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„Viņš Sevi par mums nodevis, lai
atpestītu mūs no visas netaisnības un
šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm,
dedzīgiem labos darbos.” (Tit 2:14)

Šie apustuļa Pāvila vārdi mums brīnišķīgi atgādina gan to, kas mēs, kristieši, esam, gan to, uz kādu dzīvesveidu
mēs esam izredzēti un aicināti.
Apustulis iesāk ar pasludinājumu par
Jēzu Kristu, sacīdams: „Viņš Sevi par
mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības.” Lūk, Pāvila galvenais
uzsvars, kas vienlaikus ir arī visa Evaņģēlija vēstījuma kodols! Mēs tiekam atpestīti no visas netaisnības, proti, visi mūsu
grēki mums tiek piedoti, vienīgi Dieva žēlastības dēļ. Vienīgi ticībā. Ticībā uz Jēzu
Kristu, kurš Sevi par mums ir nodevis.
Arī luteriskās Baznīcas tēvi savulaik ir
devuši skaidru liecību, sacīdami, ka vārds
„ticība” nenozīmē tikai paša vēsturiskā
stāsta jeb Evaņģēlija zināšanu vien, bet
gan ticību šī stāsta dotajam ieguvumam.
Tātad „ticība” ir stipra pieķeršanās Dieva
apsolījumam, kurā mums no žēlastības
tiek dāvināta grēku piedošana Jēzū Kristū. „Ticēt” nozīmē Dieva dāvāto grēku
piedošanas apsolījumu vēlēties un arī
saņemt.
Vārdu sakot, mēs netiekam salīdzināti

jeb samierināti ar Dievu mūsu pašu nopelnu dēļ – kaut vai tā iemesla dēļ, ka ikviens mūsu centiens, jebkas, ko mēs darām, ir tālu no pilnības, –, bet Dievs mūs
pieņem par Saviem bērniem, par Savas
saimes ļaudīm, kad mēs šo Kristū dāvāto
žēlastības un piedošanas apsolījumu satveram ticībā. Tieši no šādas ticības būtu
jāizriet mūsu dedzīgumam un labajiem
darbiem, par kuriem runā apustulis Pāvils!
Patiešām – mūs, kristiešus, pats Dievs
ir aicinājis būt dedzīgiem labos darbos.
Un nevis tādēļ, lai ar to nopelnītu pestīšanu vai Dieva labvēlību, jo ticībā Kristum tā jau ir mūsu, bet Dieva gribas dēļ.
Lai pagodinātu Viņa svēto vārdu. Lai pilnā mērā censtos dzīvē realizēt mums
piešķirto privilēģiju būt par paša Visuvarenā Dieva bērniem, draugiem un darba
biedriem, kā Kungs pats mūs uz to ir aicinājis.
Visbeidzot, jau pieminētie ticības tēvi
uzskaita īstos un galvenos iemeslus,
kuru dēļ kristiešiem jābūt patiesi dedzīgiem labos darbos: labie darbi mums jā-

dara Dieva gribas, pateicības, ticības apliecināšanas un arī ticības vingrināšanas
dēļ.
Par ticīgo darbiem Dievs ir apsolījis arī
atalgojumu. Šis atalgojums nav ne grēku
piedošana, ne žēlastība, ne mūžīgā dzīvība, jo to visu mēs saņemam vienīgi ticībā. Bet ir cita alga, ko Dievs ir apsolījis
Saviem ļaudīm, – miesīga un garīga, šinī
dzīvē un pēc šīs dzīves.
Tātad mūsu labie darbi Dievam ir tīkami vienīgi ticības dēļ. Tāpat tieši ticības
dēļ tiek piedots viss, kā mums vēl pietrūkst bauslības pildīšanā. Lūk, kādēļ
mūsu labie darbi, pat ārēji necilākie un
vienkāršākie, ir svēti, pilnīgi un Dievam
tīkami – mūsu ticības dēļ! Lūk, kādēļ
apustulis Pāvils ir teicis, ka bez ticības
nav iespējams Dievam patikt (Ebr 11:6).
Novēlu, lai šajā jaunajā Dieva žēlastības gadā Svētais Gars mūs katru ticībā tā
ceļ un iedvesmo, ka esam no sirds dedzīgi labos darbos, gan darbojoties laicīgajā
aicinājumā, gan aktīvi iesaistoties draudzes kalpošanā!
Kristū
mācītājs Intars

Līgas un Gata stāsts par to, kā piecarpus gados izdevās atbrīvoties no 120 000 EUR liela parāda.

Esi uzticams
ar to, kas tev ir,
un Dievs tevi
svētīs ar vairāk
Mani sauc Līga, manu vīru – Gatis,
un mums ir trīs bērni vecumā no 4 līdz
13 gadiem. Laulībā esam 8 gadus, bet
kopā jau 10 gadus. Kad satikāmies, mēs
nebijām gluži jaunieši – katram jau bija
sava attiecību pieredze. Ja runā par finansēm, jau bija pieļautas kļūdas un pieņemti nepareizi lēmumi. Kad satikāmies,
spriedām, ka ir kaut kas jādara, lai situācija mainītos. Tolaik mēs nebijām kopā ar
Dievu un mums bija ļoti daudz strīdu
naudas dēļ, jo tās vienkārši nebija, – liela
daļa naudas bija jāatdod, lai segtu parādus (kredīti, līzingi un citi maksājumi),
kas šo gadu laikā bija izveidojušies gan
vienam, gan otram. Acīmredzot Dievam
bija plāns saistībā ar mūsu ģimeni.
Iznāca tā, ka mana draudzene mūs
iepazīstināja ar biznesa mentori – ticīgu
sievieti Deniju Džonsoni. Viņa ir amerikāniete, un viņai pašai ir ļoti spilgts stāsts
par to, kā no bezpajumtnieces viņa ir kļuvusi par miljonāri. Denija ir ticīga piecu
bērnu mamma, kas dara ļoti daudz
laba – glābj bērnus no seksuālās vardarbības, palīdz bezpajumtniekiem utt. Es
tajā laikā intensīvi nodarbojos ar biznesu, veidoju savu karjeru, un mani ar Deniju iepazīstināja tieši kā ar izcilu biznesa
sievieti. Mani tas ļoti uzrunāja, un mēs
aizgājām uz viņas semināru. Denija
Džonsone deva lieliskus padomus, kā tikt
galā ar situācijām, kad ir ļoti slikti.
Tas bija brīdis, kad mēs ar vīru bijām
sapratuši, ka mums ūdens smeļas
mutē, – ienākumi bija mazāki nekā izdevumi. Teikšu, kā ir: kad salikām visas finanses kopā, man fiziski palika slikti no
tā, ko ieraudzīju. Ne jau mēs vienīgie
esam tādi, kas mēģina iztikt no algas līdz
algai, bet līdz galam neizanalizē savu situāciju. Kamēr nebijām spiesti visu godī2

