāpēc draudzības turpinājums bija tikai loģisks – apprecēties. Kad
kļūsti par vīru, sāc uzņemties atbildību
ne tikai par savām iegribām, bet arī par
otru cilvēku. Es gribēju būt precēts, tāpēc
spert soli laulības virzienā nebija grūti.
Tavs gadījums ir īpašs – Elīza ir mācītāja meita. Tas var gan nobaidīt, ka
sievastēvam būs pārāk augsti standarti,
vai – gluži pretēji – iedrošināt,
ka topošā sieva ir izaudzināta
krietnā ģimenē. Kā bija tev?
A: Nebiju par to iedomājies.
Esmu uzaudzis kristīgā ģimenē,
un mums ir pazīstami mācītāji,
tāpēc aptuveni zināju, kāda
ir mācītāja ģimene. Necentos
būt samākslots, jo zināju – ja
būšu īstais, mani pieņems.
Galvenais – ko domā Elīza. Pirms
bildināšanas lūdzu Edgara un
Ivetas svētību. Kad viņi pateica
„jā”, bija skaidrs, ka viss būs
kārtībā.
Vai bija sarunas, ko Aigars nedzirdēja? Ar tēti, brāli?
E: Brālim bija diezgan vienalga, ar ko
precos. Papus ļoti dzīvoja man līdzi un, vēl
pirms sāku draudzēties ar puišiem, teica:
„Elīza, tu izvēlēsies, ar ko dzīvosi kopā visu
mūžu. Ja pateiksi „papiņ, šis ir īstais”, es
viņu pieņemšu.” Vēl viņš teica: „Kad vedīšu
tevi pie altāra, ja tu pēkšņi izdomā, ka tā
nav pareizā izvēle, paspied man stiprāk
roku un es vedīšu tevi atpakaļ.” Papus ļoti
pieņēma Aigaru un ir iemīlējis kā savu dēlu.
Par kristiešiem mēdz ķiķināt, ka pēc
laulībām viņiem ir grūti, jo viņi nav pieraduši dzīvot patstāvīgi. Kā bija jums?
E: Mūs brīdināja, ka būs grūti, kamēr
pierīvēsimies. Pirmais gads esot visgrūtākais – katru dienu gribēšot šķirties.
A: Pēc tam pirmie divi gadi ir tie grūtākie, nu jau pirmie trīs un četri – vēl aizvien
kāds to saka. Mums ļoti palīdzēja tā grāmata, ko lasījām, bet, runājot par praktiskām
lietām, mums palīdzēja medusmēnesis.
Tur mēs sākām pierīvēties, un, atbraucot
mājās, bijām uz viļņa.
E: Mums gāja ļoti gludi, un bija tiešām patīkami, ka varam būt kopā. Pēc
vakariņām nebija jāatvadās, naktī varēja
piespiest pie otra nosalušo kāju un sasildīt.
Visi jaunie sākumi bija kā piedzīvojums, un
vēl arvien tā notiek. Mums nebija cīņas –
esmu pieradis darīt tā un tev arī tā jādara.
A: Svarīgi, ka bijām prom no radiem.
Katrai ģimenei ir savas tradīcijas; ja mēs
dzīvotu pie vieniem vai otriem, tad vecāki,

labu gribot, kaut ko uzspiestu. Mums bija
iespēja domāt un veidot pašiem savas
tradīcijas.
Ir teiciens, ka pēc laulībām nekas
nemainās, bet mainās pilnīgi viss. Kā
bija jums?
A: Sākumā nepratu to nodefinēt, bet, laikam ejot, sapratu: mīlestība un cieņa pret
mani kā vīru ir kaut kas tāds, ko var piedzīvot tikai laulībā. Man nav jāiet pasaulē sevi
pierādīt, uzmetot trakāko salto vai braucot
ar krutāko mašīnu, bet cieņa ir manā ģimenes lokā, un tas veido mani kā cilvēku.

