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„Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par 
cilvēku vergiem.” (1Kor 7:23) 

Ir skaisti piedzīvot to, kā Dievs kā-
dam ir palīdzējis atrast darbu, dziedi-
nājis no slimības vai paglābis no trūku-
ma. Bībelē teikts: „Kam daudz piedots, 
tas daudz mīl.” Citiem vārdiem – cik lie-
lā mērā mēs kaut ko iegūstam, tik lielā 
mē rā pieaug mūsu mīlestība un patei-
cība.

Un tomēr pastāv bīstamība, ka Kris-
tus paveikto darbu varam piedzīvot ti-
kai daļēji. Tā var notikt, ja paliekam pie 
tāda kā pasaules līmeņa, proti, ka 
Dievs vienmēr ir gatavs atsaukties, kad 
mums ir kāda vajadzība, un rūpēties 
par visu nepieciešamo, lai mēs varētu 
nodzīvot labu un laimīgu dzīvi. Tādēļ 
arī daudzi saka, ka Dievs ir viņu labā-
kais „čoms”. Un tomēr mēs nesakām: 
„Mūsu čoms debesīs.” Kāpēc gan? 

Parādiet, kur ir kāds čoms, kurš lab-
prātīgi jūsu dēļ būtu miris pie krusta! 
Kur ir kāds čoms, kurš ļautu savam 
 dēlam uzņemties atbildību par visiem 
noziegumiem un nepatikšanām, ko 
esat izdarījis jūs? Tādas lietas čomi ne-
dara. 

Dārgā atpirkšana par tevi un mani 
nebija vienas mēnešalgas apmērā. 
Dievs arī nepārdeva mašīnu un neieķī-
lāja māju, lai par mums samaksātu. 
Lai izpirktu tevi un mani, Viņam bija jā-
atdod paša Dēls un jānoraugās Viņa 
nāvē. Mazāka cena nebija iespējama. 
Tādēļ mums pienāktos Viņu godāt par 
Kungu, Glābēju un Pestītāju un nekā 
mazāk.

Apustulis Pāvils atgādina, lai neto-
pam par sabiedrības viedokļa kalpiem 

un cilvēku sistēmas vergiem, jo ne-
viens no viņiem nav miris un maksājis 
par mums. Tagad mēs piederam mūsu 
Kungam – Jēzum Kristum –, un turp-
māk savas izvēles mēs pakārtojam 
Viņa gribai. 

Varētu būt, ka daļai cilvēku, šo lasot, 
liekas, ka to varēja pateikt citiem vār-
diem vai varbūt maigāk un mierīgāk, 
tomēr – ja es pakļautos cilvēku do-
mām, tad arī es būtu kļuvis par cilvēku 
vergu.

Evaņģēlists  
Jāzeps Bikše



Mūsu draudzes locekle un diakonijas darbiniece 
Maiga Krivošapkina jeb Maigiņa, kā mēs viņu 
saucām, ir aizgājusi Mūžībā pie mīlošā Debe-

su Tēva. Par Viņa mīlestību Maigiņa nebeidza liecināt 
vārdos un darbos līdz pēdējam brīdim. 

Vairāk nekā desmit gadus Maigiņa kalpoja draudzes 
pansionātā. Viņa arvien to darīja ar lielu mīlestību un 
apbrīnojamu optimismu. Problēmu viņai nekad nebija, 
vai drīzāk viņas uztverē tās bija nevis jāapspriež, bet ti-
kai lūgšanā jānes Dieva priekšā. Maigiņa bija ļoti prak-
tisks cilvēks un nenogurstoši veica ikdienas darbus pan-
sionātā, kaut arī pati vairs nebija spēka gados. Viņa bija 
arī ļoti radoša un apdāvināta stāstu, pārdomu un dzejas 
rakstītāja un runātāja. Viņai bija īpašs talants ikvienā 
cilvēkā un notikumā saskatīt Dieva brīnišķo plānu un 
slavēt Dievu bez mitas. Nu viņa to dara kopā ar eņģeļu 
koriem.

Ilze Kolma

Eju vakara krēslā un lasu lakstīgalu dziesmas ievu krūmā.
Ieklausos strazdu nogurušā čalošanā pirms miega.
Vācu maijvaboļu dobji dūcošo sanoņu.
Dvēsele uzsūc ābeļziedu reibinošos čukstus,
Zemes spēcīgo elpu.
Lasu pilnas riekšavas rasas pērles.
Un visu šo bagātību saberu tavās plaukstās.
Apberu tevi ziedpārslām smaržīgām,
Lai tavās acīs redzētu prieku atmirdzam,
Lai tava dvēsele dzied līdz ar cīruļa dziesmu.
Es basām kājām klīdīšu pa putekļainiem ceļiem,
Lai manas pēdas graiza asi akmeņi.
Slāpes mani nenogurdinās, ne saules svelme,
Ne bargais sals, ne sniegputeņi skarbie.
Es nenoguris meklēšu tev brīnumziedu,
Ja tu to lūgsi.

Maiga Krivošapkina
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SP O T C P Sv

Maigiņas dāvana pansionāta iemītniecēm un darbiniekiem – 
pusdienās pagatavotie viņas „firmas” kāpostu tīteņi

Maigiņa lasa savas pārdomas draudzes 
ekskursijas laikā Dobeles baznīcā

Draugam
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Vairāk par 
pienākumu?

1 Džons Teodors Millers, Dr. theol., „Kristīgā dogmatika. Doktrinālās teoloģijas rokasgrāmata mācītājiem, skolotājiem un lajiem”, Luterisma man-
tojuma fonds, 1999. 560.–561. lpp. 

2 R. Ekšteins, „Svētais Gars”, SIA „Amnis”, 1997. 85. lpp. 
3 Dž. T. Millers, Dr. theol., “Kristīgā dogmatika”. 584.–585. lpp.