gi un atklāti uzlikt uz papīra, mēs nesapratām, cik situācija ir slikta – ne vairāk
un ne mazāk kā 120 000 EUR mīnusā.
Mana pirmā doma bija, ka ar šo man būs
jānomirst un, visticamāk, kaut kas būs jā
maksā vēl arī bērniem. Taču 2020. gads
mums bija pagrieziena gads – oktobrī
nomaksājām visus savus parādus. Viss
notika piecarpus gadu laikā.
Tas, ko tolaik mūsu biznesa mentore
par finansēm mācīja, bija Dieva vārds,
piemēram, esi uzticams ar to, kas tev ir
dots, un tad tev tiks piešķirts vairāk. Toreiz tā likās interesanta doma, bet tagad,
kad esam kristieši, mēs saprotam, ka tas
ir no Bībeles. Apmeklējot šos kursus,
mēs iepazinām Dievu un mūsu sirdis tika
atkausētas. Pāris gadus pēc tam mēs
Svētes upē tikām kristīti un sākām apmeklēt draudzi. Praktiskajā ziņā mēs
iemācījāmies to, kā sekot līdzi savām
f inansēm.
Vispirms mājās jāveic inventarizācija.
Uzņēmēji savā veikalā vai noliktavā katru
mēnesi rīko inventarizāciju, lai saprastu,
cik ir palicis un cik iztērēts, savukārt mājsaimniecībās tas bieži netiek darīts. Mēs
pārskatījām virtuves skapīšus – kas un
cik daudz mums ir. Izskatījām arī vannas
istabu, drēbju skapi un garāžu – kur kas
mums stāv neizmantots. Mēs tiešām sākām uzskaitīt katru iztērēto centu – ņēmām čekus un sākām visu budžetēt. Kritiski visu izvērtējām un negājām uz
veikalu, kamēr nebijām visu apēduši, kā
arī pārdevām visu lieko, lai iegūto naudu
novirzītu parādu dzēšanai.
Otrs princips, ko ģimenē ieviesām, –
mēs neejam uz veikalu bez saraksta. Neplānojot mēs bieži vadāmies pēc emocijām. Tagad plānojam ēdienkarti visai
nedēļai un pie tās arī pieturamies. Mēs
apzināti cenšamies iet uz veikalu tikai reizi nedēļā, un tas būtiski ir samazinājis
mūsu pārtikas budžetu.
Ir jābūt ļoti disciplinētiem; ideāli – ja to
var darīt kopā ar ģimeni, lai visi būtu uz
viena viļņa. Kad Dievs redz tavu apņēmību un centību, Viņš vienmēr tevi svētī.
Vēl 2020. gada janvārī, kad nebija sākusies pandēmija, vienā no šiem seminā-

riem man uznāca lūzums: likās – viss, tas
nav reāli. Ir pagājuši pieci gadi, un mēs
esam mazliet pāri pusei. Vai tiešām šādi
jādzīvo vēl pieci gadi? Man bija nolaidušās rokas. Bet tas, ka visam blakus nāk
liela Dieva svētība, liek iesākto turpināt
un nepadoties. 2020. gadā necerēti nāca
dažādas Dieva svētības, un oktobrī mēs
varējām nosvinēt savu finansiālo brīvību.
Bībeles panti, ko īpaši šajā laikā sev
atgādinājām, bija Mateja evaņģēlija
25:23 – „Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu,
es tevi iecelšu pār daudzumu” –, kā arī
Pāvila 1. vēstules korintiešiem 10:13 –
„Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus
jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet
darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat
panest”.
Attiecībā uz desmito tiesu – es redzu,
kā Dievs skatās uz mūsu sirdīm, cik ļoti
mēs pieķeramies mantai. Jo vairāk naudas ģimenē ienāk, jo vairāk ir jāatdod, un
tur arī mūsu sirds tiek pieskatīta. Mēs ar
vīru esam vienojušies, ka tā ir Dieva daļa
un mums gar to nav nekādas darīšanas.
Mums tā ir jāatdod tur, kur tā palīdz Dieva darbam, vai ar to kādam ir jāpalīdz –
trūcīgiem cilvēkiem, bērniem, jebkur, kur
ir vajadzība. Dievam patīk priecīgs devējs, un tā varam pieskatīt sevi un savas
sirds stāvokli attiecībā uz mantu un naudu – cik priecīgi, cik viegli to dodam. Mēs
to mācām arī bērniem: no naudas, ko
viņi saņem vai kāds viņiem uzdāvina,
arī viņi 10 % dod Dievam, 50 % atliek
malā investīcijām, kur nauda veido naudu, un 40 % ir viņu tēriņiem.
Šie piecarpus gadi bija tieši tik daudz,
cik, kā Dievs redzēja, bija vajadzīgs, lai
mūsu sirdis mainītos. Šo ceļu mēs sākām
iet finanšu dēļ, bet mūsu dzīvē mainījās
tik daudz kas – mūsu attiecības, mūsu
sirdis, mūsu mīlestība uz Dievu. Nu jau
mums ir cits prāts un cita pārliecība un
mēs šos principus mācām arī saviem
bērniem.
Vairāk ar Līgas Rūtiņas liecību var
iepazīties vietnē
https://www.instagram.com/ligarutina/.

Misija Tanzānijā
Kā burbulī

Dzīve Tanzānijā šobrīd stipri atšķiras
no dzīves vairumā pasaules valstu. Nekādu ierobežojumu nav, maskas nav jānēsā, par Covid neviens nerunā. Tikai nesen atkal no draugiem dzirdējām par
dažiem saslimšanas gadījumiem Dāresalāmā, kas tiekot norakstīti kā pneimonija,
taču citādi viss rit savu gaitu.
Tas izklausās mazliet paradoksāli,
ņemot vērā situācijas nopietnību citviet
pasaulē, arī tepat kaimiņos – Kenijā un
Ugandā. No vienas puses, esam priecīgi,
ka mums nav jāpiedzīvo “lokdauns”. Tanī
pašā laikā ir sajūta, ka Tanzānija dzīvo kā
burbulī – bez jebkādas realitātes izjūtas
saistībā ar Covid, jo šāda informācija apzināti vairs netiek sniegta.

