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MARTA LOZUNGS
Jēzus Kristus saka: Kā Tēvs
mani ir mīlējis, arī Es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā
mīlestībā. /Jņ 15:9/

MĀCĪTĀJA SLEJA

Ceļš uz Lieldienu ved caur
Golgātu
Ar Palmu (Pūpolu) svētdienu
iesākas Klusā, jeb Svētā nedēļa
Baznīcas liturģiskajā gadā. Klusā
nedēļa ar savu dramaturģiju un
liturģiski piesātinātajiem dievkalpojumiem palīdz mūsu uztveres
un domāšanas iespējām, nāk pretīm mūsu vajadzībām pēc izjūtām
un pārdzīvojuma un palīdz atklāt
ticības, ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumus un ņemt tiešu līdzdalību šajos noslēpumos.
Vārds Palmu svētdiena ir
ļoti sens. Tas tiek lietots jau kopš
Jēzus iejāšanas Jeruzalemē, kur
tauta Pestītāju sveica kā mesiānisku ķēniņu, kaisot viņam ceļā pal-

mu zarus. Viduslaikos tā sauktās Palmu
procesijas šajā dienā bija ieguvušas jau
plašu attīstību. Ticīgā tauta sapulcējās
pilsētas galvenajā laukumā. Kokā darināta Kristus figūra tika sēdināta uz tā
saucamā „palmu ēzeļa” un procesija devās uz baznīcu, kur tad svinēja Palmu
dienas dievkalpojumu. Šīs svētdienas
dievkalpojumā lasa par Jēzus iejāšanu
Jeruzalemē Jāņa evaņģēlija 12. nodaļu
vai arī visu mūsu Pestītāja ciešanu stāstu pēc Mateja evaņģēlija.
Tā Palmu svētdiena atklāj Svēto
Kunga Jēzus Kristus ciešanu nedēļu. Tā
nav priekpilna svinama diena, kā dažkārt pieņemts to uzlūkot. Palmu svētdiena mums atgādina par traģisko šķirtni
starp Svēto Dievu un grēkā kritušo cilvēci. Mēs ieraugām atšķirību starp to, kāds
ir Dieva prāts un cilvēku svārstīgie, nepastāvīgie spriedumi. Kungs, Tavs prāts
lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes...
Zaļā Ceturtdiena. Šīs dienas nosaukums nav sakarā ar pavasara plaukstošo zaļumu vai zaļajiem jūdu kāpostiem, ko tie lietoja Passā mielastā. Pavisam nevietā ir tumša pagāniska māņticība par to, ka šajā dienā nedrīkstot nekādu zaļumu no meža ienest mājā. Zaļās
Ceturtdienas nosaukuma pamatā ir raudošie, savus grēkus nožēlojušie grēcinieki, kuri svētīgi izmantojuši Gavēņa laiku, atsakoties no tīši un apzināti piekoptiem un praktizētiem grēkiem, kādēļ
tikuši atstādināti no Dievgalda kopības.
Nu viņi atkal tiek uzņemti atpakaļ kristīgās draudzes un Sv. Vakarēdiena kopībā
un viņu bēdām un vaimanām ir pienācis
gals. Nu viņi ir atkal kā dzīvi un zaļojoši zari pie īstā vīna koka, kas ir Kristus.
Tādēļ Zaļā Ceturtdiena vienmēr ir bijusi
priecīga svētku diena. Nopietnajā Kristus Ciešanu laikā, kad dievkalpojumos
nedzied „Gods Dievam augstībā” un
„Alleluja”, pašā Klusās nedēļas vidū ne
tikai tiek dziedāts „Gloria in excelsis”,
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bet šis Dieva godības slavinājums varētu
pat tikt dziedāts kopā ar zvanu skaņām. Ne
vairs violetā grēku nožēlas krāsa rotā altāri
un kanceli, bet gan baltie parlamenti kā
lielu un augstu svētku dievkalpojumā. Tas
tādēļ, ka tiek svinēta Svētā Vakarēdiena
iestādīšanas diena. Mēs pateicamies
Dievam par dārgo sakramentu, ticības noslēpumu un mistēriju, kas ļauj vienkāršā
veidā katram iesvētītam ticīgajam baudīt
Kristus pestījošo un sargājošo klātbūtni un
ir katra dievkalpojuma augstākā garīgā pieredze un piedzīvojums. Pēc reformācijas
Zaļā Ceturtdiena vietumis tikusi dēvēta arī
par „Labo Ceturtdienu” un „Balto Ceturtdienu”, bet nekad par „Kluso Ceturtdienu”,
kā piemēram, „Klusā Piektdiena”.
Dievkalpojumā skan zvani un netiek
pieminētas Kristus ciešanas, bet tiek svinēts
augšāmceltā Kristus iestādītais mielasts.
Zaļā Ceturtdiena nav sēru un grēku nožēlas
diena, bet gan cilvēkos valda prieks par
Kristus klātbūtni. Vēsturiski šajā dievkalpojumā tikusi lietota kāju mazgāšanas tradīcija, kad draudzes mācītājs, sekojot Kunga
Kristus piemēram, mazgā kājas kādiem
draudzes locekļiem. Caur to tiek apliecināts
Kristus aicinājums pazemībā kalpot brāļiem un māsām, savus līdzcilvēkus uzlūkojot ar cieņas un goda pilna attieksmi, augstākus par sevi.
Lielā Piektdiena nav un nedrīkst būt
kā parasts kārtējais dievkalpojums liturģiskajā nozīmē. Šajā dienā neskan baznīcas
zvani. Ērģeles un mūzikas instrumenti klusē Uz altāra nav ziedu un citu greznojumu.
Altāra glezna var tikt aizklāta. Altāris un
kancele ir sēru noformējumā, tos klāj melni
vai purpursarkani paramenti. Draudze klusumā sapulcējas dievnamā un pieklusināti
dzied bez ērģeļu pavadījuma. Svētais Vakarēdiens netiek svinēts. Draudze dodas saņemt Zaļās Ceturtdienas dievkalpojumā
konsekrēto Kristus miesu un asinis.
Turpinājums 2.lpp.>>>
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Turpinājums no 1.lpp.>>>
Sirdī paturam Pestītāja vārdus: Mana miesa... par jums nodota. Manas
asinis... par jums izlietas par grēku
piedošanu...
Pie senas Lielās Piektdienas liturģiskās tradīcijas pieder jau pirmskristietības laika Impropēriju (Dieva apsūdzību pret nepateicīgo tautu) pēc Vecās Derības praviešu tekstiem nolasīšana. Vēl lasa pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļu par Dieva kalpa
ciešanām un Kristus Ciešanu stāstu
pēc Jāņa evaņģēlija. Sprediķis parasti
netiek sacīts, jo mūsu pašu vārdi un
skaidrojumi šajā dienā varētu izrādīties mazi un sekli.
Viena no Lielās Piektdienas tradīcijām ir „Krusta ceļš”, kurā iespējams
vienoties dažādu konfesiju ticīgajiem,
godinot Kristus ciešanas un nāvi.
„Krusta ceļa” procesija dodas pa pilsētas ielām, simboliski izejot kopā ar
mūsu Pestītāju Viņa sāpju un upura
ceļu pa Jeruzalemes ielām. Procesija,
nesot Kristus ciešanu krustu, apstājas parasti 14 stacijās, kur caur meditācijām un lūgšanu pateicas Dievam
par neizmērojamo mīlestību, ko
Dievs apliecina, upurējot savu Dēlu
cilvēku pestīšanai. Jo tik ļoti Dievs
pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu

mūžīgo dzīvību. (Jņ.3:16)
Klusajā Sestdienā dievkalpojumi
netiek svinēti, taču ar svētvakaru ticīgo
sirdīs jau mostas Lieldienu noskaņa gaiša cerība un prieks par gaidāmo
Kunga Kristus augšāmcelšanos. Cilvēka prātam kādreiz grūti izšķirties: kuri
svētki ir lielāki, Ziemsvētki vai Lieldienas? Uz to Svētie Raksti un teoloģija
dod atbildi. Tās ir Lieldienas - Kristus augšāmcelšanās svētki. Tieši
Lieldienās mūsu ticība sastop savu jēgu un piepildījumu. Mums, kas savā
dzīvē esam piedzīvojuši daudz neveiksmju, zaudējumu, Dievs dāvā uzvaru
visbezcerīgākajā no mūsu dzīves cīņām
- cīņā ar nāvi. Tā ir cīņa, kurā mūs neviens nevar pievilt ar viltus ilūzijām un
solījumiem, kas balstās cilvēku spēkā
un spējās. Un tas, savukārt, paver iespēju palūkoties uz to, ko Dievs darījis
mūsu dzīvē. Apustulis Pāvils raksta:
„Un ja Kristus nav augšāmcēlies, tad
veltīga ir mūsu sludināšana, un arī
veltīga jūsu ticība... Un ja Kristus nav
uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība,
tad jūs vēl esat savos grēkos... Bet nu
Kristus ir uzmodināts no miroņiem.” (1.Kor. 15: 14; 17; 20) Tā patiešām būtu traģiska vilšanās, ja nāktos
piedzīvot, ka viens no mūsu lielākajiem
dārgumiem – mūsu ticība būtu izrādījusies kā kaut kas veltīgs, pilnīgi nederīgs. Arī vārda „grēks” viens no skaidrojumiem ir „netrāpīt mērķī”. Paliekot

savos grēkos, reiz var izrādīties, ka visa
dzīve bijusi veltīga. Tā kā bulta paskrējusi garām mērķim. Paldies Dievam, tas
tā nav un mūsu ticība, kas vienlaikus ir
mūsu dzīve, iegūst piepildījumu, jēgu,
dzīvību un uzvaru , jo Kristus ir augšāmcēlies!!! Apustulis priekā gavilē:
„Nāve ir aprīta uzvarā! Kur, nāve, tava
uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? Bet,
paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Šī
uzvara ir dārga. Lai to sasniegtu, Dieva
Dēls uzņēmās visu cilvēku grēkus un
ciešanas uz sevi. Kā mēs dziedam gavēņa laika dziesmā: „Ceļš uz Lieldienu ved
caur Golgātu”.
Šīs Dieva liecības dēļ nav iespējams
saprast un svinēt Lieldienas, ignorējot
gavēņa laiku. Nav iespējams piedzīvot
žēlastību, ignorējot sevī mītošo grēku.
Mūsu priekšā ir Svētā nedēļa: Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, Lieldienas.
Nav iespējams šīs Svētās dienas atdalīt
vai nošķirt citu no citas. Viens dievkalpojums, kas iesākas Zaļajā Ceturtdienā,
turpinās Lielajā Piektdienā un noslēdzas
Lieldienās. Caur šo dievkalpojumu piepildās mūsu ticība! Mīļie brāļi un māsas , Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi
augšāmcēlies!
Priecīgas Lieldienas!
Kristus mīlestībā,
jūsu dekāns Pēteris Kalks