Vispirms ir jārunā par vidi – draudzi 
jeb baznīcu –, kur noris ikviena kalpoša-
na. Pēc Svētajiem Rakstiem, „cilvēku par 
Baznīcas locekli padara vienīgi ticība 
Kristum ( fiducia cordis), kas ir miris par 
pasaules grēkiem, un ne piederība kādai 
vietējai baznīcai, ne žēlastības līdzekļu 
ārēja lietošana, ne kādu amatu pildīšana 
redzamajās baznīcās, ne mēģinājumi at-
darināt Kristus piemēru, ārēji sekojot 
Viņam”1 (Apd 5:14, 16:31). Tātad vienīgi 
ticīgie ir tie, kas spēj veidot patieso Kris-
tus baznīcu, jo bez ticības tā nevarētu 
pastāvēt ne mirkli. Neticīgie jeb ārēji pie-
derīgie, jeb liekuļi, kas nevar būt patiesās 
baznīcas locekļi, nevar pastāvēt arī iekšē-
jā vienībā ar Dievu, jo patiess ticīgais ir 
Dieva nams (1Tim 3:15), Dieva templis 
(1Kor 3:16), Svētā Gara templis (1Kor 6:19), 
Kristus miesa (Ef 1:23), Dieva bērni 
( Jņ 11:52). Bet neticīgie tādi nevar būt, jo 
viņi ir kā sātana darbnīca, kurā viņš „vēl 
tagad darbojas nepaklausības bērnos” 
(Ef 2:1–3). 

Tātad, balstoties uz šo preambulu, 
draudzes garīgā dzīve būs tik stipra, cik 
tajā būs patiesi ticīgo, kas ieņem kādu 
amatu. Grieķu vārdu proistamenos – va-
dītājs – (Rm 12:8; 1Tes 5:12; 1Tim 5:17) 
var attiecināt uz visiem, kas draudzes 
darbā ir vadītāji, piemēram, padomes, 
diakonijas, mūzikas, jauniešu, svētdienas 
skolas vai pērminderu darbā. Apustulis 
Pāvils mudina: „..kas vada citus, lai dara 
to atbildīgi..” (Rm 12:8). Atbildība liks iz-
vērtēt prioritātes. Tieši tas izsaka uzticī-
bu Kristum, draudzes locekļiem un mūžī-
gajam Dieva valstības darbam. Lai arī 
pērminderi ir brīvprātīgi darbinieki, viņi 
tiek iesvētīti šim darbam, kas ietver šā-
dus pienākumus: pērminderi sagatavo 
dievnamu pasākumam (regulē apkuri, 
ieslēdz elektrību, sagatavo informāciju), 
sagatavo dievkalpojumu norisi, zvana 
zvanu, asistē dievkalpojumu laikā mācī-
tājam, sagaida un pavada amatpersonas 

un apmeklētājus, dievkalpojumu un citu 
publisku pasākumu laikā uzrauga kārtī-
bu dievnamā, veic ziedojumu vākšanu un 
uzskaiti, saskaita apmeklētājus.

Kāds trimdas mācītājs ir teicis: „Ja pil-
sētā būtu ieradies erceņģelis Gabriels, lai 
noturētu evaņģelizācijas sapulces, un vi-
ņam līdzi būtu ieradies „debesu drau-
dzes koris”, tad tomēr draudzes amatā 
ievēlētā persona ir savā vietā un rūpīgi 
izpilda savu pienākumu draudzē. [..] Kas 
mēs būtu par draudzi, ja mēs šo noteiku-
mu būtu iegaumējuši! Es arī ietu klausī-
ties Gabrielu, bet tikai tad, ja nekas ne-
notiek manā draudzē. Tas ir grūti sapro-
tams tādam/tādai, kam nav mīlestības 
pret savu draudzi.”2 

Teiktā konteksts izraisa pārdomas par 
to laiku, kad daudzi kristieši baidījās 
savu ticību apliecināt publiski. Atceros, 
cik tad tas bija nozīmīgi – ienākt baznīcā, 
kur ir cita vide, citi cilvēki, cita gaisot-
ne, kur mīt Dievs savā Gara templī – brā-
ļos un māsās. Kā tad izpaudās šis citā-
dums? Pāris vārdos sakot, ieinteresētībā 
par ienācēju.

Tas nozīmē būt nomodā par saviem 
ticības līdzgaitniekiem. Jēzus to atgādina, 
pavēlot savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. 
Šī ieinteresētība par savējo nav virspusē-
ja, bet skar gan dziļus dvēseles jautāju-
mus, gan sadzīvi, gan ticības ceļa gaitu. 
Raugoties caur mūžības prizmu uz ticī-
bas māsas vai brāļa situāciju, mazinās 
paša rūpesti. 

Kā tas ir, pērmindera pienākumu vei-
cot? Vai tas ir tikai tehnisks darbs? Ja do-
mājam vispārējās garīgās priesterības 
kontekstā, tad ne. Luters to skaidrojis 
šādi: „Tiklīdz kā mēs ar šī Priestera [Kris-
tus] un Viņa priesterības starpniecību 
esam kļuvuši par kristiešiem un Kristībā 
caur ticību esam savienoti ar Viņu, mums 
ir tiesības un pilnvaras visu priekšā ikvie-
nam atbilstoši viņa aicinājumam un stā-
voklim mācīt un apliecināt Dieva Vārdu, 

kuru esam guvuši no Viņa. ..ikvienam 
kristietim būtu jāpamāca, jāpamudina 
un jāmierina savs tuvākais caur Dieva 
Vārdu it visur un ik reizi, kad tas kādam ir 
nepieciešams..”3 

Vai draudzē šīs pilnvaras tiek izmanto-
tas? Un, ja ne, kādi ir iemesli? Jo ikviens, 
kas saņēmis glābšanu Jēzū Kristū (par 
brīvu), ar prieku meklēs iespēju, kā sa-
viem ticības brāļiem un māsām palīdzēt 
ar tām dāvanām, kas nāk no Dieva, patei-
cībā, ka Dievs viņu ir darījis par savu bēr-
nu un arī par augstas priesteru saimes 
pārstāvi (1Pēt 2:9), un izpildot Viņa pavēli 
kalpot kā Dieva žēlastības namturim 
draudzē (1Pēt 4:10). 

