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„Uz farizeju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, Viņš tiem
atbildēja: „Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs
arī sacīt: redzi, še viņa ir vai tur, – jo, redziet, Dieva valstība ir
jūsu vidū.”” (Lk 17:20–21)

Kamēr cilvēka dzīvē viss rit
mierīgi un saprotami, cilvēks ir
priecīgs pats noteikt savu gaitu,
savu ceļu, bet, kad iestājas
grūts posms vai pārbaudījumi,
tad ikviens meklē palīdzību.
Laikiem cauri jūdu tauta ir gaidījusi savu Glābēju, savu Pestītāju, kas to ievedīs labākā dzīvē.
Īpaši skaļi šīs ilgas izpaudās
okupācijas un izsūtīšanas laikos, kad cilvēki bija nospiesti un
bezpalīdzīgi. Arī farizeji šo jautājumu uzdeva laikā, kad Israēlu bija okupējusi Roma.
Vai ar mūsu dzīvi nav tāpat?
Mēs noteikti esam pieraduši
dzīves neskaidrības un jautājumus risināt paši, bet ko darīt,
kad ar pašu spēkiem nepietiek?
Tad mums vienmēr ir kāds rezerves plāns. Kā jūdi gaida uz
Mesiju, tā mēs gaidām uz kādu
izpalīdzīgu kolēģi, radu vai
draugu. Draudzē varbūt ceram
uz padomi vai garīdznieku. Mēs
ceram, ka nāks kāds, kurš sakārtos, pabaros, uzklausīs un
piepildīs visas vēlmes. Bet Kristus atbild, ka „Dieva valstība
nenāks ārīgi redzamā veidā.
Nevarēs arī sacīt: redzi, še viņa
ir vai tur, – jo, redziet, Dieva

valstība ir jūsu vidū.”
Cilvēkiem pašiem patīk izdomāt sev vēlamo palīdzības veidu, un tādu viņi to arī gaida, bet
Kristus saka: tā nenāks tā, kā
mēs to mēdzam iztēloties. Arī
jūdiem bija nepareizs priekšstats par to, kādam jābūt Glābējam, tāpēc īsto Glābēju viņi
palaida garām.
Patiešām, Jēzus Kristus ir
gaidītais Glābējs un Dieva valstība mūsu vidū, un Viņš jau ir
atnācis. Viņš ir klāt katra ticīga
cilvēka dzīvē un vēl vairāk pats
savas draudzes vidū līdz pat pasaules galam. Kā tad ir iespējams, ka mēs gaidām uz kādu
citu, kurš glābs, risinās un uzklausīs? Vai nav tā, ka mēs tik
bieži neticam Kristus palīdzībai,
ka drīzāk paļaujamies uz cilvēkiem un cilvēcisku risinājumu?
Ja tā, tad Dievs par to saka skarbus vārdus: „Nolādēts ir, kas
paļaujas uz cilvēkiem un tur
miesu par savu atbalstu un
elkoni un kura sirds atkāpjas
no Tā Kunga!” (Jer 17:5)
Kādēļ tik skarbi vārdi? Bībelē
teikts, ka esam atkrituši no ticības Dievam, ja mūsu izvēles un
paļāvība vairs nav vērsti uz

Viņu, bet gan uz cilvēkiem. Iespējams, mēs iebildīsim, ka ir
taču arī labi cilvēki ar labām,
noderīgām un svētīgām domām, tomēr kas gan ir kāda
cilvēka domas iepretim Dieva
domām? „Jo Manas domas nav
jūsu domas, un jūsu ceļi nav
Mani ceļi,” saka Tas Kungs. „Cik
augstākas debesis ir pār zemi,
tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu
ceļiem un Manas domas pār
jūsu domām..” (Jes 55:8–9)
Cilvēka nolādētība izpaužas
kā novēršanās no Dieva, kad
cilvēks uz sevi un līdzcilvēkiem
sāk paļauties vairāk nekā uz Radītāju, tāpēc tāds cilvēks ir nošķirts no patiesā spēka avota –
Dieva. Līdz ar to no šāda cilvēka
arī neviens cits nekādu labumu
negūs, jo viņā nav patiesā spēka avota. Šis avots ir atrodams
tikai vienā vietā: „Jo pie Tevis ir
dzīvības avots, un Tavā gaismā
mēs redzam gaismu. Izplet
Savu žēlastību pār tiem, kas
Tevi pazīst, un savu taisnību pār
tiem, kam skaidra sirds!”
(Ps 36:10–11)
Savukārt pretējais stāvoklis,
uz kuru Dievs mūs aicina, ir
šāds: „Bet svētīgs ir, kas

paļaujas uz To Kungu un kura
cerība ir Tas Kungs! Tas ir kā
koks, kas stādīts pie ūdens un
kas rieš savas saknes jo tuvu
upei, tas nebīstas karstuma, tā
lapas paliek zaļas. Arī sausā
gadā tas nebīstas, tas nemitīgi
nes savus augļus.” (Jer 17:7–8)
Mīļie draugi, Dieva valstība ir
atnākusi ar Kristus nonākšanu
pie cilvēkiem, tomēr viss iepriekš apspriestais norāda uz
nopietnu iespējamību, ka cilvēks to var arī nesatvert un dzīvot tā, it kā viņa glābšana vēl
nebūtu atnākusi. Jauns sākums
ir tajā brīdī, kad Dievs garīgi mirušu un nolādētu cilvēku pārveido par dzīvu un ticīgu cilvēku, kurš cerību liek uz To, kam ir
dota visa vara debesīs un virs
zemes. Mūsu ilgu un cerību piepildījums, mūsu palīdzība,
mūsu glābējs nenāks ārēji redzamā veidā, jo šis Valdnieks
jau ir mūsu vidū.
Sāksim šo jauno mācību
gadu un aktīvo darba sezonu
paļāvībā uz to Kungu, lai mēs
pieredzētu apsolīto svētību un
būtu kā tādi koki, kas nes daudz
augļu pat sausā laikā!
Evaņģēlists Jāzeps Bikše
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Vārdu savienojums BIJA LAIVĀ Bībelē
minēts 2 reizes, bet IEKĀPA LAIVĀ –
12 reizes.
Vārds LAIVA dažādos locījumos minēts
45 reizes.