BAZNĪCAS ATJAUNOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES
Dienvidu vējtvera restaurācija
Darbi pie dienvidu vējtvera restaurācijas turpināsies vēl visu aprīļa mēnesi. Darbu veicējs SIA „Berete un Basets”
ir lūdzis līguma izpildes termiņa pagarinājumu, saistībā ar aizkavēšanos pie
specifisko restaurācijas materiālu sagādes. Vējtvera durvju apšuvumam ir unikāls apšuvums, buru audums, kas piesūcināts ar krāsu biezā slānī, piestiprināts pie koka durvīm ar nagliņām, kuru
galvas izskatās kā porcelāna podziņas.
Siltinājumam izmantots filcam līdzīgs
materiāls. Šī materiāla sagāde un pasūtīšana arī radīja darbu izpildes kavēšanos. Durvis un vējtveru sānu protēzes ir
sagatavotas (skat. att.), pēc apšuvuma
rekonstrukcijas vējtveris aprīļa vidū
atgriezīsies katedrālē.
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Noslēgts līgums par līdzekļu piešķiršanu ērģeļu restaurācijas darbiem
Š.g. 9. martā starp Fondu un LR
Tieslietu ministriju tika noslēgts līgums
par līdzekļu piešķiršanu Liepājas Svētās
Trīsvienības katedrāles nacionālas nozīmes mākslas pieminekļa – ērģeļu restaurācijas daļai „Hauptwerk pulpešu
atjaunošana”. Finansējuma apmērs ir
12 375 EUR no Valsts budžeta līdzekļiem, pateicoties Valda Skujiņa, Saeimas
deputāta iniciatīvai. Valsts kasē tiek atvērts konts līdzekļu saņemšanai un uzsākta sarunu procedūra ar potenciālo
darbu veicēju SIA „Ērģeļu darbnīca”,
restauratoru Alvi Melbārdi.
Turpinājums 3.lpp.>>>
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Turpinājums no 2.lpp.>>>
Darbu ietvaros no aprīļa līdz jūnijam tiks veikta „Trompešu” vējlāžu
restaurācija, vējlāžu stabuļu restaurācija un šperventiļu pārlīmēšana.
Šajā laikā instruments būs daļēji spēlējams.
Projekts „Konciusa ērģeles”
2012.gadā draudze noslēdza sadarbības līgumu ar „Konciusa Fondu” Beļģijā un 2 ērģeļu būvētāju firmām no Holandes un Beļģijas par
projektu, kura rezultātā Beļģijā Leuvenas pilsētā Sv.Miķeļa baznīcā tiek
uzbūvēts jauns instruments pēc Liepājas
ērģeļu
parauga.
Šogad
28.janvārī ar preses konferenci tika
atzīmēts projekta pirmā posma noslēgums. Piedalījos sanāksmē ar lielu
prieku un ar nepacietību, lai ieraudzītu no jauna uzbūvēto instrumentu
– līdzīgu mūsu ērģelēm. „Konciusa
Fonda” pārstāvji un ērģeļbūvētāji
vairākas reizes ir viesojušies mūsu
baznīcā, uzmērot, dokumentējot, fotografējot mūsu katedrāles ērģeles.
Projekta pirmā posma noslēgums
un preses konference norisinājās Leuven pilsētas Sludinātāju baznīcā
(Predikherenkerk), kur šobrīd arī
jaunā instrumenta pamatkonstrukcijas, prospekts un prospekta stabules
ir uzstādītas, jo Sv.Miķeļa baznīcā
tuvāko divu gadu laikā notiks pilna
dievnama restaurācija.
Projekta mērķis ir uzbūvēt baroka
laika ērģeles Svētā Miķeļa baznīcā
Leuvenas pilsētā Beļģijā, kā repliku
38 reģistru instrumentam, kas
1774.gadā tika uzbūvēts Liepājas
Sv.Trīsvienības baznīcā. Slavenais
meistars H.A.Koncius bija J.S.Baha
izslavēts ērģeļu būvētājs. No visiem
viņa būvētajiem instrumentiem vienīgi Liepājas instruments ir saglabājies tādā pakāpē. Draudzes ieguvums
šajā projektā ir dokumentācija, kuru
ceram drīzā laikā saņemt no ērģeļu
būvētājiem. Dokumentācija un Konciusa ērģeļu daļas inventarizācija dos
būtisku ieguldījumu, veicot tālākos
restaurācijas darbus pie Liepājas ērģelēm.
Noslēgts nodoma protokols līdzekļu piesaistei fasādes darbiem
Starp Liepājas pilsētas pašvaldī-

