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„Visu Dievs darījis jauku tā īstajā laikā! Pat mūžību viņš tiem 
ielicis sirdī – vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darījis 
no iesākuma līdz galam.” (Māc 3:11)

Tu ieej skaisti iekārtotā, rū-
pīgi koptā dārzā. Iedvesmojoši 
un patīkami, vai ne? Dievs visa 
iesākumā reiz izveidoja dārzu 
kā dzīves telpu cilvēkiem. Viss 
Dieva radītais bija ļoti labs. 
Dārza vidū bija iedēstīts dzīvī-
bas koks, un cilvēku sirdīs Dievs 
ielika mūžīgo dzīvību.

Kad šodien ieejam pasaules, 
cilvēces dārzā, pilnīgā skaistu-
ma un labuma vietā ir daudz 
dadžu un ērkšķu. Daudz kas 
ir izpostīts un sabojāts, tomēr 
viss vēl nav pavisam slikti un cil-
vēku sirdīs arvien vēl ir nojaus-
ma par mūžīgo dzīvību. Patiesi, 
nav maz to, kuri saka: aiz nāves 
robežas ir jābūt turpinājumam.

Salamans žēlojas (lietošu 
Bībeles veco tulkojumu): „Žēl 
tikai, ka cilvēks nevar izprast 
Dieva darbu – ne tā iesākumu, 
ne galu.” (Māc 3:11) Vai tie-
šām tā? Jā un nē. Mēs nekad 

nespēsim sacensties ar Dievu 
gudrībā un zināšanās, tomēr 
visu to, kas mums dzīvei un 
mūžībai ir svarīgs, Dievs mums 
ir darījis zināmu.

Vai zinām kaut ko par visa 
iesākumu un nobeigumu? 
Izrādās, zinām gan. Atveru 
Bībeles pirmo lappusi un lasu 
tur par iesākumu: „Iesākumā 
Dievs radīja debesis un zemi.” 
(1Moz 1:1) Dieva darbs pie 
pasaules veidošanas sācies. 
Lasu tālāk un redzu, kā tas 
notiek un turpinās. Nonākot 
līdz Bībeles pēdējai grāmatai, 
es redzu pasaules beigas un 
cilvēkus ejam pretī jaunam 
sākumam, kas būs mūžīgs.

Nedz Salamans, nedz arī 
mēs paši nespētu izprast Dieva 
darbu – ne tā iesākumu, ne 
galu. Pateicība Dievam, ka līdz 
ar Kristus nākšanu pasaulē 
mums ir atvērušās durvis uz 

izpratni par Dievu un Viņa 
darītajiem darbiem. Jēzus 
mācekļiem reiz sacīja: „Jums 
ir dots zināt Debesu valstības 
noslēpumus.” (Mt 13:11) Grēka 
un velna varas aptumšotie prā-
ti, tagad Kristū izglābti, saprot 
Dieva darbu, tā iesākumu un 
piepildījumu, saprot Dievu Viņa 
skaistumā un brīnumainajos, 
pilnīgajos darbos.

Ar Kristus krusta nāvi un 
augšāmcelšanos tumsas vara 
ir salauzta un uzvarēta un mēs 
esam nonākuši mājās – Dieva 
klātbūtnē. Zinām – pilnīgo 
piepildījumu vēl neesam sa-
snieguši – to ar prieku vēl tikai 
gaidām –, tomēr ticībā Jēzum 
kā Glābējam esam jau mājās.

Apustulis Pāvils runā par 
noslēpumu, kas reiz bija ne-
pieejams, bet tagad ir atklāts: 
„Noslēpums, kas no laiku 
laikiem paaudžu paaudzēs 

bijis apslēpts, bet tagad tapis 
atklāts viņa svētajiem – ticī-
gajiem.” (Kol 1:26) Kas ir šis 
noslēpums, kuru atverot līdzi 
atveras visi Dieva gudrības un 
atziņas krājumi? Skaidrāk par 
apustuļa Pāvila sacīto vairs 
nevar pateikt: „Šis noslēpums 
ir Kristus jūsos – dievišķās 
godības cerība .. viņā ir ap-
slēpti visi gudrības un atziņas 
krājumi.” (Kol 1:27, Kol 2:3)

Mīļie draugi! Ja gribam 
saprast Dievu, visu, ko Viņš 
veic un dara ne tikai pasau-
lē, bet arī mūsu katra dzīvē, 
paliksim arvien ticībā Kristus 
klātbūtnē. Viņā esot un palie-
kot, pavisam noteikti piere-
dzēsim – dievišķās gudrības 
un atziņas krājumi atveras.

Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
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SP O T C P Sv

29. septembrī – draudzes ekskursija.

Mīļie draudzes locekļi, mums ir iespēja kopā 
doties skaistā vienas dienas braucienā pa maršrutu 
Rīga–Grieze–Auce–Dobele–Valgunde–Rīga!