3. septembrī plkst. 18.30 –
sākas Svētdienas skola
25. septembrī plkst. 18.30 –
sākas iesvētes mācība

Mēneša lozungs
„Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu?” (Mt 16:26)

Vai esi sajutis, ka kopā
ar tevi laivā ir Jēzus?
Ieva Barone
Protams, daudzkārt esmu sajutusi, ka ar
mani kopā ir Jēzus. Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka Viņš vienmēr ir līdzās un mūs
nepamet. Drīzāk jautājums ir tāds, vai mēs
paši reizēm Jēzu nepametam. Ja sajūtam,
ka Jēzus blakus nav, tas varētu nozīmēt, ka
paši no Viņa esam aizgājuši. Tomēr nevajadzētu arī balstīties tikai uz sajūtām. Jēzus
klātbūtne atver acis, lai mēs redzētu situācijas Gara acīm, redzētu to, kā Dievs māca
un rūpējas. Viņa klātbūtne palīdz rīkoties
citādi – ne tā, kā pasaule parasti atbildētu
uz dažādām problēmām.
Kristīne Martukāne
Jēzus klātbūtni un vadību savā dzīvē sajūtu pastāvīgi – arī tad, kad neesmu to
meklējusi un pat savā ziņā esmu no Jēzus
attālinājusies. Viņš mani nekad nav pametis un ir sargājis un vadījis.
Viens no šādiem piemēriem ir brauciens
uz draudzes nometni. Likās, ka tas ir vienkārši, bet katrā solī bija tik daudz šķēršļu,
ka vienubrīd raudāju, jo likās, ka no šī pasākuma būs jāatsakās. Pēdējā brīdī vīram tika
uzticēti divi darbi, tāpēc viņš nevarēja mūs
pirmdien aizvest, taču arī šo jautājumu
Jēzus negaidītā veidā palīdzēja sakārtot.
Bībelē ir daudz piemēru tam, kā Dievs it
kā bezizejas situācijās dod pārsteidzošus
risinājumus. Bībeles stāsts par Israēla tautas iziešanu no Ēģiptes mums uzskatāmi
māca paļauties uz Dievu līdz pēdējam sīkumam.
Manā darbā liela nozīme ir inovatīvam
piesitienam, kas gadu gaitā ir iemācījis lietas un notikumus grozīt un arvien atrast
jaunu rakursu. To ir īpaši labi atcerēties tad,
kad nav sanācis gluži, kā cerēts. Mēs, cilvēki, esam ļoti vērsti uz SEVI, taču Dieva plāns
ir pilnīgi atšķirīgs no manām gaidām. Piemēram, es aizeju uz Bībeles grupu, bet tajā
nekas mani neuzrunā. Ar vilšanos nodomā-
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ju, ka tas bijis velti iztērēts laiks, bet tad
Dievs iedod atziņu: tu tur biji nevis tādēļ, lai
kaut ko gūtu, bet tādēļ, lai kādam ko dotu.
Tas ir tik brīnišķīgi, ka rūgtums pazūd un tā
vietā atnāk prieks!
Viena no labākajām atziņām šajā nometnē bija Ģirta Prāmnieka lekcijā teiktais, ka
Jēzus ir Kapteinis. Kapteinis, kurš rāda ceļu
un vada. Savukārt es savā laivā esmu stūrmanis, kurš visu dara pats, bet klausa sava
Kapteiņa aicinājumam.
Viesturs Knopkens
To, ka Dievs vada manu dzīvi, es izjūtu
gandrīz katru dienu. Viens no maniem mīļākajiem sludinātājiem Kriss Valotons (Kris
Vallotton) ir teicis: „Dievs uz mums runā ik
dienas – caur cilvēkiem, notikumiem, finansēm, luksofora gaismām... gandrīz jebko.
Mums tikai ir jāmāk to saklausīt.” Un tad nu
es cenšos to darīt.
Bija kāds posms manā dzīvē, kad finansiāli gāja diezgan grūti, bet Dievs man ļoti
daudz reižu apliecināja, ka Viņš gādā arī par
manām finansēm. Viens no, manuprāt, neparastākajiem veidiem, kā tas notika, bija
saistīts ar pirkumu čekiem. Gandrīz katrā
iepirkšanās reizē summa bija „zīmīga” –
7,77 €, 19,87 € (esmu dzimis 1987. gadā),
12,34 € un citas. To, protams, var uzskatīt
par sagadīšanos vai pat māņticību, bet es
ticu, ka Dievs man tā apliecināja, ka Viņš
vada gan mani, gan manas finanses. Piebildīšu, ka esmu „desmitās tiesas praktizētājs” un daudzreiz arī pēc tās došanas
esmu saņēmis dažādas finansiālas svētības.
Nometnē mani uzrunāja Ģirta Prāmnieka lekcijas. Galvenā doma, ko no tām paņēmu līdzi: Dievs vēlas, lai mēs arī atpūšamies, nevis visu laiku tikai strādājam.
Pirmkārt jau tas ir mūsu pašu labā, nevis
kādas grūti saprotamas Dieva iegribas dēļ.

