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Bībelē
atrodam
ķēniņa
Salamana
sacītos
vārdus:
„Savs laiks raudāt, un savs laiks
smieties; savs laiks sērot, un
savs laiks diet.” (Sal. māc. 3:4)
Vai nevarētu būt, ka esam
pieraduši pārāk ilgi uzkavēties
raudāšanā un sērošanā? Pat
tik ilgi, ka esam aizmirsuši,
kā tas ir - no sirds smieties,
būt līksmiem. Mums jāmācās
atkal no jauna
saprast, ka
priecāties, būt līksmam nav
nekas nosodāms. Kristīgajām
draudzēm nav jālīdzinās sēru
nomāktiem apbedīšanas birojiem. Tām jābūt Kristus augšāmcelšanās un dzīvības uzvaras
lieciniecēm. Tur, kur Kristus
atklāj sevi kā grēka, velna un
nāves
uzvarētāju,
vienmēr
klātesošs ir arī prieks. Kā mēs

lasām Kristus augšāmcelšanās
stāstā? „Viņš (Jēzus) tiem
rādīja Savas rokas un sānus.
Tad mācekļi kļuva līksmi, savu
Kungu redzēdami.” (Jņ. 20:20)
Lasot Bībeli, mēs noprotam,
ka tā ir Dieva griba, lai prieks
dominētu pār skumjām un
bēdām kristiešu sirdīs. Dievs
ir mūsu mīļais Tēvs. Debesu
Tēvs Savus bērnus grib redzēt
apmierinātus,
priecīgus
un
līksmus, tieši tāpat kā jūs savus
bērnus gribat redzēt priecīgus,
laimīgus.
Tieši tādēļ, uzrunājot kristiešus, apustulis Pāvils raksta:
„Priecājieties iekš Tā Kunga
vienmēr; es vēlreiz teikšu,
priecājieties!” (Fil. 4:4)
Mums jāmācās no jauna
ieraudzīt visas tās labās lietas,

ko Dievs mums dāvina ik
dienas - sauli, ūdeni, gaisu,
dzīves vietu, uzturu, veselību,
tuvus cilvēkus un neskaitāmas
citas svētības. Ir tik daudz laba,
par ko varam būt pateicīgi,
priecīgi un līksmi. Un pat ja
mums no laicīgajām dāvanām
daudz kā nebūtu, tad mums
taču ir Jēzus un mūžīgās
dzīvības dāvana. Dievs mums
ir devis lielākās un dārgākās
dāvanas, lai mēs būtu priecīgi
un līksmi.
Ir vērts atcerēties arī to, ka
cilvēki ar priecīgu, pateicīgu
sirdi arī fiziski jūtas labāk.
Turklāt savu priecīgo noskaņojumu viņi „pielipina” arī
citiem, un tas taču ir tikai
pozitīvi. Ķēniņš Salamans to
ir izteicis ar šādiem vārdiem:

„Priecīga sirds dziedina vainas,
bet sagrauzts gars izkaltē
kaulus.” (Sal. pam. 17:22);
„Līksma sirds dara līksmu arī
vaigu.” (Sal. pam. 15:13)
Arī priecāties ir jāmācās.
Ja neizdodas, un, visticamāk,
mums pašiem tas neizdodas,
mēs varam lūgt: Jēzu, radi un
nostiprini Tu manī Savu prieku.
Viņš ir uzticams, Viņš steigsies
mums palīgā - „dāvāt galvas
rotu pelnu vietā, prieka eļļu
sēru drēbju vietā, svētku drānas
noskumuša gara vietā, lai viņus
varētu saukt par taisnības
kokiem, kas Tā Kunga dēstīti
Viņam par godu.” (Jes. 61:3)
Svētīgus Kristus Augšāmcelšanās
svētkus vēlot, mācītājs
Erberts Bikše
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Sestdien, 14. aprīlī, ir iecerēts
Svētdienas skolas skolotāju un LEAF
grupas apmācības seminārs "Piedzīvojums
ar Bībeli". Tajā skolotāji apgūs interesantu
metodi, kā atraktīvā veidā ar 56 kustībām
attēlot Vecās Derības notikumus.
Svētdien, 15. aprīlī, plkst. 10.00
notiks jauno draudzes locekļu iesvētes
dievkalpojums.
Pirmdien, 30. aprīlī plkst. 18.30
sākas iesvētes mācība. Nodarbības vadīs
mācītājs Erberts Bikše. Visi, kas vēlas pievienoties Jēzus draudzei, laipni ielūgti! Pirms
nodarbību uzsākšanas lūgums ierasties
pie mācītāja uz sarunu (pieņemšanas laiki:
trešdienās plkst.10.00 – 13.00, ceturtdienās
plkst. 16.00 – 18.00).

