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„Rūpējieties par tās pilsētas
labklājību, kurp Es jūs liku aizvest,
un pielūdziet To Kungu par to, jo tās
labklājība būs arī jūsu labklājība.”
(Jer 29:7)
Dieva Gara mudināts, pravietis Jeremija reiz rakstīja vēstuli Bābeles trimdā
aizvestajiem tautiešiem. Vēstulē rakstīts
arī šis teikums: „Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un
pielūdziet To Kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.” (Jer 29:7)
Ja padomā, mēs visi līdzināmies trimdiniekiem, jo mūsu īstās mājas, īstā
dzimtene nav šī grēkā kritusī pasaule.
Domu par svešniecību reiz izteicis arī ķēniņš Dāvids: „Mēs esam svešinieki un
piemājotāji tavā priekšā kā visi mūsu
tēvi; mūsu dienas virs zemes ir kā ēna,
un tur nav cerības!” (1Lk 29:15)
Ja jau pasaulē esam tikai uz brīdi, kārdinoša varētu kļūt doma: tad jau kaut kā
tikai šo svešniecības laiku nodzīvot! Līdzīgi domāja arī Bābeles trimdinieki.
Dievs ar pravieša Jeremijas starpniecību centās ļaužu prātus ievirzīt citā gultnē. Dievs it kā sacīja: „Neizniekojiet jums
doto laiku! Veidojiet saturiski bagātu un
skaistu dzīvi, lai kur jūs atrastos!”
Kādam gudram cilvēkam reiz jautāts:
„Ko tu darītu, ja zinātu, ka rīt ir pasaules
gals?” Viņš atbildējis: „Es šodien vēl iestādītu ābelīti.” Jauki! Tas nozīmē – es darīšu

to labāko, ko spēju, lai dzīvi šajā pasaulē
darītu jēgpilnāku, skaistāku un auglīgāku. Šī pasaule pavisam noteikti nevar
tapt labāka un skaistāka, ja esam egoisti – egoisti, kas dzīvo ar domu: ka tikai es
izdzīvoju, ka tikai man un manējiem kaut
cik labi klājas.
Mēs neesam vieni šajā pasaulē, šajā
zemē, arī valstī. Mums no jauna jāatceras, ka mūsu mīlestība, mūsu devums un
darbs nes labumu un svētību citiem. Tieši tāpat, citu cilvēku mīlestību un darba
augļus baudot, ieguvēji esam arī mēs.
Jā, ne vienmēr pasaule ir tā iedvesmojošākā vieta – kā reiz trimdiniekiem Bābele –, bet mums ir dota iespēja vairot
tajā gan garīgo un dvēselisko, gan arī
materiālo labklājību. Mums jāatzīst, ka
lielā mērā dzīvojam no citu cilvēku veikuma, no viņu darba augļiem. Nu, piemēram, mēs ikdienā sparīgi lietojam automobili un mobilo telefonu. Vai vari
uzbūvēt automobili? Vai spēj izgatavot
mobilo telefonu? Kāds, cits ar citu sadarbojoties, to paveic. Un mēs, kristieši,
taču arī esam kā dzīvi locekļi dzīvā ķermenī – Kristus Baznīcā. Vienīgi tā Baznīca
var pastāvēt, būt auglīga un nest svētību

šajā pasaulē, kur dzīve ne vienmēr ir
omulīga. Visu uztur rūpes un gādība citam par citu. Lūk, tādēļ, pat trimdā esot,
„Rūpējieties par tās pilsētas labklājību,
kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet
To Kungu par to, jo tās labklājība būs
arī jūsu labklājība.”
Mēs labi zinām, ka svētību un izdošanos dāvā Dievs. Mēs darbojamies, strādājam, bet vienlaikus arvien paliekam
pazemīgā, dedzīgā lūgšanā. Dievs ir jālūdz, un jālūdz ne jau par sevi un savām
vajadzībām vien. Jālūdz par pilsētu, kurā
dzīvojam, par cilvēkiem tajā. Jālūdz par
zemi, par valsti, arī par visu plašo pasauli, jo, tā globāli raugoties, visa pasaule ir
svešniecības vieta, kas nepastāvēs mūžīgi, kā teikts Bībelē.
Kamēr vien mēs šeit esam, mums lielā
sirsnībā ir jārūpējas par šīs planētas garīgo, dvēselisko un arī materiālo labklājību, jo tikai tā arī mēs paši iegūstam tik
ļoti nepieciešamo labklājību.
Dievs mūs aicina uz auglīgu darbu un
lūgšanām.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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Sadraudzības un
sadziedāšanās vakars
„Un vēl es jums saku: ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko
lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs.” (Mt 18:19)