„Tas Kungs nāk kā varonis, kā karavīrs Viņš uzsāk kara gaitu, Viņš liek atskanēt
kara saucienam, Viņš nostājas kā varonis pret Saviem ienaidniekiem.” (Jes 42:13)
Varonis ir cilvēks, kam citi vēlas līdzināties. Bērniem pirmie varoņi bieži ir viņu vecāki, kam viņi grib būt līdzīgi un no kā ņem
piemēru. Vārds „varonis” ikdienā ir dzirdams bieži. Mums apkārt ir daudz informācijas par filmu, grāmatu un multfilmu varoņiem. Mums ir varoņi sportā, zinātnē,
mākslā un daudzās citās jomās. Bet kas tad
patiesībā ir varonis? Viņi visi ir tik dažādi.
Vienam ir superspējas, cits ir apveltīts ar
brīnišķīgu talantu, izturību vai gudrību.
Kurš no viņiem ir īstais? Tas, kuram mēs gribētu līdzināties. Bet kuram būtu vērts kļūt
līdzīgam? Kurš ir mūsu varonis?
Brazīlijā atrodas kāds cietums, kuru vairāk nekā pirms divdesmit gadiem Brazīlijas
valdība nodeva divu kristiešu pārziņā. Iestādei tika dots jauns nosaukums, un bija
plāns to vadīt saskaņā ar kristīgiem principiem. Cietumā bija tikai divi pilna laika darbinieki; visus darbus veica paši ieslodzītie.
Tika atrastas arī ģimenes, kas savā ziņā
adoptēja kādu no cietumniekiem – sadarbojās ar viņu apcietinājuma laikā un palīdzēja pēc tam.

Čaks Kolsons par viesošanos šajā cietumā raksta: „Apmeklējot šo ieslodzījuma
vietu, es redzēju, ka ieslodzītie smaida, it
īpaši slepkava, kam rokās bija atslēgas, lai
atslēgtu cietuma vārtus un ielaistu mani
iekšā. Visur, kur gāju, es satiku mierīgus
cilvēkus un redzēju tīras dzīvesvietas un cilvēkus, kuri strādāja. Uz sienām bija uzgleznoti teksti no Psalmiem un Salamana Pamācībām. Mans pavadonis aizveda mani uz
cietuma bloku, kas reiz tika izmantots atsevišķu cietumnieku ieslodzīšanai un mocīšanai. „Tagad,” viņš sacīja, „šajā blokā ir tikai
viens vienīgs ieslodzītais.” Kad bijām sasnieguši garā betona koridora beigas, viņš
ielika atslēgu durvīs, apstājās un man pārjautāja: „Vai tiešām gribat tur ieiet?” „Protams,” es atbildēju, „esmu bijis vairākās izolācijas kamerās dažādās pasaules valstīs.”
Lēnām viņš atvēra smagās durvis, un es ieraudzīju, kas atrodas šajā soda izciešanas
kamerā. Krusts, skaisti veidots ieslodzīto
rokām. Cietumnieks – Jēzus pie krusta. Pavadonis klusi sacīja: „Viņš izcieš ieslodzījumu par mums.””

IELŪGUMS UZ
DIAKONIJAS JUBILEJAI
VELTĪTO KONFERENCI

Varonis Jēzus. Pestītājs! Viņš uzņēmās
visus cilvēces grēkus – ne vien Brazīlijas
ieslodzīto, bet arī tavus un manus grēkus.
Tas ir lielākais varoņdarbs, kāds uz šīs planētas jebkad ir un būs paveikts. Viņš ir
mūsu varonis, kuram patiesi ir vērts līdzināties!
Šajā mācību gadā mūsu draudzes Svētdienas skolas tēma ir „Ticības varoņu galerija”. Šajā galerijā mēs varam ieraudzīt un
iepazīt daudzus vīrus un sievas, kas nesuši
un glabājuši ticību cauri laikiem, bieži lielās
grūtībās un pārbaudījumos. Šie ticības varoņi mūs arvien mudina kopā ar viņiem
vērst skatu uz galveno Varoni – Jēzu Kristu.
Sākot ar 3. septembri, es aicinu ikvienu
atrast laiku otrdienu vakaros plkst. 18.30,
lai atnāktu uz Svētdienas skolas nodarbībām. Tos, kuriem Svētdienas skolas vecums
jau garām, aicinu piedalīties pieaugušo Bībeles studiju grupās, kas notiks vienlaikus
ar bērnu nodarbībām. Neaizmirstiet par šo
iespēju pateikt arī saviem draugiem un paziņām!
Uz tikšanos Ticības varoņu galerijā!
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Rolands Kalniņš

2019. gada 19. oktobrī Rīgas ev. lut. Jēzus baznīcā, Elijas ielā 18
Aicināti LELB prāvestu iecirkņu mācītāji, diakonijas darbinieki un visi interesenti
19. oktobrī