„M

an atbilde nāca
caur mieru. Bez
Dieva pamudinājuma
diez vai mēs būtu
sapratuši, ka esam
viens otram.”
E: Patiesībā tajā gadā pirms kāzām
Aigaru iepazinu ļoti maz, kaut šķita, ka
pazīstu viņu ļoti labi. Tāpēc ir svarīgi, ka
Dievs saka: šis ir īstais. Laulībā ir tik daudz
situāciju, kurās ieraugu, ka Aigara izturēšanās un mīlestība tieši man ir tik piemērota.
Pirms laulībām to nevarēju paredzēt. Dievs
redz, kas Aigaram ir vajadzīgs, un man caur
lūgšanām palīdz to ieraudzīt un piepildīt,
un otrādi. Šis brīnišķīgais trijstūris vijas
cauri visam.
Bībelē sacīts, ka sievai jāseko vīram.
Kāpēc ejat nevis uz Veco Ģertrūdi, bet
Jēzus draudzi, kur izaugusi Elīza?
A: Sākumā Elīza pameta savu kalpoš anu

Jēzus draudzē un nāca pie manis uz
Ģertrūdi. Tur pavadījām vairāk nekā gadu,
bet kaut kā mums neizdevās tur iesakņoties. Domājām – kur iet? Jēzus draudze
man vienmēr ir patikusi, tā ceļš pašķīrās
uz šejieni.
E: Nebija viegli atvadīties, un nebija
viegli atnākt atpakaļ. Šķita, ka cilvēki nosodīs un domās, ka es Aigaru esmu atvilkusi
atpakaļ, taču tā nebija. Sievai ar bijību
jāseko vīram, bet vīram sieva jāmīl. Daudzi
iebilst pret šo Bībeles modeli, jo domā, ka
sievas tiek apdalītas, bet šis modelis sakņojas dziļi tajā, kādi esam radīti. Sieviete
nav radīta uzņemties atbildību – viņai tas
sanāk, viņa var to darīt, bet viņa nav tam
radīta. Agri vai vēlu tas sāk smacēt, ja
sieviete ir galvenā ģimenes kopā turētāja. Tas ir viens no mīlestības veidiem, ja
vīrs pasaka: es tevi turu, sargāju, tev nav
jāuzņemas atbildība par ģimeni. Sātans
vēlas to pavērst tā, ka vīrs vēlas nospiest
sievu zem papēža, bet tā nav. Pakļauties
vīram ne vienmēr ir viegli, bet atcerēsimies, ka Dievs atbildību par ģimeni prasīs
vīram. Ja vīrs no sirds mīl savu sievu, viņam
rūpēs sievas intereses. Jo vairāk ļaujies
Dieva principam „ja kritīsim, tad kopā, ja
celsimies, tad kopā”, jo vairāk tas sievietē
audzina sievišķību un vīrietī vīrišķību. Mēs
kopā kļūstam par brīnišķīgu komandu.
Vēlos iedrošināt – iesaistiet attiecībās
Dievu. Cilvēcīgi mēs varam izdarīt vienu,
bet Dievs var pielikt klāt daudz ko vairāk.
Reizēm ir kauns teikt, ka mums ar Aigaru
nav problēmu, kā tas ir citiem. Kādam tas
var būt arī par apgrēcību, taču es to redzu
kā mūsu lūgšanu augļus. Labais parāda, kāda var būt dzīve ar Dievu. Tad nav jātēlo vai
jācenšas kaut ko pierādīt. Lūdziet Dieva
vadību, ejiet cauri arī grūtajiem brīžiem un
nekaunieties par augļiem!
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Tas Kungs ir mans gans, man
netrūks nenieka. Viņš man
liek ganīties zāļainās ganībās.
Viņš mani vada pie skaidra
ūdens. Viņš atspirdzina manu
dvēseli un ved mani pa taisnības
ceļiem Sava Vārda dēļ. (Ps 23:1–3)
Laiku no piektdienas, 7. septembra,
pievakares, līdz svētdienas, 9. septembra,
pēcpusdienai mūsu draudzes diakonijas
kalpotāji pavadīja gadskārtējās rekolekcijās. Šogad tās notika Burtniekos.
Burtnieku baznīcas mācītājmuižā mūs
laipni uzņēma Burtnieku draudzes mācītājs
Aldis Kalcenavs un viņa kundze Dace, kura
mums gatavoja ļoti garšīgas maltītes.
Burtnieku baznīca un mācītājmuiža
atrodas ļoti skaistā, rūpīgi koptā vietā.
Rīta un vakara svētbrīži notika baznīcā,
kas šovasar svinēja atjaunošanas 30. gadadienu, un visus šos gadus draudzes
dzīvi ir vadījis mācītājs Aldis Kalcenavs.
Svētdienas rītā mēs piedalījāmies draudzes
dievkalpojumā.
Mūsu diakonijas vadītājas Jolanta un
Ilze rekolekcijām bija sagatavojušas ļoti
bagātīgu pasākumu programmu. Centrālais
pasākums bija mācītāja Kalcenava lekcija
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par tēmu „pateicība”. Lektors mums atgādināja Vecās un Jaunās Derības vietas, kurās
ir runa par pateicību, pateicības upuri un
aizmirstu pateicību. Arī Jēzus pateicās
Dievam („Mūsu Kungs Jēzus Kristus ..
ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to
saviem mācekļiem..”), taču cilvēki ne vienmēr pateicas Dievam par visu, ko Dievs šajā
pasaulē radījis. Cilvēki ātri pierod pie visa,
ko Dievs devis, uztver to kā pašsaprotamu
un aizmirst Dievam pateikties. Secinājām,
ka mums ir jābūt pateicīgiem par to, ka
drīkstam būt Jēzus mācekļi, no kura mēs
mācāmies ne tikai ticēt, bet arī kalpot.
Vēl rekolekciju laikā notika interesants
un jautrs konkurss „Latvijai 100”. Tikām
sadalīti trīs komandās, un 20 minūšu laikā
bija jāatzīmē pareizās atbildes uz 100 jautājumiem par Latvijas vēsturi, dabu, ģeogrāfiju un personībām. Labākais rezultāts bija
78 punkti.

