
DEKĀNA SLEJA 

Mēs esam 
k r i s t u s 
miesa un 
katrs par 
sevi locek-
ļi 
 
Jo, kā mie-
sa ir viena 
un tai 
daudz lo-
cekļu, bet 
visi daudzie 

miesas locekļi kopā ir tomēr viena 
miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi 
esam vienā garā kristīti par vienu 
miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan 
vergi, gan brīvie; un mēs visi esam 
dzirdināti ar vienu garu. Jo arī 
miesa nesastāv no viena, bet no 
daudziem locekļiem. Ja kāja sacītu: 
„Tā kā es neesmu roka, es nepiede-
ru pie miesas”, tomēr tā pieder pie 
miesas. Un ja auss sacītu: „Tā kā es 
neesmu acs, tad es nepiederu pie 
miesas”, tomēr tā pieder pie miesas. 
Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu 
dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, 
kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus 
ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, 
kā Viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu 
tikai viens loceklis, kur paliktu mie-
sa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, 
bet viena miesa. Un kad viens lo-
ceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; 
vai, kad viens loceklis top godāts, 
tad visi locekļi priecājas līdzi. Bet 
jūs esat Kristus miesa un katrs par 
sevi locekļi. 
/Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintie-

šiem 12. nod.: 12-20; 26-27p./ 
 

Mīļā draudze! Šos vārdus apustulis Pāvils 
rakstīja draudzei Korintas pilsētā tiem 
daudzajiem, kas  apliecinājuši savu ticību 
Trīsvienīgajam Dievam un saņēmuši Kris-
tību, bija kļuvuši par Kristus Baznīcas lo-
cekļiem. No šī brīža līdz tam viens otram 
nepazīstamie un tik dažādie ļaudis top 
saistīti ar nesaraujami ciešām saitēm kopī-
bā, kas saukta par Baznīcu, draudzi, Die-
va tautu. 
 Baznīca ir Svētā Gara darbības lauks 
un Jēzus Kristus redzamās eksistences 
turpinājums pasaulē. Jaunās Derības iz-
pratnē Baznīca ir Kristus miesa. Tāpat kā 
gars neredzami apdzīvo un valda miesu, tā 
Kristus apdzīvo un valda Baznīcu. Baznīca 
ne tikai līdzinās Kristus miesai, bet ir 
Kristus miesa, un kā katrā miesā, tai ir 
daudz locekļu. Kristus ir šīs miesas galva 
un viņa ticīgie - locekļi. 
 Baznīca ir dzīvā, neredzamā Dieva 
skaistākais redzamais darbs, Dieva brī-
nums pasaulē, Dieva skaistākā mīlestības 
doma. Ir tik brīnišķīgi apzināties, ka šis 
Dieva brīnums, Viņa skaistais darbs, Viņa 
mīlestības iedvesmotais radījums un Viņa 
gribas un svētības nesējs esam mēs katrs 
savā dzīvē sev un viens otram.  
 Kristus īstā Baznīca ir viena un nedalī-
ta. Tās vienība ir vienība dažādībā. Baznī-
ca ir svēta, jo tai piederošos vieno un svēt-
dara Svētais Gars. Mums nav  jābūt sa-
sniegušiem reliģiskās vai tikumiskās dzī-
ves virsotnes, lai justos iederīgi un novēr-
tēti Baznīcā. Esam vienkārši cilvēki, kuru 
sirdīs dzīvo ilgas pēc svētuma un Dieva 
klātbūtnes, taisnīgas un godīgas dzīves, 
mīlestības un izpratnes, piedošanas un 
žēlsirdības. Tad varam šīs dārgās dāvanas 
izlūgties no Dieva un ar tām kalpot cits 
citam. 
 Baznīca kā svēto sadraudze ir īsta ticī-
go kopība priekos un bēdās, un katra lokā-
lā draudze  ir kā stipra ģimene. Personīgi 
pazīstot mūsu Kungu Jēzu Kristu, savā 
draudzē mums ir ļauts personīgi iepazīt 
ticības brāļus un māsas. Citu kristiešu 
miesīgā klātbūtne ticīgajiem ir nebeidza-
ma prieka un stiprinājuma avots. Dievs 
mums katram ir devis kādas dārgas dāva-
nas, ar ko varam kalpot savā draudzē uz-

pošot un sagatavojot dievnamu dievkalpoju-
miem, laipni sagaidot un uzņemot viesus, 
dziedot draudzes korī, gādājot par bērnu un 
jauniešu izglītību, aprūpējot un stiprinot 
vecos un slimos draudzes locekļus, rūpējo-
ties par draudzes bibliotēku un arhīvu, kopā 
strādājot, studējot Svētos Rakstus, lūdzoties 
un atpūšoties. Mīļā Kristus draudze, izman-
tosim šīs Mūsu Kunga pasniegtās dāvanas 
jo ar tām drīkstam ņemt dalību kalpošanā, 
ko pats Kungs veic mūsu vidū. Vēstules eb-
rejiem autors mudina draudzi: „Būsim uz-
manīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestī-
bu un labiem darbiem. Nepametīsim savas 
kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem pa-
rasts, bet pamudināsim cits citu...”  

