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                                                           Rūjienas Sv. Bērtuļa                     

                                                  draudze, Rūjienā,  septembrī 

Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzes 

vēstis Nr.5  
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 “ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks 

izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.”    

Jāņa ev. 10:10 

 

 

 

 

 



Vārds mācītājam 
Kristus meklē visus, kas ir nomaldījušies 

Karls F. V. Valters  

“Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai 

klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un 

sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.” Tad Viņš 

tiem stāstīja šādu līdzību: “Kurš no jūsu vidus, kam ir simts 

avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāj visas 

deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz 

kamēr tas to atradīs? Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz 

saviem pleciem un, mājās nācis, sasauc savus draugus un 

kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es savu 

pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks 

prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 

deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav 

vajadzīga. Vai arī – kura sieva, ja tai ir desmit graši un tā vienu 

no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, 

rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod? Un, atradusi to, tā 

sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka: priecājieties 

ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. 

Gluži tāpat, Es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu 

grēcinieku, kas atgriežas.”” [Lk.15:1-10] 

Kristus meklē visus, kas ir nomaldījušies. Kas viņi ir? Daži 

klīst pa pagānu tuksnešiem, neko nezinot par Dievu un viņu 

Pestītāju. Citi ir uz acīmredzamas neticības ceļa, atklāti 

dzīvojot netikumos. Vēl citi, tāpat kā pazudušais dēls, pamet 

savu dievbijīgo vecāku māju un kristiešu sadraudzību, noraida 

saņemtos kristīgos norādījumus, ignorē viņiem dotos 

pārliecinošos brīdinājumus un aizmirst pašu dotos iesvētību 

solījumus. Viņi iet kopā ar bezdievīgo pasauli tās niecības ceļā, 

vairs nerūpējas par Dieva Vārdu, Baznīcu, Svēto Vakarēdienu, 

lūgšanām, Debesīm un elli. Tie, kas ir nomaldījušies, var 

atrasties pat kristiešu vidū, baudot ciešu sadraudzību ar 

viņiem, ārēji dzīvojot un runājot kā kristieši un pat dedzīgi 

domājot par Dieva valstību. 

Visi tie, kas ir nomaldījušies rīkojas dabiski un miesīgi, jo katrs 

no mums pasaulē ierodas bez patiesas Dieva mīlestības, bez  

Plānotie pasākumi 
 

❖ No 6.oktobra plkst. 18:00 Bībeles stundas Tautskolā 

❖ 11.oktobrī Pļaujas svētki, viesos Valmieras labdarības 

virtuves bērni ar koncertu 
 

❖ 31.oktobrī  Svecīšu vakars Rūjienas kapsētās:  

Briedīšu kapsētā plkst.15:00 

Skudrītes kapsētā plkst. 16:00 

Bērtuļa kapsētā plkst.17:00 
 

❖ 6.decembrī palīgmācītājam Edgaram Graudiņam mācītāja 

amata pakāpes piešķiršana  pasniedzot amata zīmi – krustu 

(viesosies arhibīskaps Jānis Vanags) 
 

❖ 19.decembrī Adventa laika koncerts “Pārlej mīlestību” 

(Rūjienas kultūras namā) 
 

❖ 2 reizes mēnesī (otrajā un ceturtajā svētdienā) pēc 

Dievkalpojuma sadraudzība. 
 

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 
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Dažādi 
❖ Turpinās process nekustamo īpašumu - zemes vienību 

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

projektu izstrādei, ar nodomu zemes vienības sadalīt un pārdot 

nomniekiem.  

❖ Iegādāts granulu katls sakristejas abu stāvu 

apsildīšanai, izmaksas EUR 2018,25. 

❖ Plānotie remontdarbi: tualetes grīdas betonēšana, 

eletroinstalācijas nomaiņas darbi sakristejas 2.stāvā, 

sakristejas 2.stāva griestu krāsošana, granulu kamīna 

uzstādīšana,automātiskās ugunsdzēsības aizsardzības 

sistēmas uzstādīšana baznīcas lielajā zalē un sakristejā, kāpņu 

izgatavošana un uzstādīšana ejā uz torni 

❖ Rūjienas pilsētas svētkos, J. Lūsēna un K. Zadovskas 

koncertā 1.augustā saziedoti EUR 253,08. Kapu svētkos 

2.augustā saziedoti EUR 358,14. Par ziedojumiem iegādāti 45 

krēsli sakristejai par summu EUR 539,55.  

❖ Realizēti divi Rūjienas novada pašvaldības projekti 

“Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”: 

• iegādāti trīs pārvietojami informācijas stendi. Rūjienas 

novada pašvaldības piešķirtais finansējums EUR 750,00 

• izveidots grāmatu skapis, uzstādīts apgaismojums, pie 

vārtu namiņa. Rūjienas novada pašvaldības piešķirtais 

finansējums EUR 490,00. Projektu rakstīja Patrīcija 

Jolkina, grāmatu skapi izgatavoja Lauris Uglanovs, 

apdares darbus veica Raitis Ramats un apgaismojumu 

uzstādīja Ints Roķis un Jānis Bāliņš.  
 

Paldies visiem, kas iesaistījās projektu realizācijā! 

 

❖ Veikti sakristejas 

labiekārtošanas darbi  

un loga atvēršana 

 

 

 

 

patiesām bailēm no Dieva un bez patiesas uzticēšanās Dievam. 

Tā vietā mums ir neīsta mīlestība pret sevi, pret grēku, pret 

pasauli un tās niecību. Neviens pēc savas dabas nedzīvo 

sadraudzībā ar Dievu. Bet cilvēki nomaldās dažādos veidos. 