Vai ir kāda konkrēta lūgšana, kas
jālūdz pie Svētā Vakarēdiena?
Sv. Vakarēdiena svinēšanas laikā visa
draudze ir vienota Sv. Vakarēdiena liturģijā.
Šajā liturģijā ir iekļautas arī lūgšanas,
kuras mācītājs lūdz pirms Sv. Vakarēdiena
izdalīšanas un arī pēc tā saņemšanas.
Visa draudze šīm lūgšanām pievienojas,
savās sirdīs līdzi lūdzot. Nākot saņemt
Vakarēdienu, mēs varam vēl lūgšanā
izmeklēt savu sirdi, nožēlojot grēkus.
Varbūt mums ir kāda īpaša vajadzība pēc
dziedināšanas, fiziskas vai garīgas, arī to
mēs varam nest Dieva priekšā lūgšanā.
Ir tiešām diezgan daudz liecību par to, ka
pēc Sv. Vakarēdiena baudīšanas cilvēki ir
saņēmuši ne tikai garīgu, bet arī fizisku
dziedināšanu. Atgriežoties savās vietās
pēc Vakarēdiena saņemšanas, mēs parasti
klusībā lūdzam kādu brīvu pateicības
lūgšanu. Protams, mēs varam atrast arī
kādus priekšā rakstītus lūgšanu paraugus, piemēram, Jozefa Imberga grāmatiņā

„Lūgsim Dievu” (to var iegādāties kristīgās
literatūras veikaliņā Mazajā Pils ielā 4).
Lūgšanu paraugus individuālai lūgšanai
pirms dievkalpojuma un dievkalpojumam
noslēdzoties varam atrast arī mūsu dziesmu
grāmatas sākuma daļā.

draudžu koru sadraudzības brīžiem, gan
ārzemēs Vācijā un Norvēģijā. Īpaši ir arī
TV dievkalpojumi, kad dziedot varu nest
Dieva Vārda vēsti saviem darba kolēģiem
un radiniekiem. Man patīk dziedāt dziesmas Dievam par godu!” (Ramona V.)

ir tik mīļa un pacietīga ar mums, un īpašs
prieks par jaunajiem draugiem. Pēc kora
mēģinājumiem ir prieks par to, cik Dievs
ir labs! "Teiciet To Kungu, jo Viņš ir žēlīgs,
dziediet Viņa Vārdam, jo Viņš ir mīlīgs."
(Ps. 135) (Dita P.)

"Koris ir tā vieta, kur varu atslēgties
no ikdienas lietām un ļauties Dieva
slavēšanai. Korī aizmirstas visas ķibeles,
bēdas vai problēmas, un ar prieku vari
nodoties Dievam. Šeit ir iespēja satikt
patīkamus cilvēkus, iegūt prieku un
siltumu sirdī." (Laine K.)

„Dziedādami mēs pagodinām Dievu
un cenšamies uzrunāt cilvēku sirdis,
mācāmies klausīties viens otrā, ļaut
Svētajam Garam veidot mūsu kopību,
vienojot mūs gan muzikāli, gan cilvēciski.
Saskaņā ar vienu ASV veiktu pētījumu
izrādās, ka līdzās garīgajam ieguvumam
dziedāšana arī stiprina mūsu fizisko
veselību:
imūnsistēmas
aktivitāte
paaugstinās
pēc
ilgas
un
cītīgas
dziedāšanas. Tās aktivitāte paaugstinās
arī uzstāšanās laikā, turklāt, jo dedzīgāk
dziedam, jo spēcīgāks ir šis efekts.
Pētījumā novērotais koris dziedāja tieši
kristīgi garīgo mūziku - Bēthovena "Missa
Solemnis". Zināms, ka imūnsistēmas
aktivitāte ir saistīta ar cilvēka gara
emocionālo pacēlumu. Agrākos pētījumos
bija noskaidrots, ka gan iešana baznīcā,
gan mūzika paaugstina imūnsistēmas
aktivitāti. Tas varētu būt saistīts tieši
ar to, ka baznīcā tiek dziedātas garīgi
pacilājošas dziesmas. Tas arī tika pierādīts
šajā pētījumā. Secinājums: piedalīšanās
dievkalpojumā un dziedāšana nes labumu
arī mūsu fiziskajai veselībai.” (Jurģis K.)

mācītājs Erberts Bikše

DOMAS PAR KORI..

"Korim ir divas nozīmes manā dzīvē viena, es varu kalpot Dievam ar to
dāvanu, kuru Viņš ir devis. Otra lieta ir
tā, ka, dziedot korī, varu saņemt Dieva
žēlastību un baudīt to, kā Dievs mani
uzlādē un apņem mani Savā mīlestībā."
(Iveta R. L.)
„Man koris ir iespēja mācīties dziedāt
un pilnveidot sevi. Arī kā Dieva bērnu.
Par to, ka korī ir satikti visjaukākie cilvēki
- par to pat nekādi nešaubos.” (Marika P.)
„Korī dziedu jau 5 gadus. Tieši caur
kori es pievienojos draudzei. Es pateicos
Dievam, ka varu Viņam kalpot ar Viņa
dotiem talantiem gan dziedot, gan veicot
kora administratores pienākumus. Jaukas
ir atmiņas par piedalīšanos dažādos
kristīgos festivālos gan Latvijā, piemēram,
"Bībeles svētki", "Ģimeņu svētki", "Cerības
festivāls 2010", dažādiem pilsētu un