Pie mums un Bviti

Ja īsumā jāraksturo, kāds mums un
mūsu kalpošanā ir bijis šis pusgads, tad
iepretim skumjām par nepiepildītām iespējām satikt savus mīļos Latvijā, neziņai
par nākotnes iespējām ceļot, kā arī dažiem emocionāliem kāpumiem un kritumiem svaru kausos būtu jāliek Dieva
žēlastība, ko šajā laikā esam jutuši pārpārēm.

Kevina pārraudzībā un stiprā paļāvībā
uz Dieva palīdzību patlaban Bviti norit
otras ēkas būve, kurā būs trīs klašu telpas. Līdz mācību gada sākumam 11. janvārī jāpabeidz sienas un vienas klases
telpas iekšdarbi. Pārējo pakāpeniski turpināsim nākamgad.
Nākamajā gadā pie mums mācīsies nu
jau vairāk nekā 70 skolēnu – 25 bērni
pirmsskolas grupā un pārējie no 1. līdz
3. klasei. Nekad apzināti nebijām plānojuši tik ļoti paplašināties, bet gadu no
gada soli pa solim Dievs mūs ir vedis tālāk, un rezultātā ik gadu esam pievienojuši vienu klasi.
Ir liels gandarījums, redzot, kā bērni
pieaug un mainās, īpaši tie, kas pie
mums mācījušies ilgāku laiku. Nav tā,
ka mums nekad nerastos šaubas par
mūsu darba lietderību un ka mēs nepagurtu tīri ikdienišķu grūtību priekšā, bet
viņu izaugsme ne tikai akadēmiskajā
ziņā, bet arī kā personībām ir viens no
faktoriem, kas dod mums spēku turpināt. Vienlaikus izaugsmi redzam arī
mūsu skolotājos. Katrs no viņiem ir ar
savu personību un mācīšanas stilu; to
cenšamies novērtēt un attīstīt. Taču visvairāk mūs iepriecina viņu gatavība augt
un mācīties, kā arī viņu interese par šo
darbu ne tikai kā par pelnīšanas, bet arī
garīgu un pozitīvu pārmaiņu panākšanas

iespēju.
Galu galā, augam arī mēs paši. Misijas
kalpošana ir viena vienīga dzīves un paļāvības skola (pajautājiet kādreiz Kevinam vai man!). Lūkass septembrī oficiāli
kļuva par pirmsskolnieku – reģistrēts
skolā Latvijā, bet mācās šeit mājmācībā.
Savukārt es iestājos Lutera Akadēmijā
draudžu darbinieku nodaļā; tas man ir
labs intelektuāls un garīgs stimuls. Un
nākamgad mūsu pulciņam gaidām pievienojamies vēl vienu mazuli, par ko
esam īpaši pateicīgi.
Kādu dienu pagalmā pamanījām sīkas
zilas puķītes, kas no rīta uzziedēja, bet
pēc pāris stundām to jau vairs nebija.
Nākamajā rītā tās ziedēja atkal. Un aiznākamajā tāpat. Domājot par pašreizējo situāciju pasaulē, manī ieskanējās dziesmas vārdi: „Tā žēlastība ir nemainīga, tā
mīlestība nekad nebeidzas. Tā ir jauna ik
rītu, ir uzticams mūsu Dievs.” Svētīgu un
Dieva žēlastības bagātu jauno gadu!
Kevins, Lūkass un Santa

Tālr.: +255 767 329 129
E-pasts: santacilevica@yahoo.com
P.O. Box 694, Tanga
Ja vēlaties atbalstīt mūsu kalpošanu ar
ziedojumu: LV88UNLA0090220882330

Santa Cileviča ir Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes locekle. Viņa kopā
ar vīru Kevinu un viņu piecgadīgo dēliņu Lūkasu jau deviņus
gadus dzīvo un kalpo Āfrikā, Tanzānijā. Viņu tālejošais kalpošanas
mērķis ir aizsniegt ar Evaņģēlija vēsti segedžu etnisko grupu un
citus iedzīvotājus, kas dzīvo Bviti ciema apkaimē. Pašlaik viņu
kalpošana ir saistīta ar Bviti izglītības centru, kurā darbojas
četras klases – pirmsskolas grupa un 1.–3. klase. Centra darbība
palīdz ne vien uzlabot šajā apvidū pieejamo izglītību, bet arī
izveidot un uzturēt kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem, kas ir
svarīgs faktors šajā kalpošanā.
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Esi uzticams
ar daudzumu
un pateicīgs
par mazumiņu
Kāds ir galvenais princips, pēc kura vadāties, plānojot
savas finanses?
Daniēls Godiņš: Finansēm ir jāpagodina Dievs – tā ir mana
pārliecība. Otrs princips ir nedzīvot no algas līdz algai, bet censties kaut ko pavairot. Ne vienmēr pavairojas eiro, bet cenšos
investēt arī laiku un talantus, lai radītu pievienoto vērtību tam,
ko daru.
Endijs Krūtmanis: Finanšu jautājumos vados pēc Rakstu
vietām un tēriņiem cenšos noteikt prioritātes: vispirms ir desmitā tiesa, tad ikdienas obligātie maksājumi un tikai pēc tam
tas, ko vēlos vai ko ir vērts iegādāties. Dažreiz ir nepieciešams
nopirkt jaunu mēbeli, citreiz kādam jāpalīdz, bet šie tēriņi ir tikai pēc pirmajiem diviem. Rakstu vieta, uz kuru balstu savus
principus, ir Salamana pamācības 3:9–101.
Jānis Prāmnieks: Arī man desmitā tiesa ir pirmais maksājums, taču neesmu to aktīvi praktizējis visu mūžu. Pašlaik ir tā,
ka desmitā tiesa pēc iespējas ātrāk jādabū prom no konta un
tad zinu, ka varu droši darboties tālāk.
Kā jūs nonācāt līdz šīm prioritātēm?
D. Godiņš: Atlikt desmito tiesu man mācīja vecāki. Salikām
naudu īpašās aploksnītēs un nesām uz baznīcu. Kad kļuvām
lielāki, tas bija liels pozitīvs pārdzīvojums, ka varējām paši izvēlēties – mest naudu kolektē vai ziedot, piemēram, Svētdienas
skolai. Tas bija finanšu lēmums! Savukārt par krāšanu uzzināju
finanšu semināros. Tagad to praktizēju pats un arī bērniem
mācu dzīvot pēc principa „10+10+80”: desmitā tiesa, 10 procenti uzkrājumos un dzīvošana no pārējiem 80 procentiem.
Kurš skoloja pārējos?
E. Krūtmanis: Mans labākais skolotājs bija grūti laiki, kas
pamazām aizveda pie atziņas, ka visa avots ir Dievs un viss ir
Viņa rokās.
Kas ir grūti laiki?
E. Krūtmanis: Reāls līdzekļu trūkums.
Cik sen tas bija?
E. Krūtmanis: Deviņdesmitajos. Dažas epizodes bija pirms
četriem pieciem gadiem. Tolaik es centos maksāt desmito tiesu, bet ne ar tādu disciplīnu kā tagad. Gribu precizēt, ka tā nav
formula: samaksāju 10 procentus un gaidu, ka pārējie 90 nenormāli augs. Arī šīs finanses būs Dieva rokās. Es cenšos darīt
to, kas no manis tiek prasīts.
Jāni, vai arī tevi domāt piespieda grūti laiki?
J. Prāmnieks: Grūtajos laikos, kad dzīvoju no algas līdz algai, ja radās negaidīti tēriņi, bija liels stress. Tomēr mani neizskoloja tieši šis periods. Atceros brīdi, kad pirms vairākiem gadiem sēdēju mašīnā sastrēgumā un domāju: it kā šobrīd ar
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Baznīca, kristieši un finanses – cik savienojamas ir šīs
pasaules? Uz sarunu aicinājām Jēzus draudzes
priekšniekus DANIĒLU GODIŅU un JĀNI PRĀMNIEKU, kā arī
draudzes mantzini ENDIJU KRŪTMANI.
Edgars Gertners