20. oktobrī

11.00
11.15
12.00
12.15
13.00
14.15
15.00
16.00
10.00

Ievads, lūgšana
„Diakonija kā Baznīcas un draudzes izpausme”. Jēzus draudzes mācītājs Erberts Bikše
Kafijas pauze
„Diakonija agrāk un šodien”. Prāveste Urzula Šēna (Ursula Schoen) (Vācija)
Pusdienas
„Diakonijas vieta sabiedrībā”. Brēmenes Diakonijas vadītājs māc. Manfreds Meiers (Manfred Meyer) (Vācija)
„Diakonija kā misijas veids”. LELB Diakonijas nozares vadītājs māc. Oskars Smoļaks
Muzikāls nobeigums, lūgšana, svētīšana
Svētku dievkalpojums

Aicinām pieteikties uz konferenci līdz 17. oktobrim (tālr. 67220084 vai 28377608), jo ir plānota maltīte.
Būsim priecīgi kopā ar jums pateikties Dievam par Viņa darbu!
3

Mūsu
pienākumi
Vasaras nometnes laikā mums bija iespēja dzirdēt vairākas vērtīgas lekcijas.
Kristiešu draudzes „Atmodas nams” mācītājs GINTS LŪSIS-GRĪNBERGS, kurš ir
padziļināti pētījis valdensiešu vēsturi, aicināja mūs pārdomāt tēmu par darbiem
un ticību. Piedāvājam piezīmes tēžu veidā no šīs lekcijas, lai varam turpināt
pārrunāt un pētīt šo tēmu dziļāk.
mūs mīl, tāpēc Viņš mūs nodro§§ „Dievs
šinās ar visu,” – tā mēs bieži domājam,

taču Dieva priekšā mums ir arī daudz pienākumu. Jaunajā Derībā, protams, ir doti
daudzi apsolījumi, taču tiem līdzās ir arī
novēlējumi un pavēles, ko izteicis Jēzus
Kristus. Cilvēki mēdz teikt, ka Dieva apsolījumi un mīlestība ir nosacījuma mīlestība,
kas izpaužas tad, ja mēs Dievam sekojam.
Kalna sprediķa nobeigumā Jēzus saka:
mīli savus ienaidniekus! Ne vien nepārkāp laulību, bet arī neskaties iekārojošām
acīm, ne vien nenogalini, bet arī nedusmojies, neienīsti un neapsaukā brāli! Mēs bieži vien domājam: ja mēs piekrītam kādai
patiesībai, tad viss ir kārtībā. Jēzus saka: ir
kārtībā tad, ja tu dari.
Neliela atkāpe vēsturē. Pirms 500 gadiem Latvijas un latviešu te nebija.
Reformācijas laikā te bija Teitoņu ordeņa
valsts. Bija kurši, zemgaļi, lībieši un citas
ciltis un grupas, taču latviešu nebija. Kā
mēs tikām līdz latviešiem? Pateicoties kristīgajai ticībai, nevis dainošanai, līgošanai
vai pagānu rituāliem. Sākums Latvijai bija
brāļu draudzes, kuru pārstāvji te atnāca
no Hernhūtes 1729. gadā. Pirmais no viņiem bija misionārs Kristiāns Dāvids. Pēc
10 gadiem, 1739. gadā, Valmieras Jēra kalnā notika sapulce, kurā piedalījās vairāki
tūkstoši zemnieku – gan brāļu draudžu
dalībnieki, gan interesenti. Tie bija Vasarsvētki, un notika kaut kas līdzīgs tam Vasarsvētku notikumam, kas aprakstīts
Apustuļu darbos: pār cilvēkiem nāca Svētais Gars un viņi ieguva pilnīgu pārliecību
par Jēzus nesto glābšanu un savu piederību pie Debesu valstības. Viņi paziņoja, ka
Jēzus Kristus ir arī latviešu Dievs un Glābējs. Šī ziņa ātri izplatījās. Brāļu draudzes
nodrošināja skolotāju semināru; tur sagatavotie skolotāji pēc tam mācīja latviešu
zemniekus, līdz viņi kļuva par inteliģenci,

§§

§§
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kas mācījās universitātēs. Šie cilvēki lika
pamatus latviešu tautai. Vārds „Latvija”
pirmo reizi tika izteikts saistībā ar atmodu
Vidzemē.
Viens Latvijas brāļu draudžu ietek
mes zars sakņojās brāļu draudzē Hernhūtē, kas savukārt bija izveidojusies no
vecās čehu brāļu draudzes. Šo zaru pārstāvēja Kristiāns Dāvids, kurš pats bija nācis no senākas – valdensiešu – draudzes,
kura sakņojās Itālijā un Dienvidfrancijā
un kura vienmēr bijusi evaņģēliska draudze.
Otrs ietekmes zars ir grāfs Cincendorfs – ļoti spilgts luteriskā piētisma
pārstāvis. Viņš bija uzaudzis Hallē, kur luteriskais piētisms tika spēcīgi sludināts.
Grāfs Cincendorfs veidoja skolas un tautskolas vienkāršiem cilvēkiem. Viņš izdeva
Bībeli un palīdzēja to izdot arī latviešu valodā. Te redzams, ka Latvijas un latviešu
nācijas pirmsākums ir saistīts ar ticību
Jēzum Kristum. Tas izmaina mūsu domas
un sirdi. Agrāk es domāju, ka latvieši ir pagānu tauta, bet es esmu kristietis, tāpēc
man te īsti nav, ko darīt. Viss izmainījās,
kad uzzināju mūsu vēsturi, – es sajutos
piederīgs.
Viena no tēmām, par kuru īpaši runāja
gan valdensieši, gan luteriskā piētisma
pārstāvji, ir ticības darbi. Ko darīt, kad
saprotam, ka mūsu ticībai ir nepieciešami
darbi? Esam dzirdējuši, ka Pāvils saka:
ar darbiem neviens nevar tikt izglābts. Un
tā arī ir, jo darbi bez ticības ir tikai mehāniska rīcība. Ja reliģiskā ceremonijā nav ticības, tad tas ir rituāls, ko esam izpildījuši,
lai paši varētu labi justies, bet Dieva priekšā tam nav nekādas nozīmes. Turpretī
tas, kas darīts ticībā, ir ticības apstiprinā
jums, tā ir dzīva ticība. Ja mēs to saprotam,
tad mūsu dzīve kā Dieva bērniem mainās,
jo kaut kas ir jādara.