"Lai arī korī dziedu pavisam neilgi,
manī jau ir liela deva silto sajūtu un jūtu,
ka bez kora vairs nav iedomājama mana
nedēļa, jo pēc katras kopā būšanas arī
mana dvēsele dzied. Domāju un jūtu,
ka koris ir kā maza mīļa saime, kur var
dalīties siltumā, mīlestībā, lūgšanās,
sajūsmā, līdzcietībā, jokos, smieklos,
priekos… Liels paldies katram koristam
un, protams, Austrai par to, ka esat, un
es - kopā ar jums!" (Elīna T.)
„Mūsu korī dziedāt ir īpašs prieks.
Prieks slavēt Dievu, būt kopā ar
ļoti jaukiem cilvēkiem un pēc kora
mēģinājumiem no sirds apzināties, ka arī
visi eņģeļi debesīs slavē Debesu Tēvu.
Man ļoti patīk kora vadītāja Austra - viņa

zīmējums, Guna Zandere

MŪZIKA SVĒTDIENAS SKOLĀ
„Pa Jēzus pēdām mums dzīve,
pa Jēzus pēdām mums ceļš.
Pa Jēzus pēdām ejot,
mēs aizejam uz debesīm.”1
Šī ir tikai viena no dziesmām, kas
pieskandina Jēzus baznīcu otrdienas
vakaros. Mūzika ir svarīga Svētdienas
skolas sastāvdaļa, jo tā ir veids, kā iepazīt
un slavēt Dievu, apgūt un pilnveidot
dziedātprasmi un pārvarēt bailes un
kautrību, ko reizēm izraisa dziedāšana
citu cilvēku klātbūtnē.
Katru otrdienu plkst. 17:30 – stundu
pirms Svētdienas skolas sākuma – ir
bērnu korīša laiks. Ieskatoties Jēzus
draudzes Svētdienas skolas publikāciju
arhīvā, konstatēju, ka šajā gadā aprit
apaļi 20 gadi kopš korīša izveidošanas:
„1992.
gada
vasaras
nometne
lika pamatus pirmā mazā dziedātāju
pulka dziedātpriekam, un jau rudenī
izveidojās bērnu korītis. Saglabātās
fotogrāfijas liecina par pirmo kopīgo
braucienu viesošanos Lubānas draudzē
svētdienas skolā 1993. gada jūnijā,
gan arī par vēlākajām mazo dziedātāju
kalpošanām:
Krimuldā,
Gaiļezerā,
Ziemassvētku dievkalpojumos kā eņģeļu
koriem, Ģimenes un mātes dienas
dievkalpojumos. Koris piedalījies arī radio
tiešraidē un Latvijas Radio ierakstā Jēzus
baznīcā. Daudzi no tālaika dziedātājiem
tagad dzied draudzes jauniešu korī. Šo
gadu garumā ar bērnu korīti strādājuši

Vita Kalnciema, Guntars Prānis, Daina
Klibiķe, Raimonds Alpe, Līga Ozola,
Kristīne Kaprāle, Zane Prēdele, Anda
Miķelsone, Lāsma Pommere.” (Fragments
no Svētdienas skolas īpašā izdevuma par
godu tās 20 gadu pastāvēšanas jubilejai.)
Bērnu korītis turpina iesākto darbu,
un tas ļoti lielā mērā ir iespējams,
pateicoties vecāku uzņēmībai, kas katru
otrdienu ved bērnus uz mēģinājumu un
gādā arī par to, lai bērni varētu uzstāties
īpašos gadījumos gan baznīcā, gan ārpus
tās, un arī nenogurstošajiem korīša
vadītājiem.
Vēl svarīga loma Svētdienas skolas
mūzikas dzīvē ir slavēšanai, par kuru
rūpējas īpaša slavēšanas grupa. Tie ir
jaunieši, kas ir atsaukušies aicinājumam
kalpot Svētdienas skolā. Šis nav viegls
kalpošanas veids vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, Svētdienas skolu apmeklē
ļoti dažāda vecuma bērni – no 3 līdz
20 gadiem. Tāpēc ir ļoti jāpiedomā pie
dziesmu izvēles, jo, ja dziedās tikai par
to, ka „jēriņš maziņš esmu es, kuru Jēzus
klēpī nes”2, būs atstāti novārtā lielākie
bērni un pusaudži. Savukārt mazajiem
bērniem būs grūti izprotami šādi
dziesmas vārdi: „Lūk, krusts, pie kura
Jēzus mirst, mans grēks uz Viņa pleciem.
Es kaunā redzu sevi tur – pie tiem, kas
izsmej, nievā.”3 Bet šāda dziesma būs ļoti
uzrunājoša pusaudžiem, kas pamazām
tuvojas jauniešu posmam savā dzīvē

