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"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 

vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, 

nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." /Jņ.ev. 3:16/ 

 

 



Vārds mācītājam 
2019. gada Kristus piedzimšanas svētki.  

Dari Kungu Jēzu pazīstamu. 

‘’Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam 
redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, 
dzīvības vārdu - dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši 
un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija 
pie Tēva un mums ir parādījusies, - ko esam redzējuši un 
dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu 
sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un 
Viņa Dēlu Jēzu Kristu.’’ 1. Jāņa 1:1-3 

Dārgie ticības brāļi un māsas Kristū,  

Klāt ir svētku laiks. Šajā laikā mēs cits citam vēlam 

priecīgus svētkus. Un pat, ja brīžiem tiekam noskumdināti un 

nogurdināti šajā ticības ceļā, Dievs mums dāvā un atjauno 

spēku ar prieku virzīties pretim mūsu pestīšanai. ‘’Viņu jūs 
mīlat, lai gan neesat To redzējuši, uz Viņu jūs ticat, To tagad 
neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā 
priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu 
pestīšanu.’’ 1.Pētera 1:8-9 

Apustuļi dzirdēja, redzēja, skatīja un ar rokām 

aptaustīja mūsu Kungu un Pestītāju. Kādreiz domājam, ja 

vien redzētu, dzirdētu, tad būtu vieglāk ticēt. Kādreiz māc 

šaubas vēl aizvien. Bet ar bērna ticību pieņem šo dārgo Vēsti 

par Kristu un Dievs dāvās aizvien vairāk ticēt un iemīlēt 

Kungu Jēzu. Iemīlēt Viņa patiesību un žēlsirdību.  
Pie mums katru dienu notiek Kunga darbs. Dievs ar 

Savu Garu caur Dieva Vārdu īsteno pie mums savu nodomu. 

Pirms viss tika radīts, tu jau biji Dieva plānā. Viņš ir mūsu 

Pestītājs, kurš iemiesojās šajā pasaulē tevis dēļ. Pazemojās 

tevis dēļ. Cieta un mira tavu grēku dēļ, lai tev būtu 

piedošana. Ar savu augšāmcelšanos Kristus satrieca grēku un 

nāvi tevis dēļ. Viņš dzīvo un tev būs dzīvot. Viss, ko mums 

Dievs prasa – tici Jēzum un tu tiksi izglābts. Katri svētki 

mums ticīgiem atgādina šo patiesību par Jēzu Kristu un Viņa 

mīlestību. Tas ir vienkārši. Lai gan mūsu prāts un sirds 

reizēm tam pretojas.  

 

Prāta treniņš 
 

1. Ganu zēns, kurš kļuva par ķēniņu.  

2. Pravietis, kurš atgādināja tautai  

par patieso Dievu.  

3. Pravieša vārds, kura grāmatā  

minēts pravietojums par Isaja pēctečiem.  

4. Sievietes vārds, kurš minēts  

Bībelē un ļoti līdzinās vārdam “sieva.”  

5. Vīrs, kuram bija septiņi dēli,  

jaunākais no kuriem bija Dāvids.  

6. Vīrs, kurš bezbailīgi pielūdza Dievu.  

7. Jērikas iedzīvotāja, kas paslēpa  

savās mājās izraēliešu izlūkus.  

8. Cilvēki, kas jau daudzus gadus pirms  

Jēzus piedzimšanas atgādināja, ka  

piedzims Glābējs.  

9. Vīrs, kurš uzticējās Dievam un tika  

nosaukts par Dieva draugu.  

10. Vīrs, kurš cēla īpašu kuģi, kura pasažieru 

 skaitā cilvēku bija daudzreiz mazāk  

nekā dzīvnieku.  

11. Vīrs, kurš, gaidot sava dēla piedzimšanu,  

nevarēja parunāt.  

12. Vīrs, kura vārdā nosaukta tā  

Bībeles grāmata, kurā aprakstīta  

pasaules radīšana.  