§§

§§

§§

tēma, par kuru runā luteriskais
§§ Otra
piētisms, brāļu draudzes un arī pats

Luters, ir tā, ka Svētie Raksti nav alegorisku izteikumu sakopojums, ko var saprast
tikai noteiktās ceremonijās svaidīti priesteri, – Svētie Raksti ir saprotami katram
cilvēkam, kas ir atdzimis no augšienes un
ir Dieva bērns ar Svētā Gara dāvanu sirdī.
Senajās draudzēs tika runāts par to, ka cilvēkiem ir jānāk kopā arī ārpus svētdienas
dievkalpojuma un jāapspriež Bībele. Tā
varam ieraudzīt, ko Dievs vēlas mums pateikt šodien. Ko es daru nepareizi? Kā man
pietrūkst? Bībele katram cilvēkam – šis ir
piētisma pamats. Tā aizsācējs Filips Jākobs
Špeners ir uzrakstījis sešus piētisma principus:
1) pamatīgi iepazīstināt ticīgos ar Bībeli
un tās lasīšanu individuālās studijās un
sapulcēs;
2) īstenot universālu kristīgo priesterību
ar laju līdzdalību Baznīcas garīgajā pārvaldībā un iesaistīšanos Baznīcas funkcijās;
3) uzsvērt to, ka ticīgajiem ir jāpraktizē
viņu ticība un Dieva atziņa;
4) reliģiskās diskusijās saglabāt pazemību
un mīlestību, cik iespējams izvairoties
no strīdiem;
5) pastorālajai izglītībai un mācītājiem
vairāk uzmanības pievērst dievbijībai;
6) sludinot fokusēties uz ticības stiprināšanu ierindas ticīgajos; tīkamu retoriku
aizvietot ar tīkamu sirds kristietību un
ticības augļiem dzīvē.
Filips Jākobs Špeners dzīvoja no
1635. līdz 1705. gadam. Viņš bija grāfa
Cincendorfa krusttēvs. Biogrāfijā rakstīts,
ka Špeneru uz piētismu novirzīja vairāki
avoti. Viens no tiem bija kristīgais misticisms, ko piekopa viņa māte. Špeneru uzrunāja arī Johans Arnts, kurš sarakstījis
grāmatu „Patiesā kristietība”. Vēl Špenera

§§

pārliecību ietekmēja Žans Lebedī – bijušais
jezuīts, kurš pievērsās evaņģēliskajai kristietībai; viņš daudz runāja par Bībeles vienkāršību un studijām mazās grupās. Trešais
ir valdensiešu profesors Antonijs Legērs.
Minētais liecina, ka šai kustībai un domāšanas veidam ir pamats senākā evaņģēliskajā tradīcijā, kas balstīta Kalna sprediķī un
Pāvila vēstulēs, – tā ir sirds ticība. Ja mēs
esam kristieši, mums reizi nedēļā fiziski ir
jābūt draudzē, jo draudze ir sapulce, bet ar
to vien ir par maz. Ir svarīgi, lai sirds sekotu
Jēzum. Dievs mums nespiež darīt Savu prātu, taču to dara velns. Dievs dod iespēju
darīt Viņa darbu un prātu. Jēzus māca, ka
Debesu valstība ir tuvu klāt, tāpēc mums ir
jāmaina sava domāšana. Ar Dievu tas ir iespējams.
Reizēm es domāju: vai tiešām mēs tā
vienkārši varam izpildīt to, kas teikts
Kalna sprediķī? Diez vai varam teikt: „Jā,
tagad es to izdarīšu no pirmā līdz pēdējam
pantam.” Man tas neizdodas, bet tā ir cīņa
par mūsu ticību, lai mēs darītu to, ko teicis
Jēzus. Šādi cīnoties, mēs ejam cauri laikam,
ko Viņš Savā žēlastībā mums ir devis.
Bībelē jūra vienmēr ir kā pasaule. Draudze ir kā kuģis, un kuģim jābūt jūrā, bet
jūra nedrīkst būt kuģī. Ja pasaules domāšanas veids ienāk draudzē, mēs nespējam
darīt Dieva prātu. Ja Jēzus ir mans un
tavs Kungs, kurš redz mūsu domas un sirdi, Kungs, kuru lūdzam, kurš atbild dažādos veidos un kurš ir teicis Kalna sprediķi, –
mēs nevaram teikt, ka tas nav domāts
mums. Jēzus ir teicis: kas dzird un dara, tas
pielīdzināms cilvēkam, kurš ceļ māju uz
klints. Ja nāk vētra, tā nespēj šo māju aizslaucīt. Savukārt cilvēks, kurš dzird, bet
nedara, grūtību priekšā sabrūk ar visām
savām iedomām. Tātad, ja Jēzus kaut ko ir
teicis, tā ir patiesība, taču Dieva valstības
labā mēs vieni paši neko nespējam izdarīt –