/Ebr.10:24-25/. 
 Ir tik viegli labos un vieglākos laikos 
aizmirst par žēlastību, iespējamību teikt 
Dievu un Viņa lielos darbus Kristus Baznī-
cas kopībā, draudzes vidū. Vācu teologs Dīt-
rihs Bonhēfers šajā sakarā ir sacījis: „ Tā ir 
Dieva žēlastība, ja šajā pasaulē draudze var 
atklāti pulcēties kopā Dieva vārdā un Vakar-
ēdiena sakramentā. Ne visi kristieši var pie-
dalīties šajā žēlastībā. Ieslodzītie, slimie, 
vientuļie, kas izkaisīti pasaulē, Evaņģēlija 
pasludinātāji svešās zemēs ir vieni. Viņi 
zina, ka redzama kopība ir žēlastība. Viņi 
lūdz līdz ar psalmistu: “Par to man tīkas 
domāt, kad sirds ir pilna, kā es kādreiz 
ticīgo pulkā gāju Dieva namā ar skaņām 
gavilēm un slavas dziesmām svētceļotāju 
vidū” (Ps.42:5).” 
 Mīļā draudze, mēs piederam viens otram 
Jēzū Kristū un caur viņu. Pirmkārt, tas nozī-
mē, ka mēs esam nepieciešami viens otram, 
pateicoties Jēzum Kristum. Otrkārt, tas no-
zīmē, ka viens kristietis nāk pie otra vienīgi 
caur Jēzu Kristu. Treškārt, tas nozīmē, ka 
mēs esam Jēzus Kristus izvēlēti no mūžības, 
pieņemti šajā laikā un vienoti mūžībai. Savā 
dzīvē mēs apliecinām Kungu Jēzu Kristu, 
mēs mīlam Dievu un savu tuvāko, mēs esam 
Kristus mācekļi un liecinieki pasaulē un 
dalāmies mums dotajās svētībās. 
 

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 
 

Kristus mīlestībā, 
dekāns Pēteris Kalks 

                      Lieldienās, 2015.gada 5.aprīlī 
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Patiesi, šis bija Dieva Dēls!  

     /Mt 27:54/  
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Mīļā draudze, māsas un brāļi 
Kristū! 
 
"Es esmu augšāmcelšanās un dzīvī-
ba; kas tic Man, tas dzīvos kaut arī 
būtu miris", saka Kristus. 

/Jņ 11:25/ 
 Esam izdzīvojuši Gavēni, Kluso 
nedēļu, lai pārdomātu svarīgākos 
atpestīšanas notikumus. Šodien svi-
nam Kristus Augšāmcelšanās svēt-
kus, kas ir baznīcas liturģiskās dzīves 
kulminācija, lielākie svētki kristīgajā 
pasaulē. Novēlu Jums priecīgām sir-
dīm sagaidīt Lieldienas!  
 
 Par aktualitātēm draudzes 
dzīvē 
 Šogad turpināsies pirms četriem 
gadiem uzsāktais cikls ar regulāriem 
ērģeļmūzikas koncertiem katedrālē. 

Iepriekšējo gadu pieredze ļāvusi secināt, 
ka izvēlēts labs koncertu norises laiks. 
Līdz ar to, arī no 31.maija  ieplānoti kon-
certi svētdienu pēcpusdienās 
plkst.17.00. Ar dažādu programmu pie-
dāvājumu trīs mēnešu garumā, 14 kon-
certos piedalīsies ērģelnieki no Latvi-
jas,Brazīlijas,Zviedrijas,Francijas,Vācijas 
un Itālijas. Koncertciklu atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds (atbalsts 2000 eiro 
apmērā)  un Liepājas kultūras pārvalde 
(atbalsts 2500 eiro apmērā). Ļoti lielu 
ieguldījumu koncertu tapšanā veic Gun-
dars Venens. Esiet mīļi gaidīti apmeklēt 
šos pasākumus! 
 24.martā tika parakstīta vienošanās 
ar mecenātu Rolfu Giani no Vācijas par 
divu ērģeļmūzikas disku ierakstīšanu 
katedrālē šī gada augusta sākumā. CD I - 
“Mūzika cauri gadsimtiem” - izlase no 
koncertcikla “Mūzika dievnamam” Diska 

ieraksts tiks veikts sadarbībā ar kon-
certu cikla producentu Gundaru Vene-
nu. CD II -  plānots ierakstīt, lai popu-
larizētu Liepājas kultūras tradīcijas un 
profesionālos mūzikas izpildītājus, kas 
saistīti ar Liepāju. Muzikālās program-
mas koordinatore - Liepājas 
Sv.Trīsvienības draudzes ērģelniece 
Līga Auguste. Visu šo projektu ir uzņē-
musies vadīt Ilze Vitāle.  Kungs katru 
cilvēku aicina un uztic īpašu misiju 
Baznīcā un draudzē. Lūgsim, lai Ilzei 
pietiek spēka un izturības šī projekta 
veikšanai. 
 Sākam gatavoties arī jaunajām Lie-
pājas Sv.Trīsvienības draudzes pado-
mes vēlēšanām, kas notiks šī gada mai-
jā.  
 Vēlot, lai Kristus gaisma ienāktu 
ikviena sirdī,  
 

Draudzes priekšniece  
Anita Brantevica 

DRAUDZES PRIEKŠNIECES SLEJA 

ATBALSTĪSIM KRISTĀMTRAUKA IZVEIDI 

Kristāmtrauka nozīme 
 
 Svētā Kristība ir sakraments caur 
kuru cilvēks ticībā tiek savienots ar 
Kristu un kļūst par Baznīcas locekli. 
Pēc būtības baznīcā cilvēks ienāk 
nevis pa durvīm, bet caur Kristību. 
Tieši tādēļ, vēsturiski ceļot un iekār-
tojot dievnamus, tieši kristību trau-
kam ir bijusi būtiski svarīga nozīme 
dievnama interjerā un dievkalpoju-
mā. Bieži vien kristību trauks ir ticis 
novietots tieši pie dievnama ieejas, 
lai tur Svēto Kristību saņēmušais, 
varētu droši doties tālāk dievnamā 
un pie altāra kā tāds, kam nav liegta 
nekāda Dieva žēlastība un svētība.  
 Tieši šī Kristības nozīmīguma dēļ 
kristāmtrauks ne reti ir viens no 
greznākajiem dievnama interjera 
elementiem. 
 Lasot vēsturiskus aprakstus par 
mūsu baznīcas būvēšanu un iesvētī-
šanu 1758.gada 5. decembrī, mēs 
atrodam lielu prieku un sajūsmu par 
grezno dievnamu un vēlāk arī lielā-
kajām mehāniskajām ērģelēm pasau-
lē, kā arī tā laika draudzes un garīdz-
nieku nožēlu par to, ka nav padomā-
juši par piemērotu kristāmtrauku. 