finansēm ir labi, tomēr tās ir tik svārstīgas. Bija sajūta – kaut kas
nav kārtībā. Tajā dienā Dievs mani uzrunāja un es nolēmu, ka
turpmāk maksāšu desmito tiesu katru mēnesi. Tomēr līdz pilnīgai paļāvībai man vēl ceļš bija ejams, jo pēc minētā lēmuma
bija periods, kad domāju, ka man pašam ir ļoti jālemj, kur, kam
un kad ziedošu. Noteiktu laiku atliku desmito tiesu, kādu brīdi
paturēju savā krājkontā un tad noziedoju lielāku summu. Pa
īstam to naudu neatlaidu. Vēlāk sapratu, ka tā nevar, un sāku
maksāt desmito tiesu katru mēnesi uzreiz, tiklīdz ienāca alga.
Vai desmitā tiesa ir burvju nūjiņa, kas visu atrisina? Veselam cilvēkam taču ir divas rokas un kājas – jāiet un jāstrādā vairāk, jāpelna vairāk, un nebūs „grūti laiki”. Piekrītat?
E. Krūtmanis: Tas darbojas tikai tādos apstākļos, kad tev ir
atļauts strādāt. Te jau ir tas āķis – paļauties, ka varēsi nopelnīt,
pat ja tev ir lieli muskuļi un smadzenes, ir bezcerīgs gājiens. Absolūti bezcerīgs, jo apstākļi nav mūsu rokās. Tos nosaka Dievs.
Gadās situācijas, kad neapdāvināts cilvēks spēj nopelnīt daudz,
un Bībelē lasām, ka Kunga svētība spēj darīt cilvēku bagātu pat
bez viņa paša pūlēm. Tāpēc desmitā tiesa notiek nevis pēc
principa „es tev, tu man”, bet gan „lai kādi būtu laiki, desmitā
tiesa ir un paliek”.
Ko domā pārējie?
D. Godiņš: Nespēju sasaistīt desmito tiesu ar bagātību. Uzskatu, ka ikvienam kristietim ir jāstrādā smagi un daudz, bet ne
kā vergam. Piemēram, ja taisi kurpes, tad taisi ļoti labas kurpes! Mums jābūt labiem savā darbā – ne tādēļ, lai nopelnītu,
bet lai parādītu, kāds ir mūsu Kungs. Esmu pilnīgi pārliecināts,
ka cilvēks nespēj ziedot vairāk, kā Dievs atdod atpakaļ. Ja cilvēks ziedo bez aprēķina, Dievs iedos vairāk atpakaļ: caur draugiem, attiecībām, atziņām, arī finansēm. Dievs Bībelē ir teicis,
lai mēs Viņu pārbaudām, un tā Rakstu vieta runā par naudu.
Dievs saka, lai Viņu pārbaudām, vai Viņš neatvērs debesu vārtus un neliks līt svētības lietum.
E. Krūtmanis: Mums vienkārši jābūt krietniem savā darba
vietā. Ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs?
D. Godiņš: Interesanti, ka Ēdenes dārzā darbs bija ar nolūku
radīt cilvēka dzīvei jēgu. Tad nāca grēks un to sabojāja. Mūsdienās daudziem darbs šķiet kā sods. Sākotnēji tā nebija.
Bet kāpēc tad ir jāmaksā desmitā tiesa?
D. Godiņš: Nav jāmaksā. Pēc bauslības Jaunajā Derībā nekas par to nav sacīts. BET! Pāvila otrās vēstules korintiešiem
9. nodaļas 8. pantā ir rakstīts: „Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.” Šeit nozīmīgs ir žēlastības

9 Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus,
10 tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri.