Katedrāles dienvidu vējtvera durvju restaurācija

skaitījumu uz
ziedojumu
Foto: No atjaunošanas fonda arhīva
kontu (skat. 8.
bu, Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. lpp.), ziedojumu traukā katedrālē ar
draudzi un vēl četrām pašvaldībām ir norādīto mērķi baznīcas un ērģeļu atnoslēgts nodoma protokols par sadar- jaunošanai vai sazinoties personīgi.
bības projekta „Dienvidkurzemes pie- Atjaunošanas fondam 10 gadi
krastes mantojums cauri gadsimtiem”
Fonds
dibināts
2006.gada
īstenošanu. Par ES fondu darbības 8.novembrī un tā dibinātāji ir Latvijas
programmas „Izaugsme un nodarbinā- evaņģēliski luteriskā Baznīca, Vācu
tība” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā un
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmī- Liepājas Sv. Trīsvienības ev.lut. draugu kultūras un dabas mantojumu, kā dze. Fonda darbības laikā paveikti gana
arī attīstīt ar to saistīto pakalpojumus” daudz un nozīmīgi darbi gan pie katedīstenošanu. Programmas ietvaros plā- rāles glābšanas un atjaunošanas, gan
nots katedrāles atjaunošanai – fasādes ērģeļu restaurācijas. Plašāks atskats uz
un torņa restaurācijai piesaistīt finan- paveikto plānots Eiropas Kultūras mansējumu 1 milj. eiro apmērā. Šobrīd
tojuma dienu ietvaros septembrī.
Fonda uzdevums ir precizēt projekta Talkas diena
budžeta tāmi un gatavot dokumentus
Mūsu katedrāles sakopšanas talka
projekta iesnieguma sagatavošanai. Vēl notiks 7.maijā – tīrīsim torni un baznīnav zināms precīzs laika plānojums, cas iekštelpu, būsim kopā darbā un sakad atbildīgā Kultūras Ministrija ap- draudzībā!
stiprinās noteikumus, izsludinās proAicinu ikvienu draudzes vēstu lasītājekta pieteikumu iesniegšanu.
ju izbaudīt Kristus ciešanu laiku – lūgAicinu draudzi paturēt aizlūgšanās šanās un klusumā, katram pašam rast
mūsu baznīcas atjaunošanas darbu atbildes uz jautājumiem, kam meklējat
virzību! Un, protams, būt dedzīgiem atbildes, sajust un piedzīvot augšāmcelticībā ziedot baznīcas atjaunošanas šanās brīnumu Lieldienās. Atgriezties!
darbiem, jo fasādes projekta īstenoša- Būt atklātiem un patiesiem pret sevi,
nai nepieciešamie līdzekļi ir 1 milj. un Dievu un cilvēkiem līdzās. Apzināties
400 tūkst. eiro. No Eiropas fondiem savas kalpošanas dāvanas un darīt labus
ceram piesaistīt 1 miljonu, Fonda uz- darbus!
krājums 150 tūkst.,trūkstošā summa ir
250 tūkst. eiro. Ziedot fasādes atjaunošanas darbiem var veicot bankas pārSirsnībā, Kristīne Liepa
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KRISTĀMTRAUKA IZGATAVOŠANAS DARBI TURPINĀS
Kā līdz šim esam informējuši,
2015.gada nogalē tika uzsākti draudzes
kristāmtrauka izveides darbi. Kristāmtrauka izgatavotājs Egons Peršēvics
informēja, ka šobrīd tiek veikts darbs
pie figūras izveides un objektam tiek
likta drapērija. Paralēli tiek strādāts pie
trauka izveides un tā dekoratīvajiem
elementiem, kuros būs atsauces uz baznīcas kolonnu kapiteļu dekoratīvajiem
elementiem.

ldz Kšim
r i s t āesam
m t r ainformējuši,
u k a i z v e i d2015.gada
ei līdz
nogalē tika1.martam
2016.gada
uzsākti draudzes
esam saziedojuši
kristāmtrauka izveides
5011,34
EUR, izdevumu
darbi. segšanai
Kristāmtrauka
nepieizgatavotājs
ciešami
vēl 1574,66
Egons Peršēvics
EUR. Ikviens,
informēja,
kas
ka šobrīd
jūt
aicinājumu
tiek veikts
atbalstīt
darbs
kristāmtrauka
pie figūras
izveides ir
izveidi,
unaicināts
objektam
ziedot
tiek likta
uz draudzes
drapērija. Paralēli
kontu
ar mērķi
tiek “ziedojums
strādāts piekristāmtrautrauka izveidesvai
kam”
unpietālietvedes
dekoratīvajiem
Astrīdas elemenEmbertiem,
gas
kancelejas
kuros būs
atvērtības
atsauces
laikos,
uz baznīcas
vai kriskolonnu kapiteļu
tāmtrauka
atbalstam
dekoratīvajiem
iekārtotajā ziedoelementiem.
jumu
traukā baznīcā.

SVĒTDIENAS SKOLIŅAS AKTUALITĀTES
Vai zini kas tas ir "Jēzus vārda došanas
diena",
"Zvaigznes
diena", "Trīs Gudro dāvanas", "Dievs sargā
Jēzu bērnībā", "Jēzus
palīdz saviem vecākiem", "Gara auglis mīlestība", "Gavēņa
laika
sākums",
"Kristības",
"Kungs
aicina uz mielastu",
"Jēzus dziedina aklo",
"Grāmatas
Bībelē"?
Iesākoties šim jaunajam
gadam, šīs ir svētdienas skoliņā apskatītās
un iepazītās nodarbības.
Skoliņas centīgākajiem un pret slimošanu
izturīgākajiem bērniem,
bija iespēja ielūkoties
kādā no minētajām tēmām un kopā ar skolotājām darboties gan
pašiem lasot Dieva
vārdu, gan pildot praktiskos darbiņus. Ļaut
bērniem izpētīt un
jautāt, atcerēties un
uzzināt - tas nu ir mūsu
- skolotāju galvenais
darbiņš. Un ir tik
labi sajust, ka viens no
otra varam tik daudz
gūt un viens otram
dot. Aptvert, ka nekāda