un kuri jau ir guvuši dziļāku izpratni par
Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos.
Otrkārt, kā jau minēju, Svētdienas skolu
apmeklē visdažādākā vecuma bērni,
kuri vēl tikai mācās veidot attiecības ar
citiem un izturēties ar cieņu pret citu
cilvēku ieguldīto darbu, tāpēc bieži vien
slavēšanas grupas jauniešu kalpošana
Svētdienas skolā šķietami paslīd garām
nemanīta, jo – ko tur liegties – ikviens no
mums vēlas saņemt atzinību. Nesaņemot
to, bieži vien jūtam, ka mūsu ieguldītajām
pūlēm nav nekādas jēgas. Bet tām ir jēga,
jo šādā veidā mums tiek mācīta pazemība
un pacietība, kas saņem atlīdzību brīdī,
kad pēc daudziem gadiem izdzirdam, ka
paaugušies bērni bez īpaša pamudinājuma
vienojas slavēšanās dziesmā, kuras vārdi
ir iegūlušies dziļi viņu atmiņā.
„Jēzu, ko varu dot, ko varu dot
Draugam vislabākam, Kungam mīlošam?
Glābēj, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt,
slavu pilnīgāku lai es atnestu Tev?
Vārdos izteicams nav, ko sirds mana jūt.
Savu pateicību es Tev atnesu.”4

Vita Rudzīte
Fragments no dziesmas „Pa Jēzus pēdām”,
teksta un mūzikas autore Anda Miķelsone.
2
Fragments no dziesmas „Jēriņš maziņš esmu
es”, autors V. A. Mocarts.
3
Fragments no dziesmas „Dievs Tēva mīlestību
mums”, autors Stjuarts Taunends.
4
Fragments no dziesmas „Vēlos dzīvi savu,
1

Kungs”, autors Mets Redmens.

ATCERIES ŠĪS DZIESMAS UN DUNGO LĪDZI!
Nākošā vārda pirmo burtu ieraksti lodziņā, un tie veidos kādu Bībeles pantu par mūziku.
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11 - Kad mūsu Kungs atgriezīsies, kad...
12 - Priecājies par saulīti un par gaismu,
un par...
13 - Vēlos dzīvi savu, Kungs, pie kājām
Tev likt, mīlestības...
14 - Savas acis sargi, visur...
15 - Tas Kungs ir mans...
16 - Uz bumbas zemes...
17 - Viņš vīna koks, ...
18 - Atceries vienmēr, atceries, draugs,
pateikt šo...
19 - No māla veidots es, Tavu roku...
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20 - Liesmiņa, ko Jēzus dod, lai manī
vienmēr...
21 - Atver, Kungs, manu sirdi! Atdari...
22 - Šķīstī mani, Kungs, lai topu kā...
23 - Dari mani, mīļais Jēzu it kā saules
stariņu, lai...
24 - Kungs Jēzu, vadi mūs, lai žēlastība
Tava plūst un mana...
25 - Tu esi mana gaisma, nu redzēt varu
es, Tu esi mana...
atrisinājums
Dziediet Tam Kungam, visa zeme.
(1. Lku. 16:23)