13. Naomijas vedekla.  

14. Pravietis, kurš atklāja,  

kur piedzims Jēzus.  

15. Jēzus brālēns.  

16. Jēzus mamma.  

17. Viens no cilvēkiem Bībelē,  

ar kuru Dievs runāja sapnī.  

18. Vīrs, kura ģimenē uzauga Jēzus.  

19. Desmit vislabākie dzīves likumi.  

20. Meitene, kas kļuva par karalieni un izglāba savu tautu no 

bojāejas.  
 
 



Plānotie saimnieciskie darbi 2020.gada 1.ceturksnī 
 

❖ Aprīļa mēnesī sakopšanas talka pie baznīcas un 

Mācītājmuižas 

❖ Sagatavošanas darbi sakristejas pirmā stāva logu 

atklāšanai 
❖ Sagatavošanas darbi otrā stāva telpas remontam 

 

Plānotie pasākumi 
 

❖ 24.decembrī plkst.18:00 Svētvakara Dievkalpojums  

❖ 25.decembrī  plkst.10:00 Ziemassvētku Dievkalpojums 

❖ 5.janvārī  plkst.10:00 Zvaigznes dienas Dievkalpojums 

❖ 11.janvārī plkst. 13:00 draudzes eglīte Rūjienas 

Tautskolas telpās (Skolas ielā 8a, Rūjienā) 

❖ 26.februāris Pelnu diena 

❖ 9.aprīlis Zaļā Ceturtdiena 

❖ 10.aprīlis Lielā Piektdiena 

❖ 12.aprīlis Pirmās Lieldienas 

 

Kontakti 
 

❖ Mācītājs Edgars Graudiņš, tālr. 27817494, 

edgars.grauds@gmail.com  

❖ Draudzes priekšniece – Laima Studenkova-Jolkina, 

tālr.26450931, laima.jolkina@inbox.lv 

❖ Draudzes kasiere – Valda Berkolde, tālr. 28632190 

❖ Diakonijas darbs – Dzintra Jansone, tālr. 64263055 

 

E-pasts bertulis@lelb.lv 

Web www.bertuladraudze.lv 

Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze,  

Rīgas iela 32, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240,  
Reģ. Nr. 90000386852,  

AS SWEDBANK, Konta Nr. LV69HABA0551014989349 

Dievkalpojumi: 

Baznīcā katru svētdienu plkst.10.00 

Kur, lai sastop Kungu Jēzu? Tur, kur Viņš ir apsolījis 

būt. Tur kur divi vai trīs Viņa vārdā pulcējas. Divas vai trīs 

sirdis, kuras silda cita citu ticībā, tur Kungs ar savu mīlestību 

ir klātesošs. Jēzu satiec Viņa Vārdā un Svētajā Vakarēdienā. 

Satiec Viņu savā ticības brālī un māsā, kādā svešiniekā kurš 

tev lūdz maizi, kādā skrandainī, kam salst, kādā slimniekā. 

Viņu jūs mīlat, lai gan neesat redzējuši.  

Kristus izlej bagātīgi savu Mīlestību pār Savu Baznīcu, 

lai ticīgie nestu Evaņģēlija gaismu šajā pasaulē, kura slēpjas 

aiz spožām spuldzītēm, dārgām dāvanām un bagātīgi klātiem 

galdiem. Dievs sūta tevi pie tiem, kuri ir bēdīgi un grūtsirdīgi, 

lai tu tiem nes iepriecinājumu Kristū. Jēzus kļuva par nabagu 

tevis dēļ, lai tu kļūtu par mantinieku.  

Kristus mīļotie, no sirds pateicos par sirsnīgu uzņemšanu 

draudzē, atbalstu un kalpošanas prieku! Lai Dievs bagātīgi 

svētī jūs katru ar patiesu mieru un prieku Svētajā Garā.  