Izbraukšana 29. septembrī plkst. 7.00 no draudzes nama Dzirnavu ielā 118.

Dalības maksa:
15,00 EUR pieaugušajiem
10,00 EUR bērniem

Lūdzam pieteikties diakonijā pie Jolantas (tālr. 28377608) vai  
Ilzes (tālr. 29372676).

Mīļš sveiciens ikvienam – gan lielam, gan mazam! Šogad Svēt
dienas skolas tēma būs „Gara augļi”. Katru mēnesi īpaši pievērsīsi-
mies vienam no Gara augļiem, par kuriem varam lasīt Pāvila vēstulē 
galatiešiem 5:22, un gada beigās būsim aplūkojuši visus deviņus.

Šogad būs arī daži jaunumi – reizēm notiks atsevišķas zēnu un 
meiteņu nodarbības (no 11 g. v.), vairāk laika tiks pavadīts grupiņās, 
biežāk varēsim darboties kopā ar citām grupām.

Arī pieaugušie ir mīļi aicināti pievienoties Bībeles studiju grupai, 
kurā šogad tiks studēta Pāvila vēstule romiešiem. Varēsiet tajā iedzi-
ļināties, jautāt un atbildēt uz citu jautājumiem. Nāciet un baudiet, 
kādas brīnišķas lietas Tētis atklāj saviem bērniem!

Savukārt, ja sirdī jūtat aicinājumu pievienoties un kalpot 
Svētdienas skolas darbā, droši dariet to zināmu Svētdienas skolas 

vadītājām – Alīnai Mežciemai (tālr. 29248070) vai  
Ievai Baronei (tālr. 28329772).

Pirmā Svētdienas skolas tikšanās reize – 
jau 11. septembrī plkst. 18.30!

Ieva Barone

Rudens ekskursija

Svētdienas skola aicina
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29. jūlijā svinējām virsmācītāja Jāņa 
Cepurīša kalpošanas nobeigumu Jēzus 
draudzē – gan ar dievkalpojumu, gan ar šim 
notikumam par godu sarīkotiem svētkiem 
draudzes nama pagalmā. 

Pagalma svētki, kaut iepriekš nerekla-
mēti, bija plaši apmeklēti – ieradās gandrīz 
simts draudzes locekļu – visu paaudžu 
pārstāvji! Ziedi, pateicības vārdi, mīlestības 
pilnas sirdis un patiess prieks caurstrāvoja 
un vienoja visus sanākušos.

Pateicamies Jānim par kalpošanu Jēzus 
draudzē un novēlam Dieva svētību arī turp-
mākajā kalpošanā!

Kārlis Liepkauls
Foto: Agnese Tukāne un Līga Cepurīte

Pārmaiņas ir daļa no cilvēka dzīves. 
Reizēm ir grūti šķirties no pierastām 
lietām, vietas un cilvēkiem. Mēs zinām, 
cik bērnībā bija grūti šķirties no mīļas 
rotaļlietas vai vasaras brīvlaikā iepazī-
tiem draugiem. Tāpat pēc pamatskolas 
vai vidusskolas tik daudzi sacīja: „Mēs noteikti drīz 
tiksimies!” Bet pārmaiņas bieži ir stiprākas par mums! Tā ir – 
dzīve mums dod neskaitāmas attiecības, bet tikai dažas kļūst pa īstam tuvas mūsu sirdij.

Arī cilvēka garīgajā dzīvē neiztikt bez pārmaiņām. Mēs ticību nesaņemam kā gatavas 
kurpes, ko atliek tikai nonēsāt. Drīzāk ir otrādi – Dievs mums dāvina dzīvi, kurā mēs vei-
dojam ticību gluži kā kurpes, ar kurām staigājot nepiekūstam un nepagurstam. Arī manā 
mācītāja kalpošanā ir pienācis pārmaiņu laiks. Ticības kurpes no jauna ir jāsasien ciešāk 
un... jādodas tālāk. Savu kalpošanu, sākot ar septembri, turpināšu Rīgas Domā.

Savā un savas ģimenes vārdā saku lielu paldies ikvienam, ar ko šo kalpošanas laiku 
gājām līdzās. Paldies par jūsu lūgšanām, padomiem un kopīgo kalpošanu! Lai Dieva Gars 
mūs pavada arī turpmāk, kalpojot Viņa Baznīcai un ļaudīm. Paliksim ceļinieki ar ticības 
kurpēm kājās, ejot tos ceļus, ko Dievs mums katram ir sagatavojis.

Sirsnībā
mācītājs Jānis

Virsmācītāja
kalpošanas nobeigumsJāņa Cepurīša

Jādodas 
      tālāk...
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Ko man darīt, 
Kungs, ar 
brīvību?

„Ko man darīt, Kungs, ar brīvību?” – ar 
šādu pārdomu tēmu šogad tika aizvadīta 
Jēzus draudzes vasaras nometne, kuras lai-
kā meklējām atbildes uz mums katram tik 
būtisko jautājumu. Jā, vai brīvības var būt 
tik daudz, ka nezinām, ko ar to iesākt?