1 - Kas radījis ir puķītes? Dievs...
2 - Čiv, čiv, čiv, čiepst mazais...
3 - Cik Dieva mīlestība...
4 - Ja pūkains lācis būtu...
5 - Tu, mīļais Tēvs, mums dāvā it visiem...
6 - Mans Dievs ir tik liels, tik spēcīgs un
varens, ...
7 - Jēriņš maziņš...
8 - To visu pasauli Viņš rokās...
9 - Ābrahām, tev jāiet vēl, Dievs tev
liek...
10 - Ozanna, ozanna, ozanna...
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Pārdomās par mūziku un Dieva izpausmi tajā aicinājām dalīties draudzes brāli Jurģi Klotiņu, kurš aktīvi darbojas
mūzikas jomā gan draudzē, gan ārpus tās.
sagatavoja Iveta Radiņa - Liepkaula
Ar šiem vārdiem mūs uzrunā Vecās
Derības 1. Laiku grāmatas autors. Lai
arī tas ir rakstīts Vecajā Derībā, tomēr
visā pilnībā varam sacīt, ka tajos izteiktā
nozīme pieauga jo lielākā mērā pēc tam,
kad Dieva Dēls Jēzus Kristus bija nācis
pasaulē, cietis, upurēdams sevi mūsu
pestīšanas labā, un augšāmcēlies, un viņa
apustuļi sāka dibināt pirmās draudzes.
Vecās Derības jūdaismā mūzikai bija
liela nozīme, un arī kristietībā jau ar
pašām pirmajām draudzēm mūzika kļuva
par neatņemamu pirmo dievkalpojumu
sastāvdaļu. Pirmie kristieši savās sapulcēs
dziedāja garīgas dziesmas un himnas.
Tās pavisam noteikti izskanēja vajāšanu
laikā Romas kapenēs, kur ticīgie slepeni
pulcējās, lai noturētu dievkalpojumus, kā
arī citur Eiropā, kur vien izplatījās kristīgā
ticība. Dievs cilvēku bija radījis tādu,
ka viņš spēj dziedāt un spēlēt mūzikas
instrumentus, kā arī klausīties un tapt
uzrunāts no dzirdētā. Dziesma bija arī
veids, kā visiem draudzes cilvēkiem
piedzīvot savu vienotību lūgšanā un
Dieva slavinājumā. Dziedāts teksts arī
bija vieglāk iegaumējams un nododams
tālāk.
Viens no tā dēvētajiem baznīctēviem
Sv. Augustīns rakstīja, ka cilvēks, kas
lūdz dziedot, lūdz divkārt. Dievs patiešām
visas lūgšanas, gan dziedātās, gan
runātās, gan domās izteiktās dzird un
uzklausa. Taču Augustīna sacītajā galvenā
atziņa ir tā, ka dziedāšana un mūzika
palīdz cilvēkam savas domas un lūgsnas
pienest Dievam. Tā palīdz cilvēkam savu
dvēseli vērst uz Dievu, vienojot viņa prāta
zināšanas ar sirds gudrību. To 10. martā
LELB baznīcmūzikas forumā atgādināja
arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags.
Kristīgajā
baznīcā
turpmākajos
gadsimtos šī Svēto Rakstu kontekstā
sakņotā Augustīna atziņa nesa patiešām
lielus kristīgi garīgās mūzikas augļus.
Tā bija viens no spēcīgiem pamatiem
mūzikas augstam novērtējumam baznīcas
liturģijā,
sākot
no
gregoriskajiem
dziedājumiem agrīnajos viduslaikos līdz
pat mūsu dienām. Pateicoties bagātajai
mūzikas dzīvei, kāda tā izveidojās
rietumu kristīgajā baznīcā, vēlāk Eiropā
radās arī spēcīga mūzikas kultūra ārpus
baznīcas. Pēdējos gadu desmitos Eiropas
klasiskā mūzika iegūst arvien lielāku
interesi arī tādās citu reliģiju kultūras
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zemēs kā Japāna, Ķīna un Koreja. Lielais
austrumāzijas studentu skaits Eiropas
mūzikas augstskolās šodien arī ir saistīts
ar bagāto Eiropas muzikālo kultūru, kura
savukārt sakņojas rietumu kristīgās
baznīcas
augsti
attīstītajā
mūzikas
tradīcijā.
Esmu mūziķis gan profesionālajā
darbā, gan kalpošanā draudzē. Lai arī jau
kopš sākumskolas laikiem man ir bijusi
interese par citām jomām un šobrīd es
gatavojos pabeigt kultūras menedžmenta
studijas, tomēr tieši mūzika līdz šim ir
bijusi mans profesionālais ceļš. Varbūt
interesanti, bet manā dzīvē notika tā, ka
tieši mūziku Dievs izraudzījās par vienu
no veidiem, kā mani pārliecināt vērst
savus dzīves meklējumus Viņa virzienā.
Ja labi padomā, tad tas jau sākās
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas
sākumskolā, kad es dziedāju bērnu korī.
Uz Ziemassvētkiem mēs gatavojām
tradicionālās Ziemassvētku dziesmas.
Viena no tām bija Klusa nakts, svēta
nakts. Tā es uzzināju, par ko tad īsti ir
Ziemassvētki. Dziesmā bija pieminēts
Jāzeps un Marija, un silītē dusošais
Jēzus. Jāatzīst gan, ka tajā laikā man
tālāka interese par Jēzu neradās. Vēlāk
jau pēc daudziem gadiem, kad tuvojās
2003. gada Dziesmusvētki, mēs ar
klasesbiedru izdomājām, ka gribam
piedalīties un sākām dziedāt Rīgas
Latviešu biedrības kamerkorī „Austrums”.
Kora repertuārā ļoti nozīmīgu vietu
ieņēma arī klasiskās mūzikas darbi
ar kristīgās baznīcas tematiku. Mēs
piedalījāmies arī Dziesmusvētku garīgās
mūzikas koncertā Rīgas Domā, kurā
līdzās citiem skaistiem kora darbiem bija
jāatskaņo arī Lūcijas Garūtas sabalsotā
Tēvreizes lūgšana no kantātes „Dievs,
Tava zeme deg”. Tas laikam bija ceļš, kā
es iemācījos Mūsu Tēvs lūgšanu. Ar kori
mēs tolaik regulāri dziedājām baznīcās
un arī dievkalpojumos. Es toreiz īpaši
neiedziļinājos dievkalpojuma saturā, bet
mani, to svinīgā noskaņa un gaisotne
kaut kā īpaši uzrunāja.
Vēl ap to pašu laiku mani kā kontrabasistu
uzaicināja muzicēt ekumeniskajā Valsts
svētku dievkalpojumā Rīgas Domā un
Latvijas Kristīgā radio 10 gadu jubilejā
Latvijas Nacionālajā operā. LKR jubileju
var uzskatīt par manu profesionālo
apmaksāto darba gaitu aizsākumu. No