likums. Tāpēc, ka Dievs ir darījis, arī tu vari nākt un saņemt no
tā augļus. Ja cilvēks ierauga, ka ziedošana ir nevis pienākums,
bet iespēja parādīt Dievam, cik ļoti cilvēks uz Viņu paļaujas, tikai tad cilvēks var sākt saprast, ko nozīmē ziedošana.
J. Prāmnieks: Desmitā tiesa nav manējā. Arī pārējie 90 procenti no ienākumiem ir no Dieva. Tā ir apziņa, ko grūti pat pierādīt.
E. Krūtmanis: Es tiešām meklēju pamatojumu Bībelē un
balstos uz četrām Rakstu vietām. Sākums ir Pirmās Mozus grāmatas 14. nodaļas 14.–21. pants2. Te es saprotu, ka lielākais
vienmēr svētī mazāko. Melhisedeks, kurš bija ķēniņš un priesteris, deva vīnu un maizi, savukārt Ābrāms, kurš to saņēma,
deva desmito tiesu. Kas notiek tālāk? Vēstulē ebrejiem 7. no
daļas 1.–4. pantā3 šī epizode tiek pārrunāta vēlreiz. Tālāk
110. psalma 1.–4. pantā4 atkal tiek pieminēts Melhisedeks, un
ir skaidrs, ka runa ir par Kristu. Visbeidzot, Vēstulē ebrejiem
5. nodaļas 5.–10. pantā par šo situāciju tiek runāts atkal5. Stāsta morāle ir šāda: Melhisedeks bija priesteris, kurš deva vīnu
un maizi. Kas pēc būtības notiek, kad mēs ejam pie Dievgalda?
Priesteris mums pasniedz vīnu un maizi. Jēzus ir mūsu augstais priesteris, tāpēc mums viņam ir jāmaksā desmitā tiesa.
Mēs to varam izdarīt, samaksājot desmito tiesu savai draudzei.
Vai nabadzība ir svētība un bagātība – posts?
J. Prāmnieks: Ja Dievs ir svētījis ar finansēm, tas ir forši.
Jautājums: kā tās tiek lietotas? Ja ir dots daudz, arī tālāk var dot
daudz. Daudz vai maz – tas gan ir subjektīvs jēdziens.
D. Godiņš: Bagātība un nabadzība, manuprāt, nav tikai metriska lieta; tur apakšā ir spēcīga teoloģija. Pasaulē vairāk runā
par pārticības teoloģiju – ka dievbijīgie cilvēki ir bagāti –, bet
Latvijā vairāk esmu saskāries ar nabadzības teoloģiju – ka dievbijīgie cilvēki ir trūcīgi, bet bagātie ir bezdievīgi. Šie abi ir grāvji.
Bibliskais skatījums uz namturību ir tāds: īpašums ir mūsu atbildība, darbs ir kalpošana Dievam, dievbijīgi cilvēki ir uzticami,
bet bezdievīgi – neuzticami. Savukārt ticīga cilvēka tēriņi ir atbildīgi. Nesaskatu nekādu problēmu, ja draudzē ir miljonārs vai
nabadzīgi cilvēki. Problēma parādītos, ja uz šo jautājumu skatītos no viena vai otra grāvja.
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Baznīca ir bizness. Cik objektīvs ir šis apgalvojums?
J. Prāmnieks: Nepazīstu nevienu cilvēku, kurš, kalpojot Baznīcā, būtu kļuvis bagāts.
Bet kur tad paliek ziedojumi?
E. Krūtmanis: Mūsu draudzes naudas izlietojumu var redzēt
uz „Jēzus Draudzes Dzīves” pēdējā vāka. Ja raugāmies plašāk,
tad Jēzus iedibinātā Baznīca nekad nebūs biznesa projekts, jo
Baznīcas uzdevums ir kalpot citiem. Mēs finanses varam lietot
tikai Kristus mērķiem – sludināt Evaņģēliju, kopt dvēseles, pasniegt Vakarēdienu. Ja nauda paliek pāri, mēs to lietojam labiem darbiem. Ja kāds to visu cenšas veidot kā biznesu, tad ar
Dieva prātu agri vai vēlu viss tiek atklāts.
Bībelē sacīts, lai krājam mantu debesīs, nevis uz zemes.
Cik lielus uzkrājumus te, uz zemes, varam veidot?
D. Godiņš: Es jautātu citādi: nevis cik, bet kādēļ? Naudu es
krāju tikai tādēļ, lai samazinātu spriedzi ikdienā. Tas nemazina
pārliecību, ka Dievs dod un gādā. Piemēram, bērnam ir izaugušas kājas un vajag jaunus zābakus – labi, ja ir uzkrājums. Ja
tāda nebūtu, rastos nevajadzīga spriedze.
E. Krūtmanis: Pareizāks skatījums ir gudra namturība, nevis formulas naudas uzkrāšanai. Mēs dzīvojam nemitīgas inflācijas apstākļos – šodienas eiro rīt jau ir nevērtīgāks. Tāpēc,
vienkārši krājot, mēs patiesībā zaudējam. Svarīgi ir saprast
mērķus un saimniekot atbildīgi, plānot un paredzēt vajadzības.
Bībelē sacīts: ja būsi uzticams mazās lietās, Dievs tevi
iecels valdīt pār lielām. Ko novēlat tiem cilvēkiem, kam
pašlaik ir maz, un tiem, kam ir daudz?
D. Godiņš: Numur viens: vārdi „esi uzticams mazās lietās,
tad Dievs iecels valdīt pār lielām” ir spēkā gan tagadnē, gan nākotnē. Tie attiecas gan uz mūžīgo dzīvi debesīs, gan uz mūsu
zemes dzīvi. Dievbijīgiem cilvēkiem novēlu: esiet uzticami, jo
Dievs šodien aizvien runā. Ir maldīgi domāt, ka visa nauda, kas
tev ir dota, ir domāta tikai tev. Dievs dod mums, lai mēs dotu
tālāk. Savukārt tiem, kam ir mazāki ienākumi, es novēlu: esiet
pateicīgi, jo, lai kur jūs būtu, Dievs ir izvēlējies jūs pa to ceļu izvest. Esiet uzticami, ja jums ir daudz, un pateicīgi par mazumiņu, jo Dievam vienmēr ir plāns. Dievs gaida, kad mūsu sirdis
būs gatavas atsaukties.

14 Kad Ābrāms dzirdēja, ka viņa radinieks aizvests gūstā, tad viņš lika nostāties savam karaspēkam, mājās dzimušiem vergiem, trīs simti astoņpadsmit vīriem, un viņš dzinās tiem pakaļ līdz Danai.
15 Un viņš dalīja savus ļaudis un uzbruka tiem naktī, sita tos un dzinās tiem pakaļ līdz Hobai, ziemeļos no Damaskas.
16 Un viņš atveda atpakaļ visu mantību, un arī Latu, savu radinieku, viņš atveda atpakaļ līdz ar tā mantību, arī sievas un ļaudis.
17 Un Sodomas ķēniņš gāja tam pretim Savas ielejā, tā ir ķēniņu ieleja, pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Kedarlaomera un to ķēniņu sakāves,
kas bija ar to.
18 Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris.
19 Un viņš to svētīja un sacīja: „Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi.
20 Un slavēts lai ir visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās.”
21 Un Ābrāms deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja.
1 Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja;
2 viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas
ir – miera ķēniņš,
3 bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.
4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!
1 Dāvida psalms. Tā Kunga vārds manam kungam: „Sēdies pie Manas labās rokas, tiekāms Es lieku tavus ienaidniekus par pameslu tavām kājām!”
2 No Ciānas Tas Kungs izplatīs tava sceptera varu. Valdi savu ienaidnieku vidū!
3 Tava tauta būs labprātīga tava karagājiena dienā. Tavi jaunekļi nāks pie tevis svētā glītumā kā rasa no rīta blāzmas klēpja.
4 Tas Kungs ir zvērējis, un Viņš to nenožēlos: „Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas.”
5 Tāpat arī Kristus nav pats Sev piešķīris augstā priestera godu, bet Tas, kas Viņam ir teicis: Mans Dēls Tu esi, šodien Es Tevi esmu dzemdinājis.
6 Kā arī citā vietā Viņš saka: Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. –
7 Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām Viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie Tā, kas Viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm
8 un, Dēls būdams, tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis.
9 Un, pilnību sasniedzis, Viņš ir palicis visiem, kas Viņam paklausa, par mūžīgās pestīšanas gādnieku,
10 Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas.
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KO PAR TO
SAK A BĪBELE...