Varbūt mums šodien ir sajūta, ka, 
saņēmuši mūsu skaisto dievnamu kā 
mantojumu no iepriekšējām paau-

dzēm, esam atbildīgi glābt un uzturēt 
to, ko laika zobs pamazām sagrauž. 
Tas ir tiešām nopietnas atbildības 
darbs, tomēr ar īpašu prieku varam 
likt klāt savas ticības un sirds darbu 
- kristāmtrauku, kas līdz šim tā arī 
nekad mums nav bijis.  
 

Dekāns P.Kalks 

 
Kristāmtrauka izveide 
 
 Mūsu draudzes padome ir uzrunājusi 
kristāmtrauka veidošanai tēlnieku Egonu 
Peršēvicu. Kristāmtrauks tiktu gatavots 
no ar sveķiem piesūcinātas stiklašķiedras 
materiāla 1,60 m augstumā pēc pievieno-
tās skices, kas redzama attēlā. Izgatavo-
šanas darbu ilgums ir aptuveni pusgadu 
un darbs var tikt uzsākts šī gada rudenī. 
Papildus eņģeļa figūrai jāizgatavo arī 
trauks un jāveic spārnu un drapērijas 
zeltīšana.  
 Lai izgatavotu kristāmtrauku, tēlnieka 
veicamo darbu un materiālu kopējās iz-
maksas ir 6568,31 eiro.   
 Esam no  sirds pateicīgi par dāsna-
jiem ziedojumiem, kurus līdz šim kris-
tāmtrauka izveidei ziedojuši draudzes 
locekļi, citi atbalstītāji – 2152,87 eiro ap-
mērā.  Kristāmtrauka figūras izgatavoša-
nai vēl nepieciešami 4415,44 eiro.  
 Esiet aicināti atbalstīt kristāmtrauka 
izgatavošanu, ziedojumu nododot drau-
dzes kancelejā sekretārei A.Embergai vai 
pārskaitot uz kontu (ar mērķi - ziedojums 
kristāmtraukam): 

Liepājas Sv.Trīsivienības ev.lut.draudze 
Reģ.Nr.90000088846  

AS DNB banka, kods: RIKOLV2X 
Konta Nr.: LV57RIKO0002010311663 
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Ērģeļu mehānikas restaurācijas 
darbi Hauptwerk daļā ir pa-
beigti! 
 
 Kāds no draudzes pamanīja, kāds 
varbūt arī nemaz nepamanīja, ka no 
februāra beigām un visu marta mē-
nesi ērģeles skanēja klusāk un ar zi-
nāmiem ierobežojumiem. Tika veikti 
ērģeļu Hauptwerk daļas mehānikas 
restaurācijas darbi. Visvairāk neērtī-
bas un radošāku pieeju spēlēšanas 
mākā, tas, protams, sagādāja mūsu 
ērģelniekiem.  
 Ērģelēm bija demontētas 
Hauptwerk velles, aizvestas un res-
taurētas darbnīcā Rīgā. Darbus pras-
mīgi veica IK „Melbārža mūzikas in-
strumentu darbnīcas” speciālisti ēr-
ģeļu restauratora Alvja Melbārža va-
dībā. Pēc tam restaurētās detaļas tika 
atvestas atpakaļ uz Liepāju un uzstā-
dītas atpakaļ mūsu katedrāles ērģe-
lēs. Darbi ir veiksmīgi pabeigti, no-
teiktajā laikā, līdz ar to Lieldienu 
dievkalpojumos varam dzirdēt ērģe-
les atjaunotā skanējumā! 
 Darbu sākumā tika veikta skalu 
un veļļu montāža, marķēšana un aiz-
vešana uz darbnīcu. Darbnīcā tiek 
veikta ādas iepresēšana veļļu pleci-
ņos, metāla leņķos, veļļu asīšu no-
stiprināšana vai nomaiņa. Arī defek-
tu novēršana skaliem, oksidējušos 
stiepļu nomaiņa skalu galos, vītnīšu 
nomaiņa vertikālajos skalos, tūkoju-
ma atjaunošana asīšu caurumos, 
„ķemmju” remonts, izdrupumu pro-
tezēšana. Kam sekos veļļu atvešana 
atpakaļ uz katedrāli, montāža un ēr-
ģeļu mehānikas regulēšana. 
 Darbi tika īstenoti pateicoties Lie-
pājas Rotari kluba un Vācijas Rotari 
klubu ziedojumam 2014.gadā piecu 
tūkstošu eiro apmērā. Kā arī Liepājas 
Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunoša-
nas fonda piesaistītajam finansējuma 
2000 eiro apmērā no Valsts Kultūr-
kapitāla fonda projektu konkursa un 
Liepājas Kultūras pārvaldes finansē-
jumam ērģeļu uzturēšanai un kopša-
nai. 
 Šis ir salīdzinoši neliels darbu 
posms, kas ir veikts pie ērģeļu restau-
rācijas, salīdzinājumā ar pilno res-

taurācijas programmu, kas vēl stāv 
priekšā. Taču esam ļoti priecīgi par katru 
soli, ko varam virzīties uz priekšu! 

Būt modriem lūgšanā par mūsu 
katedrāles atjaunošanas darbu 
turpinājumu! 
 