Sestdienas pēcpusdienā devāmies
ekskursijā „Pārsteigums”; izrādījās – uz
Rūjienas saldējuma fabriku. Laipna gide
mums pastāstīja par fabrikas vēsturi,
videofilmā redzējām, kā top saldējums, un
beigās varējām mieloties ar septiņu veidu
saldējumu.
Svētdien pēc dievkalpojuma aizbraucām
uz Burtnieku ezera pludmali. Ezera piekraste platā joslā ir ļoti aizaugusi, un bija grūti
atrast tīru piekļuvi ūdenim, taču ūdens ezerā bija silts – varējām izbradāties pēc sirds
patikas. Kas bija paņēmis līdzi peldkostīmu,
arī izpeldējās.
Burtnieku ezera ūdens atspirdzināti, garīgi un emocionāli bagātinājušies, pateicībā
Dievam par labajiem laika apstākļiem un
visu šajās dienās piedzīvoto mēs priecīgi
devāmies mājup.
Dzintra Amata

Baznīca laiku griežos

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

Reformācijas laikmets
(1517.–1555. g.)
Turpinājums par Mārtiņu Luteru
(1483.–1546. g.)
Pēc 95 tēžu uzrakstīšanas 1517. gada
31. oktobrī Luters bija kļuvis par vācu
tautas varoni. Viņu slavēja par to, ka viņam
bijusi drosme uzstāties pret nebūšanām
Baznīcā. Arhibīskaps Alberts bija sašutis,
kad no Johana Tecela uzzināja, ka ļaudis atlaidu zīmes vairs nepērk tik daudz kā agrāk.
Tecels arī uzrakstīja pret Luteru vērstas
tēzes, aizstāvot atlaidas. Par to viņš ieguva
teoloģijas doktora grādu. Vitenbergas studenti viņa tēzes esot sadedzinājuši.
Pāvests sākumā šo mūku „strīdu” nemaz neievēroja, bet dominikāņi, kas Tecela
personā jutās apvainoti, iesniedza pāvestam sūdzību par Luteru kā ķeceri. Kā atbildi
Luters aizsūtīja pāvestam savas tēzes kopā
ar paskaidrojumu. Viņš pāvestam uzticējās
un domāja, ka aizstāv arī viņa pārliecību,
taču pāvests Luteram pavēlēja 60 dienu
laikā ierasties Romā un personiski aizstāvēties. No tā viņu pasargāja Saksijas kūrfirsts
Frīdrihs Gudrais, viens no tā laika varenākajiem Vācijas firstiem, kurš Luteru ļoti
cienīja. Viņš izgādāja, ka Luteru uzklausa
Vācijā, Augsburgā.
Augsburga (1518. g.)
Luteram bija jāierodas pie pāvesta
vietnieka Kajetāna uz pratināšanu. Tika
prasīts, lai viņš uz vietas atsauc savas
tēzes un citus rakstus. Luters norādīja
uz Bībeli un teica, ka atsauks vien tad, ja
viņam ar Svētajiem Rakstiem tiks pierādīts, ka viņš ir maldījies. Beigās Kajetāns
iesaucās: „Ej un nerādies man acīs, kamēr
neesi gatavs visu atsaukt!” Luters paslepus atstāja Augsburgu un aizbēga uz
Vitenbergu. Kajetāns pieprasīja, lai Luters
tiktu nosūtīts uz Romu, bet kūrfirsts šo
prasību noraidīja. Tad pāvests nosūtīja uz
Vāciju savu sūtni Karlu fon Milticu. Milticam
ar labu izdevās panākt, ka Luters apsolījās klusēt, ja to darīs arī viņa pretinieki.
Leipcigas disputs (1519. g.)
Luters norunu ar Milticu stingri ievēroja,
bet viņa pretinieki to nedarīja. Profesors