Pirmās dienas vakara pasākumā klausī-
jāmies Kaspara Dimitera dziesmu „Vēstule 
sargeņģelim”, kurā izskan šādi vārdi:

„Vēl jau it kā tie paši 
Ar divām rokām un kājām, 
Bet kāpēc dzīvnieku pēdas 
Paliek visur, kur gājām? 
Vagonus ārda mans vakars, 
Stiklus plēš rieta liesmas, 
Mute kā spoguļkarpai 
Veras un veras bez dziesmas.”

Kad Tev pēdējoreiz sirds bija tik pilna, ka 
nespēji runāt? Tikai plātīt lūpas kā spoguļ-
karpa, aptverot, ka pasaules piedāvātā 
brīvība un iespējas ved nevis pie kādas ilgi 
kārotas atbildes, bet katra savā virzienā, 
līdz virzieni sajūk un tu paliec viens ar 

saviem jautājumiem. Reizēm pat ar lielāku 
neskaidrību nekā pirms tam, kad izvēlējies 
sekot kādam brīvību sološam plakātam.

Ko mums katram nozīmē brīvība? Vai tā 
ir iespēja darīt, ko gribam? Vai mēs vispār 
spējam būt brīvi? Vai tas ir vajadzīgs?

Bībeles stundā, pārrunājot šos jautāju-
mus, bija jāsecina, ka ārpus Dieva likumiem 
un mīlestības mēs nekad nevarēsim būt 
brīvi. Proti – mēs šajā pasaulē neesam 
vieni, esam kopā ar vairākiem miljardiem 
cilvēku, kas arī ir radīti pēc Dieva tēla un 
līdzības. Ja mēs dzīvotu, kā vēlamies (un 
dažkārt to arī darām), tad savas brīvības ro-
bežas pārliktu uz kāda cita cilvēka pleciem, 
lai tikai pakāptos un sasniegtu, ko kārojam. 
Desmit Dieva dotie baušļi, gribi vai negribi, 
ir iedibināti tā, ka ikreiz, kad kāds pret 
mums tos pārkāpj, mums sāp. Tāpat sāp arī 
citiem cilvēkiem, kad mēs pārkāpjam Dieva 
baušļus attiecībā pret viņiem. Mūsu līdzcil-
vēki ir kā spogulis, kas parāda, kādu dzīvi 
mēs dzīvojam – brīvu vai tomēr važās, uz 
kāda cita rēķina cenšoties ar viltu vai spēku 
panākt, lai piepildītos mūsu iedomātais 
dzīves scenārijs.

Tāpēc trāpīgs ir Kaspara Dimitera vēro-
jums par cilvēkiem, kas it kā ir tie paši – ar 
divām rokām un kājām –, taču atstāj dzīv-
nieku (lasi – savu iegribu un vēlmju) pēdas, 
kas visspilgtāk redzamas kā dziļi nospiedu-
mi līdzcilvēku dzīvē. Domājot par brīvību, 
gribot negribot ir jāieskatās spogulī un arī 
līdzcilvēku acīs – tas ir viens no rādītājiem, 
kādu dzīves ceļu ejam.

Dzīve divās dimensijās
Ko mums iesākt ar sevi un šo pasau-

li, kad apjaušam, ka, Dimitera vārdiem 
izsakoties, „dzīvnieku dzīvi” nevēlamies 
dzīvot? Jāņa evaņģēlija 8:36 rakstīts: „Ja nu 
Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.” 

Nometnes otrās dienas vakarā klausītā 
dziesma vēstīja tieši šo patiesību:

„Tu izglābies, grēciniek, ja vēlies,
Bet tikai tad,
Ja Kristus ir tevī augšāmcēlies.”

Ko nozīmē – Kristus ir tevī augšāmcē-
lies? Diskusiju laikā mēs nerunājām par 
pareizo vai nepareizo kristību vai specifis-
kiem rituāliem, bet runājām par augļiem, 
kas parādās katra kristīga cilvēka dzīvē, ja 
viņš dzīvo kopā ar Dievu. Tie ir: mīlestība, 
prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātī-
ba, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pirms 
skatāmies un rādām ar pirkstu uz citiem, 
vispirms pajautāsim, kādus augļus nesam 
savā dzīvē? Vai tie ir tie paši, par kuriem 
lasām Bībelē?

Pārdomu vērts bija arī tas brīvības 
aspekts, kas izskanēja mācītāja Jura Uļģa 
lekcijā „Ieskats Mārtiņa Lutera darbā „Par 
Kristīga cilvēka brīvību””. M. Luters bija 
nonācis pie atziņas, ka brīvs cilvēks dzīvo 
divās „dimensijās” – vienā viņš kalpo, vēršot 
acis „uz augšu” – uz Dievu –, bet otrā vērš 
acis „uz leju” – pie līdzcilvēkiem –, lai kalpo-
tu saviem tuvākajiem, kā Dievs ir aicinājis. 
Jūs jautāsiet, kur tad paliek trešā dimensi-
ja – es pats? M. Lutera ieskatā dzīvot brīvi 
un vienlaikus skriet pakaļ katrai sava ego 
iegribai ir nesavienojami.