Svētdienas skoliņas nodarbība

Kristus saka: Es esmu vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es
viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. /
Jņ.15:5/

cilvēka prātam saprotama domāšana
te vairs nedarbojas.
Mēs esam savās
mājās, šeit virs zemes, un māju īstais
saimnieks ir mūsu
Kungs Jēzus. Tad
nu uzticamies vienīgi Viņam. Lai arī
cik
vilinoša
un
ierasta
ir mūsu
ikdienā
iestaigātā
ceļa daļa, kurā satopamies ar nesapratni, aizvainojumiem,
klupieniem,
sevis
aizstāvēšanu
un
atkal
centieniem
visu vērst uz labu,
stiprināsim cits citu.
Bet jo īpaši saviem
ticības brāļiem un
māsām dāvājot to,
ko dāvā mums Kristus - mīlestību,
mīlestību, mīlestību...
Lai mums izdodas būt stipriem
un tik sāļiem, lai
nepārsālītu un arī
lai
nebūtu
bez
"garšas".
Jūsu
Svētdienas skoliņa

Svētdienas skoliņas Ziemsvētku eglīte 26.12.2015.
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INTERVIJA AR DRAUDZES LEKTORU UN PĒRMINDERI KASPARU LAURI

Pastāsti par sevi, savu ģimeni un
darba gaitām!
Jau vairākus gadus mana dzīves vieta ir Liepāja, lai gan lielāko mūža daļu
esmu nodzīvojis Nīcā, kas, varētu teikt,
ir mana dzimtā vieta. Mana ģimene vai
tuvākie cilvēki ir sieviņa Evita, bērni lielais Toms, Linda, Mārtiņš, mazais
Toms, Sintija un brālis Jānis. Nīcā dzīvo mana mamma Vaira, tāpēc diezgan
bieži arī braucu uz Nīcu. Tēvs jau vairāk
kā divdesmit gadus atpakaļ ir aizsaukts
mūžībā. Esmu kaislīgs makšķernieks Nīcā, Bārtas upes krastos esmu nostaigājis gandrīz katru centimetru. Šis vaļasprieks man jau ir no bērnības. Mamma vēl tagad atceras, kā viņai vasaras
rītos sešos bija jāceļas un jāpavada uz
upi, jo sešu gadu vecumā mani vienu
vecāki uz upi nelaida. Man ir bijis arī
tas gods tikt pie lieliem lomiem un esmu vairākkārtējs žurnāla “Copes lietas”
lielāko zivju konkursu laureāts.
Manas ikdienas darba gaitas paiet
Liepājas Universitātē, strādājot datortīkla administratora un lektora amatos.
Universitātē strādāju no 1994.gada un
tā ir bijusi mana vienīgā darbavieta.
Darba ikdiena man paiet rūpējoties, lai
universitātē strādātu visas datorsistēmas un lai datoru lietotāji tās prastu
izmantot. Savu pieredzi un iekrātās zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā
tālāk arī nododu studentiem, strādājot
par Universitātes lektoru.

Kā Tu uzsāki savu
ticības ceļu un kalpošanas gaitas draudzē?
Mans ticības ceļš sākās 1992.gadā, kad mana
mamma bija ļoti aktīva
baznīcā gājēja. Tad, viņas iedvesmots, šķiet,
sajutu aicinājumu doties
uz baznīcu. Vēl tagad
atceros kā mācījos Tēvreizi skaitīt, jo biju izdomājis, ka, šo lūgšanu no
galvas nezinot, nav ko
vispār iet uz baznīcu.
Nākamā gada vasarā tiku
iesvētīts. Mani iesvētīja
toreizējais Nīcas draudzes mācītājs, tagadējais
mūsu baznīcas Grobiņas
iecirkņa prāvests Ainārs Jaunskalže.
Nepārprotami viņu var arī uzskatīt par
manu garīgo tēvu, kura pavadībā iesākās mans ticības ceļš. Mans ticības ceļš
sākās ļoti mēreni, lēnām. Vairākus gadus biju vienkāršs baznīcēns, kurš apmeklēja dievkalpojumus un baznīcas
nama sakopšanas talkas. Taču no
2000.gada, kad par Nīcas draudzes
mācītāju kļuva tagadējais Liepājas diecēzes bīskapa amata kandidāts Dzintars Laugalis, man tika uzticēti draudzes zvaniķa pienākumi. Daudzus gadus jauno gadu sagaidīju baznīcā zvanot zvanu. Pēc jaunā gada iezvanīšanas
vienmēr bija iespēja doties pie altāra
un lūgt Dievu.
Tā Dievs pamazām strādāja ar mani
un lēnām veda dziļāk ticībā un līdz ar
to arī jaunos pienākumos. Laikā, kad
par Nīcas draudzes mācītāju kļuva Arvīds Bobinskis, man tika uzticēti lasījumi Dieva vārda liturģijas daļā. Līdz beidzot mani draudzes mācītājs uzrunāja
uzņemties draudzes priekšnieka amatu. Es no sākuma atteicos. Taču Dievs
man bija paredzējis citu lēmumu. Pēc
tam, laikam ejot, man sākās dažādas
veselības problēmas un mani nosūtīja
pārbaudīt sirdsdarbību. Ģimenes ārsts
nosūtīja uz Metalurga poliklīniku, un
kardiologs pateica, ka man ir nopietnas
veselības problēmas. Tika nozīmēta
papildus sirdsdarbības izmeklēšana.
Atceros, kā stāvēju tramvaja pieturā
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pie Metalurga poliklīnikas un lūdzu Dievu. Lūdzos: “Ja man, Dievs,
būtu veselība, tad varētu mierīgi
uzņemties draudzes priekšnieka
amatu.” Pēc nedēļas papildus
sirdsdarbības izmeklēšanā man
pateica, ka esmu pilnīgi vesels, ka
tur ir dažas organisma īpatnības,
kāpēc no sākuma izskatījās, ka ir
veselības problēmas. Tad es atkāpties vairs nevarēju un kļuvu par
Nīcas draudzes priekšnieku. Tā
Dievs strādā ar katru no mums,
tikai mums ir jāspēj to uztvert un
saprast. Lielu iespaidu uz manu
garīgo dzīvi ir atstājuši mācītāji
Arvīds Bobinskis un dekāns Pēteris
Kalks, par ko viņiem milzīgi pateicos.
Šobrīd esi draudzes pērminders. Ko pērmindera darbs
sevī ietver un nozīmē Tev?
Kādi ir pienākumi un kā tie
tiek sadalīti starp pārējiem
pērminderiem?
Man tas ir liels pagodinājums
no Dieva, ka viņš man dod Dievkalpojumu svinēt, esot presbitērijā.
Pērmindera darbs, visupirms, ir
ļoti atbildīgs un svarīgs pienākums. Pērminderiem Dieva nams
ir jāsakārto dievkalpojuma svinēšanai tā, lai mācītājs varētu domāt
tikai par liturģisko kalpošanu, lai
viņam nebūtu jādomā, piemēram,
vai Lieldienu svece ir iedegta, vai
bīskapa krēsls nav izgrūstīts u.tml.
Tāpat pērminderiem ir jārūpējas
par draudzes locekļiem, piemēram,
ar savu neverbālo uzvedību dievkalpojuma laikā jārāda piemērs, kā
uzvesties. Draudze sekojot līdzi
pērminderiem var saprast vai konkrētas liturģijas laikā ir jāzemojas
ceļos vai var palikt stāvot.
Man ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar draudzes pērminderu
Osvaldu. Kad kalpojam kopā, vienmēr bez vārdiem zinām, kas kuram
ir jādara un vienmēr viss labi izdodas. Esmu jau tā pieradis pie pērmindera kalpošanas, ka reizēs, kad
varu dievkalpojumā sēdēt baznīcas
kuģī, liekas, ka kaut kas nav kārtībā.
Turpinājums 6. lpp.>>>
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Turpinājums no 5. lpp.>>>