10. oktobrī –
draudzes ekskursija
25. oktobrī pēc dievkalpojuma –
sadraudzība

Jau pirms kāda laika no vairākām pusēm izskanēja doma, ka vajadzētu sarīkot sadraudzības pasākumu, lai, īpaši šajā laikā, kad vairākus mēnešus draudzes dzīve klātienē ir bijusi apgrūtināta, dotu cilvēkiem iespēju sanākt kopā un
neformālā gaisotnē pagodināt Dievu ar dziesmām un liecībām.
Kādu dienu ar mūsu mācītāja Erberta māsu Aiju (Dubultu draudze) sākām
runāt par to, kā atzīmēt mūsu abu apaļās jubilejas. Neatkarīgi vienai no otras
mums radās doma, ka nevēlamies ne īrēt viesu namu, ne braukt ceļojumā, bet
tā vietā gribam noorganizēt sadraudzību baznīcā. Lūdzām, lai Dievs pašķir ceļu,
ja tāds būtu Viņa prāts.
Pasākuma iecere bija atskatīties uz mūsu garīgajām saknēm, cilvēkiem, kuri
stāvējuši pie mūsu paaudzes ticības dzīves šūpuļa, un dziesmām, kuras mūs
tajā pavadījušas. Uz šī pamata tika veidota programma.
Un notika brīnums. Ikviens, kuru uzrunāju piedalīties, ar prieku piekrita. Vislielākais paldies par lielo ieguldījumu draudzes kora diriģentam Henrijam, orķestrim un koristiem, tehniskajam direktoram Aigaram un viņa palīgam Haraldam, kuri nežēloja laiku un pūles, lai viss izdotos lieliski. Atsaucās visi, kurus
aicināju sniegt kādu muzikālu priekšnesumu vai teikt liecību, un tā izveidojās šī
vakara saturs.
Divas stundas bez pārtraukuma mēs dziedājām, klausījāmies muzikālus
priekšnesumus, dažādu paaudžu pārstāvju atmiņu stāstus un liecības, bet pēc
tam pie tējas un kafijas turpinājām sarunas ar tuvākiem un tālākiem draugiem.
Starp mums bija viesi no Saldus, Talsiem, Jūrmalas, Aizkraukles, Cesvaines,
kā arī no citām Rīgas draudzēm. Tas mums visiem atgādināja, ka Dieva Gars
mūs vieno pāri jebkādām cilvēciskām robežām.
Cerams, ka šīs vienotības „pēcgarša” iedrošinās citus rīkot līdzīgus pasākumus arī turpmāk.
Māra Zviedre

Draudzes ekskursija

10. oktobrī

Rīga–Smiltene–Ranka–Vecpiebalga–Rīga
Dalības maksa
Pieaugušajiem 30,00 EUR
Bērniem
20,00 EUR
Izbraukšana plkst. 7.30 no draudzes nama Dzirnavu ielā 118.
Pieteikšanās pie Jolantas (t. 28377608), Ilzes (t. 29372676)
vai Diakonijā (t. 67220084).
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Mācīšanas rūpes
„Ne vienmēr vienu un to pašu mācīties, bet par vienu un to pašu!”1
Pirmais mācīšanas nolūks ir saglabāt
derības attiecības ar Dievu. Pirms nonākšanas multireliģiskā vidē Israēlam
tika dota ticības apliecība: „Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais
Kungs. Un tev būs To Kungu, savu Dievu,
mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.”
(5Moz 6:4–5) Jūdžīns Petersons, skaidrojot pirmo teikumu, uzsver: „Taču ar šiem
sešiem vārdiem pietika, lai Israēlam palīdzētu skatīties un paļauties vienīgi uz
Dievu. Israēls dzīvoja sabiedrībā, kurā
pastāvēja daudzi dievi. [..] Viņu ticības
apliecība viņus pasargāja no iedomāšanās, ka mūsu dzīvi var uzlabot dievu un
dievību kolekcija – vai kaut kas cits. Viņu
ticības apliecība sabiedrībai piešķīra centru un centrtieci: viens Kungs, viens vienīgs Kungs.” 2
Šī apliecība palīdzēja izturēt gan tad,
kad Israēlam nekā netrūka (lai nekļūtu
pašapzinīgi), gan arī tad, kad bija jāpiedzīvo trimdas laiki (lai atcerētos Dieva vadību un gādību), tādēļ atgādināt jeb pieminēt to bērniem nozīmēja uzturēt
dzīvas atmiņas par Dieva mīlestību, Dieva spēku, Dieva bauslību un Dieva sodu.
Tā kā „vienkāršajiem cilvēkiem nebija
bauslības noraksta, tad to iemācījās no
galvas; bauslības svarīgākās daļas rakstīja tur, kur tās nevarēja nepamanīt. Visa
bauslība arī tika iegravēta uz nobalsinātiem akmeņiem un izlikta sabiedriskās
vietās (Joz 8:32).” 3 „Un lai šie vārdi, ko es
tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti
tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos, sēžot savā namā un pa
ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Un sien tos
kā zīmi uz savas rokas un liec par zīmi
starp acīm uz pieres.” (5Moz 6:6–8)
Mūsdienās, kad elkdievības netrūkst
un tā izpaužas pilnā spektrā, varētu
šķist, ka šāda ticības apliecība ir pārāk
vienkārša, taču tikai tiem, kuri ir pazaudējuši centrtieci jeb teocentrismu, jeb
kristocentrismu. Arī mums ir tikpat svarīgi tās ticības liecības, ko esam saņēmuši
1
2