Labā ziņa: ja Dievs mums ir uzrādījis, 
kur neesam bijuši uzticami, vai arī Dievs 
vēlas parādīt mums labāku ceļu nekā to, 
pa kuru tagad ejam, mēs jebkurā brīdī 
varam tam atsaukties. Tā ir mūsu brīvības 
skaistā puse – kopā ar Dievu mēs varam 
dzīvot tā, kā rakstīts Vēstulē galatiešiem 
5:1: „Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. 
Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal 
iejūgties kalpības jūgā!”
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Straujas pārmaiņas vienas 
paaudzes laikā
Domājot par kalpības jūgu, pārkāpjam 

uz trešās dienas tēmu, kur sīkāk runā-
jām par latviešu tautas un visas Latvijas 
brīvību. Provokatīvs jautājums: vai jūs 
gaidāmajās vēlēšanās balsotu par Krievijas 
varai simpatizējošu partiju, kas solītu, 
piemēram, iestāties par tradicionālajām 
ģimenes vērtībām, kuras apstrīdētu visas 
pārējās partijas? Būtiska piebilde – šī nav 
priekšvēlēšanu aģitācija, bet aicinājums 
domāt: kas mūsu tautai pašlaik ir svarīgi, 
lai mēs saglabātu savas zemes un arī katra 
cilvēka brīvību?

Interesanti, ka daudzas atmodas laika 
dziesmas ļoti konkrēti vēsta par lūgšanām 
vai pateicību trīsvienīgajam Dievam, kurš 
palīdzējis Latvijai izkļūt no okupācijas 
valgiem. Nieka 25 gadus vēlāk, kad izaugusi 
jauna paaudze, šādu dziesmu tikpat kā 
vairs nav un vispārizglītojošajās skolās 
kristīgā mācība ir izvēles priekšmets. Kas ir 
noticis ar mums kā cilvēkiem, kā vecākiem, 
ka tik īsā laikā esam aizmirsuši saviem bēr-
niem pastāstīt par to, kā patiesībā Latvija 
ieguva brīvību? Vai šeit neieskanas jau 
pieminētais Dimitera dziesmas motīvs:

“Vēl jau it kā tie paši 
Ar divām rokām un kājām, 
Bet kāpēc dzīvnieku pēdas 
Paliek visur, kur gājām?”

Tāpat ne bez vainas būs mūsu pašu 
skats, kas vērsts uz savām vajadzībām, 
nevis to, ko saka Dievs vai lūdz līdzcilvēki. 
Kāds ilustratīvs piemērs, kas, iespējams, 

atmaskos mūsu patieso dabu. Bībelē teikts, 
ka it viss šajā dzīvē mums ir dāvināts no 
Dieva žēlastības – tātad arī finanses. Kā 
mēs apejamies ar šo dāvanu? Piemēram, 
vai jūs ar brīvu sirdi dodat naudu bezpa-
jumtniekiem? Bieži ieskanas motīvs: es 
naudu nedodu, jo gan jau viņi to prasa 
alkoholam (lasi – neapdomīgiem tēriņiem). 
Tagad notestēsim paši sevi. Cik prātīgi 
lietojam savas finanses? Vai mēs lietde-
rīgi iztērējam katru nopelnīto centu? Vai 
mēs vēlamies nopelnīt vairāk, lai mums 
būtu, par ko uzturēt ģimeni un vienkārši 
dzīvot, vai tomēr – lielākai mājai, jaunā-
kai mašīnai vai tālākam ceļojumam? 

Jā, piekrītu, ka neviens no mums nav 
perfekts, un Dievs arī mūs neaicina tādiem 
būt, bet aicina sekot Viņam. Būtisks ir jau-
tājums: vai mēs kā tauta to darām?

Kas mūs tur kopā?
Visbeidzot, domājot par brīvību, no-

nākam arī pie savas draudzes – pie Jēzus 
draudzes. Vērojot ne tikai nometnes viesus, 
bet arī dievkalpojumu apmeklētājus, rei-
zēm rodas jautājums: kas gan mūs saista? 
Piekritīsiet, mēs esam tik dažādi: ar atšķirī-
gām interesēm, vecumu, raksturu – varētu 
skaitīt vēl un vēl. Tomēr mēs regulāri pulcē-
jamies vienā vietā. Iespējams, pat regulārāk 
nekā apciemojam savus draugus vai radus. 
Kas mūs vieno? Vispirms – tas ir Jēzus. Viņš 
mūs ir sapulcinājis, tāpēc arī mēs tik labi 
turamies kopā. Būdami atšķirīgi, ar savām 
vajadzībām un lūgšanām, mēs spējam būt 
līdzās, ja raugāmies uz Kristu, jo Dieva acīs 
nav augstāku vai zemāku cilvēku. Mēs visi 
esam Dieva bērni, un Svētais Gars mums to 

nemitīgi atgādina: „Dieva Tā Kunga Gars ir 
pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludi-
nāt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis 
dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt 
apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem 
pilnīgu brīvību” ( Jes 61:1).