DVĒSELES TESTĒŠANA
1.

Dieva nošķirtie –
vēsturiskā atpakaļskatā
Lai runātu par desmitās tiesas jautājuma izpratni šodienas Baznīcā, vispirms
jāieskatās Vecās Derības (VD) kulta jeb
kalpošanas un upuru sistēmā.
Teologs Eihrods ir formulējis kulta
mērķi un jēgu: „Kā debesu īstenības attēls – templis (vai telts) un kalpošana tajā
ir dievišķo ideju atklājējs un debesu spēku nesējs un vidutājs.”1 Kulta pamatu veido Dieva noteikumi, tādējādi neviena tā
darbība nevarēja tikt svinēta par godu
Israēlam, bet vienīgi Tam Kungam.
Tā kā Tas Kungs ir svēts, tad viss, kas
saistīts ar kalpošanu un kam ir saskare ar
Svēto, tiek saukts par svētu. Ebreju valodas vārds „qādaš” nozīmē ‘būt nošķirtam,
svētam’, t. i., nošķirtam no laicīgās jomas
un veltītam Tam Kungam Dievam. Tātad
tas bija Dieva nodots kāda īpašumā, jo
visa svētā avots ir Dievs. Piemēram:
priestera Ārona galvas rotā bija iegravēts
„svēts Tam Kungam” (2Moz 28:36); altāris
tika iesvētīts (2Moz 29:37); labības dāvana tika iesvētīta kā svētumu svētums
(3Moz 2:3); Tas Kungs parādīja sevi kā
svētu, kā uguns aprijot Ārona dēlus, kas
uz Kunga altāra bija pienesuši svešu uguni (3Moz 10:1–4); Dieva tauta ir svēta
(3Moz 11:45); priesteri jāiesvēta Dievam
(3Moz 21:6); nazīrieša solījumu devušais
ir svēts (4Moz 6:5); jubilejas gads ir svēts
(3Moz 25:12); īpaši veltītais Tam Kungam
ir augsti svēts (3Moz 27:28); desmitā daļa
ir svēta Tam Kungam (5Moz 12:17, 14:22–
29). Israēlā svarīgs ir uzskats, ka Tas
Kungs savu svētumu ir atklājis ne tikai
cilvēkiem, bet Viņš svētī arī lietas, vietas
un laikus. Tas nozīmē, ka Dievs tos nodala sev.
Tā kā kalpošanu veica priesteri, īpaša
uzmanība pievēršama viņiem. Priestera
(ebr. val. – kōhēn) pienākumi: 1) glabāt
Toru un mācīt (mācītāja funkcija); 2) veikt
kultiskās darbības. Tā kā Torā bija ietverta gan sakrālā, gan ētiskā puse, arī no
1
2
3
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priestera tika gaidīta skaidra pamācība
šajos jautājumos.
Tā kā priesteru, t. i., levītu, kārtai nebija savas zemes daļas, viņu mantojums
bija priesterība (4Moz 7:5). Levītiem pienācās visas desmitās tiesas (4Moz 18:21).
Tas Kungs visam Israēlam piekodināja levītus nekad neaizmirst (5Moz 12:19).
Priesteru, levītu, dzimtas bija izredzētas (4Moz 3:12), jo viņus bija izraudzījies
un iecēlis amatā Tas Kungs. Lai viņi būtu
sakrālajai kalpošanai derīgi, viņiem bija
jābūt rituāli šķīstiem (3Moz 31:1). Ar laiku
priesteru amats sekularizējās.
Runājot par upuru sistēmu, VD var izdalīt dāvināšanas upuri (2Moz 23:16), pateicības un upurveltes upuri (3Moz 7:11–
21) un vainas izpirkšanas upuri (2Moz
32:30).
Dāvināšanas upurus var klasificēt kā
upurdāvanu (1Moz 4:3), kā dāvanu
(1Moz 32:14) un kā meslus jeb nodevu savai tautai (1Ķēn 5:1; Ps 72:10). Kā akcentējis teologs Šteinzalcs: „Dāvināšana nozīmēja brīvprātīgu atsacīšanos no savas
mantības – mīlestībā pret Radītāju. Sva
rīga bija nevis upura objektīvā vērtība,
bet gan pūles sakarā ar upuri: nabaga
niecīgais upuris varēja svērt vairāk nekā
bagātīgs turīgā upuris.” 2
Īpaši grūtos laikos Israēls deva Dievam
solījumus, piemēram: „Un Jēkabs deva solījumu: „Ja Dievs būs ar mani un pasargās
mani šinī ceļā, ko es eju, un dos man maizi, ko ēst, un drēbes, ar ko ģērbties, un
liks man sveikam atgriezties savā tēva
namā, tad Tas Kungs man būs par Dievu.
Bet šis akmens, ko es esmu cēlis par piemiņas akmeni, taps par Dieva namu; un
no visa, ko Dievs man dos, es desmito
tiesu došu Viņam.”” (1Moz 28:20–22)
Cauri visai upurēšanas attieksmei vijas dāvināšana kā pateicība: „Arī Pļaujas
svētkus sviniet par jūsu darba pirmiem
augļiem no tā, ko tīrumā esat sējuši, un
gada beigās Ražas ievākšanas svētkus,
kad esat savākuši savus augļus no tīru-

Sandis Ratnieks, „Upuris Vecajā Derībā”. Bakalaura darbs. LU, TF, 1994, 5.–6. lpp.
Turpat, 29. lpp.
Turpat, 64. lpp.