§§
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mums ir vajadzīgs Jēzus, Svētais Gars un
draudze.
Mēs visi zinām, kas ir lielākais bauslis:
mīlēt Dievu ar visu sirdi, ar visu spēku,
ar visu prātu, ar visu, kas mēs esam, ar visu
savu dzīvi un mīlēt tuvāko kā sevi pašu.
Bibliskā skatījumā mīlestība nav labpatika,
mīlestība ir kalpošana. Angliski karaļa Jēkaba tulkojumā vārds „mīlestība” ir iztulkots
kā „labdarība”. Jēzus teica, ka Viņš te ir atnācis, nevis lai citi kalpotu Viņam, bet lai
Viņš pats kalpotu. Citreiz, kad mācekļi strīdējās, kurš no viņiem būs lielāks apustulis,
Jēzus teica: tā dara pasaules kungi, kuri izrāda sevi kā labdarus, bet jūs tā nedariet!
Tas, kurš ir lielākais, lai ir kā mazākais.
Jēzus saka: ja dzīvosim uz zemes kā Debesu valstībā, kur mēs ar Viņu esam laikabiedri, tad vētrās paliksim stabili. Mēs
spēsim apliecināt ticību arī tad, ja par to
draudēs nepatikšanas, jo mēs būsim pārliecinājušies, ka Dievs ir uzticams. Kad
Jēzum jautā, kā cilvēks var būt līdzdalīgs
Dieva darbos, Viņš atbild: ticot tam, kas
Mani ir sūtījis. Tātad – ticot Dievam Tēvam.
Nevis piekrītot, bet paļaujoties uz Viņu. Tāpēc arī Jēzus aicina Viņam sekot. Līdzdalība
Dieva darbos pasargās mūs no nelaimēm.
Kalpojot Dievam un tuvākajam, mēs esam
drošībā. Mums nav jāiekāro, piemēram,
mācītāja vai diakona kalpošana, bet ir jāskatās, kā Dievs mums dod iespēju kalpot
kādam, kuram ir grūtības vai kurš muļķīgi
uzvedas. Kristus draudzē katram cilvēkam
ir kāds pienākums, kuru dod Dievs. Viņš
mūs netirda, ja mēs to nedarām, taču, ja
sirdī ir jautājums „Ko es varētu izdarīt?”,
tad es šo iespēju pamanīšu, jo Jēzus būs
atvēris durvis.
Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā Jēzus runā
par vīna koku. Zars, kas nedara Dieva
valstības darbu, nokalst. Kad piedzimstam
ticībā kā Dieva bērni, mūs tiešām nēsā
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apkārt uz rokām. Kad tas beidzas, mums
nekas nav jādara – varam vienkārši būt blakus. Taču, kad Dieva valstībā pieaugam,
parādās pārbaudījumi un cīņas. Kad nobriestam vēl vairāk, tad nespējam palikt
ticībā, ja šo ticību nepiepildām ar darbiem,
kuri nes augļus.
Uzdevums, ko Dievs mums ir devis, ir
nodot tālāk Svēto Rakstu mācību. Ja gribam lielāku ticību, mums vairāk jādara
Viņa darbs. Tas nenozīmē pilna laika kalpošanu; šāda iespēja ir katrā mūsu dzīves veidā un vietā.
Nobeigumā: ja kāds vēlējās pievienoties
Hernhūtes draudzei, viņam bija jāapliecina 40 principi, kas sarakstīti ap
1720. gadu. Divi no tiem dod priekšstatu
par to, kāda bija attieksme pret ticību un
darbiem:
1) Hernhūtes iedzīvotājiem ir jāapzinās,
ka Hernhūte ir būvēta uz Dieva žēlastības pamata un tas ir paša Dieva darbs.
Tās būvēšanas nodoms nav bijis radīt
jaunu pilsētu, bet šī ir apmešanās vieta
brāļiem un brāļu dēļ.
2) Hernhūtei un tās pamatiedzīvotājiem ir
jāpaliek nemainīgā mīlestības saiknē ar
visiem Dieva bērniem, kam kristīgās reliģijas ietvaros varētu būt arī atšķirīgi
uzskati. Nedrīkst nevienu tiesāt, iesaistīties strīdos vai uzvesties nepieklājīgi
ne pret vienu; drīzāk jācenšas saglabāt
šķīstu kristietības doktrīnu, vienkāršību
un žēlastību.
Latviešu tauta ir celta uz šī ticības pamata un var turpināt plaukt arī tagad.

§§

§§
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Jēzus draudzes
Diakonijai –

Mīlestības ceļš pie sava tuvākā
Līvijas Putānes atmiņas par kalpošanas laiku Diakonijā