Garīgais nams tiek uzcelts, nesot garī-
gus upurus. Šā nama stūrakmens, ar ko 
celtne tiek pabeigta, ir Jēzus Kristus. Ne-
ticīgajiem tas ir piedauzības akmens, 
pret kuru atdauzās un pār kuru krīt, bet 
ticīgajiem tas ir akmens, kas neatstāj 
kaunā. Šis akmens arī draudzē uzrāda, 
atklāj un pārbauda katra draudzes locek-
ļa piederību vai nu pie pirmajiem, vai ot-
rajiem. 

Ja dažkārt ir jāapklusina neprātīgu cil-
vēku nezināšana (1Pēt 2:15), bīstoties 
Dieva, tad vienmēr, kā tas ieraugāms visā 
Baznīcas vēsturē, tas notiks uz tās Klints 
pamata, uz kuras „Es celšu Savu draudzi, 
un elles vārtiem to nebūs uzvarēt” 
(Mt 16:18). 

Ir vērts kopā ar Kristu piederēt Uzva-
rētājam – šeit un mūžīgi! 

Evaņģēliste Milda Klampe
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Kā jūs nonācāt līdz pērminderu kal-
pošanai?

Jānis: Mācītājs uzaicināja. Pārdomu 
laiks man nebija vajadzīgs, uzreiz piekri-
tu. Visticamāk, tāpēc, ka iepriekš biju do-
mājis, kā iesaistīties draudzes dzīvē. Tieši 
pērmindera kalpošana nebija manā plā-
nā, bet, ja mācītājs aicina, tas ir labi.

Igors: Mans stāsts ir garāks. Pirmais 
uzaicinājums notika pirms pārdesmit ga-
diem. Toreiz man bija sajūta, ka neesmu 
gatavs būt par pērminderi; es dziedāju 
korī, spēlēju tauri. Tagad situācija ir mai-
nījusies, bet tik un tā man vajadzēja laiku 
pārdomām, kā praktiski visu apvienot. 
Pērminderim pirmajam ir jāatnāk un pē-
dējam jāaiziet.

Šai kalpošanai nav termiņa vai se-
zonas. No Roberta piemēra esmu sa-
pratis – tā ir kalpošana uz mūžu. Vai 
tas nebiedē?

Igors: Drīzāk pagodina, ka vari pildīt 
savu pienākumu.

Jānis: Vienā no pirmajām kalpošanas 
svētdienām pamodos, un pirmā doma 
bija, ka dodos uz svētkiem. Baznīcā pie-
nāca klāt Roberts, mēs sasveicinājāmies, 
un viņš sacīja: „Nu, tu uz darbu esi atnā-
cis, vai ne?” Atbildēju: „Nē, laikam uz 
svētkiem.” Šī sajūta man ir joprojām. Ru-
nājot par kalpošanas ilgumu – jā, tas ne-
kur nav rakstīts. Cik būs iespējams, tik 
arī kalposim.

Kā ir mainījusies jūsu ikdiena pēc 
šīs kalpošanas sākšanas?

Igors: Ja latvietis nēsā uzvalku, viņš iet 
uz svētkiem. Mainījies ir tas, ka uz baznī-
cu nākam uzvalkā un arī citā laikā nevar 
ģērbties šā tā. To jau sen sacīja mani vec-
vecāki: ja ej uz baznīcu, tad velc baltu 

kreklu vai kaut ko gaišu, lai būtu zolīdi. 
Jānis: Žakete ir mana ikdiena, taču 

vienmēr, kad dodos uz baznīcu, ļoti pie-
domāju, ko velku. Pērminderiem uzvalks 
ir loģiska izvēle. To, kā ģērbušies pērmin-
deri, pirmo reizi pamanīju luterāņu baz-
nīcā Valmierā – visi uzvalkā, ar kaklasaiti. 
Viņi sevi tur. Jebkuram pērminderim sevi 
ir jātur, jo, tāpat kā mācītājs, viņš ir drau-
dzes priekšā. 

Pērminderi sagatavo altāri, sagaida 
dievkalpojuma apmeklētājus, lasa 
Dieva vārdu, piedalās Vakarēdiena iz-
dalīšanā. Kas jums šķiet grūtākais 
šajā kalpošanā?

Igors: Tā ir nupat iesākusies, bet mani 
nekas nebiedē. Ja kaut ko nemāki, tas ir 
jāmācās. 

Jānis: Ar biķeri vēl neesmu kalpojis, 
bet pārējo esmu darījis. Apzināti cenšos 
izdarīt visu, lai saprastu, kā tas ir. 

Atceros, ka savā pirmajā kalpoša-
nas reizē aiz uztraukuma altārī nome-
tu oblātas. Vai jums ir gadījušies kādi 
kuriozi? 

Jānis: Jocīgākais ir tas, ka, esot otrā 
pusē, skaties no paaugstinājuma un viss 
izskatās citādi. Kāzusu man nav bijis.

Igors: Pirmie iespaidi pēc pāris kalpo-
šanām: ir trauciņš, roku līmenis un pakā-
pieni. Tas viss ir jāsaskaņo – ir jāredz pa-
kāpieni un trauks, lai nenokristu. Paldies 
Dievam, kuriozi man vēl nav bijuši.