Jaunajā žēlastības gadā novēlu iesakņoties aizvien dziļāk 

Jēzū Kristū un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana 

tuvojas. 

❖ Sirsnībā palīgmācītājs Edgars Graudiņš  

 
 

Dvēselei 
 

Pārslo       

gaišs prieks  

no mākoņu galiem.  

Pārslo     Neviļus balts top  

lēns miers    drūmais vaigs. 

caur koku zariem.   Tuvojas baltais 

Pārslas,    Ziemsvētku laiks.   

kā diegos ievērtas,    Pārsla kā sēkla 

vērpjas,    dvēselē krīt. 

Pasaule     Jauna dzīvība 

 lēnā baltumā    dzims 

tērpjas.    jau rīt.  

      

    (Vita Balode) 

mailto:edgars.grauds@gmail.com
mailto:laima.jolkina@inbox.lv
mailto:bertulis@lelb.lv
http://www.bertuladraudze.lv/


Notikušie pasākumi 
 

❖ 14.septembrī draudzes ekskursija. Maršruts Rūjiena -

Saulkrasti – Ādažu draudze 

Pateicība Dievam 

par brīnišķīgajiem 

laika  

apstākļiem 

un  

par brīnišķigi  

pavadīto laiku  

kopā  

ar Staiceles  

draudzes  

māsām. 

 
Foto Agate Balode 

❖ 11.novembrī akcija piecas minūtes zvanu 

skaņas  pieminot Latvijas armijas uzvaras simtgadi pār 

pretinieku spēkiem cīņā par neatkarību 

❖ 18.novembrī Latvijas 101.proklamēšanas gadadienas 

Dievkalpojums 

❖ 7.decembrī Adventa laika kristīgo ansambļu un koru 

festivāls “Pārlej mīlestību”.  

Pasākums notika jau otro reizi, pulcējot gandrīz 80 

dalībniekus.  1994.gadā 2. un 3. jūlijā Rūjienā jau ir 

notikusi draudžu koru sadziedāšanās, to savulaik 

organizēja draudzes priekšniece Lidija Budaha.  Par to 

rakstīts 04.06.1994. laikraksta “Neatkarīgā Cīņa” Nr.129. 

Mūsu draudze ir bijusi un būs apņēmīga un radoša. 

Uzskatām par godu turpināt iesākto! Pateicība Dievam! 

Viņa spēkā mēs varam visu! 

Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā! 

❖ 15.decembrī Draudzes ansambļa koncerts otrajā Aventā 

Kārķu baznīcā 

 

 

 

Dažādi 
 

❖ Realizēts projekts“Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”, kuru 

atbalstīja Rūjienas novada pašvaldība. Ierīkots 

ūdensvadu un kanalizāciju baznīcas sakristejas 2 stāvā. 

Uzstādīts ūdens boileris, neliels virtuves stūrītis ar 

izlietni. Projekta izmaksas EUR 1173.00, no tiem EUR 

673.00 Rūjienas novada pašvaldības finansējums un EUR 

500.00 Draudzes līdzfinansējums.  

Projekts ieguvis arī 1.vietu 2019.gada projektu 

pieteikumu vidū un EUR 500.00 naudas balvu no Rūjienas 

novada pašvaldības, kas tiks izmantoti 2.stāva telpas 

labiekārošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Notiek priekšdarbi projekta ūdens kanalizācijas sistēmas 

lietus ūdeņu novadīšanai izstrādei. Projkets tiks iesniegts 

Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē valsts 

finansējuma saņemšanai 

 

❖ Ierīkots apgaismojums kāpnēs uz torni un torņa daļā, lai 

zvaniķiem būtu drošāka tikšana līdz zvanam! Paldies 

draudzes loceklim Laimonim Bolem par materiāliem un 

Sergejam Suzi par ieguldīto darbu! 

 

❖ Paldies draudzes loceklēm Unai  

un Marikai Bluķēm par vienmēr  

skaisti sakopto celiņu pie baznīcas!    

 