Tie salauztie, apcietinātie un saistītie – 
tie esam mēs. Atziņa, ko guvām Bībeles 
stundā: Dievs sola mūs darīt brīvus, taču, 
ja mēs nākam uz baznīcu vispirms pēc 
draudzības vai mierinājuma (lasi – cilvē-
ka), bet Kristu noliekam kaut kur saraksta 
beigās, visticamāk, mēs vilsimies, jo cilvēki 
nespēj piepildīt mūsu vēlmes. Arī nomet-
nes laikā Bībeles stundās diskusijas par 
atsevišķām tēmām, piemēram, bēgļiem, 
bija ļoti principiālas un jebkurā citā situācijā 
tās, visticamāk, pāraugtu strīdā. Taču Dievs 
nevēlas, ka mēs naidotos cits ar citu. Arī 
Jēzus pēc nāves, satiekot mācekļus, kuri 
slēpās no pasaules un starp kuriem nebija 
vienprātības, vispirms sacīja: „Miers ar 
jums!” ( Jņ 20:26)

Iegūt mieru mēs varam lūdzot, tāpēc 
lūgsim cits par citu, par sevi un savu 
draudzi. Lūgsim vienā Garā, jo „Tas Kungs 
ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība” 
(2Kor 3:17).

Edgars Gertners
Foto: Estere Rožkalne

INTERESANTS FAKTS PAR LATVIJU
Latviešu izcelsmes amerikāņu fiziķis Juris Upatnieks, kurš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas 
ārzemju loceklis, 1962. gadā kopā ar citu amerikāņu fiziķi izgatavoja vienu no pirmajām 
hologrammām.
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Jau trīspadsmito gadu māmiņas no visas 
Latvijas bija aicinātas uz kristīgo māmiņu 
nometni. Šī tradīcija izauga no mūsu drau
dzes māmiņu grupas, kas reizi mēnesī 
pulcējas jau vairāk nekā 20 gadus. Daudzas 
kādreizējās jaunās māmiņas jau ir kļuvušas 
par vecmāmiņām, bet mūsu pulkam arvien 
pievienojas citas, jo piedzīvo šīs tikšanās 
reizes kā īpaši vērtīgu iespēju iegūt zinā-
šanas, saņemt ticības stiprinājumu, sajust 
aizlūgšanu spēku un sadraudzību.

Saņemtās svētības gribas dalīt ar 
citiem, tādēļ pirms 13 gadiem radās ideja 
par nometni, kurā būtu aicinātas pie-
dalīties māmiņas arī no citām Latvijas 
draudzēm. Tā katru gadu jūlija sākumā 
trīs dienas ir iespēja dzirdēt vērtīgas 
lekcijas, piedalīties Bībeles stundās, 
darboties interešu grupās, ar dziesmām 
slavēt Dievu un citai par citu aizlūgt. 

Māmiņas uz šo nometni dodas bez 
bērniem, ļaujot tētiem un vecvecākiem 
viņas aizvietot, līdz māmiņas, priecīgas un 
stiprinātas, atgriežas mājās. Izņēmums ir 
bērniņi līdz gada vecumam, kuri bez māmi-
ņas nevar iztikt.

Tas, ka nometnē piedalās dažādu paau-
džu pārstāves, dod iespēju mums, vecākā 
„izlaiduma” māmiņām, atslogot jaunākās, 
lai viņas varētu izbaudīt šo laiku bez rūpēm 
par nometnes organizēšanu un praktis-
kiem jautājumiem. Tāpat nometnes laikā 
varam palīdzēt ar mazulīšu auklēšanu.

Līdz šim nometne notika atpūtas 
kompleksā pie Usmas ezera, taču šogad 
radās doma, ka pēc tik ilga laika vienā vietā 
ir nepieciešamas pārmaiņas. Meklējot 
jaunu vietu, radās iespēja nometni sarīkot 
LELB rekolekciju centrā Mazirbē. Savukārt, 
uzrakstot projektu par darbu ar dažādu 

paaudžu sievietēm organizācijai Gustaw 
Adolf Werk (Vācijā), draudzes diakonija 
ieguva finansiālu atbalstu šīs nometnes 
rīkošanai, kas ļāva vēl vairākām māmiņām 
piedalīties nometnē un saņemt Dieva saga-
tavoto svētību.