ma.” (2Moz 23:16) Dāvināšanas upuri Israēlā saistījās ar dāvinātāja uzticību, pateicību un pagodinājumu Dievam.
Saistībā ar pateicības un upurveltes upuri jāpiemin, ka upuris bija dāvana ne tikai
no cilvēka, bet arī no Dieva puses.
Runājot par grēka izpirkšanas upuri,
jāatzīmē, ka Dievu ar upuri nevarēja ietekmēt – izpirkšana bija Dieva majestātes
dāvana (2Moz 33:14–23). Vēlāk pravietis
Miha skaidro, ko īsteni Dievs cilvēkam
prasa: „Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un
ko Tas Kungs no tevis prasa, proti – darīt
taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi
staigāt sava Dieva priekšā!” (Mih 6:8;
725. g. pirms Kristus) Tie vairs nav upurdzīvnieki un pirmdzimto veltījumi par
dvēseles grēkiem.
Eksila laikā, kad svēto kulta priekšmetu un vietas nebija, dievkalpojumos uzmanība vairāk tika vērsta uz garīgo, kā arī
uz Vārdu. Pats dievkalpojums bija kā aizsardzība pret Babilonijas reliģijas ietekmi, pret Marduka kultu. Vienīgi ķēniņa
Kīra edikts deva iespēju pēceksila laikā
atjaunot Jeruzālemes templi un atvest
atpakaļ Nebukadnēcara nolaupītos kulta
priekšmetus. Jerubābela laikā (515. gads
pirms Kristus) tika svinēta tempļa iesvētīšana. Kā raksta teologs Eihrods, kalpošana templī ienesa eksila laika praksi, bauslība vienpusīgi tika saprasta kā Dieva
pieprasītā rīcība, ar ko tiek nopelnīta Dieva žēlastība. Upuris tādējādi zaudēja
savu soterioloģisko un žēlastības dāvanas nozīmi, jo izpirkšanu varēja panākt
arī ar paklausības darbiem. 3
Līdz ar tempļa sagraušanu 70. gadā
pēc Kristus Israēla kulta un upura vēsture beidzās, jo pati draudze tika izklīdināta. Tomēr tempļa izpostīšana nevarēja
iznīcināt visas tautas vajadzību pēc dievkalpošanas; tā tika pārcelta uz sinagogu.

2.

Jēzus izraudzītie –
mūžības priekšskatā
Tā kā esam luterāņi, ieskatu šajā jautājumā sniegšu Vienprātības grāmatā
(Liber Concordiae) apkopoto Luterāņu ticības apliecību izpratnē. XXIV artikulā „Par
Misi” tiek uzrādīti „divi – un tikai divi –
upuru veidi. Pirmais ir salīdzināšanas upuris. Tas ir gandarīšanas darbs par vainu
un sodu, kas samierina mūs ar Dievu jeb
remdē Dieva dusmas pret mums vai kas

nopelna grēku piedošanu citu labā. Otrais ir .. pateicības upuris, kas nepelna
grēku piedošanu vai samierināšanu. Šo
upuri nes tie, kas jau ir samierināti ar
Dievu, lai pateiktos par saņemto grēku
piedošanu vai arī par citu saņemto
svētību.”4
Apoloģijā tiek skaidrots: „Visi levītiskie
upuri ir iedalāmi vienā no šiem abiem
veidiem. [..] Šie upuri nepelnīja grēku piedošanu Dieva priekšā, bet .. grēku piedošanu pēc bauslības taisnības, lai tie, kuru
labā tika upurēts, netiktu atstumti no
Israēla tautas. Tāpēc tie tiek nosaukti: izlīguma upuri par grēku un dedzināšanas
upuri par pārkāpumu. Turpretim uz minēto eiharistisko upuri attiecas tādi upuri
kā ziedojums, dzeramais upuris, pateicības upuris, pirmo augļu upuris, desmitā
tiesa.” 5 Jau psalma autors (1000.–
450. g. pirms Kristus), sacīdams: „Tev es
upurēšu pateicības upurus un piesaukšu
Tā Kunga Vārdu” (Ps 116:17), vēršoties pie
Dieva, pienes pateicības upuri.
Tomēr mēs, Jaunās Derības (JD) ļaudis,
zinām, ka saskaņā ar Vēstuli ebrejiem pastāv tikai viens salīdzināšanas upuris –
Kristus nāve –, jo „vēršu un āžu asinīm
nav varas atņemt grēkus” (Ebr 10:4), tādēļ
pēc Jēzus Kristus gribas „mēs esam ar
Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti
pavisam” (Ebr 10:10). Apustulis Pāvils
skaidro: „.. sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudināja uz nāvi, lai
bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos,
kas nedzīvojam vairs miesai, bet Garam.”
(Rm 8:3b–4) Tā kā Jēzus nopelna dēļ
esam izrauti no nāves varas, tad pilnīgi
pašsaprotami vēlēsimies pēc savas jaunās dabas veikt darbus, kam ir mūžīgās
dzīvības vērtība. Un tikai tad, kad būsim
sevi nodevuši kā upuri Dievam, mūsu
darbi būs labi: „Es jums lieku pie sirds,
brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi
pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu
upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un
netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir
labs, tīkams un pilnīgs.” (Rm 12:1–2) Tādēļ
jau apustulis Pāvils Timotejam raksta:
„Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt
lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pa4
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teicības lūgšanas par visiem cilvēkiem,
par valdniekiem un visiem, kas ir augstā
amatā .. lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk
pie patiesības atziņas.” (1Tim 2:1–4)
Ja esam saņēmuši Jēzus aicinājumu
Viņam sekot, tas arī kaut ko maksās. Vispirms – atteikšanos no grēka. Tas nozīmē – iekšējas pārmaiņas mūsu prātā un
attieksmē pret grēku, kas izpaužas kā uzvedības maiņa. Pats Jēzus pakāpeniski
norādīs, no kā katram jāatsakās, lai ietu
pa Viņa taisnības ceļu. Teologs Džons
Stots skaidro: „Mēs nevaram turpināt gūt
labumu no grēka augļiem, ja gribam, lai
grēki mums tiek piedoti.”6
Otrkārt, sekošana Jēzum nozīmē atteikšanos no sevis, atdodot Jēzum visas
tiesības pār mūsu dzīvi. Tas ietver sevis
aizliegšanu, krusta uzņemšanos ik dienas
(pēc Gal 5:24 – savas kritušās dabas sišana krustā), savas dzīvības zaudēšanu,
pakļaujot savu individualitāti Kristum.
Tātad katru savas dzīves jomu mēs nododam Kristus kontrolē, arī tik personisku
daļu kā mūsu laiks un līdzekļi. Jēzus to
spilgti ilustrē ar līdzību par bagāto jaunekli (Mt 19:16–30). Viņš, neatsaukdamies Jēzum, zaudē iespēju saņemt garīgās bagātības un, apgalvodams, ka ir
turējis visus baušļus, „patiesībā .. neturēja baušļus, jo viņš nedz mīlēja Dievu pāri
visām lietām, lai spētu atteikties no mantas, nedz arī gribēja kalpot nabagiem ar
tiem līdzekļiem, kas viņam bija uzticēti”.7
Un viņš aizgāja noskumis. Bet mācekļi
Jēzus aicinājumam atsaucās ar prieku. Kā
no jebkura elkdievības paveida, Jēzus aicina iekšēji no tā atraisīties, tātad mainīt
prioritātes.
To, vai cilvēks ir bagāts vai nabags, nosaka sirds noskaņa (2Kor 8:1–5). Bagātie
arī Jēzus laikā deva daudz, bet nabaga atraitne atdeva visu savu padomu (Lk 21:2).
Manuprāt, arī mūsdienās kā katra iekšējais tests var kalpot pravieša Maleahijas
(400. g. pirms Kristus) vārdi par to, pie
kuras kategorijas tu piederi – pie taisnajiem vai bezdievīgajiem (Mal 3:8–18), jo
mēs Dievam neko citu nevaram pienest
kā vien to, ko Viņš pats mums ir devis, sākot ar dzīvību (t. sk. veselību) un beidzot
ar materiālajām lietām. Daudzi šo Rakstu
vietu izmanto, lai tirgotos ar Dievu vēlmē
vairot savu bagātību, bet mēs esam aici-