„Ir dažādas dāvanas, bet tas pats
Gars. Ir dažādas kalpošanas, bet tas pats
Kungs. Ir dažādas spēka izpausmes, bet
tas pats Dievs, kas visu visā rosina.”
(1Kor 12:4–6)
Kalpošanu draudzē sāku tikko izveidotajā bērnudārzā „Jēriņš”. Pēc tam Dievs mani
aizveda kalpot uz Diakoniju. Tas bija deviņdesmito gadu vidus, kad kalpošana draudzē gāja plašumā. Kalpotāji tolaik bija kā
savas jomas stratēģi, jo mēģināja saprast,
kā savu kalpošanu veidot un virzīt. Par kalpošanas virzieniem domājām arī mēs Diakonijā. Mans uzdevums bija izveidot draudzes senioru kartotēku, apzināt viņu
vajadzības, izveidot brīvprātīgo kalpotāju
komandu un veikt mājapmeklējumus. Tā
sākās mans mīlestības ceļš pie sava tuvākā.
Kalpošanas sākumā man nebija lielas
kristīgās dzīves pieredzes un garīgās bagāžas, tāpēc apmeklēju lekcijas un kursus
Kristīgajā akadēmijā un Lutera akadēmijā.
Tur ne vien ieguvu zināšanas, bet arī iepazinos ar citiem diakonijas kalpotājiem no visas Latvijas. Draudzē apmeklēju Bībeles
stundas, lūgšanu pulciņu un seminārus. Tā
man atklājās Dieva vārds, un, kad biju pieņēmusi Jēzu kā savu Pestītāju, mainījās
mana iekšējā identitāte – es ieguvu brīvību
runāt, domāt un darīt. Manā sirdī kļuva dzīvi Jēzus vārdi „Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks
kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas
tiks pazudināts” (Mk 16:15–16) un „Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība”
(1Jņ 4:8). Šie Bībeles vārdi bija un ir manas
kalpošanas vadmotīvi.
6

vēlāk ciemojāmies Anglijā „Straumēnos”
Deviņdesmito gadu beigās diakonijas
pie trimdas latviešiem, kur, apmeklējot
kalpošana sāka iziet ārpus draudzes robeveco ļaužu aprūpes vietu, radās pārdomas
žām, aizsniedzot cilvēkus pilsētas pansionātos, lai viņus stiprinātu ar Dieva vārdu un par to, kad Latvijā vecie cilvēki tiks aprūpēti
tik augstā līmenī. Ar Krimuldas draudzes
iepriecinātu. Tolaik draudzē kalpoja ticības
locekļa un lielā ceļotāja Alfa Trepša palīdzīmāsa Lilija, kuras sirds dega par kalpošanu
bu mūsu draudzes seniori ir apceļojuši dauuz ielas, tirgū un pansionātos, pasludinot
dzas Eiropas valstis un Izraēlu.
Dieva vārdu ikvienam. Mācītājs Erberts
Garīgi pieaugot un redzot, ka arī starp
Mežciema un Gaiļezera pansionātos vadīja
senioriem ir cilvēki, kas nelasa Bībeli, nepadievkalpojumus, kuros kalpoja arī mūsu
zīst Kristu un neiet uz baznīcu, man prātā
draudzes dziedātāji. Pēc dievkalpojuma apmeklējām pansionāta iemītniekus istabiņās nāca Dieva vārds: „Jo ikviens, kas piesauc
Kunga vārdu, tiks izglābts.” (Rm 10:13) Kas
un bijām kopā sadraudzībā, baudot māsas
būs ar šiem cilvēkiem? Es sapratu, ka diakoLilijas cepto kūku.
nijas darbs ir palīgs mācītājam, lai Dieva
Dievs tajā laikā vadīja mani vēl kādā īpavārds varētu aizsniegt vairāk cilvēku.
šā kalpošanas jomā – es biju ticības mācī2001. gada nogalē mani uzaicināja uzbas skolotāja kādā lauku skolā. Šajā kalpoņemties draudzes Diakonijas vadīšanu.
šanā līdzi iesaistījās visa draudze – brauca
ciemos uz Ozolu skolu, uzņēma tās bērnus mūsu draudzes vasaras nometnē un
svētkos gādāja dāvaniņas.
Diakonijā mēs redzējām,
cik svarīga ir kristīgā sadraudzība, tāpēc noorganizējām
senioriem ekskursiju pa
Zemgali. Vēlāk o
 rganizējām
ekskursijas regulāri divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Pabijām dažādās vietās
Latvijā, kā arī Lietuvā un
Igaunijā. 1999. un 2000. gadā
bija ekskursijas uz Vāciju pa
Lutera dzīves un kalpošanas
vietām un uz Romu, kur Vatikānā mūs pieņēma kā oficiālu delegāciju. Dažus gadus
No kreisās: Līvija kopā ar Diakonijas darbiniecēm Maigu un Tabitu

Kaut arī piedzīvoju dažādas grūtības, īpaši
sākumā, kad tik daudz kas vēl bija jāapgūst,
man vienmēr pirmais jautājums bija: „Kā
labāk iepazīt Tevi, Jēzu?” Es vērsu savu skatu uz debesīm. 121. psalmā ir vārdi: „Mana
palīdzība no Kunga, kurš radījis debesis un
zemi.” To arī piedzīvoju, jo Dievs rādīja un
pašķīra ceļu visās grūtībās un deva labas
idejas sekmīgai diakonijas uzdevumu pildīšanai. Viņš dāvāja mīļus draugus lauku
draudzēs, kas palīdzēja ar dārzeņiem pansionātam, kā arī deva cilvēkus un līdzekļus,
lai varētu iztīrīt un iekārtot draudzes nama
pagrabu, ko izmantot lauku labumu glabāšanai. Visa pietika gan pansionātam, gan
draudzes senioru paciņām svētkos.
Dieva vadību es piedzīvoju gan pansionātā, gan diakonijas kalpošanā kopumā.
Pansionātā vecumdienas vadīja Broņislava
Butkēviča, par kuru īpaši rūpējās kāds
kungs no Vācijas – Aleksandrs Hardels. Iepazinis mūs un mūsu darbu, viņš kļuva par
draugu un atbalstītāju. Pateicoties viņa finansiālajam atbalstam, mēs varējām rīkot