Tā no 4. līdz 6. jūlijam Mazirbē pulcē-
jās 65 māmiņas, kas pārstāvēja dažādas 
Latvijas vietas un draudzes. Kaut arī šajā 
citādi karstajā vasarā divas no trim no-
metnes dienām bija vēsas un lietainas, tas 
netraucēja viesmīlīgajā rekolekciju centrā 
baudīt lekcijas un Bībeles stundas, darbo-
ties interešu grupās, slavēt Dievu dziesmās, 
baudīt garšīgo ēdienu un labi izgulēties 
jaukajās istabiņās, kas nosauktas apustuļu 
un citu Jēzus līdzgaitnieku vārdos.

Viens no šīs nometnes centrālajiem 
notikumiem ir otrās dienas vakars baz-
nīcā. Tad, esot kopā, klausāmies liecības, 
dziedam, lūdzam Dievu un kopā svinam 
Svēto Vakarēdienu. Arī šogad varējām 
piedzīvot šo dāvanu. Svētbrīdi vadīja 
mācītājs Kārlis Irbe, ar dziesmu un skaisto 
balsi mūs iepriecināja viņa sieva Vineta. 
Vēl klausījāmies dzīvesstāstu – brīnišķīgu 
liecību par Dieva klātbūtni un vadību 
cilvēka dzīvē. Nobeigumā pulcējāmies pie 
Svētā Vakarēdiena. Tādi mirkļi stiprina 
ticību un ir neaizmirstami, jo Dieva tuvumu 
piedzīvojam īpašā veidā; tas palīdz ticībā 
tikt pāri grūtiem brīžiem, ko katra reizēm 
piedzīvojam.

Trešajā dienā atspīdēja saulīte un mēs 
varējām izbaudīt jūras tuvumu. Nobeigumā 
mūs gaidīja pārsteigums – katra māmiņa 
varēja sev izgatavot ziedu rotu. Vēl tikai 
kopīgs foto, un trīs nometnes dienas bija 
paskrējušas kā viens mirklis.

Paldies mīļajam Debesu Tēvam par 
ikdienas steigā dāvātajiem atelpas brīžiem, 
kas vairo ticību, stiprina un ved mūs tuvāk 
gan Viņam, gan citu citai.

Ilze Kolma

Maminu
nometne

2018
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Kristīgā Baznīca laiku griežos
Reformācijas laikmets 
(1517.–1555. g.)

Turpinājums par Mārtiņu Luteru 
(1483.–1546. g.)

Vitenberga
1508. gadā Johans Štaupics pārcēla 

Mārtiņu Luteru uz augustīniešu klosteri 
Vitenbergā, kur viņu uzaicināja noturēt 
priekšlasījumus par filozofiju kūrfirsta 
Frīdriha Gudrā nesen (1502. g.) dibinātajā 
universitātē. Priekšniecība uzaicināja viņu 
noturēt arī sprediķus baznīcā. Gan Lutera 
lekcijas, gan sprediķi pievilka daudz klausī-
tāju un kļuva ļoti iecienīti. 

Roma
1511. gadā Štaupics Luteru kopā ar 

citiem mūkiem augustīniešu ordeņa 
uzdevumā sūtīja uz Romu. Mārtiņš par 
to bija ļoti priecīgs. Kad pēc garā ceļo-
juma Luters savā priekšā ieraudzīja šo 
pilsētu, viņš aizgrābts nometās ceļos un 
iesaucās: „Esi sveicināta, senā Roma!”

Paveicis ordeņa uzdevumus, Luters 
nesteidzās uz mājām, bet uzturējās pilsētā 
vēl četras nedēļas. Viņš ar godbijību ap-
meklēja mocekļu kapus, uz ceļiem rāpoja 
pa t. s. Pilāta trepju 90 pakāpieniem uz 
augšu un leju (tā, pēc pāvesta apgalvojuma, 
varēja iegūt pilnīgu grēku piedošanu), gāja 
uz bikti un apmeklēja Romas galvenās baz-
nīcas. Tomēr viņam palika slikts iespaids 
par priesteru paviršajiem, sasteigtajiem 
dievkalpojumiem, vieglprātīgo dzīvi un pa-
saulīgumu. Viss, ko Luters Romā piedzīvoja, 
izgaisināja viņa godbijību pret pāvestu, 
garīdzniecību un „svēto” Romu.

Pāvests Jūlijs II vairāk rūpējās par 
mākslu nekā ticības lietām, un garīdznieki 
dzīvoja vieglprātīgi. Priesteri smējās par 
Lutera nopietnību dievkalpojumos un visas 
ceremonijas izpildīja ātri un ārišķīgi. Vēlāk 
Luters rakstīja: „Jo tuvāk Romai, jo ļaunāki 
kristīgie.”

Atceļā Mārtiņu nodarbināja Bībeles vār-
di „no ticības taisnais dzīvos”, kurus viņš īsti 
nesaprata. Šie vārdi kā Dieva balss skanēja 
viņa sirdī arvien skaļāk, līdz ceļojuma bei-
gās šī teikuma bagātīgais saturs piepildīja 
viņa sirdi ar mieru un laimi. Beidzot viņš 
tomēr bija ieguvis sirdsmieru.