Jānis: Man šķiet, ka oblātas pasniegt 
ir ātrāk nekā biķeri, bet ceturtdienās, kal-
pojot ar mācītāju Erbertu, nespēju turēt 
līdzi, jo viņš darbojas ļoti ātri.

Jānis minēja, ka viss izskatās citādi. 
Vai draudzi esat ieraudzījuši citām 
acīm?

Jānis: Kad kalpo, sajūties vairāk iekšā 
draudzē. 

Igors: Kopš esmu altāra slieksnim 
otrā pusē, es jūtu lielāku atbildību. Pa-
rasti, kad saku kaut ko nopietnu, skatos 
acīs. Arī, dodot oblātas, Kristus miesu, 
ir acu kontakts ar cilvēkiem un savstar-
pēja uzticēšanās par to, ko dari. Kamēr 
biju saņēmējs, domāju tikai par sevi, jo 
tā bija tikai mana grēksūdze. Tagad ir jā-
domā par visiem.

Esmu novērojis, ka cilvēki mēdz uz-
traukties par to, kā viņi pie dievgalda 
rīkojas. Iedrošinājumam varu teikt: 
pēc kalpošanas altārī es nekad neat-
ceros, kādi cilvēki bija sanākuši un kā 
viņi izskatījās. Atmiņa brīnumainā 
kārtā ir izdzēsta. Kāda ir jūsu piere-
dze?

Jānis: Cilvēku, jo īpaši svētdienās, ir 
daudz, un tiešām no atmiņas viss pa-
gaist. Saglabājas sajūta, ka darbs, ko 
veic, ir svarīgs. Nevis tāpēc, ka es tur 
esmu, bet tāpēc, ka šis process ir svarīgs.

Igors: Iedrošinājumam varu arī teikt: 
altārī ir sajūta, ka nekur nav jāsteidzas. 
Iekšēji vienmēr domāju: „Neuztraucies! 
Es pagaidīšu. Man ir pietiekami daudz 
laika.”

Daudz tiek runāts par to, ka Baznī-
cai ir jāmainās, jāiet līdzi laikam un 
cilvēku vajadzībām. Kāda loma mūs-
dienu Baznīcā, jūsuprāt, ir pērminde-
rim?

Jānis: Neviens nav atcēlis pārējos pie-
nākumus, ko mūsu draudzē pērminderi 
neveic, piemēram, vizītes mājās pie tiem, 
kas paši nevar atnākt uz dievkalpojumu. 
To mūsu draudzē dara mācītājs, bet, ie-
spējams, lauku draudzēs šos pienāku-

Dzīvot Dievam 
ir labākais, ko 
vari izdarīt sev

Pērnā gada nogalē par pērminderiem draudzē sāka kalpot 
IGORS LŪSIS un JĀNIS PILDAVS. Ko tas nozīmē praktiski un kādi 
izaicinājumi šo kalpošanu pavada, uzzināsiet šajā sarunā. 

Edgars Gertners
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mus veic pērminderi. Reiz biju dievkalpo-
jumā Jāņa baznīcā, Rīgā. Tur nebija 
mācītāja, bet kalpoja evaņģēlists. Viņš 
visu izdarīja un, pirms gājām pie dievgal-
da, pateica, ka oblātas un vīns ir konsek-
rēti. 

Igors: Kad vēl pārdomāju, vai uzņem-
ties šo pienākumu, pētīju aprakstus, ko 
nozīmē būt pērminderim. Principā pēr-
minderis uzņemas darīt visu, ko dara 
mācītājs. Attiecībā uz pērmindera lomu 
šodien – kopš manas bērnības nekas 
 īpaši nav mainījies. Ir jābūt rūpīgai at-
tieksmei pret saviem pienākumiem. 
Esmu pazinis daudzus pērminderus, un 
viņi ir ievērojuši labas tradīcijas – uz-
valks, balts krekls. Tas līdz šodienai nav 
mainījies.

Kas stiprina jūsu ticību, dzīvojot 
pieauguša cilvēka dzīvi ar visām no tā 
izrietošajām atbildībām?

Jānis: Dievs ir tepat blakus – tas stipri-
na. Neko citu nevaru piebilst.

Igors: Mani stiprina personiskās attie-
cības ar Dievu, kas izpaužas lūgšanā, 
pārdomās. Darbā ilgu laiku pavadu klu-
sumā un varu daudz laika veltīt lūgša-
nām un pārdomām – sarunai ar Dievu.

Pasaulē notiek klimata pārmaiņas, 
politiskā nestabilitāte, ekonomiskās 
zemestrīces. Kāda loma šajos notiku-
mos ir Dievam?

Jānis: Paskatīsimies Ījaba 
grāmatas pašu sākumu – stāstu 
par Ījabu un notikumu debesīs. 
Pie Dieva atnāca sātans un tei-
ca: ja Dievs cilvēku nebūtu 
 aizsargājis, tad cilvēks Viņu 
 nepielūgtu. Tālāk ar Ījabu notika 
ne tās labākās lietas. Kāda bija 
Dieva loma šajos notikumos? 
Tas ir tas pats jautājums, ko nupat uzde-
vi. Visu, ko apkārt redzam, it kā kontrolē 
sātans, bet viņš nevar izdarīt neko vairāk 
kā to, ko Dievs viņam ir atļāvis. Varam, 
protams, teikt, ka uztraucamies, bet es 
par daudzām lietām nesatraucos, jo ir 
citas domas, ko domāt. 

Igors: Samērā bieži esmu dzirdējis 
frāzi: lai kas arī notiktu, Dievs ir un paliek 
nemainīgs. Tā ir lieliska frāze, kas kā ap-
solījums nāk prātā ikreiz, kad nonākam 
izvēles un pārmaiņu priekšā. Es to sapro-
tu tā: Dievam ir plāns, mēs nevaram to 
grozīt un nevajag censties to darīt.