šodienas atpakaļ raugoties, šie notikumi
tomēr liekas zīmīgi. Neraugoties uz
manu
personisko
neieinteresētību,
Dievs turpināja darboties caur profesora
Leona Taivāna reliģiju vēstures lekcijām
Mūzikas akadēmijā. Vēl pēc gada es sāku
strādāt Valsts kamerorķestrī, kur regulāri
iestudējām vokāli instrumentālo kristīgās
baznīcas mūziku, kura stāsta par Jēzus
Kristus dzīvi. Skotu komponista Džona
Makmilana darba „Septiņi pēdējie vārdi”
iestudēšana mani rosināja atšķirt Bībeli
un sameklēt, kas tad ir šie septiņi Kristus
pēdējie vārdi, un kuros evaņģēlijos tie
ir atrodami. Kaut kas bija sakustējies.
Tagad to atceroties, šķiet, ka mūzika
tajā laikā bija veids, kā Dievs mani
uzrunāja, kā Viņš liecināja par Sevi
manā dzīvē. Mana interese pieauga ar
katru sakrālās mūzikas skaņdarbu, ko
iestudējām. 2007. gada pavasarī tā bija
18. gs. otrās puses austriešu komponista
Jozefa Haidna oratorija „Radīšana”, kurā
komponists ar solistiem, kori un orķestri
attēlo to, kā Dievs radīja pasauli, visu
kas tajā kustas un dzīvo, un kā Viņš
to visu noslēdza ar cilvēka radīšanu.
Pats Haidns laikabiedriem teica, ka šī
oratorija viņam pašam ir vismīļākais no
saviem daudzajiem skaņdarbiem. Rudenī
es atgriezos Mūzikas akadēmijā un
turpināju studijas. Notika tā, ka es cieši
sadraudzējos ar saviem kursabiedriem,
kuri jau bija kristieši. Vēl pēc kāda laika
es pievienojos viņiem lūgšanu rītos, kas
notika katru trešdienu. Tajā laikā manu
sirdi ļoti uzrunāja arī dziesminieces
Lienes Veitneres dziesmas. Tā bija mana
pirmā sastapšanās ar citādāku kristīgo
mūziku, ne klasisko. 2008. gada vasarā
bija manas kristības un iesvētības Jēzus
draudzē.
Noteikti arī citi dzīves notikumi,
piedzīvojumi un pārdzīvojumi mani
tuvināja Dievam. Taču mūzikai noteikti
manā atbildes ceļā Jēzus aicinājumam
bija liela nozīme.

Mūzika kristīgajā baznīcā tās ilgajā
pastāvēšanas laikā ir vadīta cauri
dažādām pārmaiņām, un tās notiek arī
šodien. Arī šodien tāpat kā iepriekšējos
gadsimtos tiek uzdots jautājums, kādai
būt kristīgās baznīcas mūzikai? Kādai
būt LELB mūzikai? Ko mēs sagaidām no
mūzikas savā draudzē? Šie ir jautājumi,

par kuriem domā un kurus uzdod, gan
draudžu mūzikas dzīves vadītāji, gan
visi, kas piedalās mūzikas kalpošanā un
mūzikas dzīvē draudzē. Neilgajā ceļā,
kuru es esmu nogājis Jēzus draudzē un
kalpojis kā mūziķis baznīcā, es esmu
nonācis pie pārdomām par dažiem
principiem, kuri man šķiet svarīgi, kad
domājam par mūziku draudzē un mūsu
baznīcā. Tie ir: kvalitāte neatkarīgi
no mūzikas veida, tradīciju un jaunā
līdzsvars, atvērtība jaunai pieredzei.
Uzsveru, ka tās ir manas personiskās
pārdomas.