Johans Eks bija sarakstījis pretrakstu Lu
tera tēzēm un aicināja viņu uz disputu.
Luters piekrita un devās uz Leipcigu.
Disputā Luters paziņoja, ka cilvēka
pestīšanā nav nepieciešama pāvesta līdzdalība. Viņš pierādīja arī to, ka
pāvesti un koncili ir bijuši pretrunīgi,
reizēm maldījušies. Vienīgā autoritāte
ir Svētie Raksti. Eks par to saskaitās.
Disputs beidzās, un abas puses piešķīra uzvaru sev. Eks steidzās uz Romu un
apsūdzēja Luteru ķecerībā. Attiecībās ar
katoļu Baznīcu bija iestājies lūzums.
Lutera raksti
Lai pamatotu savus uzskatus, Luters sarakstīja vairākus rakstus, piemēram, „Vācu
tautas dižciltīgajiem par kristīgās stājas
uzlabošanu”, „Baznīca Bābeles gūstā”, „Par
kristīga cilvēka brīvību”. Pirmajā no tiem
viņš aicina atkal celt godā Evaņģēliju un likt
to citu (pāvesta) rīkojumu vietā. Otrajā viņš
prasa veikt Baznīcas reformas: dievkalpojumos latīņu valodas vietā lietot vācu (tautas)
valodu, atmest relikviju pielūgšanu, atļaut
priesteriem precēties, Svētajā Vakarēdienā
arī draudzes locekļiem pasniegt gan
maizi, gan vīnu utt. Trešajā rakstā Luters
skaidro: „Nevis labi darbi veido labu
cilvēku, bet labs un dievbijīgs cilvēks dara
labus darbus.”
Saišu saraušana ar katoļu Baznīcu
1520. gada jūnijā pāvests Leons X izsludināja lāstu bullu pret Luteru. Bullā pāvests
Luteram un viņa piekritējiem piedraudēja
ar lāstiem, ja Luters neatsauks savu mācību. Viņš arī pavēlēja savākt un sadedzināt visus Lutera rakstus. Ja pēc 60 dienām Luters savus rakstus nebūs atsaucis,
viņš nogādājams Romā kā ķeceris.
Luters par to sevišķi neuztraucās.
Viņš rakstīja: „..lai notiek Dieva prāts.
Es jūtos tik svēta pārbaudījuma necienīgs. Tagad es jūtos daudz brīvāk,
jo esmu sapratis, kas ir pāvests..”
Kad Luteram pienāca ziņa, ka Ķelnē,
Maincā un citviet viņa rakstus likts
sadedzināt, viņš izšķīrās par pretdarbību. 1520. gada 10. decembrī pie
Vitenbergas pilsētas vārtiem liela ļaužu pulka klātbūtnē Luters sadedzināja
pāvesta bullu. Līdz ar to viņš sarāva
saites ar pāvestu un katoļu Baznīcu.