Reiz, lasot Pāvila vēstules romiešiem 
1:16–17, viņam uzausa īstā pestīšanas 
gaisma: „Cilvēku attaisno nevis labi darbi, 
bet ticība Jēzus Kristus nopelnam.” Tas bija 
reformācijas sākums. Vēl vecumdienās 
viņš rakstīja: „Es sajutos kā pa atvērtiem 
vārtiem iegājis Paradīzē.. Pāvila vārdi man 
patiesi bija kļuvuši par Paradīzes vārtiem.”

1512. gadā Štaupics ieteica Luteru iecelt 
Vitenbergas Universitātē par Dieva vārdu 
zinātnes jeb teoloģijas doktoru. Mārtiņš 
zvērēja, ka Dieva vārdus mācīs skaidri, 
uzticīgi un saprotami. Tā Luters Vitenbergā 
darbojās ne vien kā profesors, bet arī kā 
mācītājs, uzsvērdams attaisnošanu caur 
ticību.

Lutera darbības ietekme un cieņa pret 
viņu vairojās, turklāt viņam kā augustīnie-
šu ordeņa vikāram bija jāuzrauga desmit 
klosteri. 

95 tēzes, atlaidu strīds
Pāvests Leons X (1475.–1521. g.) Romā īs-

tenoja vērienīgu un greznu Pētera baznīcas 
pārbūvi. Šis pāvests bija no Mediči dzimtas. 
Viņš bija baudījis klasisko un mākslas 
izglītību un, būdams pāvests, nodarbojās 
ar mākslas veicināšanu. Ap to laiku dzīvoja 
izcili mākslinieki, arhitekti un tēlnieki – 
Mikelandželo, Rafaels, Bramante u. c. 
Pāvests mīlēja greznību un bija izšķērdīgs.

Vērienīgajai celtniecībai trūka naudas. 
Lai rastu līdzekļus, pāvests izsludināja atlai-
du (indulgentia) zīmju pārdošanu. Par atlai-
du sākumā sauca grēku soda atlaišanu, kad 
priesteris sūdzētājam lika veikt kādu gan-
darīšanas darbu; tas bija sācies jau krusta 
karu laikā. Vēlāk netika prasīta pat grēku 
nožēlošana – varēja samaksāt gan par sevi, 
gan arī par mirušajiem tuviniekiem, kā arī 
par vēlāk paredzamajiem grēkiem. 

Vācijā par labu starpniecības maksu 
atlaidas uzņēmās pārdot Maincas un 
Magdeburgas arhibīskaps Alberts. Viņš 
savukārt šim darbam nolīga dominikāņu 
mūku Johanu Tecelu. Saksijas kūrfirsts 
Frīdrihs Gudrais, Lutera zemes valdnieks, 
Tecelu savā valstī neielaida, tāpēc viņš 
apmetās kaimiņu kūrfirsta valstī Jitenbergā 
pie robežas.

Baznīcu zvaniem skanot un orķestrim 
spēlējot, Tecels Jitenbergā ieradās svinīgā 
gājienā, kura priekšgalā nesa pāvesta ka-
rogu ar bullu. Baznīcas vidū tika novietota 

liela naudas lāde. Blakus tai 
tika uzstādīts pāvesta karogs un 
krusts. Lādē tika mesta nauda par pārdo-
tajām atlaidām. Uz lādes esot bijis uzraksts 
„Tiklīdz nauda lādē krīt, dvēs’le debess 
priekā mīt”. Uz Jitenbergu pirkt grēku atlai-
das devās arī daudzi vitenbergieši.

Luters ievēroja, ka ļaudis vairs nenāk pie 
bikts un, kad viņš par to atgādināja, viten-
bergieši uzrādīja atlaidu zīmes un paskaid-
roja, ka viņiem jau visi grēki virs zemes 
un debesīs esot piedoti. Luters par to bija 
gan izbrīnījies, gan sašutis. Viņš saprata, 
ka ļaudis ir briesmīgi pievilti un sprediķos 
mēģināja norādīt, ka tā ir maldu mācība. 
Kad tas nelīdzēja, viņš nolēma aicināt uz 
disputu, lai to visu noskaidrotu. Pēc tā laika 
paraduma Luters savus uzskatus uzrak-
stīja 95 tēzēs latīņu valodā un 1517. gada 
31. oktobrī, Visu svēto dienā, piesita pie 
Vitenbergas Pils baznīcas durvīm. Uz dispu-
tu neviens nepieteicās, taču tēzes ātri tika 
iztulkotas vācu valodā un iespiestas – jau 
nedēļas laikā tās apskrēja visu Vāciju un 
pēc divām nedēļām nonāca arī Rīgā.

Svarīgākie uzskati, kas bija pausti šajās 
tēzēs, bija šādi.
− Ja mūsu Kungs un Meistars Jēzus Kristus 

saka: „Atgriezieties no grēkiem, jo 
Debesu valstība tuvu klāt pienākusi” 
(Mt 4:17), tad Viņš vēlas, lai visa ticīgā 
dzīve būtu grēku nožēla.