3
4

no saviem priekštečiem, un tās, ko esam
piedzīvojuši paši, nodot tālāk nākamajām audzēm. Gluži tāpat, kā ir lūdzis
psalmists: „Ak, Dievs, Tu mani esi mācījis
no manas jaunības, un līdz šim es esmu
sludinājis Tavus brīnuma darbus! Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem, Dievs, neatstāj mani, kamēr es būšu Tava elkoņa
lielo veikumu zināmu darījis nākamām
paaudzēm un Tavu stiprumu bērnu bērniem.” (Ps 71:17–18) Tas vajadzīgs gan
mūsu pašu stiprināšanai, gan tādēļ, lai
liecinātu, ka Dievs ne vien darbojās vēsturē, bet darbojas arī katra kristieša ikdienā šeit un tagad un ka Viņš nav kā elkdievi, ka būtu jāmodina (1Ķēn 18:20–40).
Kā nākamo mācīšanas nolūku var minēt reliģiju sinkrētisma izraisītās maldu
mācības. Pirmais nolūks ir mīlestība pret
Dievu, otrais – pret tuvāko. Tādēļ jau
Jēzus par augstāko bausli izvēlējās tieši
šo, uz kā balstās visi pārējie baušļi. Apustulis Pāvils, apliecinot no Kunga Jēzus
Kristus saņemto žēlastības Evaņģēliju un
pamatojoties uz visu, kas par to teikts
bauslībā un praviešos, bet ko jūdu sinedrijs sauca par maldu mācību (Apd 24:14),
Efesas draudzes vecajus brīdināja par
paredzamajām nelaimēm, kas Baznīcai
būs jāpiedzīvo (Apd 20:18–35). „Tāpēc
sargait paši sevi un visu ganāmo pulku,
kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem
ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar
Savām asinīm ieguvis par īpašumu.”
(Apd 20:28) Kā Efesas draudze to ņēma
vērā, atklāj pats Kristus: „Es zinu tavus
darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu
nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem,
bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem.” (Atkl 2:2) Apustulis Pāvils „trīs gadus nakti un dienu” (Apd 20:31) nebija
mitējies ar asarām šajā draudzē ikvienu
pamācīt, lai nekļūtu vainīgs kādas dvēseles pazušanā, bet Jēzus konstatē, ka viņi
ir pazaudējuši mīlestību – vai nu pret
Viņu, vai pret cilvēkiem. Tas ir svēts brīdinājums, lai, „citiem sludinādams, pats

nekļūstu atmetams” (1Kor 9:27), jo Dievs
ienīst grēku, nevis grēcinieku.
Protams, maldi jeb meli draudzē tiek
noraidīti, tāpat kā tos noraidīja Jēzus, jo
tie nāk no melu tēva – velna. To mums
liek darīt pats Dieva Gars, kas draudzi ir
sapulcējis un liek visu pateikt skaidri –
aiz mīlestības brāļu un māsu mūžības
dēļ. Tas ir dzīvības un nāves jautājums.
Tieši tādēļ Jēzus atdod savu dzīvību, kā
arī apustulis Pāvils savu, to apliecinot.
Viņš apliecina, ka „Citu pamatu neviens
nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir
Jēzus Kristus.” (1Kor 3:11) Bet mēs paši
izvēlamies to, ko likt uz šā pamata. Apustuļa Pāvila zelts, sudrabs un dārgakmeņi
(1Kor 3:12) bija tesalonīkieši (1Tes 2:18–
20). Viņš min arī, ka uz pamata tiek likts
koks, siens vai salmi. Bet galu galā visu
pārbaudīs pēdējās tiesas uguns. Ja mūsu
zelts, sudrabs un dārgakmeņi ir mūsu
brāļi un māsas, tad, protams, varam piedzīvot atbilstošas vajāšanas ar atbilstošu
nezūdošu algu. Tieši tas ir ceļš uz pilnību,
tāpat kā apustulim Pēterim un pārējiem
apustuļiem, kas augstajam priesterim
Jeruzālemē atbildēja: „Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem.” (Apd 5:29)
Šī Kristus mēraukla attiecas arī uz
Baznīcas disciplīnu, kā „mantot” jeb „atgriezt” pārkāpēju. „Jēzus pats izteicās
pietiekami skaidri, ka pārmācības mērķis
nav pazemot, nemaz nerunājot par to, lai
atsvešinātu iesaistīto cilvēku, bet drīzāk
viņu atgūt. Viņš iedibināja procedūru,
kas jāveic pa posmiem (Mt 18:15–17). [..]
Pat nodošanai sātanam, ar ko Pāvils, iespējams, domāja drausmīga pārkāpēja
ekskomunikāciju, bija pozitīvs nolūks, lai
viņš pārmācīts „vairs nezaimotu Dievu”
(1Tim 1:20) vai arī lai vismaz viņa „gars
tiktu izglābts Tā Kunga dienā” (1Kor 5:5).
Tā katrai disciplinārai rīcībai bija jāizrāda
krusta mīlestība un taisnīgums.”4
Šādas mācīšanas sekas arī sniedz
skaidrību, ko nemācīt, proti: „..svešas
mācības, nedz nodoties bezgalīgām pasakām un cilts rakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopj Dieva draudzi
ticībā, bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības.” (1Tim 1:3–4)
Evaņģēliste Milda Klampe

Bīskaps Jānis Tervits. Bībeles studiju materiāli (1990–1991).
Jūdžīns H. Petersons. „Kristus rotaļājas 10 000 vietās”. Saruna par garīgo teoloģiju. Portāla grāmatas. Baltijas Reformātu teoloģijas semināra
izdevniecība, 2016. 286.–287. lpp.
Bībeles lasītāja rokasgrāmata. Redaktori Peta un Deivids Aleksanderi. Zvaigzne ABC. 212. lpp.
Džons Stots. „Kristus krusts”. Luterisma mantojuma fonds. Rīga, 2010. 298.–299. lpp.
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Kļūt
par savējo
Kopš vasaras Jēzus draudzei ir piepulcējies mācītājs INTARS JONĪTIS, kurš
vairākas reizes mēnesī kalpo ar Dieva vārdu un sakramentu, kā arī vada
iesvētes mācību. Paredzams, ka turpmāk kalpošana kļūs arvien intensīvāka.
Lai tā izdotos pēc iespējas labāk, aicinājām jauno mācītāju uz iepazīšanās
sarunu.
Edgars Gertners