Vormsas reihstāgs (1521. g.)
Pāvests atbildēja ar jaunu bullu,
kurā viņš Luteru pasludināja par ķeceri. Pēc tāda sprieduma, protams, bija
jānotiek tiesāšanai un sodīšanai, taču
Lutera zemes valdnieks nedomāja to
pieļaut. Viņš panāca Lutera lietas izmeklēšanu Vācijā, Vormsas reihstāgā.
1521. gada 2. aprīlī Luters atstāja
Vitenbergu un devās uz Vormsu. Viņa
brauciens izvērtās par triumfu. Pilsētās un
ciemos, kur viņš brauca cauri, zvanīja baznīcu zvani un lieli ļaužu pulki nāca apbrīnot
vīru, kuram netrūka drosmes uzstāties pret
pašu vareno pāvestu un katoļu Baznīcu.
17. aprīlī reihstāga sēžu zālē uz galda bija
salikti Lutera raksti un viņam jautāja, vai
viņš tos ir sarakstījis. Luters atbildēja:
„Jā!” Pēc tam Luteram jautāja, vai viņš ir
ar mieru tos atsaukt. Atbildei Luters lūdza
apdomāšanās laiku, un ķeizars atļāva apdomāties vienu dienu.
Otrā dienā Luteram uzdeva tos pašus
jautājumus. Viņš atbildēja garākā runā.
Dažas grāmatas ir tīrs un skaidrs Dieva
vārds; tās viņš negribēja atsaukt – pat viņa
pretinieki tur neesot atraduši nekā piedauzīga. Dažas grāmatas viņš ir rakstījis par
atsevišķām personām; ja tajās ir kādi apvainojumi, viņš bija ar mieru tos ņemt atpakaļ.
Citās viņš ir uzstājies pret pāvesta nekristīgo izturēšanos un katoļu Baznīcas maldu
mācībām; tās viņš nebija ar mieru atsaukt.
Pēc īsas apspriedes tika prasīta īsa un
noteikta atbilde. Luters atbildēja ar savu
vēsturisko runu: „Tā kā jūsu ķeizariskā
augstība prasa noteiktu atbildi, tad es tādu
došu, kam nebūs ne ragu, ne zobu: esmu ar
mieru visu atsaukt tad, ja mani pārliecinās
ar Svēto Rakstu liecībām vai skaidriem prāta spriedumiem, jo es neticu ne pāvestam,
ne konciliem. Ir skaidri redzams, ka tie bieži
ir maldījušies un runājuši sev pretī. Tāpēc
es nevaru un negribu to atsaukt, jo nav
ieteicams kaut ko darīt pret sirdsapziņu.
Še es stāvu. Citādi nevaru. Dievs lai man
palīdz! Āmen.”
Luteru izveda no zāles. Reihstāgs pieņēma lēmumu, kas pazīstams kā „Vormsas
edikts”. Tā saturs īsumā bija šāds: „Pavēlam
pēc 20 dienām Mārtiņam Luteram nedot
mājvietu, ēdienu, dzērienu un nekādā veidā
nepalīdzēt. Ja sastapts, sagūstīt un nodot
valdībai. Viņa grāmatas jāiznīcina.”
Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus
Draudzes Dzīve” nākamajos numuros!
Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti:
K. Freidenfelds „Kristīgās baznīcas vēsture”,
E. Lange „Baznīcas vēsture”

7

Reizēm, kad esi nonācis tumsā, tev liekas,
ka esi aprakts. Īstenībā tu esi iestādīts.
Kristīne Keina

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
Mācītāju 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. 18.00
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Kora mēģinājumi
ceturtdienās plkst. 19.30 (pēc nedēļas
dievkalpojuma)
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

2018. GADA AUGUSTA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Kolektes
Mērķziedojumi (remontam, diakonijai u. c.)
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Latvijas juridisko personu ziedojumi
Anonīmi mērķziedojumi
KOPĀ
Izdevumi, EUR:
Nometne
Algas (8 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2018. gadā)
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Remonta materiāli
Palīdzības pabalsti
Elektrība
Degviela
Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude
Atkritumu izvešana
Maināmie paklāji
„Rīgas ūdens”
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
Bankas komisija
Izdevumi par datoru
Apsardzes firmas pakalpojumi
Reprezentācijas izdevumi
KOPĀ

2641
2335
1670
440
300
116
7502
6714
3420
2505
639
150
150
140
100
100
90
60
48
45
39
25
24
20
10
3
14282

SIRSNĪGI SVEICAM!
Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Ērika Martinsone
Vizma Helēna Ozolniece
Maija Frīdberga
Līvija Ruppeks-Rupeika
Aija Bārda
Alvis Lapsa
Ināra Sazonova

KRISTĪTI
Aleksandra Pētersone
Loreta Kricka

LAULĀTI
Didzis Pētersons un Indra
Muceniece
Roberts Škapars un Marta
Grīnberga
Ēriks Diržininks un Laine Kupča
Oskars Zunde un Aija Kucina

LAULĪBAS IESVĒTE
Mārtiņš un Sandra Nāgeļi

MŪŽĪBĀ
Mārtiņš Kļaviņš

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 dievkalpojumu un draudzes
pasākumu laikā.

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 istaba
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)
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