īpaši. Tā, it kā es tiešām būtu paveicis
ko nozīmīgu, ko lielu!
Kādas ir Tavas ieceres turpmākajam kalpošanas ceļam? Evaņģēlista amats?
Jā, protams, es vēlos doties uz savas
kalpošanas nākamo posmu - uz evaņģēlista amatu. Kad tikko biju ievests
lektora amatā, tad meklēju visādas ie-

Pagājušā gada nogalē ieguvi
Liepājas pilsētas Gada balvu
Taču tas reizēm ir vajadzīgs, jo tā no
zinātnē nominācijā "Gada mamalas skatoties var labāk saprast, ko
ģistra pētījums". Apsveicu ar
pērminderu kalpošanā varētu uzlabot.
sasniegumu! Kā Tu rodi laiku
Ja pērminderi uz dievkalpojumu ir vaiun iespējas, lai savienotu kalrāki vai arī svētku reizēs, parasti darbus
pošanu draudzē ar tik nozīmīsadalām pirms dievkalpojuma. Taču ir
gu darbu veikšanu? Vai pētījudaži darbi, kurus atsevišķi pērminderi
ma zināšanas pielieto arī kalveic vienmēr, kad ir klāt, piepošanas darbā draudzē?
mēram, procesijā ejot, Indulis
Paldies! Protams, ka visus
vienmēr nes krustu.
darbus un pienākumus, kurus
Esi beidzis arī lektoru
esmu apņēmies, ir grūti sakursus. Ko Tev nozīmē šī
vienot. Katru dienu lūdzu
kalpošana un kā tā atšķiDievu, lai man veicas un visu
ras no pērmindera kalpolabi varētu paveikt. Un līdz
šanas?
šim arī viss labi izdodas. Vi2009.gadā Pļaujas svētkos
supirms man ir jāpateicas
tiku ievests lektora amatā.
Dievam, kurš man devis ģiLektora kalpošanā ir daudz
meni, kura mani atbalsta itin
lielākas pilnvaras iesaistīties
visā. Man paldies ir jāsaka
dievkalpošanā. Lektors var
sieviņai Evitai, kura mani
patstāvīgi vadīt vārda dievkalatbalsta un palīdz visos mapojumus, var lasīt lasījumus,
nos darbos. Viņa vienmēr ir
var palīdzēt mācītājam izdalīt
ar mani, kad kaut kur jākalpo
Svēto Vakarēdienu. Dievs katpatstāvīgi, un tas man ir liels
ram no mums ir devis kādas
atbalsts. Paldies viņai par to!
prasmes, ar kurām mēs varam
Mans pētījums ir par
kalpot. Man Dievs ir devis
autentifikācijas tēmu. Ja tā
skaļu balsi, ko varu labi izvienkārši saprotamā valodā
mantot vadot dievkalpojupārfrāzējam - par parolēm.
mus. Kad gāju vidusskolā neMan kopā ar līdzautoriem ir
biju starp tiem skaļākiem un
publikācijas vairākās starpdrošākajiem skolēniem. Un,
tautiskās konferencēs. Un
ja man kāds tolaik teiktu, ka
noslēdzot manas studijas matagad stāvēšu baznīcā drauģistratūrā, tad arī izstrādāju
dzes priekšā un vadīšu dievpētījumu – maģistra darbu,
kalpojumu, es padomātu, ka 2015.gada Ziemassvētku eglītes pasākums kurš tika augstu novērtēts un
tas cilvēks vienkārši ir traks. pie meitas Sintijas (5 gadi) bērnudārzā ko- ieguva balvu!
Bet Svētā Gara vadīts cilvēks pā ar sievu Evitu
Tā tieši kalpošanā draudzē
var paveikt lielas lietas. Tā es
šīs zināšanas tomēr nevar izmūsu prāvesta Aināra un tēva Arvīda spējas, lai tālāk mācītos, lai kļūtu mantot, ja nu vienīgi uzturot draupamudināts pieteicos lektoru kursos un par evaņģēlistu. Ko tik nedarīju! Rak- dzes interneta mājas lapu!
tā paša gada Reformācijas svētkos stā- stīju uz Lutera akadēmiju, runāju Kā Tu saskati ticības un zinātvēju albā tērpies Jūrmalciema Nācare- ar bīskapu un prāvestu. Taču esmu nes kopsakarības? Vai tās vietes draudzes priekšā un patstāvīgi turē- sapratis, ka Dieva lietās ne vienmēr na otru papildina vai tomēr
ju savu pirmo vārda dievkalpojumu.
steiga ir tā labākā lieta. Esmu sapratis, ved uz pretējiem viedokļiem?
Lektora kalpošanu vienmēr cenšos lai kļūtu par evaņģēlistu, ir jāsasniedz
Es uzskatu, ka viss atkarīgs no
uztvert ļoti atbildīgi it īpaši reizēs, kad zināms garīgs briedums. Kalpošana cilvēka! Uzskatu, ka zinātne un ticītas jādara patstāvīgi. Vienmēr cenšos evaņģēlista amatā ir vēl lielāka atbil- ba viena otru neizslēdz. Ticība un
visu dievkalpojuma kārtību uzrakstīt, dība Dieva priekšā. Tev ne tikai zinātne iet līdzās! Pasaulē ir dzīvolai nekas nesajuktu un viss būtu pa ro- labi jāspēj analizēt Svētos rakstus, juši daudz ticīgu zinātnieku, piemēkai. Pēc novadīta dievkalpojuma vien- bet arī pašam ticības lietās jābūt par ram, Alberts Einšteins.
mēr jūtos ļoti noguris. Taču, kad tanti- paraugu citiem. Un man šajā sakarā vēl
ņa tev pienāk klāt un ar savilņojumu ir daudz darāmā! Ja Dievs man būs
Turpinājums 7.lpp.>>>
sejā, saka “paldies Dēliņ par skaisto nolicis šo biķeri, tas garām man nepaDieva vārdu …”, es vienmēr sajūtos ies!
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Turpinājums no 6.lpp.>>>