 Par mūsu katedrāles atjaunošanas 
darbu turpinājumu – fasādes restaurāci-
jas projekta īstenošanu aicinu draudzi 
būt modriem lūgšanās! Nepagurt un 
turpināt ticēt, ka mums būs iespēja pie-
teikt katedrāles fasādes atjaunošanas 
projektu finansējuma saņemšanai no 
Eiropas Fondiem. 
 Šobrīd notiek diskusijas un sarunas 
Kultūras ministrijā (KM), Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijā 
(VARAM), gan arī pašvaldībās par Eiro-
pas Savienības fondu līdzekļu sadalīju-
mu Kultūras un dabas mantojuma ob-
jektiem Latvijā periodā no 2014.gada 
līdz 2020.gadam. Ir zināms, ka šajā peri-
odā tie būs 34 miljoni eiro uz visu Latvi-
jas teritoriju gan kultūras, gan dabas 
mantojumam kopā. Atbildīgās ministri-
jas ir KM un VARAM. 
 Atjaunošanas fonds kopā ar dau-
dziem citiem kultūras mantojuma objek-
tu īpašniekiem piedalījās KM organizē-
tajā diskusijā Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā Rīgā 17.februārī. 
Tikšanās reizē pilnīgi skaidri apjautām, 
ka konkurence uz finansējumu ir un būs 
milzīga - gan pilis, gan muižas, gan baz-
nīcas, gan pilsētu vēsturiskie centri ar 
vairākiem objektiem, papildus tam da-
bas mantojuma objekti, kurus ir nepie-
ciešamība saglabāt, atjaunot un attīstīt. 

 Otrs būtiskākais nosacījums, ka 
projekta iesniedzējs varēs būt pašvaldī-
ba. Kopīgi ar Liepājas attīstības pārval-
di tiek meklēti risinājumi sadarbības – 
partnerības iespējām, lai projekts varē-
tu tikt īstenots. 
 Kopējais nepieciešamais finansē-
jums Liepājas Sv.Trīsvienības katedrā-
les fasādes restaurācijai (tai skaitā ka-
tedrāles un torņa fasādes, logu, durvju, 
torņa slēģu restaurācijai, smilšakmens 
portālu, skulptūru un citu elementu 
restaurācijai, kā arī zibensaizsardzības 
ierīkošanai) ir 1 miljons un 353 tūksto-
ši eiro. 
 Atjaunošanas fonds turpina uzrunāt 
arī ziedotājus un atbalstītājus. Pateica-
mies visiem tiem labajiem ļaudīm, kas 
jau ir atsaukušies un ziedojuši šim 
mērķim! Iedrošinot arī tos, kas vēlas to 
darīt, jo TICĪBAS un MĪLESTĪBAS 
SPĒKĀ tas ir iespējams!  

 Par to atgādina mūsu katedrāles 
brīnišķīgais galvenās ieejas portāls, kur 
kreisajā pusē ir TICĪBAS skulptūra un 
labajā pusē pēc restaurācijas atgriezī-
sies MILESTĪBAS skulptūra. 
 
 Vēlot priecīgas Lieldienas ikvienam 
mūsu draudzes loceklim, izjust Kristus 
augšām celšanās prieku un mūsu Tēva 
nebeidzamo žēlastību katram no 
mums!  
 

Sirsnībā un pateicībā, 
Kristīne Liepa 

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas 
atjaunošanas fonda vadītāja 

BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES 

Protezētās „ķemmes” Hauptwerk 

mehānikas daļā  
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Dieva aicinājums - kalpošana 
 
 Noru baznīcā var sastapt bieži. Viņu 
raksturo vienkāršība, atvērtība un sir-
snība. Īpašības, kuras dažkārt mūs tik 
ļoti uzrunā un iedrošina ienākt drau-
dzē arī citus draudzes locekļus. Nora 
dalās pārdomās par savu nonākšanu 
pie Dieva un sastapšanos ar aicināju-
mu – kalpot Dievam gan dziedot, gan 
veidojot sadraudzību.  Lai saruna ar 
Noru kalpo par stiprinājumu esošajiem 
draudzes locekļiem un tiem, kas vēl 
tikai meklē ceļu pie Dieva! 
 
Pastāsti par savu ceļu uz draudzi 
 Draudzē esmu kopš 2007.gada 
25.decembra. Tā ir mana otrā dzimšanas die-
na, jo Ziemsvētkos mani nokristīja un iesvētī-
ja. Tagad varu salīdzināt, kāda bija mana dzī-
ve pirms kristības un pēc tās. Visu mūžu es-
mu ticējusi Dievam, bet man bija bail Viņa 
aicinājumam atbildēt - tuvoties. Kad biju ma-
za un paliku pie omammas vasarā pa nakti, 
viņa man mācīja vakara lūgšanu, bet to diem-
žēl vairs neatceros. Laikam viņa arī bija pir-
mais cilvēks, kurš mani pamudināja lūgt Die-
vu. Vienos Ziemsvētkos brāļa krustmāte man 
uzdāvināja grāmatu ”Bībeles stāstus”, to lasī-
ju ar aizrautību, bet nesapratu: Kāpēc Jēzum 
Kristum bija tā jācieš? Tad pēc kāda laika 
man tētis uzdāvināja bērnu Bībeli. Līdz manai 
kristību dienai, dzīvē bija dažādu pārbaudīju-
mu pilna arī šobrīd tādi ir, bet ar Dieva palī-
dzību tos ir vieglāk pārvarēt...  
 Īpaši smags laiks man bija, kad mācījos 
augstskolas pēdējā kursā, tieši pirms valsts 
eksāmeniem un brauciena uz Vīni. Mani bija 
pārņēmusi nedrošība, neziņa par nākotni, 
nekur nevarēju rast mieru, jutu, ka salūzīšu. 
Atceros, ka šajā laikā 2006.gada Ziemsvētku 
priekšvakarā kopā ar vecākiem sajaucām lai-
kus un atnācām vienu stundu ātrāk uz diev-
kalpojumu Trīsvienības baznīcā. Mēs nolē-
mām gaidīt un apsēdāmies solos. Mani pār-
ņēma tāds miers un klusums, un priecājos, ka 
atnācām ātrāk! Kad studēju ERASMUS prog-
rammā Vīnē, tur nebija viegli, jo viss bija 