Par ko tu rakstītu sacerējumu
„Mana vasara”?
Vīruss, protams, skāra arī manu dzīvi,
taču kopumā vasara pagāja ļoti labi. No
kalpošanas aspekta raugoties, viena
no svarīgākajām un skaistākajām kalpošanas jomām bija daudzās laulības. Šis
laiks bija arī izaicinājumu pilns, tostarp
privātajā dzīvē. Pašlaik sievai ir gultas režīms, tāpēc cenšos tikt galā ar man neierastiem sadzīviskajiem darbiem – regulāri gatavoju ēst, gādāju par mājas soli.
Agrāk tas vairāk bija uz viņas pleciem. Šie
apstākļi nosaka kopējo ikdienas toni. Vasara pagāja arī nopietnās pārdomās par
noieto kalpošanas ceļu. Kā mācītājs kalpoju kopš 2008. gada decembra. Droši
vien būsiet pamanījuši, ka šovasar vairāk
sāku parādīties Jēzus draudzē, un rudenī
būšu te vēl biežāk.
Kur tu kalpoji līdz šim?
Vecpiebalgā, Jaunpiebalgā un arī Lodes draudzē.
Kas tevi pamudināja kļūt par mācītāju?
Pirms tiku uzrunāts studēt Lutera
Akadēmijā, biju ieguvis bakalaura grādu
ekonomikā un strādāju savā profesijā
bankā un tirdzniecības sektorā. Saņemot
aicinājumu studēt teoloģiju, pirmā sajūta
bija – nē! Domāju: ja iešu tur studēt, man
būs jākļūst par mācītāju. Šis punkts ne
ietilpa manos dzīves plānos.
Tiesa, Dievam esmu ticējis kopš bērnības, man bija sajūta, ka ir kaut kas augstāks. Nezinu, no kurienes tas nāk, jo ne4

esmu audzis kristīgā ģimenē. Par garīgo
pasauli bērnībā vairāk domāju, lasot grāmatas. Būdams pusaudzis, Dievam ticēju
sajūtu līmenī un domāju: ja uzvedos labi,
Dievs mani svēta, ja taisu pigorus, var
rēķināties ar noteiktām sekām. Tā bija
mana teoloģija. No vienas puses, baznīca mani fascinēja, bet, no otras puses, tā
šķita sarežģīts un cilvēciski veidots koncepts. Man nebija skaidrs, kāpēc jārunā
par Trīsvienību, kāpēc jāizceļ Kristus.
Tad, kā droši vien lielu daļu cilvēku, mani
piemeklēja dziļa iekšēja krīze. Bija sajūta,
ka esmu izniekojis dzīves dotās iespējas,

„T

ā tad arī ir mana
lūgšana – lai varu
kļūt par savējo un
kopīgi darīt darbu,
uz kuru Dievs ir
aicinājis.”

biju bezcerības pilns, tāpēc uz nākotni
raudzījos ar bailēm, jo nebija pārliecības,
ka Dievs grib ar mani kaut ko šajā dzīvē
turpināt.
Tas bija eksistenciāls mirklis, kurā
kāda sieviete vienkāršos vārdos man atklāja Kristus skaistumu. Proti, mans izmisums bija radies no tā, ka alku pēc Dieva
klātbūtnes un piedošanas, bet nezināju,

vai Dievs to vēlas man sniegt, jo šķita –
varbūt savus limitus esmu izsmēlis. Piepeši Kristus krustā ieraudzīju to, pēc kā
alku visvairāk, – apsolījumu par piedošanu, ko Dievs ne tikai var, bet arī vēlas dāvināt – arī man. Šī atziņa kļuva par svarīgāko pagrieziena punktu, no kura, saņēmis piedošanu un ar mieru sirdī, varēju
doties jaunā dzīves virzienā.
Cik vecs tu biji?
Man bija aptuveni 23 gadi. Raugoties
ar laika distanci, redzu, ka arī agrāk mans
un Dieva stāsts bijis ar līdzi ejošām zīmēm. Viena no tādām bija Bībele, ko
man 18 gadu jubilejā uzdāvināja labākais
draugs. Esmu dzimis 1975. gadā, un ap
manu pilngadības laiku Bībeles nevarēja
tik viegli iegādāties. Man tā šķita lielākā
dāvana, jo līdz tam nebiju to lasījis, bet
vienmēr biju gribējis iegūt. Man šķita – ja
sākšu lasīt Bībeli, tad iegūšu daudzas labas atbildes. Liels bija pārsteigums, ka šī
grāmata man nemaz tik ļoti nepatika.
Biju cerējis izlasīt ko gaišu un pozitīvu,
taču netiku pāri tam, ko teoloģijā sauc
par bauslību. Bībele no manis prasīja
augstu morāles latiņu. Godīgi skatoties
uz sevi, sapratu, ka nevaru to izpildīt.
Šķita, ka Bībele mani apsūdz, tāpēc noliku to malā uz vairākiem gadiem. Divas
lietas gan paņēmu līdzi. Pirmkārt, cieņu
pret cilvēkiem, kas cenšas dzīvot pēc Bībeles morāles principiem. Otrkārt, ar izslēgšanas metodi Jaunajā Derībā atradu
tēvreizi un to iemācījos. Vēlāk tā kalpoja
kā milzīgs atbalsts grūtos brīžos.