Kāpēc tad Dievs pieļauj ciešanas? 
Kur paliek mīlestība?

Jānis: Es turpināšu par to pašu Ījabu. 

Kad Dievs Ījabam parādās, Viņš jautā: 
„Kur tu biji, kad Es radīju pasauli? Vai zini, 
kur noslēpta krusa, kas sagatavota pēdē-
jai dusmības dienai? Vai zini, kas ir no-
spraudis robežas jūrai?” Ko Viņš vēlas ar 
to pateikt? To, ka tev vienkārši jāuzticas 
Dievam, jo nav iespējams cilvēkam sa-
protamā veidā izstāstīt to, kas patiesībā 
notiek. Kad saslimstam, mūs špricē, dod 
rūgtas zāles, taisa operācijas, un tas nav 
patīkami. Grēkam ir sekas. Ja esi Dieva 
bērns un ar tevi notiek kas slikts, tas ved 
uz vietu, kur tev ir jānonāk. Ir grūti to pie-
ņemt kā pareizo ceļu, bet ir rakstīts: ko 
Dievs mīl, to arī pārmāca. 

Igors: Šis ir smags jautājums. Dievs 
mums dod ļoti labas iespējas, bet vai 
mēs tās vēlamies uzreiz pieņemt? Daž-
kārt pie ciešanām mūs aizved mūsu pašu 
izvēlētie ceļi. Tā ir Dieva mīlestība, ka 
mēs tiekam kausēti un pārbaudīti, līdz 
kļūstam par dārgakmeņiem. Dievs pie-
ļauj ciešanas, lai mēs no tām kaut ko mā-
cītos. Viņš ir apsolījis, ka mūs neatstās 
un nepametīs.

Jūsu ticības ceļa gājums ir jau ļoti 
sens. Daudzus pārbaudījumus noteik-
ti jau esat pārvarējuši. Vai Dievs turpi-
na pārbaudīt jūsu ticību arī šodien? 

Jānis: Mani kristīja Erberts deviņdes-
mitajos gados šajā baznīcā. Dievs ved vi-
sus cilvēkus pie sevis; jautājums – vai cil-

vēks ļaujas? Dievs ir pareizajā vietā, bet 
kur ir cilvēks? Jo vairāk tu pietuvosies 
Dievam, jo vairāk sajutīsi Dieva gādību. 
Tajā pašā laikā tu nekādi nevari pietuvo-
ties Dievam, ja esi netīrs. Te mēs nonā-
kam līdz pārmācībai. Vari vienkārši dzī-
vot, bet vari izvēlēties būt tuvāk Dievam. 
Tad piedzīvosi to, ko pat nevari iedomā-
ties.

Igors: Nav tā, ka man ticības ceļā vien-
mēr būtu gājis gludi. Ir gribējies spert 
sānsoli no ticības, lai pasaule pakārtotos 
man. Dievs ir nemainīgs un Viņa pacietī-
ba ir bezgalīga, bet vai tāds esmu bijis 
es? Tagad jūtu lielu tuvumu ar Dievu. 
Bērnībā man tas bija mirklis nedēļā – 
svētdienas dievkalpojums –, bet tagad 

tās ir attiecības katru dienu. Katru dienu 
es gaidu un klausos, ko Dievs man sacīs. 
Vai es šodienā kaut ko mainītu? Nē! Sā-
kumā man Dieva plāns šķita neparasts, 
bet tagad tam tā vienkārši ir jābūt.

Jānis: Man kādreiz Dieva plāns šķita 
nepieņemams. Kā es iešu uz baznīcu? Tas 
taču aizņem tik daudz laika! Bet mēs 
katrs varam izvēlēties – dzīvot sev vai 
Dievam. Kad paiet laiks, nesaprotamā 
veidā nonāc pie secinājuma, ka dzīvot 
Dievam ir labākais, ko vari izdarīt sev. 

Igors: Te ir jautājums – kā tad būtu 
labi, kā tu gribētu, lai notiek, piemēram, 
dievkalpojums? No rīta piecelties grūti; ja 
pēcpusdienā, tad nekur nevar paspēt 
aizbraukt; ja vakarā, tad ir nogurums un 
nāk miegs. Cilvēkam nekad nebūs labi. 
Jābrīnās, cik Dievs ir pacietīgs.

Bībelē lasām stāstu par Ābrahāmu, 
kurš bija gatavs Dieva dēļ upurēt savu 
dēlu, un arī par Jonu, kurš par visām 
varītēm vēlējās aizmukt no Dieva. Kā-
pēc, jūsuprāt, stāsti par šiem dažāda-
jiem varoņiem ir izpelnījušies būt Bī-
belē? Ko Dievs ar to mums ir vēlējies 
pateikt?

Jānis: Jāsaprot, ka Bībele nav vēstures 
grāmata. Tā ir vēstījums cilvēcei par Die-
vu, cilvēka krišanu grēkā, cilvēka izglāb-
šanu un ceļu atpakaļ pie Dieva. Piemē-
ram, par Jonas stāstu: viņš bija ebrejs un 
ninivieši tolaik ebrejus apspieda. Dieva 
vēsts par to, ka Viņš Ninivi iznīcinās, Jo-
nam bija prieka vēsts. Jona saprata: ja 
viņš sludinās, ninivieši nožēlos grēkus un 
tiks izglābti. Jona nepretojās visām Dieva 
pavēlēm, bet tieši šai, jo Dieva griba šķita 
nepareiza. Kāda ir mācība? To, ko Dievs ir 
paredzējis, Viņš īstenos. Dievs izvēlas da-
žādus cilvēkus ar dažādiem raksturiem 
un nesaprotamā veidā liek viņiem izdarīt 
to, ko ir nolēmis. Varam teikt: „Lūk, ir Bī-
beles varoņi!”, bet patiesībā stāsts ir par 
Dieva plānu.