nāti pienest kā pateicības upuri Dievam
no tā, ko Viņš ir devis.
Kāds Zviedrijas bezdarbnieks, uz ielas
atradis naudu, Dievam teica: „Tā kā es to
esmu atradis, desmito daļu es došu Tev.”
Pēc tam viņš teica: „Ja es atkal atradīšu
naudu, divas desmitdaļas es došu Tev.”
Un tā viņš atrasto naudu nesa uz baznīcu, katru reizi atdodot Dieva darbam par
desmit procentiem vairāk, līdz tās bija jau
deviņas desmitdaļas. Mācītājs, redzēdams, ka šī vīra dvēsele pie pīšļiem nelīp
(Ps 119:25), uzaicināja viņu iesaistīties misijas darbā, un šis vīrs kļuva par ievērojamas misijas organizācijas vadītāju un
pārvaldīja milzu ienākumus. Viņš turpināja atdot deviņas desmitdaļas Dievam,
un no atlikušās desmitdaļas iztika. Viņa
rīcību ar līdzekļiem var salīdzināt ar avota ūdeni, kas nekad neizsīkst, bet tiek novirzīts vajadzīgajiem mērķiem, nevis uzkrājumiem, kas būtu kā stāvošs, smacīgs
dīķis. Tik liela bija Dieva svētība, kas nāca
kā atlīdzība par uzticību un mīlestību
pret Viņu.
Turpretī pie bagātajiem jūdiem Jēzus
sludināšanai bija mazas sekmes, jo viņiem bija templis un sinagogas un ar to
jau viņi jutās bagāti. Jēzum, kuram kā Cilvēka Dēlam nebija, kur galvu nolikt, izvēlējās sekot tie, kuri jutās tik nabagi, ka
gribēja iemantot mūžīgās dzīvības bagātību. Tie, kas, kā uzsvēris apustulis Pāvils,
ir „kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi; kā
nabagi, bet kas dara daudzus bagātus;
kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr
ir visas lietas” (2Kor 6:10). Jēzus vēlas, lai
mēs VIŅU vērtētu augstāk, arī manta pieder Dievam: „Dievs to mums ir uzticējis
pārvaldīšanā. .. laikā, kad visā pasaulē
padziļinās plaisa starp pārpilnību un nabadzību un kristīgās žēlsirdības pasākumus ļoti kavē līdzekļu trūkums, mums
jābūt disciplinētiem un augstsirdīgi
devīgiem.” 8
Beigās var secināt, ka upuri VD un pateicības upuri JD nosaka derības attiecības ar Dievu. Tās izslēdz iespēju iespaidot Dievu ar upuriem, un, ja Israēls to
mēģināja darīt, pravieši bija un ir tie, kas
atgādina par grēku nožēlošanu un derības atjaunošanu.
Evaņģēliste Milda Klampe

Vienprātības grāmata, Liber Concordiae, Luterāņu ticības apliecības, Augsburgas institūts, 2001, 250. lpp.
Turpat, 251. lpp.
Džons R. V. Stots, „Kristietības pamati”, LBDS „Labā vēsts”, Rīga, 1993, 86. lpp.
Pērs Anderss Grunnans, „Mīlestība, patiesība un žēlastība”, Kristīgais katehisms, Luterisma mantojuma fonds, 2010, 22. lpp.
Turpat, 89. lpp.
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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. 17.30
Jauniešu vakari
piektdienās plkst. 19.00
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

2020. GADA NOVEMBRA UN DECEMBRA
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi
(reliģiskajai darbībai, diakonijai, remontam u. c.)
Latvijas fizisko personu ziedojumi
Kolektes
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi
Ieņēmumi no grāmatu galda
KOPĀ

SVEICAM JANVĀRĪ

17725
5315
5200
980
360
29580

Izdevumi, EUR:
Algas (9 darbinieki), autoratlīdzība
9360
Nodokļi
6125
Grāmatu iegāde, draudzes 2021. g. kalendāru druka 1345
Maksājums LELB
1200
Grāmatvedības pakalpojumi
(2020. g. oktobris, novembris, korekcija)
935
Video un skaņas tehnikas iegāde
715
Ziemsvētku kartīšu druka,
pasta pakalpojumi apsveikumu izsūtīšanai
690
Citi izdevumi
580
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka
410
Nozaru darbs (Svētdienas skola, jauniešu darbs, koris) 405
Elektrība
230
Apkure - granulu katla apkope
180
Degviela, transporta izdevumi
100
Saimniecības un kancelejas preces
95
Izdevumi par reliģiskajām darbībām
80
Ziedi, telpu dekorēšana
80
Atkritumu izvešana
75
„Rīgas ūdens”
60
Sakaru pakalpojumi
50
„Venden” ūdens
35
Bankas komisijas maksa
35
Reprezentācijas izdevumi
30
Apsardzes firmas pakalpojumi
20
KOPĀ
22835

Biruta Sproģe
Ilga Rūba
Ilze Cilinska
Biruta Janovska
Maiga Zariņa
Jautrīte Maļina
Marta Rauska
Ina Balamovska
Šarlote Līduma
Mārtiņš Ozers
Kristīne Martukāne
Dzintra Mihailova

SVEICAM FEBRUĀRĪ
Lilija Stūre
Gatis Bikše
Valda Ranka
Aina Timermane
Malda Spodra Menika
Vija Kalniņa
Anna Jaunslaviete
Ruta Kārklīte
Andrejs Krogzems
Drosma Ziemele
Māra Džuljeta Miķele
Ingūna Stranga
Agita Jirgensena
Gundega Krūmiņa
Maija Nāgele
Maruta Supruna-Vana

MŪŽĪBĀ
Imants Gustavs Piro

Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 18.30
piektdienās plkst. 19.00
Bibliotēka atvērta
svētdienās pēc dievkalpojuma
Māmiņu grupas nodarbības – katra mēneša
trešajā sestdienā plkst. 15.00
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa
Aicinām būt uzmanīgiem un pieskatīt savas
mantas 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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