Ko tu darīji pēc tam, kad biji piedzīvojis sastapšanos ar Kristu?
Loģiski mans ceļš veda tālāk uz baznīcu, un radās jautājums, kurā draudzē
man jābūt. Sieviete, kuru pieminēju, bija
no „Prieka vēsts”. Aizgāju uz pāris dievkalpojumiem, bet sirdī jutu, ka tas nav
mans formāts. Bez jautājuma, kura ir ma
na draudze, bija vēl kāds: kā es zināšu, ka
izvēlētā draudze ir īstā? Iekšēji saņēmu
apstiprinājumu: es pats tiešām nezinu,
bet Dievs zina un Viņam ir visi resursi, lai
man ļoti skaidri to parādītu. Interesanti,
ka šis jautājums manī dzima sestdienā,
kad ar sievu bijām Skujenē, kur ir viņas
tēva mājas. Nelepojos ar šo faktu, bet
par Skujeni līdz tam biju domājis un izteicies, ka tā ir „tumša vieta”, „sūnu ciems”,
taču uz tur izteikto lūgšanu saņēmu vienu no ātrākajām atbildēm manā dzīvē –
jau nākamajā dienā sēdēju Cēsu luterāņu
baznīcā, dievkalpojumā, un skaidri zināju, ka tā ir mana vieta.
Soli pa solim izgāju iesvētes mācību.
Tolaik Cēsīs kalpoja Krists Kalniņš, kuru
varu saukt par savu garīgo tēvu. Viņš vaicāja, vai negribu studēt Lutera Akadēmijā. Biju gatavs iesaistīties draudzes dzīvē,
bet ne studēt. Viņš atbildēja: varbūt nesaki uzreiz nē, jo studijas neuzliek par
pienākumu obligāti
kļūt par mācītāju.
Viņš saredzēja, ka
man ir interese par
teoloģiju, un Lutera
Akadēmijā ir iespēja
iegūt dziļāku izglītību
par tēmām, kuras
mani interesē. Aptuveni trīs gadu laikā
manī nobrieda vēlme iet studēt, jo gribēju godīgi pārbaudīt, vai tiešām tas ir Dieva aicinājums. Ļoti labi apzinājos, ka mācītāja amats ir nenoliedzami svarīga, tomēr smaga un atbildīga kalpošana.
Studiju laikā man bija brīnišķīgs kurss,
rektors sākumā bija Reinhards Slencka.
Dabiski tas viss noveda pie ordinācijas.
Studiju laikā sapratu, ka aicinājums ir ne
tikai ārējs, bet arī iekšējs.
Kas ir bijis grūtākais un kas skaistākais līdzšinējā kalpošanā?
Iznāca tā, ka studiju beigās mūsu
kursu bija paredzēts ordinēt pēc gada
Sv. Meinarda dienā. Pēkšņi situācija izmainījās un ordinācija notika ātrāk –
20. novembrī. Varat minēt, uz kuru drau-

dzi tiku nosūtīts kalpot... Uz Vecpiebalgas
komplektu, kurā ietilpa arī Skujene – vieta, par kuru biju izteicies nicīgi, bet kur
biju arī lūdzis: Dievs, rādi, kur ir mana
vieta. Kad to uzzināju, nodomāju, ka Dievam ir ļoti laba humora izjūta. Kopš tā
laika Skujeni un tās cilvēkus esmu ļoti iemīlējis. Dievs tiešām maina mūsu attieksmi un domāšanu. Bet arī tā nebija vēl
visa „pilnā bilde”. To pēkšņi ieraudzīju
brīdī, kad Skujenes baznīcā svētdienas
dievkalpojumā savā 33 gadu dzimša
nas dienā pirmo reizi konsekrēju Vakarēdienu kā tikko ordinēts mācītājs. To
saņēmu kā stiprinājumu un zīmi, ka
Dievs mani ir nolicis tieši tur, kur man
jābūt. Tas bija ļoti saviļņojoši, kad atskārtu, ka Dievs ir bijis blakus gan ceļa sākumā, gan tagad.
Un grūtākais brīdis?
Fakts, ka esi nonācis citā realitātē. Šķita, ka esmu ticīgs cilvēks, taču līdz ar kalpošanas sākumu ieraudzīju, ka ticība vairāk ir balstīta galvā, nevis sirdī. Tādā dziļas paļaušanās nozīmē. Piemēram, man
vairs nav iespējas svētdienās nebūt kancelē. Pat ja šķiet, ka nevaru, tik un tā ir jāiet un jādara. Atkāpšanās ceļa nav. Lielākais ieguvums no praktiskās kalpošanas

„N

eslēpšu, ka lēmums par
kalpošanu Jēzus draudzē
nebija viegls. Tomēr jau šajā īsajā
laikā esmu sajutis Jēzus draudzes
cilvēkus un garu, kam atsaucas arī
mana iekšējā būtība. ”
ir tas, ka distance starp prātu un sirdi ar
laiku samazinās, jo kalpošanas pieredze
pati par sevi apliecina, ka Dievs patiešām
gādā.
Vai par kalpošanu Jēzus draudzē arī
esi saņēmis kādu zīmi?
Apzināti nemeklēju zīmes un neizaicinu Dievu. Vairāk tās izlasu, raugoties pagātnē. Taču es jautāju Dievam, vai aicinājums ir no cilvēkiem vai Viņa. Šo 12 gadu
laikā, kopš aktīvi kalpoju, esmu uzrunāts
vairākkārt, Jēzus draudze nebija pirmā
aicinātāja. Pretēji citām reizēm, šoreiz
iekšēji zināju, ka ir laiks iet tālāk. Liekot
roku uz sirds, varu teikt, ka Rīga kā kalpošanas vieta nekad nav bijusi pašmērķis. Mans galvenais kritērijs – vai pēc sa-