Kāds ir jūsu novēlējums lasītājiem?
Jānis: Novēlu izvēlēties pareizāko 

ceļu – uzticēties Dievam. Tas ir grūti. Se-
kot Viņam nozīmē paklausīt Viņam. Tam 
ir rezultāts. Kā Bībelē rakstīts: kas būs 
uzticīgs mazās lietās, to iecels valdīt pār 
lielām. Ikviens, kurš seko Dievam, sāku-
mā dara to, ko var izdarīt, un pēc tam jau 
Dievs dod.

Igors: Ja esi satvēris ticību, tad neiz-
nieko to un ik pa laikam pārskati savu 
dzīvi un ikdienu! To, ko esi satvēris, turi 
cieši, jo Dievam attiecībā uz tevi ir plāns!

„Tā ir Dieva mīlestība, ka 
mēs tiekam kausēti un 

pārbaudīti, līdz kļūstam par 
dārgakmeņiem.”
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DRAUDZES NOZARES:

Ko tev nozīmē kalpot draudzē?  
Kāpēc tieši pērmindera amatā?

pērminderi

Kalpot draudzē man nozīmē kalpot 
visuvarenajam Dievam un ma-
nam glābējam Jēzum Kristum. 

Kalpot draudzē – tas ir gods, ko man un 
ikvienam kalpotājam ir parādījis Tas 
Kungs. Kalpot draudzē ir mans pienā-
kums un man uzticētā atbildība. Tas no-
zīmē arī kalpot maniem ticības brāļiem 
un māsām un ikvienam, kas ienāk Jēzus 
baznīcā, pēc iespējas katram atverot 
durvis un katru sveicinot. 

Jēzus draudze ar maniem ticības brā-
ļiem un māsām patiešām ir kā mana otrā 
ģimene, kas domās un darbos mani ik 
dienas stiprina un iepriecina. Paldies Die-
vam par to! Kāpēc esmu tieši pērminde-
ris? Tā ir vīru kalpošana. Mūsu mācītājs, 
brālis Erberts, reiz mani uzrunāja. Daudz 
es nedomāju – sapratu, ka Dieva žēlastī-
bā un cenšoties to varēšu paveikt. Tas 
tiešām ir liels gods – kalpot par pērmin-
deri.

Var teikt, ka pērminderu kalpošanu 
redz visi, kas ir draudzē un baznīcā. Pēr-
minderi sagatavo altāri dievkalpojumam, 
lasa Dieva vārdu, izdala Dievgalda sakra-
mentu, dievkalpojuma laikā kalpo pie 
baznīcas durvīm un palīdz arī Kristību 
svētku dalībniekiem.

Visu, ko darāt, to dariet kā Tam Kun-
gam par godu! Tā es saprotu savu kalpo-
šanu, tāpēc no sirds cenšos visu kārtīgi 

paveikt. Kā man tas izdodas? Kā jau cil-
vēkam, kas dara. Mēs visi kļūdāmies un 
„buksējam”, tāpēc mums visiem, arī 
man, blakus ir brāļi pērminderi, kas pa-
līdz, pamāca un izlabo. Mani no sirds ie-
priecina tas, ka mēs, pērminderi, cits ci-
tam izpalīdzam, pārņemot otra 
kalpošanu, ja darba pienākumi vai kas 
cits neļauj uz to ierasties, un neskatā-
mies uz to kā uz parādu, kas otram „jā-
atkalpo”. Kalpošana nav mūsu „biz-
ness” – mēs to darām Dievam par godu! 
Būt Dieva namā un kalpot par pērmin-
deri man ir stiprinājums, jo viena diena 
Tā Kunga namā ir labāka nekā tūkstoš 
citas. Ja nekalpo no sirds, tad labāk ne-
kalpot vispār!

Paldies Dievam par manas un mūsu 
ticības dzīves vadītāju – Viņa kalpu brāli 
Erbertu. Paldies Dievam par pērminde-
ru priekšnieku Jāni Upīti, kurš no sirds 
rūpējas un organizē pērminderu kalpo-
šanu. Paldies Dievam par maniem ticī-
bas brāļiem pērminderiem, kas mani 
stiprina. Mani īpaši stiprina un ar savu 
Dieva bijāšanu iepriecina mūsu bijušais 
pērminderis – vīrs kā ozols – Roberts 
Pudže, kuru mēs visi saucam par Rober-
tiņu. Par visu lai pateicība un gods Die-
vam!

Kārlis Škenderskis

Kalpot draudzē man nozīmē brīv-
prātīgi būt par kalpotāju, lai 
draudzei palīdzētu dažādās vaja-

dzībās. Jēzus draudzē esmu no 
1989. gada, kad pārnācu no Rīgas 
Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzes, jo Jēzus 
draudzē bija mana sieva Vijolīte. Un es 
ļoti priecājos par šo Dieva vadību. Arī 
Sv. Trīsvienības draudzē es kalpoju. Dzie-
dāju draudzes korī, ziemā pie baznīcas 
tīrīju piesnigušos celiņus un pirms treš-
dienu vakara dievkalpojumiem sakristejā 
ar akmeņoglēm kurināju čuguna krāsni. 
Sv. Trīsvienības draudzē biju arī pērmin-
deris, zvaniķis un pulksteņa darbības no-
drošinātājs, jo torņa pulkstenim reizi ne-
dēļā vajadzēja uzvilkt atsvarus 
mehānisma darbināšanai.