svešs, biju iebraucēja, visi ru-
nāja svešvalodās un vēl jāraksta nobeiguma 
darbs. Lai rastu mieru, Vīnes centrā atradu 
kādu baznīcu, kur gāju vienkārši pasēdēt, jo 
neko tad vēl nesapratu – ne kā lūgt, ne ko 
citu, vienīgi mācēju Tēvreizi noskaitīt, kuru 
biju iemācījusies no bērnu Bībeles.  
 Šajā laikā arī nolēmu un sapratu - kad 
atgriezīšos mājās Latvijā, noteikti jāatrod 
sava draudze un jānokristās. Es tikai baidī-
jos teikt, ka gribu to priekš sevis, aizbildinā-
jos, ka brālis vēlas savus bērnus nokristīt 
un lai varētu kļūt par vecākā brāļa dēla 
Kristapa krustmāti, tad man jāiet iesvētī-
ties. Sirds dziļumos jutu, ka mana īstā vieta 
ir Trīsvienības baznīca. Kaut gan no sāku-
ma tētis ieteica iet uz Sv.Annas baznīcu, jo 
šajā draudzē bija arī viņš.  
 Tu kalpo dažādās aktivitātēs 
draudzē - esi bijusi draudzes jaun-
iešu vadītāja, tagad koordinē an-
sambļa darbību, sagatavo draudzes 
aktivitāšu kalendāru, rūpējies par 
draudzes sadraudzības aktivitātēm 
u.c. Pastāsti, kā aizsākās tavs kal-
pošanas darbs draudzē un ko tev 
tas nozīmē! 
 Kad apmeklēju iesvētes mācības, neva-
rēju saprast: Jā, ir draudze, bet kas tur īsti 
notiek? Tad mācītājs mani aicināja apmek-
lēt jauniešu vakarus, bet es netiku, jo ie-
priekšējā darbā man bija jāstrādā līdz vē-
lam vakaram. Mēnesi pēc kristības man 
brīnumainā kārtā nomainījās darbs, paldies 
Dievam. Sāku draudzē darboties vienkārši 
palīdzot. Patiesībā man bija bail kaut ko 
sākt darīt pašai, jo daudz ko nezināju un 
nesapratu. Bet tā ir daudziem, kas ienāk 
draudzē.  
 Baznīcā esmu atradusi patiesus draugus 
un dzīves jēgu. Ja kādreiz ir smagi vai grūti, 
tad ir tā, kā man viena no draudzes kundzī-
tēm sacīja – lasi Bībeli, lai arī tajā brīdī 
neko nesaproti, vienkārši lasi un lūdz. Ļoti 
daudz ir atbalstījušas draugi, tuvinieki, kā 
arī draudzes kundzītes – ar aizlūgšanām un 
padomiem. Tāpat mācītājs ir ļoti daudz 
palīdzējis. Zinu, ja lūgšu kādam palīdzību, 
tad cilvēki arī atsauksies un palīdzēs. Nebūs 
tā, ka tev pagriež muguru. Ir atšķirība vai 
esi draudzē vai ārpus tās.  
 Pastāsti vairāk par draudzes an-
sambli! 
 Šobrīd mēs esam maziņš pulciņš. Man 
šķiet, ka ansambļa darbība aizsākās 
2008.gada Lieldienās. Laikam pateicoties 
Līgai (ērģelniece Līga Auguste) pie mums 
atnāca pirmā ansambļa vadītāja Maija Pori-
ņa, kura man iemācīja dziedāšanas pama-
tus. Pamatā mēs dziedam psalmus. Kad 
sāku dziedāt mūsu ansamblī, nesapratu, 
kādēļ mums jādzied psalmi, jo nesapratu to 
nozīmi. Tagad psalmu grāmata Bībelē man 

ir viena no mīļākajām. Dažreiz ejot pa 
ielu vai atkarībā no noskaņojuma, galvā 
skan psalma antifons - sākuma melodija 
kā lūgšana. Šobrīd ansamblis uz mēģinā-
jumiem tiekas trešdienās vai tad, kad 
sarunājam. Dziedam svētdienu un svēt-
ku dievkalpojumos. Mācamies arī Tezē 
dziedājumus, ko dziedam Svētā Vakar-
ēdiena saņemšanas laikā. Arī dziedot var 
uzrunāt cilvēkus un kalpot Dievam. Kat-
ru nedēļu dievkalpojumā mēs dziedam 
citu psalmu. 
 Kas palīdz, kad ir nepieciešams 
kāds padoms dziedāšanā? 
 Parasti padomu prasu mūsu Līgai 
Augustei. Tagad mums ar dziedāšanu 
ļoti palīdz Dina Sleže, kas ir viena no 
vokālā ansambļa “Šokolāde” vadītājām, 
bet diemžēl viņa ir ļoti noslogota un 
svētdienās nevar būt kopā ar mums. 
Liels paldies jāsaka visām vadītājam, kas 
mums ir bijušas – Maijai Poriņai, Līgai 
Dejus, Līgai Augustei, Ingai Almanei ar 
dēliem, Ilgai Šnorei un tagad arī Dinai 
Sležei. Arī visiem mūsu ansambļa dalīb-
niekiem, kas ir bijuši un ir, jāsaka liels 
paldies.  
 Kā var pieteikties dziedāt an-
samblī, ja ir tāda vēlme? 
 Pieteikties var pie mācītāja, piezva-
not man, atrakstot uz draudzes e-pastu.  
 Kādu tu gribētu redzēt ansam-
bli nākotnē? 
 Būtu jauki, ja mēs no ansambļa varē-
tu izaugt par kori, bet lai notiek Dieva 
prāts. Šobrīd būtu nepieciešams patstā-
vīgs, stabils vadītājs, vairāk dziedātāju 
un tad jau nākotnē varētu sākt domāt 
par ansambļa tērpiem.  
 Pastāsti par draudzes sadrau-
dzību vienkāršajās lauku mājās 
"Rasiņās”, kas notiek, pateico-
ties tavai un tavas ģimenes vies-
mīlībai! 
 2009.gadā, kad mēs vēl bijām jaun-
iešu vadītājas, vēlējāmies noorganizēt 
sadraudzības pikniku jauniešiem. Bijām 
ieplānojušas tikšanos ar Rucavas drau-
dzes jauniešiem un palikšanu pa nakti 
Kalnišķos „Rasiņās”. Bet tajā laikā nomi-
ra mana omamma un mēs visu atcēlām. 
Ļoti ceru un ticu, ka šogad būs 4.gads, 
kopš notiek ikgadējā sadraudzības pik-
niks „Rasiņās”. Pirmajā gadā piedalījās 
arī mūsu bīskaps Pāvils Brūvers. Tas, 
kāpēc organizējam šādu sadraudzību, 
bija mūsu kopīgā ideja – lai atpūstos 
aktīvākie draudzes locekļi, labāk iepazītu 
viens otru un sadraudzētos. Kur tad vēl 
labāk kā laukos, brīvā dabā, kur var spē-
lēt dažādas spēles, dziedāt, pateikties un 
lūgt Dievu u.c.  