runām ar Dievu saprotu, ka Viņš ir aicinātājs, pat ja, pragmatiski domājot, ir
vieglāk palikt tur, kur esi, kur pazīsti vidi
un cilvēkus, ir izveidota komanda, ir cieņa un sapratne. Tāpēc neslēpšu, ka lēmums par kalpošanu Jēzus draudzē nebija viegls. Tomēr jau šajā īsajā laikā
esmu sajutis Jēzus draudzes cilvēkus un
garu, kam atsaucas arī mana iekšējā būtība. Jēzus draudzē es jūtos brīvi. Tas nenozīmē, ka viss būtu pašsaprotami un
vienkārši – nebūt ne –, taču esmu sajutis
personīgo kalpošanas prieku un vilkmi
šeit būt.
Vismaz iesākumā draudzei noteikti
ir daudz jautājumu. Piemēram, kāpēc
tev ir tik īsi sprediķi?
Ir diezgan loģiski, ka cilvēki sev ierastā
vidē gaida, lai viņu priekšstati netiktu izaicināti ar rīcību, kas pēc formas, iespējams, ir atšķirīga no tā, kā bijis līdz šim.
Atbildot par sprediķiem: līdz šim esmu
kalpojis draudzēs, kur rudeņos un ziemās dievnamos dažkārt ir āra temperatūra, un man tas vienmēr ir bijis viens no
lielākajiem profesionālajiem izaicinājumiem – pateikt sprediķi maksimāli koncentrēti, vienlaikus uz formas rēķina nepazaudējot būtiskāko saturu. Ar draudzes mācītāja Erberta laipnu atļauju un
iedrošinājumu pašlaik es ļoti apzināti eksperimentēju ar formātiem. To varētu salīdzināt ar tenisu. Tur nav tikai garās izspēles vien. Ir arī saīsinātie un nogrieztie
sitieni. Vienmēr to esmu uzskatījis par
ieguvumu un esmu vēlējies izkopt prasmes, kas man ļautu pārvaldīt visu šo
arsenālu. Bet pēc savas iekšējās sajūtas
esmu garo formātu cienītājs, tā ir mana
dabiskā komforta zona. Es ceru, ka Jēzus
draudzē varēšu kļūt par savējo un uzticētos kalpošanas pienākumus veikt ar prieku. Jo, manuprāt, galvenais ir nevis darīšana, bet attiecības, kas veidojas starp
mums, cilvēkiem, un starp mums un Dievu. Tā tad arī ir mana lūgšana – lai varu
kļūt par savējo un kopīgi darīt darbu, uz
kuru Dievs ir aicinājis. Kas ir pats labākais un būtiskākais, ko varu dot Jēzus
draudzei, – to rādīs laiks.
Ko novēli šīs sarunas lasītājiem?
Novēlu draudzei, lai mēs varētu gan
pulcēties ap Dieva vārdu un sakramentiem, gan klausīt Kristus misijas pavēlei –
būt par Viņa lieciniekiem šajā pasaulē.
Tad mēs būsim ne tikai saņēmēji, bet arī
devēji, ļaujot Dieva žēlastībai brīvi plūst
caur mums tālāk uz citiem.
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grāmatu
galds

DRAUDZES NOZARES:

G

rāmatu galds mūsu draudzē pastāv jau daudzus gadus. Man
kalpošana grāmatu galdā sākās
tad, kad mani uzrunāja draudzes saimniece Rute Bikše. Piedāvājumu apdomājusi, nolēmu, ka labprāt kalpotu. Grāmatu galds tolaik jau pastāvēja, bet nebija
atbildīgā, kas piegādātu jaunas grāmatas
un veiktu citus darbiņus.
Mūsu kalpošanas nozarē darbojas
četras draudzes māsas, kas katru svētdienu atver grāmatu skapi un piedāvā
interesentiem kristīgo literatūru. Piedāvājumā ir kartītes un dažādas grāmatas –
bērnu grāmatas, grāmatas par kristīgo
izaugsmi un sevis pilnveidošanu, par attiecībām starp dažādām paaudzēm, dzīvesstāsti, kas liecina par Dieva vareno
spēku cilvēku dzīvē, teoloģiskas grāmatas un, protams, Bībele.
Grāmatu galds tiek papildināts un atjaunots vairākas reizes gadā. Izvēloties
grāmatas, ik reizi domāju, lai būtu, ko
piedāvāt katram, kas vēlēsies ko iegādāties ticības dzīves stiprināšanai, vai tas
būtu pašam vai dāvanai tuvam cilvēkam.

G

rāmatu galdā kalpoju jau četrus
piecus gadus. Mani uzrunāja Laima Roze, kas tolaik kalpoja šajā
nozarē un vaicāja, vai nevēlos pievienoties viņu komandai. Atbildēju, ka mazliet
jāpadomā, bet drīz vien sapratu, ka nav
neviena iemesla, kāpēc lai teiktu nē.
Ko man tas ir devis? Esmu tuvāk draudzei. Esmu iepazinusi vairāk brāļu un