− Kristietim, kas savus grēkus patiesi no-
žēlo un apņemas laboties, tiek piedots 
bez kādām atlaidu zīmēm Jēzus Kristus 
nopelna dēļ.

− Vienīgi Dievs piedod grēkus.
− Pāvests var atlaist tikai laicīgos sodus. 

Par dvēselēm, kas cieš šķīstīšanas ugu-
nī, viņš var tikai aizlūgt, un tikai Dievs 
var par tām apžēloties.

Stāsta turpinājumu lasiet izdevuma „Jēzus 
Draudzes Dzīve” nākamajos numuros!

Materiālu sagatavojusi Irēna Vilberga
Izziņas avoti: K. Freidenfelds „Kristīgās 
baznīcas vēsture”, E. Lange „Baznīcas 
vēsture”.

Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” iepriekšējos numuros!
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© „Jēzus Draudzes Dzīve” ir LELB Rīgas Jēzus ev. lut. draudzes izdevums. Iespiests SIA „Dardedze hologrāfija”. Tirāža 500 eks.

Redaktore: Alise Pīrāga Korektore: Inguna Puķīte Maketētāja: Gundega Krūtmane

Izdevuma sagatavošanā piedalījās: Erberts Bikše, Jānis Cepurītis, Vita Macate, Jolanta Cukure, Ieva Barone, Kārlis Liepkauls, Edgars Gertners, Ilze Kolma, 
Baiba Balandiņa, Irēna Vilberga.

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, LV1050 
Tālr. 67224123, epasts: info@jezusdraudze.lv

Konts ziedojumiem: LV94RIKO0002013007985, 
Luminor Bank, RIKOLV2X

Dievkalpojumi 
svētdienās plkst. 10.00 
ceturtdienās plkst. 18.00

Mācītāja Erberta Bikšes pieņemšanas laiks 
trešdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Mācītāju var satikt arī pirms un pēc 
dievkalpojumiem.

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

Svētdienas skola bērniem un nodarbības 
pieaugušajiem 
otrdienās plkst. 18.30

Bērnu korītis 
otrdienās plkst. 18.00

Jauniešu vakari 
piektdienās plkst. 19.00 
Jauniešu aktivitātēm sekojiet līdzi: fb.me/jdj.lv

Kora mēģinājumi 
laiks jāprecizē ar kora diriģenti

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.

SIRSNĪGI SVEICAM!

Ausma Gaida Smilts
Jānis Pričins
Ērika Rauska
Gaida Kalvišķe
Teofils Tālivaldis Spriņģis
Maiga Lietiņa
Lūcija Meldere
Zelma Mežviete
Ludmila Lukševica
Ausma Kalniņa
Edīte Balcere
Zaiga Gundare
Brigita Kvietiņa
Velta Varkale
Brigita Vintere
Gunta Landmesere
Anita Draveniece
Ieva Lapsa
Viesturs Ilsums
Einārs Cilinskis
Rute Bikše
Beata Beldava
Sarmīte Vajeika
Gints Putāns
Andris Ceļmalis
Raivis Ūdris
Lienīte Čodare
Laura Ausmane
Lelde Kupce
Zane Mangulsone
Inga Štelfa
Dace Oliņa

KRISTĪTI

Emma Miķelsone
Gustavs Ercens
Marko Banders
Elza Sterģe
Nikolass Kacena

LAULĀTI

Intars Salenieks un Helēne Godiņa
Edgars Miķelsons un Marta Voicane
Raivis Bēts un Evita Rusova
Kristaps Legzdiņš un Austra Ošleja

2018. GADA JŪNIJA UN JŪLIJA 
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi (remontam, nometnei u. c.) 10657
Nometne 9908
Kolektes 5167
Latvijas fizisko personu ziedojumi 4031
Zemes noma 1811
Latvijas juridisko personu ziedojumi 645
Ziedojumi par kristībām, laulībām 320
Anonīmi mērķziedojumi 51
KOPĀ 32590

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki) 8520
Nodokļi  4986
Nometne 3197
Maksājums LELB (1/10 no ienākumiem 2018. gadā) 1278
Palīdzības pabalsti 1066
Diakonija (no mērķziedojumiem) 500
Citi izdevumi 300
Elektrība 238
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 214
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi 150
Remonta materiāli 150
Atkritumu izvešana 135
„Rīgas ūdens” 113
Pasta izdevumi 111
Maināmie paklāji 110
Degviela 100
Sakaru pakalpojumi 79
Printeru kārtridži 79
Grāmatas 39
„Venden” ūdens 36
Bankas komisija 32
Apsardzes firmas pakalpojumi 20
KOPĀ 21453

mailto:info%40jezusdraudze.lv?subject=
http://fb.me/jdj.lv
http://maminugrupa.wix.com/maminugrupa

