
Vēstures rubrika 
Materiāls no NB arhīva (19.09.1943. laikraksta “Baznīcas 

ziņas” Nr. 39) 
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Foto Edgars Graudiņš 

“Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, 

Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!”   

Psalmi 73:26 

 

 



Vārds mācītājam 
Pastāvēt ticībā. 

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies 

Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, 

pāri plūzdami savā pateicībā! Uzmaniet, ka neviens jūs 

nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās 

uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz 

Kristu.(Kolosiešiem 2:6-8) 

Žēlastība jums un Miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga 

Jēzus Kristus! 

Mūsu pārdomām nozīmīgi vārdi no Apustuļa Pāvila 

vēstules, kurus viņš rakstīja Kolosas draudzes kristiešiem un 

arī mums šodien. Tie ir ļoti svarīgi vārdi šodien draudzei un 

katram kristietim personīgi. Apustulis mudina un brīdina. 

Kolosa bija ievērojama kosmopolītiska pilsēta, kurā kopā 

sadzīvoja atšķirīgas kultūras un reliģijas. Pāvils uzteica 

kolosiešus un viņu ticību, kuru Dievs tiem dāvāja caur viņa  

Evaņģēlija sludināšanu. Viņš uzteica norises draudzes dzīvē, 

tomēr viņam bija arī pamats raizēties, ņemot vērā vidi un 

tendences, kuras sāka ieplūst draudzē. Tas esot bijis kāds ārējs 

spiediens, kas mudinājis viņus piemēroties apkārtējai videi – 

spiediens no plaši izplatītām un populārām reliģijām ar 

dažadu izcelsmi. Tā teikt, mīļā miera labad, tas tika pieņemts 

draudzē. Šīs jaunās garīgās vēsmas mācīja pilnības 

sasniegšanu, atklāt īstās zināšanas, Dieva noslēpumus, 

atziņas pilnību utt.  Pāvils atsaucas uz ēdienu ierobežojumiem, 

uz sabatu un citiem jūdu kalendāra priekšrakstiem, kas liek 

domāt, ka šo maldu mācību ietekmējis arī jūdaisms. Šīm maldu 

mācībām bijis raksturīgs askētisms un misticisms, kur 

nozīmīga loma ierādīta eņģeļiem un varām, kas tika uzskatīti 

par īpašiem komunikantiem starp Dievu un cilvēku. Šī 

“filozofija” nebija viendabīga tā sevī apvienoja daudz ko. Tajā 

ir manāmi pagānisko mistēriju kultu elementi: apsolītas tika 

apslēptas un pilnīgas zināšanas, kā arī līdzdalība īpaši 

izredzēto vidū.  

Plānotie pasākumi 
❖ 18.jūlijā Draudzes diena (dažādas aktivitātes un 

sadraudzība visas dienas garumā) 

❖ 30.augusts Bērtuļa dienas pasākums 

❖ 12.septembrī Draudzes ekskursija 

❖ 2 reizes mēnesī (otrajā un ceturtajā svētdienā) pēc 

Dievkalpojuma sadraudzība. Sadraudzības galdam cienasts 
tiks sagatavots no kolektes ziedojumiem. 

 

Atslodzei 
Anekdote: 

Skolotāja jautā Jānītim: 

- Vai Tu pirms ēšanas lūdz Dievu? 

- Nav vajadzīgs! Mana māte gatavo ļoti labi! 

-  

Pateicība 
Sirsnīga pateicība visiem, kas piedalās baznīcas sakopšanā! 

Īpaša pateicība Ilgai Rullei un viņas komandai –  

Ķāvei Ritai un Pinkai Rutai par atsaucību un  

enerģisko darbošanos.  

Lai Dievs svētī un pasargā!  
 

Kontakti 
❖ Palīgmācītājs 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 

❖ Facebook@Rūjienas Bērtuļa Draudze 
 

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 

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


Otrs projekts paredz izveidot grāmatu apmaiņas 

punktu, uzstādot grāmatu skapi pie baznīcas, atjaunojot pie 

baznīcas ārdurvīm esošās nišas, kuras vēsturiski ir kalpojušas 

kā soda krēsli laulības pārkāpējiem. Piešķirtais finansējums 

EUR 490,00. 