Piedāvājam grāmatas no veikala „Amnis”, no izdevniecības „Agape Latvija” un
Luterisma mantojuma fonda.
Kalpojot grāmatu galdā vairākus gadus, esmu novērojusi, ka grāmatas tiek
pirktas aizvien mazāk, jo tās var paņemt
bibliotēkā, lasīšanai var izmantot digitālās ierīces un plaša informācija ir pieejama internetā. Vislielākais „ražas laiks”
šajā nozarē ir decembrī, kad pircēji iegādājas apsveikuma kartītes un grāmatas
Ziemsvētku dāvanām.
Grāmatu galds mūsu draudzē ir nepieciešams, jo vienmēr būs kāds, kas vēlēsies iegādāties vērtīgas grāmatas, kuras iedvesmo un stiprina ticību. Viens no
veidiem, kā uzņemt Dieva vārdu, ir lasīt
kristīgu literatūru. Šī brīnišķīgā iespēja ir
pieejama mums katram. „Jo Dieva vārds
ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru
abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas
dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un
garu, locekļus un smadzenes, un ir domu
un sirds prāta tiesnesis.” (Ebr 4:12)
Ieviņa Simsone

G

rāmatu galdā kalpoju divus trīs
gadus. Kā tur nokļuvu, vairs īsti
neatceros – šķiet, uzaicināja
kāda no tur kalpojošajām meitenēm. Tas
notika viegli, jo pirms tam jau biju sākusi
savu pirmo kalpošanu Jēzus draudzē –
bibliotēkā.
Ko tas ir devis? Es vienmēr esmu informēta par jaunākajām grāmatām. Satieku draudzes locekļus un iepazīstos ar
jauniem cilvēkiem. Dažreiz gadās, ka neviens neko nenopērk vai pat nepienāk
paskatīties, tomēr vienmēr gadās kāda
interesanta grāmata, kas uzrunā un pilnveido mani pašu.
Kalpošana arī motivē nākt uz baznīcu.
Atceros, ka pirmajā kalpošanas gadā pieteicu, ka vasarā nevarēšu nākt uz baznīcu, jo man ir lauku īpašums un arī darbā
gadās dežūras. Kad rudenī atgriezos, jutos kā iztukšota. Vēlāk teicu, lai iekļauj
mani grafikā arī vasaras mēnešos. Un
viss sakārtojās – laika pietika visam. Tā
viena reize mēnesī, kad vasarā esi baznīcā, dod daudz.
Laila Eglīte

māsu, jo te ir iespēja komunicēt arī ar
tiem, kurus dažkārt pat nepamanām, un
saprast, cik brīnišķīgi mēs visi esam tieši
tāpēc, ka esam atšķirīgi.
Ja kādam draudzes loceklim ir vēlme
kalpot, bet viņš nezina, kur, manuprāt,
darbošanās grāmatu galdā ir mazs solītis
labam sākumam.
Kristīne Plostniece

G

rāmatu galdā sāku kalpot pēc
tam, kad Santa Cilēviča devās
misijā un Rute Bikše lūdza pārņemt grāmatu galdu. Pēc tam sāka kalpot Ieviņa, kas kļuva par mūsu komandas vadītāju.
Šī kalpošana man dod prieku, jo varu
būt sadraudzībā ar draudzes māsām un
brāļiem.
Vijolīte Doze
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DRAUDZES NOZARES:

Lasīšanas
paradumu mainība
„Mainās gadsimti, mainās lasīšanas
paradumi, nāk jaunas tehnoloģijas, bet
grāmata paliek,” – šāds viedoklis lasāms
internetā, un tas vēstī: uzskati par grāmatas īpašo nozīmi cilvēka dzīvē nav
mainījušies. Tradicionālo grāmatu arvien
biežāk aizstāj elektroniskās publikācijas,
un savs piekritēju loks ir gan vienam, gan
otram lasīšanas veidam. Nozīmīgākās
pārmaiņas notiek lasāmvielas saturiskajā, tematiskajā izvēlē, jo tā atspoguļo katra laika posma prioritātes. Vai ir mainījušies lasīšanas paradumi draudzes biblio
tēkā? Uz šo jautājumu centīšos atbildēt,
balstoties uz saviem novērojumiem, vairāku gadu laikā kalpojot draudzes bibliotēkā.
Vispirms palūkojos bibliotēkas grāmatplauktos. Kuras ir „visnolasītākās”
grāmatas? Izskatās, ka tās, kuras izdotas
līdz PSRS laikam. Un tas nav tikai tāpēc,
ka grāmatas iesējums savu laiku nokalpojis. Grāmatas ir līmētas un pārlīmētas,
lai neizjuktu, lappušu malas no biežas
šķirstīšanas ir nobružātas, atrodamas arī
atzīmes un pasvītrojumi, ko, domājams,
veicis ne viens vien lasītājs. Vairāku gadsimtu laikā draudzē arvien bijis kāds, kas
ir rūpējies par to, lai apmēram 500 unikālos izdevumus saglabātu un dotu iespēju mums tos tagad iepazīt.
Padomju laika izdevumu bibliotēkā
nav daudz. Šīs grāmatas pārsvarā izskatās nolietotas, daudzkārt lasītas. Vairums
no tām izdotas emigrācijā, un varam tikai
minēt, kā tās atceļojušas uz Latviju. Raksturīgi, ka kristīgās grāmatas gandrīz ne-