ieguva? 30 sekundes? Ko tās viņam
var dot, ka tā bija jāriskē? Taču viTicībā esot, mēs ticam Dievam, bet
ņam jāsteidzas tālāk… Jāskrien…
neredzam Viņu. Taču mēs ticam, ka
Nav laika… Darbs… Lielveikals…
pienāks brīdis, kad sastapsim PestītāMantas… Dzīve bez apstājas. Ja pa
ju. Tāpat arī zinātnē inforielu vadām automašīnu
mācijas tehnoloģiju jomā
un, apstājušies krustojutikpat ilgi pastāvēja šīs zimā, uzreiz neuzsākam
nāšanas, taču tās nebija
kustību, tad noteikti
pazīstamas. Pateicoties zino
mu gu ras
k āds
nātnei, tās mēs ar vien pla“uzpīpinās”. Mēs steidzašāk izmantojam. Domāju,
mies dzīvē bez apstājas,
ka Dievs visam ir nolicis
bet vai mēs ko nepazausavu laiku un konkrēti atdējam? Vai mūsos paliek
klājumi zinātnē notiek
laika mīlestībai, cieņai un
katrs savā laikā.
iecietībai pret līdzcilvēZinātnē mēdz būt gadīkiem? Vai mums ir brījumi, kad zinātnieks izvirza
dis, kad apstāties un pahipotēzi, kuras pierādīšanai
domāt, kāds es esmu un
paiet viss zinātnieka mūžs.
kas es esmu? Tāpēc
Viņš paļaujas un uzticas
arī Dievs Visu radītājs
savai intuīcijai, bet nespēj
kristiešiem ir devis laiku,
prezentēt redzamus pierākurā gavē miesa, ievērodījumus. Paiet vairākas pajot mērenību un lūgšanā
audzes, un kāds cits zinātgavē dvēsele. Cilvēks
nieks šo hipotēzi pierāda. Kaspars savu lielāko zivi noķēra 24.08.2004., un
šajā laikā ir aicināts
Taču mēdz būt arī tādi at- tā svēra 15,365Kg. Zivs tika pieteikta žurnāla
izmeklēt savu sirdsapziklājumi, kuri var radīt saju- "Copes lietas" konkursam un uzvarēja - kā lielākā ņu, ieklausīties tajā.
kumu mūsu Dieva noteik- noķertā karpa 2004.gadā!
Gavēņa laiks arī man
tajā pasaules kārtībā, pievienmēr ir tāds, kā
mēram, cilvēku klonēšana vai robotu Vairums cilvēku ikdienā tā arī dzīvo - pārdomu laiks un sirdsapziņas
radīšana. Tāpēc cilvēkiem reizēm ar bez apstājas. Kādudien es noskatījos izmeklēšanas laiks!
zinātnes atklājumiem ir jābūt ļoti pie- kā jauns vīrietis, apstādinājis savu ausardzīgiem.
tomašīnu ceļa malā pie bērnudārza, Novēlu visiem tuvoties Dievam
Kā Tu saproti ciešanu, Gavēņa neskatoties uz to, ka tajā pašā virzienā caur lūgšanu, lai ar priecīgām
laiku? Vai ir kādas lietas, ko ievē- no muguras tuvojas vesela kolonna ar un līksmām sirdīm Svētā gara
ro šajā laikā īpaši?
citām automašīnām, ar ķermeni aizse- vadīti mēs varam sagaidīt
Kad aizdomājos par Gavēņa laiku, dzis no savas automašīnas velk ārā Kr is t us
a ugš ā mc elš a nā s
man nāk prātā kādas labi zināmu mū- savu bērniņu. Tur daudz netrūka, ka svētkus - Lieldienas!
ziķu Igo un R.A.P. dziesmas vārdi automašīna aizķertu viņa apģērbu un
“Dzīve bez apstājas… Lielveikals… notiktu liela nelaime. Ko viņš no tā
Mantas. Dzīve bez apstājas…” un tad
dziesmā seko jautājums “Vai nav zudis kaut kas?”. Pirmā brīdī, šķiet,
vienkārši vārdi, bet, ja mēs kārtīgi aizdomājamies, tad tiem ir dziļa jēga.