Es uzskatu, ka mūzika baznīcā un
draudzē ir jāveido tāda, ka tā var
uzrunāt cilvēku sirdis, ka cilvēki var ar to
identificēties. Taču ir svarīgi, lai šī mūzika,
ja tā ir kā priekšnesums dievkalpojumā
vai citā pasākumā, neatkarīgi no tās
veida būtu kvalitatīva. Lai mūzikas
izteiksmībai un radītajam pacilājumam
pamatā būtu kvalitatīvs darbs. Dievu
mēs pagodinām un Viņam mēs kalpojam
ne tikai priekšnesuma laikā, bet arī tad,
kad rūpīgi strādājam un gatavojamies,
lai tas labi izdotos. Jebkurā kalpošanā
draudzē ir svarīgi, lai mēs tiektos pēc
savu kalpošanas dāvanu izkopšanas,
uzklausot attiecīgajā jomā par mums
pieredzējušāku
draudzes
brāļu
vai
māsu mīlestībā izteiktus ieteikumus un
viedokļus. Arī mūzikas jomā Dievs mūs
aicina izkopt tos talantus, kas mums ir
dāvināti. Tas attiecas, piemēram, gan uz
draudzes kora kalpošanu, kura dziedātājas
un dziedātāji ir aicināti diriģenta vadībā
kopt savu meistarību, gan arī slavēšanas
grupu mūziķu kalpošanu. Visbeidzot arī
uz draudzes mūzikas dzīvi kopumā, kuras
vadību ir, jāuztic pieredzi un attiecīgu
izglītību ieguvušiem mūziķiem. Taču es
uzskatu, ka līdzās draudzes mūzikas
dzīves vadītāju profesionalitātei tikpat
svarīga ir viņu spēja „sajust” draudzi un
uzklausīt tās un mācītāja viedokli. Mēs
visi atzīstam, ka ir izšķiroši, vai draudzes
garīgā vadība ir attiecīgi sagatavota
mācītāja rokās. Tāpat, manuprāt, ir ar
mūzikas dzīves vadību, kas nav atrauta
no garīgās vadības. Mūzikas dzīve garīgo
vadību papildina. Tāpēc ir svarīgi, lai arī
tā būtu prasmīgi veidota.

Kāpēc un kā mums būtu jāsaglabā
tradīcijas baznīcas mūzikā? Kāpēc un
kādu mums vajag jauno? Nav noslēpums,
ka cilvēku mūzikas uztvere mainās. Tas
tā ir gan ārpus baznīcas, gan arī baznīcā.
Statistikas
pētījumi
vismaz
Latvijā

nav veikti, bet ir skaidrs, ka lielāko
daļu jauniešu draudzēs ērģeļspēle un
tradicionālās dziesmas neuzrunā tik labi
kā slavēšanas mūzika. Tā ir patiesība,
ko nākas atzīt un ar ko nākas rēķināties
arī visiem tiem, kuriem klasiskā baznīcas
mūzika ir sirdij ļoti tuva un uzrunājoša.
Es dalījos savā pieredzē, cik liela nozīme
var būt mūzikai ceļā uz kristīgo ticību un
draudzi. Slavēšanas un jaunā kristīgā
mūzika noteikti ir veids, kā draudzes
mūsdienās var uzrunāt jauniešu sirdis.
Un Dievs patiešām caur šo mūziku
aicina un uzrunā. Bet vai varētu būt tā,
ka mums draudzē pietiktu tikai ar jauno
kristīgo mūziku un savas muzikālās
tradīcijas mēs atstātu pagātnei? Es
uzskatu, ka tā būtu ļoti liela kļūda un
liels zaudējums mums pašiem un mūsu
baznīcas identitātei. Slavēšanas mūzikas
lielais Dieva dotais spēks ir tās tiešajā,
siltajā
emocionālajā
valodā,
kādā
tā
izteic
kristīgās
ticības
vēsti.
Arī mani tas uzrunā, lai gan atzīšu,
ka diezgan bieži to piedzīvot traucē
nepietiekami kvalitatīvi latviskotie teksti,
kā arī grupas solistam ērtie, bet
vairumam cilvēku draudzē pat pēc
vairākām dziedāšanas reizēm neērtie
melodiskie gājieni. LELB noteikti vajag
izveidot slavēšanas mūzikas komisiju, kas
kvalitatīvi rediģētu dziesmu tulkojumus
un piegludinātu ritmu, un melodijas.
Dziesmu notis varētu darīt pieejamas
mūziķiem
LELB
interneta
mājas lapā. Mūsu baznīcas
tradīcijas klasiskajai mūzikai
ir jāturpinās, jo caur to Dievs
mūs vēlas vest dziļāk ticībā.
Ir jau tā, ka klasiskā mūzika
var
šķist
pārāk
nopietna
un nesaprotama. Taču ir svarīgi
saprast, ka mūsu ticības ceļā
emocionālam
priekam
un
gavilēm
ir
jābūt
līdzsvarā
ar
dziļākām,
nopietnām
pārdomām.
Mēs
esam
kā augļu koki, kas augot kuplo
virs zemes, lai krāšņi ziedētu
u n
nestu augļus, bet tajā pašā
laikā dzen saknes arvien dziļāk
augsnē, lai tiem nepietrūktu
valgmes sausā laikā.