Turpinājums >>> 5.lpp 

INTERVIJA AR NORU ZATOVIČU 
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4.lpp >>> Bez Dieva žēlastības un palīdzī-
bas un citu cilvēku atbalsta to nebūtu ie-
spējams noorganizēt. Katru gadu Dievs 
mūs lutina ar labu laiku. 
 Kur tu rodi spēku, lai kalpotu 
draudzei? 
 Lai neizdegtu un rastu spēku, man ļoti 
palīdzēja ar padomiem mācītājs, prāvests 
Hanss Jensons. Viņš mani pamudināja, ka 
vajag ne tikai par citiem domāt, bet arī 
jāpadomā pašai par sevi, ka arī ir jāatpū-
šas. Nenolikt savas problēmas malā, pie-
vērst uzmanību tām un risināt. Ja ir kādas 
problēmas, tās izrunāt ar mācītāju. Die-
vam rūp jebkurš cilvēks. Mēs esam viņa 
mīļie bērni un Viņam ir svarīgi, lai mēs 
justos labi, jo Viņš mūs ļoti mīl. Dievs vē-
las, lai mēs Viņam uzticamies un paļauja-
mies uz Viņu. Viņš visu vērš par labu un 
sūta palīgā cilvēkus, kas uzrodas nezin no 
kurienes. Dievam viss ir iespējams. Ir biju-
ši brīži, kad pazūd pamats zem kājām, lie-
kas, ka tevi neviens nedzird. Tādēļ ir svarī-
gi vērsties tieši pie Dieva – lūgt, lasīt Bībe-
li. Pirms darba no rītiem cenšos izlasīt 
ikdienas lasījumus, kas ir šī gada baznīcas 
gadagrāmatā. Tas aizņem tikai ap 10-15 

minūtes. Cenšos arī ceturtdienās aiziet 
uz dievkalpojumu. Tas palīdz saņemties 
spēkus. Katru reizi, kad ar kādu pārrunā 
baznīcas lietas vai esi, piemēram, Bībe-
les stundā, tas dod spēku – nostiprina 
ticību un paļāvību.  
 Kāda ir tava dzīve ārpus kalpo-
šanas baznīcā? 
 Ārpus darba un kalpošanas man 
patīk pasportot un kad ir iedvesma, tad 
kaut ko uztamborēju, pašuju u.c. Vasa-
rās braucu uz laukiem – aizmirstos pu-
ķu dobēs. Patīk klusums un miers. Ne-
jūtos kā īsta pilsētniece, kaut esmu dzi-
musi Liepājā.  
 Ko tu ieteiktu ikvienam, kas 
vēlas draudzē kalpot? 
 Ir jāvēlas kaut ko darīt, bet nevajag 
baidīties, jo mēs draudzē visi esam tikai 
cilvēki. Dievs katram ir devis kādu dāva-
nu, līdz ar to mēs viens otru papildinām 
- palīdzam. Savas vēlmes kalpošanā ir 
iespēja norādīt arī iestājoties draudzē 
un aizpildot anketu, vai var doties pie 
mācītāja vai jebkura draudzes padomes 
locekļa un par tām pastāstīt. Jādara tas, 
kas tev tiešām patīk. Jājūt, ka tas ir Die-

va aicinājums. Tad viss padodas. Ja ir 
jāpieņem kāds lēmums, mēs sirds dzi-
ļumos jūtam – zinām atbildi, tikai 
vajag ieklausīties. 

Par ko tu esi pateicīga? 
 Esmu pateicīga Dievam par visu. 
Par katru cilvēku manā dzīvē un par 
katru pārbaudījumu, kas mani stipri-
na. Pārbaudījumu brīžos, esmu izjutu-
si, ka tiešām Dievs nes uz savām ro-
kām un visu pagriež tā, ka beidzas pat 
labāk nekā mēs varētu vēlēties – iedo-
māties. Ir jauki apzināties, ka ir visu-
varenais un spēcīgais Trīsvienīgais 
Dievs, kurš mūs mīl, sargā, rūpējas, 
žēlo un pieņem mūs ar visiem mūsu 
trūkumiem.  
 „Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans 
patvērums! Visuaugstāko tu esi iz-
raudzījis sev par aizsargu. Nekāds 
ļaunums tev nenotiks, nedz kāda ne-
diena tuvosies tavai teltiJ, jo Viņš 
sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt 
visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām 
nesīs, lai tava kāja nepieduras pie 
akmens.” (Ps.91: 9-12) 

 