1

maz netika izdotas; tās aizstāj rokraksti
un ar rakstāmmašīnu veidoti teksti –
sprediķu pieraksti un tematiskas studijas.
Pēc valsts neatkarības atgūšanas aktīvi tika sākta kristīgo grāmatu publicēšana. Beidzot lasītāji varēja iepazīt pasaules kristīgo domātāju, sludinātāju un
publicistu darbus. Bibliotēkas čaklie lasītāji grāmatas ņēma vienu pēc otras. Populāras bija Bībeles tekstu studijas, lasījumi katrai dienai, dzīvesstāsti, sprediķu
apkopojumi, grāmatas par lūgšanu. Gaidīti bija arī izdevumu „Svētdienas Rīts”
un „Tikšanās” jaunie numuri. Deviņdesmito gadu sākumā izveidotā organizācija
„Luterāņu stunda” sāka tulkot kristīgās
filmas, un arī tās bibliotēkā izvēlējās un
skatījās daudzi – vispirms videokasetēs,
bet vēlāk CD formātā.
Pašlaik, kad kristīgās literatūras publikāciju skaits ir ievērojami palielinājies,
biežāk lasīto grāmatu tematika ir mainījusies. Problemātiska kļuvusi grāmatas
izvēle, jo grāmatas izdod visas konfesijas
un reliģiskie virzieni. Dažkārt tiek uzdots
jautājums: kuram no tekstiem varu uzticēties? Bibliotēkā biežāk lasīto grāmatu
saturs – kristīga dzīvesveida apraksti, ticību stiprinoši teksti, cilvēku un ģimenes
attiecības, dziedināšana un garīgs uzmundrinājums grūtos brīžos, slimībās,
depresijā. Labprāt tiek lasītas grāmatas,
par kurām dzirdēts Kristīgajā radio, kā
arī tās, kuras iesaka mācītājs vai par kurām izskanējušas pozitīvas atsauksmes.
Raksturīgi, ka, palielinoties elektroniska-

jā formātā pieejamām grāmatām, filmām, tekstiem, kā arī sociālo tīklu izmantošanai, samazinās interese par
drukātajām grāmatām.
Pasaulē arvien populārāka kļūst ekoloģiskā domāšana, kad viena lieta tiek
izmantota vairākkārt. Uzdāvinot grāmatu
bibliotēkai, dabas resursu saglabāšanā
var iesaistīties katrs. Arī draudzes bibliotēkai būtu vēlams jauno – pēdējos piecos
gados publicēto – grāmatu papildinājums.
2018. gadā tika veikts zinātnisks pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem.1 Iegūtie dati rāda,
ka reliģisko literatūru lasa 7 % aptaujāto.
Priekšroka tiek dota grāmatu pirkšanai,
nevis bibliotēkas izmantošanai, jo cilvēkiem nepatīk grāmatas lietošanas laika
ierobežojums. Lai šis iemesls neatturētu
jūs iepazīt draudzes bibliotēkas grāmatas, aicinām ar bibliotekāru vienoties par
grāmatas nodošanas laiku.
Visas draudzes bibliotēkā esošās grāmatas – vairāk nekā 1500 eksemplāru –,
var iepazīt sarakstos interneta vietnē
draudzesbiblioteka.blogspot.com. Turpat
lasāmi arī daži ieteikumi lasāmvielas izvēlei.
Draudzes bibliotēkā ir vajadzīgs palīgs. Varbūt tu vēlies iesaistīties interneta
vietnes uzlabošanā vai bibliotēkas darbības nodrošināšanā svētdienās? Varbūt
tev piemīt dāvana veidot saistošus lasāmvielas aprakstus vai ir idejas, kā uzlabot bibliotēkas darbu? Ļoti gaidīšu.
Ingūna Stranga

„Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem” – Rīga: Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, 2018.
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Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10.00
ceturtdienās plkst. 18.00
Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 9.30 līdz 13.00
Mācītāja Intara Jonīša pieņemšanas laiks
trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00
Mācītājus var satikt arī pirms un pēc dievkalpojumiem.

Nac, sp kopa!
-

Ukuleļu ansamblis tiekas
KATRU OTRO OTRDIENU PLKST. 17.30
Tālrunis uzziņām: 29491755

Izdevumi, EUR:
Algas (7 darbinieki)
Nodokļi
Maksājums LELB
Grāmatvedības pakalpojumi
(2020. g. jūlijs, gada pārskats)
Citi izdevumi
Nozaru darbs (Svētdienas skola, jauniešu darbs)
Saimniecības un kancelejas preces
Elektrība
Pasta izdevumi, drukas darbi
Degviela, transporta izdevumi
Ziedi, telpu dekorēšana
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
Atkritumu izvešana
Sakaru pakalpojumi
„Rīgas ūdens”
„Venden” ūdens
Reprezentācijas izdevumi
Bankas komisijas maksa
Apsardzes firmas pakalpojumi
KOPĀ

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
pirmdienās plkst. 18.30
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma

2020. GADA AUGUSTA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi
(reliģiskajai darbībai, Diakonijai, remontam u. c.)
Kolektes
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
KOPĀ

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

4470
2445
1475
1300
9690
3895
2505
600
580
395
150
80
80
75
50
40
35
30
25
25
25
20
15
10
8635

Lūdzam informēt
draudzes lietvedi, ja ir
mainījusies Jūsu
dzīvesvietas adrese vai
telefona numurs!

KRISTĪTI
Māra Grīnberga
Augusts Grīnbergs

SIRSNĪGI SVEICAM
Liāna Mauriņa
Lilija Vasiļevska
Ērika Martinsone
Vizma Helēna Ozolniece
Maija Vizbulīte Frīdberga
Līvija Ruppeks-Rupeika
Ilona Vaniņa
Maija Prēdele
Ieva Vainovska
Arvīds Bobinskis
Andžela Pētersone
Ināra Kalniņa
Inese Sīle

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)
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze
Reģ. Nr. 90000084191
Baznīcas adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-1050
Tālr. 67224123, e-pasts: info@jezusdraudze.lv
Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985,
Luminor Bank, RIKOLV2X
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