Viens samudžinās alkatības un naudas mīlestības ērkšķos. Vēl 

cits iekrīt iekāres purvā. Trešais mēģina pacelties stāvajos 

lepnuma, paštaisnības un tamlīdzīgos augstumos. Viņi visi 

attālinās vienādi tālu prom no Dieva. Tomēr Kristus meklē tos 

visus. Viņš meklē visu pasauli. 

Šī iemesla dēļ Vienpiedzimušais Dieva Dēls no mūžības 

nolēma kļūt par cilvēku un pazemināties, lai kļūtu mums 

līdzīgs mūsu ciešanās. Viņš piepildīja šo mūžīgo, svētīto 

lēmumu. Ar asinīm un nāvi pie krusta Viņš izpirka visu cilvēku 

grēkus un atpestīja tos, lai atgrieztu sava Debesu Tēva rokās. 

Tieši tas ir Kristus amats: meklēt visus, kas ir nomaldījušies. 

Tāpat kā Vecās Derības augstais priesteris uz savas krūšu 

plātnes nēsāja visu Izraēla cilšu vārdus, tā arī Kristus uz savas 

sirds nēsā visu pazudušo cilvēku vārdus. Tie ir ierakstīti Viņa 

visazināšanas grāmatā un iegravēti Viņa caurdurtajās rokās. 

Viņš meklē visus, kas maldās, gan bagātos, gan nabadzīgos, 

gan zemos un nicinātos, gan arī augstos un cienītos, gan 

vienkāršos, gan mācītos, gan bērnus, gan pieaugušos. Viņš 

nepārtraukti meklē un to darīs līdz pat pasaules galam katrā 

zemē un katrā tautā. 

Neviena persona nav pārāk nenozīmīga, lai netiktu iekļauta 

šajā meklēšanā un lai nebūtu daļa pie Kristus centieniem glābt 

dvēseles. Neviens cilvēks nav nomaldījies tik ļoti vai tik tālu, 

lai viņu nevarētu atrast un augšāmcelt. Neviens nav izdarījis 

tik lielu noziegumu, ka Tēvs un Pestītājs vairs nevēlētos viņu 

pieņemt. Neviens cilvēks nav tik liels grēcinieks, lai Kristus 

par viņu kautrētos. Nē, Kristus pat atzīstas skarbo, liekulīgo 

un paštaisno farizeju priekšā, ka viņš mīl grēciniekus un ir to 

draugs, un ka viņa sirds sāp par katra cilvēka posta stāvokli. 

Kristus tos visus meklē. Kristus neatmet nevienu, kas nāk pie 

Viņa; Tā vietā Viņš tos visus pieņem. 

Ak, kāds gan tas ir mierinājums! Katrs no mums atrodas Labā 

Gana uzmanības centrā. Viņš un Viņa žēlsirdība seko mums 

no pirmā mūsu dzīves mirkļa. Viņš vēlas mūs atgriezt pie Sava 



Tēva un laiku beigās pulcināt mūs visus pie Viņa debesīs. 

Kristus ar maigu mīlestību raugās uz tiem, kuri jau ir atzinuši 

savus kļūdainos ceļus. Viņš nerēķina mūsu grēku daudzumu, 

apmēru un smagumu, lai dāvātu žēlastību, kuru Viņš mums 

parāda. Tieši tas, ka esam pazuduši grēcinieki, ir iemesls, kas 

Jēzu Kristu mudina mūs pieņemt. 

 

Dzejas sleja 
Es pateicos par piedzīvotu rītu! 

Dievs, sūti šajā dienā prieku man! 

Lai atrastu, kas vērts, 

Lai pasmaidītu, 

Lai svētīgs katrs vārds, kas skan. 

Dievs, sūti atziņu ar sātu, 

Ko pielikt katram mirklim klāt. 

Lai dzīves telpu piepildītu 

Ar svētām domām, 

Labu prāt'. 

Lai vakars atnāktu ar mieru. 

Lai sirds par padarīto klus. 

Lai aizver plakstus doma viena - 

VIŅŠ bija, ir un rītu būs! 

 (Vita Balode) 

Notikušie pasākumi 2020.gada jūlijs-septembris 
 

❖ 7.,8.,9.jūlijā baznīcā notika piemiņas svētbrīži “Esam 

par dzīvību” pieminot tos bērniņus, kuriem tika atņemta 

iespēja piedzimt šajā pasaulē. 
 

❖ 18.jūlijs Bērtuļa  

draudzes diena ar  

ērģelnieces Inas vārīto zupu,  

mācitāja Andra Reitera 

lekciju, Zanes vadīto  

vingrošanas nodarbību, 

dokumentālās filmas  

“Sestā diena” skatīšanos,  

 

Ivetas orientēšanos, Marikas spēles un sadraudzību! 

❖ 1.augusts Rūjienas pilsētas  

svētku ietvaros baznīcā  

notika Jāņa Lūsēna,  

Kristines Zadovskas  

(mecosoprāns) un  

Evijas Mundeciemas (flautiste) 

koncerts. 

 

 

 

 

 

❖  30.augusts Bērtuļa diena ar 

                                                      dievkalpojumu, sadraudzību,  

                                                       LELB Valmieras iecirkņa  

                       Prāvesta Romana Kurpnieka      

                                                        Logina lekciju,  

                                                        hip-hop deju nodarbību,  

                                                         “Beātes Zviedres Trio” 

koncertu    un citām aktivitātēm. 

 
Paldies visiem Bērtuļa dienas apmeklētājiem un ikvienam, kurš 

piedalījās pasākuma organizēšanā un baznīcas apkārtnes 

sakopšanā! 
 

❖ 13.septembris Rūjienas, Mazsalacas un Alojas draudžu 

ekskursija ar sadraudzību Ķempju draudzē.  

 

Pateicība Dievam  

par brīnišķigo  

kopā būšanu!  

 