Intervēja I.Vitāle 

SVĒTDIENAS SKOLIŅAS JAUNUMI 

 Mēs esam tik stipri un droši šajā pa-
saulē - cik stipri un droši paļaujamies uz 
savu Tēvu. Paļaujamies, bruņojoties ar 
Viņa sacīto Vārdu.  
 Arī mēs - draudzes mazākie, dūšīgi 
a p g ū s -
tam un 
c e n š a -
m i e s 
i e p az ī t 
J ē z u s 
sac ī t o s 
vārdus, 
d a r b u s 
un caur 
t i e m 
iepazīt un tuvoties Viņam. Sākoties šim 
2015.gadam svētdienas skoliņā bērni, 
kas pacietīgi apmeklē nodarbības, par 
Jēzu uzzina, palīgā ņemot grāmatu, par 
kuru pirms vairākiem gadiem arī mūsu 
draudze ņēma dalību un piedalījās zie-
dojumu vākšanā, lai bērniem sagatavo-
tās darba burtnīcas varētu izdot pietie-
kamā daudzumā. Tā nu, mācoties no 
Pieaugot Kristū, 1.gada ZIEMAS izdevu-
ma, cītīgi lasot, krāsojot, līmējot un do-

mājot līdzi, jaunākie bērni jau ir iepa-
zinuši 10 nodarbību tēmiņas. Pavisam 
grāmatā sagatavotas 13 nodarbības. 
Mūsu vecākie bērni, iepazīst sarežģī-
tākus jautājumus, meklējot atbildes 

Dieva Vārdā pastāvīgi. Katru savu 
darbiņu bērni var ņemt līdzi uz mā-
jām un kopā ar vecākiem vēlreiz ap-
skatīt, un dalīties priecīgajā vēstī par 
Jēzu.  
 Kad lasīsim šo Draudzes Vēstis 
izdevumu, jau būsim pavadījuši Pū-
polsvētdienu un savas sirdis pacelda-
mi uz debesīm dosimies pretī prieka 
pilnajiem svētkiem, kas pārņem ik 
vienu Dieva bērnu.  

 Ir labi būt kopā ar saviem tuvā-
kajiem šajā laikā. Svētdienās dodo-
ties uz dievkalpojumu kopā ar sa-
viem mīļajiem, lai uzzinātu ko vai-
rāk par savu Glābēju, ik viens bēr-

niņš, ja vēlas, 
ir mīļi gaidīts 
arī svētdie-
nas skoliņā. 
Vien Kristus 
augšāmcelša-
nās dienas 
dievkalpoju-
ma dieniņā 
skoliņas no-
darbība ne-

notiks. Pulcēsimies atkal kopā Otra-
jās Lieldienās uz Bērnu un ģimeņu 
dievkalpojumu 6.aprīlī plkst. 10.00 
un atsāksim nodarbības Baltajā 
svētdienā 12.aprīlī kā jau svētdienās 
ierasts plkst. 10.00. 

 
Monika 

Sv.skoliņas skolotāja   
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DRAUDZES LIELĀ PAVASARA TALKA 

 Šogad  Liepājas Sv.Trīsivienības 
draudze ir pieteikusi līdzdalību pasāku-
mā “Baznīcu nakts”, kas notiks 5.jūnija 
vakarā. Baznīcu nakts mērķi ir sniegt 
iespēju cilvēkiem iepazīt Baznīcas 
mantojumu, rosināt cilvēku interesi 
par kristīgo ticību un draudzi un aici-
nāt meklēt ceļu pie Dieva. Baznīcu 
nakts misija ir līdzdarboties Latvijas 
garīgās atmodas darbā.  
 Pirmā „Baznīcu nakts” Latvijā tika 
organizēta 2014.gada 6.jūnijā un tajā 
piedalījās 43 Rīgas dievnami. Pasā-
kumu apmeklēja aptuveni 20 tūkstoši 
cilvēku. Šogad dalībai Baznīcu naktī 
pieteikušās vairāk kā 80 Latvijas baz-
nīcas.  
 Baznīcu nakts ietvaros līdzīgi kā 
2014.gada Muzeju naktī mūsu katedrālē 
notiks dažādas aktivitātes, aicinot iepa-
zīt gan dievnamu, gan draudzi. Diev-
nams būs atvērts no pl.18.00 līdz 1.00 
naktī, piedāvājot noklausīties muzikālus 
skaņdarbus, bērniem piedalīties radoša-
jās darbnīcās, apskatīt Liepājas panorā-

mu no torņa skatu platformas, dzir-
dēt kādu stāstījumu un pavadīt laiku 
klusumā un lūgšanās.    

 Pirmā darba grupas tikšanās par 
Baznīcu nakts norisi notika 9.martā. 
Paldies visiem iesaistītajiem, kas ir 
atsaukušies aicinājumam. Ikviens, 
kas vēlas palīdzēt Baznīcu nakts tap-
šanā un iesaistīties tās norisē, ir aici-
nāts pieteikties pie Ilzes Vitāles:   

tālr. 26585678,  
e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv 
 Kopā varam paveikt patiesi daudz  - 

arī šādā veidā sludinot evaņģēlija 
vēsti ikvienam, kas no Dieva ir no-
vērsies vai ir  ceļā pie Viņa. “Tad 
tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts 
Tev spīdēs kā diena.” /Ps.139:12/ 
Būsim par pasaules gaismu un pilsē-
tu kalnā, darot labus darbus un go-
dājot mūsu Tēvu, kas ir debesīs! 
 Uzziņai: Baznīcu nakts ideja līdz 
Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un 
Čehijas. Pirms 10 gadiem Baznīcu 
nakts aizsākās Austrijā kā Kristīgās 

baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi 
rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc 
tam pasākums notika arī Čehijā un 
Slovākijā. Kopš 2012. gada Baznīcu 
nakts notiek arī Tartu, Igaunijā. Latvi-
jā Baznīcu nakti organizē starpkonfesi-
onāla domubiedru grupa – nodibinā-
jums „Fonds Baznīcu nakts”. Pasāku-
ma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kris-
tīgo konfesiju vadītāji. 