izbraukumus un svinēt svētkus gan iemītniecēm, gan pansionāta darbiniekiem un
brīvprātīgajiem kalpotājiem.
Draudzes locekļu skaits tolaik ar katru
gadu pieauga; pieauga arī veco ļaužu
skaits. Radās nepieciešamība apzināt draudzes seniorus visās pilsētas malās. Šim kalpošanas darbam atsaucās vairāki brīvprātīgie. Katru svētdienu ar draudzes busiņu uz
dievkalpojumu tika vesti seniori no kāda
Rīgas rajona. Sadraudzību veicināja arī reizi
ceturksnī organizētās senioru dzimšanas
dienas svinības un sadraudzība pie tējas un
kafijas tases pēc dievkalpojuma, kad seniori dalījās pārdomās par sprediķī dzirdēto,
liecināja un cits par citu aizlūdza. Uz šiem
sadraudzības pasākumiem nāca ne vien
seniori, bet arī jaunāki draudzes locekļi, jo
visiem bija svētīgi būt kopā. Draudze diakonijas kalpošanā iesaistījās, arī gatavojot dāvaniņas uz svētkiem un Ziemsvētku labdarības loterijai.
Kalpošanai paplašinoties, pieauga arī
kalpotāju skaits – kalpoja pat vairāk nekā

45 cilvēki. Tā kā, intensīvi kalpojot, var pagurt, pansionāta un Diakonijas darbiniekiem un kalpotājiem noorganizējām rekolekcijas. Pēc tam katru gadu septembra
sākumā devāmies ārā no Rīgas, lai studētu
Dieva vārdu un atjaunotos.
Dieva vārda studijas man vienmēr ir bijušas aktuālas. Kā to labāk darīt pansionātā? Es pajautāju tur dzīvojošajām māmuļām: „Vai vēlaties, ka kopā lasām Bībeli?”
Viņas teica: „Jā!” Tā arī sākām. Pēc pusdienām palikām kopā pie galda un es lasīju
priekšā Dieva vārdu.
Studēt un izprast Dieva vārdu palīdzēja
arī mācītājs misionārs Viesturs Pavasars,
kurš kopā ar kundzi pēc daudziem kalpošanas gadiem Latīņamerikā bija atgriezies
Latvijā. Ik pirmdienu viņš Diakonijā vadīja
Bībeles stundu, uz ko bija aicināti visi
draudzes locekļi.
Kalpošanu Diakonijas vadītājas amatā
es beidzu 2012. gada 1. augustā.

Pansionāta iemītniece Broņislava Butkēviča ar draugu un Diakonijas
darba atbalstītāju Aleksandru Hardelu

Diakonijas darbinieku rekolekcijas 2010. gadā. Viesojas mācītājs Erberts
ar kundzi Ruti

Mācītājs Viesturs Pavasars ar kundzi Arlēnu Bībeles stundā

Ekskursija uz Romu 2000. gadā. Pieņemšana Vatikānā
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TEICIET VIŅU AR STĪGU UN FLAUTAS SKAŅĀM! (PS 150:4B)

TAGAD TĀDA IESPĒJA IR!
ESI LAIPNI GAIDĪTS UZ NODARBĪBĀM!
SĀKOT AR 10. SEPTEMBRI,
KATRU OTRDIENU PLKST. 17.30
Rīgas Jēzus ev. lut. draudzē, Elijas ielā 18; informācija pa tel. 29491755
www.facebook.com/jdsvetdienasskola

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

ES VĒLOS
IEMĀCĪTIES
SPĒLĒT
UKULELI!

Bērnu korītis
otrdienās plkst. 18.00

VAI SPĒLĒT
BLOKFLAUTU?

Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
ceturtdienās plkst. 19.30 (pēc dievkalpojuma)
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

2019. GADA JŪNIJA UN JŪLIJA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (reliģiskajai darbībai,
Svētdienas skolai, remontam u. c.)
Kolektes
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
Ziedojumi par kristībām, laulībām
KOPĀ
Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
Grāmatvedības pakalpojumi (2019. g. jūnijs)
Atkritumu izvešana, maināmie paklāji
Degviela, transporta izdevumi
Elektrība
Saimniecības un kancelejas preces, drukas darbi
„Rīgas ūdens”
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
Reprezentācijas izdevumi
Ziedi, telpu dekorēšana
Sakaru pakalpojumi
„Venden” ūdens
Draudzes nozaru darbs
(Svētdienas skola, jauniešu darbs)
Bankas komisijas maksa
Apsardzes firmas pakalpojumi
KOPĀ

KRISTĪTI

6380
5275
3830
1595
440
17520
8170
5160
1200
430
320
255
200
195
180
115
80
75
50
50
50
35
30
20
16615

Lūkass Ozoliņš
Edmunds Baļķens
Ernests Baļķens
Jānis Lapsa
Olivers Pumpuriņš
Estere Vožika
Rolands Bērzkalns
Oliver Midttveit

LAULĀTI
Guntars Garavniovaitis un
Niāra Alpe

SIRSNĪGI SVEICAM!
Jānis Pričins
Gaida Kalvišķe
Maiga Lietiņa
Ludmila Lukševica
Ausma Kalniņa
Brigita Kvietiņa
Māra Aveniņa
Laimdota Muceniece
Juris Eihmanis
Zane Pugoviča
Zaiga Cīrule
Guntars Puniņš
Danvija Putāne
Ingrīda Rukavišņikova
Oskars Ercens

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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