❖ SIA “EKERS” maija un jūnija mēnešos veicis torņa 

garantijas remontdarbus, logu ūdens “degunu” silikonēšanu un 

blīvgumiju ielīmēšanu, papildus logu aizvaru ierīkošanu, lai 

novērstu lietus ūdeņu iekļūšanu tornī un tā bojāšanos 

(lietusūdens iekļūšana tornī novērota jau 2018.gada rudenī). 

❖ Draudzes īpašumu sakopšanai (appļaušanai) 

Mācītajmuižas ielā 2 un Viestura ielā 36 nolīgti algoti 

strādnieki. 

❖ Pēc rakstiska lūguma Rūjienas novada pašvaldība 

piešķīrusi finansējumu EUR 2000,00 apmērā automātiskās 

ugunsdzēsības aizsardzības sistēmas uzstādīšanai un EUR 

1930,00 kāpņu remontam uz baznīcas torni. 

 

Dzejas sleja 
Kādā ļoti vējainā dienā 

Vējš slauka ietves. 

Vai tas nav jauki, 

Ka sētnieks malā stāv 

Un smaida? 

Jo vējš slauka ziedus, 

Ko sabērusi nakts, 

No jasmīnu krūmiem, 

No smilgām… 

Es arī tā gribētu 

Stāvēt un smaidīt. 

Un tad vējš dzenātu 

Pa sapņiem un ilgām. 

Vējš aizmēztu projām 

Sārņus un gružus. 

Es stāvētu tīra, 

Ar smaidu 

Uz lūpām.  

(Vita Balode 14.06.2013.) 

Garīgās pilnības un gaismas valsts sasniegšanai tika 

pieprasīts strikts un askētisks dzīves veids, savas miesas 

mērdēšana un pašpazemošanās. Šī maldu mācība kristīgo 

ticību atzina kā nepilnīgu, kuru nepieciešams papildināt ar 

jaunām zināšanām, jaunām atklāsmēm un jauniem darbiem. 

Un nebūt nebija tā, ka tie tiešā veidā nostājas pret Kristus 

atklāsmi, bet gan sludināja, ka tā nav pietiekama un ir jādodas 

tālāk garīgo atziņu ceļos. Kolosas kristiešos tika iesētas šaubas 

par viņu ticību. Vai tiešām pietiek ar ticību krustā sistajam 

Jēzum un vienīgi Dieva žēlastībai? Lai gan kolosieši bija 

noticējuši Jēzum un glābšanai, kas tiem tiek dāvātā Viņā, 

pagurstot savā ticībā, saskaroties ar savu grēcīgumu un 

nepilnībām, tie domāja, ka visas šīs jaunās piedāvātās 

mācības, būs labāks veids kā sasniegt pilnību. 

Lūk kāpēc Apustulis Pāvils tik dedzīgi iestājas par 

draudzi, lai tos atkal no jauna mudinātu iesakņoties Kristū 

Jēzū, ticībā Viņam iemantot Gara spēku caur Evaņģēliju. 

Nepazaudējiet šo dārgo žēlastību. Vienmēr kristīgajā baznīcā 

ir noritējusi cīņa par Evaņģēlija patiesību un šī cīņa norisinās 

aizvien. Agri vai vēlu arī mēs saskarsimies ar šo izaicinājumu. 

Tāpēc turēsim svētu  Evaņģēliju un Apustuļu mācību, to kas 

atklāts Svētajos Rakstos, jo tie ir, kas pauž Jēzus Kristus 

Evaņģēlija patiesību Svētajā Garā. Būsim nomodā par savu 

ticību. Kristus cieta, mira un augšamcēlās par tevi. Tev tavi 

grēki ir piedoti, no nāves un elles tu esi atbrīvots un iemantosi 

mūžīgo dzīvību! Nav veltīgi tie brīži, kad lasām, dzirdam Dieva 

Vārdus. Svētais Gars caur Dieva Vārdu iesakņo tevi Jēzū 

Kristū. Aizvien tev nepieciešama grēku piedošana, kuru par 

brīvu, ticībā saņem cik bieži vien tas ir iespējams Absolūcijā un 

Svētajā Vakarēdienā. Ar pateicīgām sirdīm tuvosimies 

Dievam, savam Kungam! Lai Dievs jūs svētī un pasargā!  