LIEPĀJAS SV.TRĪSVIENĪBAS EV.LUT.DRAUDZE GATAVOJAS DALĪBAI BAZNĪCU NAKTĪ 

Mīļā draudze, 
 
 Ar priecīgām sirdīm varam teikt, ka 
pavasaris ir klāt! Atmošanās no ziemas 
miega ir notikusi gan dabā, gan cilvēkos. 
 Ir vēlme aizslaucīt ziemas putekļus, 
atvērt durvis un logus plašāk, lai telpās 
ielaistu svaigumu.  
 Gribam sakopt pagalmus un iztīrīt 
gan katram savas mājas un pagalmus, 
gan arī visiem kopā mūsu baznīcu! 
 Arī šogad nāksim kopā pavasara lie-
lājā talkā mūsu baznīcā: 25.aprīlī 
plkst. 10:00 
 

Plānotie darbi: 
 torņa telpas tīrīšana (ar celtnie-

cības putekļu sūcējiem); 
 sakristejas telpu logu mazgāša-

na, lustrām putekļu notīrīšana; 

 pagalma sakopšana: malkas zā-
ģēšana un sakrāmēšana šķūnī, 
koka žoga labošana; 

 tualetes pakāpienu salabošana, 
jumta salabošana tualetei un 
malkas šķūnim; 

 ja laika apstākļi būs ļoti pavasa-
rīgi, tad iestādīsim arī puķes, lai 
izdaiļotu galveno ieeju katedrālē. 

 Pēc kopīgas strādāšanas baudīsim 
sadraudzību un cienastu! 
 Aicināti visi, visi, kas vēlas, lai mū-
su mīļā Latvija un arī baznīca būtu 
sakoptākās visā pasaulē! 
 Papildus informācija pie Artūra 
(29418483) vai Kristīnes (29486801) 

“Muzeju nakts 2014” apmeklētāju rin-

da pie Katedrāles vārtiem 

Lielās talkas sakopšanas darbi katedrāles pagalmā, 2014.gada pavasarī. 

mailto:ilze.vitale@inbox.lv


Draudzes priekšniece: Anita Brantevica,  

mob.: 65914456, e-pasts: anity3@inbox.lv 

Redaktore: Ilze Vitāle, e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv  

Maketētājs: Arvīds Vitāls, e-pasts: arvids.vitals@inbox.lv   
 

Bīskaps: Pāvils Brūvers, mob.29164222, 

e-pasts: pavils.bruvers@lelb.lv  

Dekāns: Pēteris Kalks, mob.: 26172081, tel.: 63422208,  

e-pasts: kalks@inbox.lv 

 

Ikgadējais draudzes ziedojums:  25 EUR 

(strādājošiem), 15 EUR (pensionāriem),  7 EUR 

(studentiem un skolēniem). Maksājumu iespējams veikt 

kancelejā vai ar pārskaitījumu uz draudzes kontu, mērķī 

norādot:  

“Draudzes ziedojums par 20.. gadu”  

maksātāja Vārds, Uzvārds 
Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze,  

Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401 

Reģ.Nr.90000088846, AS DNB banka, kods: 

RIKOLV2X, konta Nr.: LV57RIKO0002010311663 

Ziedojumi baznīcas atjaunošanai: 

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds  
Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401 

Reģ. Nr. 40008108234, AS Swedbank,  

kods HABALV22,  

konta Nr. LV91HABA0551015229804 

Liepājas Sv. Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskās draudzes vēstis 

KONTAKTI 

DIEVKALPOJUMI  

Aldi MŪRNIEKU, Normundu DĪĶI, Guntu KOCIŅU, Melitu MELE-

KU, Sarmīti ŠUPSTIKU, Ievu FALKU, Ievu PĪRĀGU, Aigaru BEL-

KINU, Andri EGLĪTI, Sandu DREIMANI, Jāni MEIERU, Uldi DRIŠĻUKU, Ingu TAIROVU, Vinetu TETERI, Ģirtu GUL-

BI, Kasparu LAURI, Santu RADECKU, Gunitu ŠUBI, Ingu FREIMANI, Aināru RUTKU, Elitu LIEPIŅU, Lauru DEMITE-

RI, Signi KOCIŅU, Madaru Martu BALODI, Zigrīdu KRIVCOVU, Indru RAŠMANI, Baibu BUNĶI, Jāni GAILI, Vadimu 
KERENCEVU, Noru ZATOVIČU, Mārtiņu ANDERSONU, Raivo BERNARDU, Lindu JĒKULI, Ilzi KAJAKU, Andu 

MEĻĶI, Inetu POŠKUS, Ramonu ALKSEJEVU, Kasparu EBERLIŅU, Intu KĀRKLIŅU, Andi ŠEIDLERU, Inetu BIRZI-
ŅU, Zani GAILI, Gati KLĀSĒNU, Nansiju TOMELI, Ilzi ĶIPSTI, Guntu ŠTĒBELI, Reini ALKSNI, Mintautu STAŅUS, 
Liliju ČIRKŠI, Mariku ZUNTNERI, Mareku BOZIJANU, Ilzi KAPRANO, Simonu VALDU, Ričardu EZERTU.   

www.trinitatis.lv 

ZIEDOJUMI 

APSVEICAM APRĪĻA JUBILĀRUS! 

SIRSNĪGA SARUNA AR E.ŠNEIDERU - 9.APRĪLĪ 

 Gavēņa laikā mums katram ir bijusi iespēja apstāties un pārbaudīt sevi – to, ko runājam, esam runājuši, kādi 
esam savā ikdienā, kādus spriedumus esam izteikuši, arī par Dievu.  
Kristus saka:  “Es nemiršu, bet dzīvošu.”  
 Lai atkal un atkal iepazītu Dievu, aicinu jūs uz sirsnīgu sarunu 9.aprīlī plkst.19.00 katedrāles sakristejā ar 
metodistu draudzes mācītāju Edgaru Šneideru par tēmu “Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās; mīli to, tad tā 
tevi paglābs”.  

Visiem novēlu priecīgas Lieldienas, jo “Kristus ir augšāmcēlies”! 
Ingrīda Rubeža 

Ceturtdienās plkst.18.00 

Svētdienās plkst.10.00 

mailto:anity@one.lv
mailto:kalks@inbox.lv