Esmu aizmirsis, kurā gadā mācītājs 
Erberts Bikše mani uzaicināja kalpot par 
pērminderi. Kāpēc tieši par pērminderi? 
Mani uzaicināja. Tas ir ļoti labi, ka uzaici-
na kalpot; mana izvēle ir atsaukties tam 
vai ne. Pats droši vien nepieteiktos. Pēr-
mindera kalpošanā man patīk dežurēt 
pie ārdurvīm, jo man vienmēr līdzi ir Gi-
deonu mazā kabatas formāta Jaunā De-
rība latviešu un krievu valodā, un ir biju-
ši daži gadījumi, kad kādam svešiniekam 
esmu varējis liecināt un uzdāvināt visvēr-
tīgāko – Dieva vārdu.

Māris Doze
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Pērminderis? Atbilde: ja nu reiz iz-
vēlēts, tad… Aicināts un iecelts. 
Atbildīgs par sevi. Pašizvērtējošs. 

Atvērts sarunai ik dienas. Uz sakārtotību 
vērsts. Draudzes brāļu pleca vērtību sa-
redzošs. Atbalstu meklējošs. Sadraudzī-
bā esošs un kalpojošs. Nosauksim ie-
priekš minēto vārdā – esmu pērminderis. 

Pērminderu pienākumi: ierasties baz-
nīcā vismaz stundu pirms dievkalpoju-
ma; nodrošināt dievkalpojuma praktisko 
pusi; palīdzēt mācītājam pie altāra, kā arī 
Svētā Vakarēdiena un Kristības sakra-
menta administrēšanā; palīdzēt drau-
dzei; dievkalpojuma norises laikā būt at-
saucīgam pret tiem, kuri dievnamā ir 
pirmoreiz; sniegt palīdzību grūtībās eso-
šiem. 

Pērminderim jābūt pilntiesīgam drau-
dzes loceklim, kas pieder pie draudzes 
ne mazāk kā gadu. Viņam jābūt garīgi no-
briedušam, ar labu slavu draudzē un labi 
jāpārzina reliģijas jautājumi. Pērminderis 
ir atvērts Dieva vēstij un vēlas, lai arī pā-
rējie cilvēki, kas atnākuši uz dievnamu, 
šo vēsti saņemtu saprotamā veidā. Pēr-
minderim jāapzinās, ka par Baznīcu un 
ticību Kristum var spriest arī pēc tiem, 
kuri kalpo baznīcā. 

Uz jautājumu, kādēļ mēs kalpojam, 
domāju, atbildes būtu dažādas, taču 
viens būtu kopīgs – Tas Kungs mūs ir aici-
nājis. Sākumā es pats „spodrināju kur-
pes” Dievam par godu, cenzdamies visu 
darīt labi. Nu zinu, ka Dievs ne mirkli ne-
vērtē, vai tās ir gana spīdīgas: Kungs pats 
mums kalpo – arī spodrinot, kārtojot, ad-
ministrējot… Vai ikreiz izdodas spodrās 
kurpēs kalpot? Atbildēšu ar situāciju no 
dzīves. Kādā koncertturnejā pēc P. Čai-
kovska baleta „Gulbju ezers” izrādes es 
piegāju pie kolēģa, kurš tikko īpaši izjusti 
bija nospēlējis obojas solo – Baltā gulbja 
vadmotīvu. Gaišums. Paspiedu roku, 
teikdams: „Tev ļoti skaisti sanāca no-
spēlēt!” Kolēģa atbilde bija negaidīta: 
„Zini, kādreiz sanāk, kādreiz nesanāk.” Zi
not, ka oboja ir stiebriņmēlīšu instru-
ments, kam stiebriņu materiāli ik reizi 
iepriekš īpaši jāsagatavo, lai solo mo-
mentā pastorāli skanošais tembrs skaisti 
atklātos, pēc minētā solo bija jākūsā: 
„Prieks, prieks, prieks!” – taču kolēģa at-
bilde pārsteidza: reizēm sanāk, reizēm 
nesanāk. Tā arī man – reizēm spodrās 
kurpēs, reizēm ne. 

Vai pārdzīvoju, kad nesanāk? Jā! Un 
atkal stāsts no dzīves. Šajā pašā turnejā 

kādā izrādē pēc ne tik veiksmīgi manis 
realizēta ritma diriģentam sacīju: „Ziniet, 
to spēles vietu gribēju citādāk. Nesanā-
ca!” „Aleksi, tas jau ir pagājis,” atbalstoši 
sacīja diriģents. To atceros, arī kalpojot: 
kalpoju, jo šodien esmu šeit, – rīt tas jau 
būs pagājis. Bet tas būs rīt. Kā būs rīt? 
Nezinu! Zinu tik, ka Dievs ir tas pats va-
kar, šodien, rīt un mūžīgi. Un aicināts 
pērminderos taču esmu jau vakar? Jā. 
Dzirdot šo aicinājumu, izvēlējos atsauk-
ties, un tad… 

Reiz man tika piedāvātas mūzikas stu-
dijas Dānijā. Tad nu tur mazā barokālā 
klasicisma tipa baznīcā Kopenhāgenas 
centrā klausījos dievkalpojumus dāniski. 
Ne viss bija saprotams, taču liturģiskā 
kārtība atpazīstama un Tēvreizi skaitīju 
līdzi, tikai es – latviski. Altāris un sakra-
ments – pazīstami. Paldies Kungam! Un 
pie griestiem – burukuģu maketiņi, iekār-
ti turpat blakus altārim. Tāpēc tagad, ik 
reizi mūsu baznīcā kārtojot Latvijas karo-
gu blakus altārim, pieminu sevī to, kas 
vakar – burukuģus baznīcā –, un Dievu 
Jēzu Kristu, kurš vakar, šodien un mūžīgi 
nāk, kalpo mums un visu spodrina – ij 
nesanākušo, ij sanākušo.