Vienīgi Svētais Trīsvienīgais Dievs, lai ir teikts un slavēts 

mūžīgi! 

❖ Sirsnībā palīgmācītājs Edgars Graudiņš  
 



Notikušie pasākumi 2020.gada 1.pusgadā 
❖ 11.janvārī Draudzes eglīte 

 

❖ 12.janvārī Rūjienas mūzikas skolas pūšaminstrumentu 

spēles audzēkņu un skolotāju koncerts 
 

❖ No 22.marta Dievkalpojumi tiešraidē Facebook 
 

❖ No 24.aprīļa projekta ”Par dzīvību” ietvaros pie Rūjienas 

Sv. Bērtuļa baznīcas 

izstādīta abortu 

skaita mazināšanai 

veltīta instalācija 27 

betona bērniņu 

skulptūras, 

simbolizēja abortu 

skaitu, kas Latvijā 

vidēji tika veikti 

vienas dienas laikā, 

kad šis projekts tika 

uzsākts.  
 

❖ 30.maijā daļēji attālināti notika Baznīcu nakts 2020 

pasākums. Palīgmācītāja Egdara Graudiņa  uzruna, 

prāvesta Romāna 

Kurpnieka lekcija 

par tēmu “Kas ir 

Baznīca?” Intara 

muzicēšana un  

Vitas dzejas 

lidojums.  

Dalīšanās ar 

liecībām   

"Ko tev nozīmē 

baznīca?" Stāsti par 

Dieva žēlastību un 

Viņa neizmērojami lielo mīlestību!                  Foto Harijs Balodis 

                                   

Paldies Ivetai Auniņai par pasākuma organizāciju! 
 

Dažādi 
 

❖ 23.maijā notika baznīcas sakopšanas talka  

❖ Baznīcas uzkopšanai, no Rūjienas pašvaldības 

piešķirtās naudas balvas par projekta konkursa “Iedzīvotāji 

veido savu vidi 2019” realizāciju, iegādāti 

putekļu sūcējs sausai un  

slapjai sūkšana, Kärcher 

un rokas putekļu sūcējs, 

Black+Decker 
 

❖ Pārdots draudzes īpašums Mācītājmuižas ielā 1, kas 

sastāv no mājas 111,3 m2 un zemes gabala 4548 m2 platībā. 

Darījuma summa sastāda EUR 20 000,00, no kuriem 10 % 

jeb EUR 2 000,00 tiks pārskaitīt LELB Nekustamo 

īpašumu fondā saskaņā ar 17.06. 2020. LELB VPS. Nr.14 

lēmumu. Iegūtie finanšu līdzekļi tiks izlietoti 

Mācītājmuižas ielas 2 remontdarbiem, kurā paredzēta 

dzīvesvieta draudzes mācītājam, kā arī draudzes saieta 

nams. Īrniekiem, Dz. Suzi ģimenei, atļauts īpašumu 

atbrīvot līdz š.gada septembrim, kā arī izmaksāta 

kompensācija no draudzes budžeta EUR 1000.00 apmērā. 

❖ Uzsākti procesi nekustamo īpašumu - zemes vienību 

Lācplēša ielā 6 (mazdārziņi) un Bērzu ielā 37, ierīcības 

projektu izstrādei, ar nodomu zemes vienības sadalīt un 

pārdot nomniekiem.  

❖ Plānoti tualetes remontdarbi -  grīdas betonēšana. 

❖ Iesniegti divi projekti “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”, 

kuru rīko Rūjienas novada pašvaldība. Abi projekti 

atbalstīti un piešķirts finansējums. 

Viena projekta mērķis mobilu jeb pārvietojamu 

informācijas stendu izvietošana baznīcas telpās ar  

Rūjienas Sv. Bērtuļa ev. lut. baznīcas torņa, gaiļa un lodes, 

zvana un jumta vēsturisko un atjaunošanas darbu 

aprakstu, kā arī papildus bezvada mikrofona sistēmas 

iegāde. Piešķirtais finansējums EUR 750,00. 

 