DRAUDZES MUZIKĀLĀS AKTUALITĀTES
2016. gada 13.februārī Latvijas
evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB)
Virsvaldes zālē notika 5. Baznīcmūzikas
forums, uz kuru tika sirsnīgi aicināti
visi LELB baznīcmūziķi, ērģelnieki
un koru diriģenti. Forumu no mūsu
draudzes liturģiskā ansambļa apmeklēja Nora Zatoviča. Latvijas Universitātes
profesors, mākslas doktors Valdis
Muktupāvels
stāstīja
par
tēmu
"Kristietība un latvietība", savukārt,
par jaunās LELB Dziesmu grāmatas
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ieviešanu draudzē vēstīja Mūzikas
un Liturģijas nozares komisiju loceklis Vilis Kolms. Ilze Reine dalījās
pieredzē kā praktiski draudzē ieviest
jauno Dziesmu grāmatu un izdalīja
nošu materiālu.
Forumā tika
nodota priecīga
ziņa, ka 2016.gada 23.aprīlī notiks
Ērģelnieku grāmatas atvēršanas
svētki, kuros aicināti
piedalīties
ērģelnieki un koru dalībnieki.
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KLUSĀS NEDĒĻAS UN LIELDIENU LAIKA DIEVKALPOJUMI
24.martā Viridum - Zaļā ceturtdiena
11:00 Liepājas diecēzes mācītāju solījuma atjaunošanas dievkalpojums, eļļas svētīšana,
vada bīskaps P.Brūvers
18:00 Draudzes svētku dievkalpojums, vada bīskaps P.Brūvers
25.marts Pasha – Lielā Piektdiena
10:00 Dievkalpojums, vada bīskaps P.Brūvers
17:00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Sv.Trīsvienības katedrāles līdz Sv.Jāzepa katedrālei
26.marts Klusā Sestdiena – Lieldienu priekšvakars
22:30 Lieldienu Vigīlija
Pulcēšanās un dievkalpojuma sākums pie Lieldienu ugunskura katedrāles dārzā, vada
bīskaps P.Brūvers
27.marts Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
10:00 Lieldienu svētku dievkalpojums, vada bīskaps P.Brūvers
28.marts Otrās Lieldienas
10:00 Bērnu un ģimeņu dievkalpojums, vada dekāns P.Kalks

ZIEDOJUMI DRAUDZEI

DODAMIES TALKOT!

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

Šogad Lielajā talkas dienā – sestdienā, 23.aprīlī no
pl.10:00 esam aicināti ar palīdzīgu roku iepriecināt mūsu
Krūtes – Bārtas draudzi, lai piedalītos kopīgā Krūtes dievnama apkārtnes sakopšanas talkā. Darbi pietiks visiem – gan
lieliem, gan maziem! Plānota krūmu izciršana, zaru savākšana un dedzināšana, lapu sagrābšana un dievnamam blakus
esošās kapsētas sakopšana.
Līdzi jāņem: zāģi, grābekļi, darba cimdi un kalpošanas
prieks.
Pieteikšanās, lai saplānotu braucienu uz Krūti un sīkāka
informācija: Ilze Vitāle, mob.26585678.

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

KONTAKTI
Bīskaps: Pāvils Brūvers, mob.29164222,
e-pasts: pavils.bruvers@lelb.lv
Dekāns: Pēteris Kalks, mob.: 26172081, tel.:
63422208, e-pasts: kalks@inbox.lv
Draudzes priekšniece: Anita Brantevica,
mob.: 65914456, e-pasts: anity3@inbox.lv
Redaktore: Ilze Vitāle, e-pasts: ilze.vitale@inbox.lv
Korektore: Evita Zeme
Maketētāja: Ilze Vitāle

BAZNĪCU NAKTS NOTIKUMS
10. jūnijā no pl. 18:00 – 24:00
mūsu draudzē notiks pasākums
“Baznīcu nakts”.
Baznīcu nakts laikā ir iespēja
atklāt dievnamus citādāk - klausīties koncertus, apskatīt baznīcu
mākslas vērtības, uzkavēties lūgšanā un uzzināt vairāk par draudzi sarunās ar draudzes cilvēkiem.
Aicinām palīdzēt tā sagatavošanā un ielūgt Jums tuvos
cilvēkus atnākt ciemos.
Vairāk informācijas: www.baznicunakts.lv.
Kontaktinformācija draudzē: Nadīna Poga, mob.
29982639.

www.trinitatis.lv