Aleksandrs Jalaņeckis

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāat-
skatās uz to, kā es kļuvu par pēr-
minderi. Tā nebija ilgi kārota vai 

apcerēta kalpošana, bet 2015. gada va-
sarā mācītājs Erberts pavisam negaidīti 
mani uzrunāja un aicināja kļūt par pēr-
minderi. Zināju, ka tā ir liela atbildība un 
no mācītāja puses – liela uzticēšanās, 
tāpēc kādu laiku veltīju pārdomām un 
lūgšanām, lai saprastu, kādu lēmumu 
pieņemt. Galu galā, 2015. gada novem-
brī tiku ievests šajā amatā. 

Draudzē esmu kalpojis dažādās jo-
mās – gan fiziskās, gan garīgās –, bet ne-
viena cita kalpošana manu privāto dzīvi 
nav ietekmējusi tik lielā mērā, jo būt 
pērminderim nav tikai kalpošana. Tā ir 
arī ticības atbildība, saskaņā ar kuru es 
izvērtēju visas savas darbības, domas 
un izvēles, lai es rīkotos atbilstoši ne ti-
kai kalpojot, bet arī ikdienā – darbā un 
mājās. 

Mums, kristiešiem, ir pienākums lieci-
nāt vārdos un darbos arī ikdienā, un tas, 
kādu liecību mēs sniedzam vai kā uzve-
damies, ir atspulgs, pēc kura nekristieši 

un citi kristieši spriež par mūsu ticību, 
par Dievu, par to, kam ticam, un rei-
zēm – par draudzi, kurā esam. Pērmin-
dera amats arī šajā ziņā uzliek papildu 
atbildību, jo katrā dievkalpojumā mēs 
stāvam Dieva, draudzes locekļu un jaun-
pienācēju priekšā un mums ir jābūt kā 
redzamai liecībai par mūsu Dievu, ticību 
un draudzi. Tāpat mums ir jābūt garīgi 
spēcīgiem, zinošiem un vienā prātā, lai 
mēs spētu palīdzēt gan draudzes garīga-
jā izaugsmē, gan arī fiziski, ja kādam 
draudzes brālim vai māsai tas nepiecie-
šams.

Man ir liels prieks, ka, būdams pērmin-
deris, varu būt daļa no dievkalpojuma – 
sveicināt ticības brāļus un māsas pie 
durvīm, veikt praktiskos darbus, lasīt 
Dieva vārdu un dalīt Svēto Vakarēdienu. 
Īpaši pret šiem diviem pēdējiem uzdevu-
miem es izturos ar lielu bijību un paze-
mību, jo piedalīšanās šajā svētajā proce-
sā uzliek lielu atbildību gan Dieva, gan 
cilvēku priekšā un tai jāpieiet ar pareizu 
sirds stāvokli. 

Aigars Spriņģis
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Luminor Bank, RIKOLV2X

2019. GADA DECEMBRA  
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

Ieņēmumi, EUR:
Mērķziedojumi  
(Diakonijai, Svētdienas skolai, remontam u. c.) 8540
Kolektes 3510
Latvijas fizisko personu ziedojumi 3250
Latvijas un ārvalstu juridisko personu ziedojumi 1790
Ieņēmumi no grāmatu galda  1480
KOPĀ 18570

Izdevumi, EUR:
Algas (8 darbinieki, autoratlīdzība) 4000
Nodokļi  2570
Citi izdevumi 720
Nozaru darbs (Svētdienas skola, jauniešu darbs) 675
Maksājums LELB 600
Apkure 525
Saimniecības un kancelejas preces, drukas darbi 490
Grāmatvedības pakalpojumi (2019. g. novembris) 255
Ziedi, telpu dekorēšana 220
Izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” druka 210
Elektrība 150
Grāmatu iegāde grāmatu galdam 135
Degviela, transporta izdevumi 100
Izdevumi par reliģiskajām darbībām 75
Atkritumu izvešana 75
„Rīgas ūdens” 55
Maināmie paklāji 50
Reprezentācijas izdevumi 30
Sakaru pakalpojumi 25
„Venden” ūdens 25
Bankas komisijas maksa 20
Apsardzes firmas pakalpojumi 10
KOPĀ 11015

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 dievkalpo-
jumiem.

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

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.

AICINĀJUMS

Aicinām iesaistīties kalpošanā so-
ciālās aprūpes centrā „Atsaucība” 
(Telts ielā 1) katra mēneša trešajā 
svētdienā plkst. 14.00. Tas nozī-
mē – palīdzēt sakārtot telpu pirms 
dievkalpojuma, piedalīties svētku 
dievkalpojumu (Ziemsvētkos, Liel-
dienās) organizēšanā (priekšnesu-
mi, dāvanu gatavošana u. c.), kā 
arī palīdzēt nest ticības brāļu un 
māsu garīgās nastas. 
Ja saņemat sirdī šo Kristus aicinā-
jumu, zvaniet evaņģēlistei Mildai 
Klampei (t. 29372788). Ja vēl ne – 
„lūdziet, un jums taps dots”.

SIRSNĪGI SVEICAM!

Lilija Stūre 
Gatis Bikše
Valda Ranka
Aina Timermane
Malda Spodra Menika
Vija Kalniņa
Anna Jaunslaviete
Andrejs Krogzems
Ruta Kārklīte
Zaiga Indersone
Dace Troice

MŪŽĪBĀ

Milda Bikše

DRAUDZES 
VASARAS 
NOMETNEI!
27.07.2020.–31.07.2020.

Būsim kopā sadraudzībā, 
Bībeles stundās un dažādās 
aktivitātēs skaista ezera 
krastā Jumurdas muižā, 
netālu no Ērgļiem.

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