ka arī caur šo mūziku Dievs var uz
mani runāt. Ir jau tā, ka man sirdij
vistuvākā ir klasiskā baznīcas mūzika,
bet es cenšos ar atvērtu sirdi un bez
aizspriedumiem klausīties arī slavēšanas
mūzikā. Droši vien daudziem brāļiem un
māsām Kristū, ko pazīstu, jauna pieredze
ir klasiskā baznīcas mūzika, ērģeļu un
instrumentālā mūzika, klasiskās kora
dziesmas. Mani līdz šim ir nodarbinājis
jautājums, kā klasiskās mūzikas jomas
pārstāvji varētu labāk palīdzēt mūzikas
klausītājiem iepazīt un uztvert klasisko
mūziku. Par to esmu domājis gan savā
darbavietā, gan arī kalpojot draudzē.
Nav vienas praktiskas atbildes uz šo
jautājumu. Taču tai tuvoties varētu
palīdzēt atziņa, ka Dievs ir ļāvis rasties,
veidoties un pastāvēt mūsu baznīcas
mūzikas tradīcijām, un es ticu, ka Viņš arī
šodien vēlas runāt uz mums ar šo mūziku,
vēlot mums katram iemantot atvērtu sirdi
jaunai Dieva svētības pieredzei mūzikā.
Rīgas Doma kantors Guntars Prānis
10. martā LELB baznīcmūzikas forumā
atgādināja, ka mums ir svarīgi saglabāt
meklētāja skatu baznīcas mūzikā un savā
kristīgās ticības ceļa ietvaros vispār. Mēs
kopā meklējam ceļu, kā ar mūziku baznīcā
no Dieva žēlastības labāk nest Dieva
svētību cilvēkiem, kā ar mūziku veidot
un stiprināt mūsu vienotību ar Jēzu. Lai
Dievs mūs vada kopīgajos meklējumos un
svētī ar jauniem atradumiem!

Kas mums katram ir jauna
pieredze mūzikā? Kā mēs varam
būt atvērti jaunai pieredzei?
Man tā noteikti bija iepazīšanās
ar slavēšanas mūziku pēc tam,
kad es ienācu draudzē. Atzīšos,
ka
sākumā
biju
skeptisks
pret to. Taču esmu sapratis,
Foto: Santa Savisko-Jēkabsone
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ATMODA
Ja runāju par atmodu savā dzīvē, tad
kā viens no spilgtākajiem notikumiem ir
minams gadījums pirms pāris gadiem Jēzus
draudzes vasaras nometnē, kas saistās
tieši ar mūziku. Tolaik jau diezgan daudzus
gadus biju aizvadījis, spēlējot bungas
savā grupā. Spēlēšanas sarežģītības ziņā
izaicinājums bija pietiekams, šad tad bija
kāds koncerts, piedalījāmies dažos nelielos
festivālos. Tas, starp citu, bija diezgan
jautri... Tomēr īstu piepildījumu neguvu,
gribējās kaut ko citādāk un vairāk, tikai
nezināju, tieši ko un kā.
Neilgi pēc laulībām un iepazīšanās
ar cilvēkiem no Jēzus draudzes, šad tad
piedalījos ar bungu spēlēšanu dažādos
draudzes pasākumos. Par slavēšanu no
savas puses to nevarētu saukt, jo tolaik
tikai piespēlēju bungas, kur nu kuro reizi
vajadzēja. Tomēr tas tā nepalika uz visiem
laikiem. 2010. gada vasaras nometnē
pieredzēju, ko nozīmē spēlēt kopā ar citiem,
pievēršot vairāk uzmanības otram nekā sev.
Izjutu, kā tas ir, kad man nav jārūpējas, lai
manis spēlētā bungu partija būtu pietiekami
sarežģīta, pamanāma un uzslavējama.
Izjutu, kā ir rūpēties par citiem mūziķiem,
lai labi izklausās tieši viņi uz manis spēlēto
bungu fona. Kur varu apklust, lai spoži
izgaismojas vijoles solo, kur ar nelielu
akcentu varu uzsvērt vokāla dziedātās
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zilbes, kur kopā ar basu palīdzēt turēt
stabilu dziesmas plūdumu. Kopš tās reizes
citādāk spēlēt nemaz negribas. Dažus
mēnešus pēc nometnes mana grupa beidza
pastāvēt. Tagad mana pamata muzikālā
darbība notiek, vadot Alfa kursa slavēšanas
grupu un spēlējot tur sitamos instrumentus.
Šī pieredze izmainīja manu attieksmi
pret Dieva slavēšanu mūzikā. Tā varēja
notikt jaunā kvalitātē. Savstarpējās rūpes
rada uzticēšanos, uzticēšanās atbrīvo, un
tad beidzot ir laiks koncentrēties uz Dievu
un patiešām slavēt. Man daudz nozīmē arī
kārtīga sagatavošanās pirms slavēšanas,
gan izmēģinot dziesmas, gan pārbaudot
tehniku un citus sīkumus. Kad ir izdarīts
“saprātīgi maksimālais”, tad arī, ja kas
nojuks, sirds būs mierīga. Tas atbrīvo no
liekiem uztraukumiem un rūpēm, ļaujot
vairāk laika veltīt tam, kā dēļ vispār ņemam
rokās instrumentus.
Jāatzīst, ka, lai gan spēlēju sitamos
instrumentus jau apmēram 10 gadus,
regulāri sāku trenēt spēles tehniku mājās tikai pēc tam, kad sāku darboties slavēšanā.
Līdz tam tikai reizi nedēļā piedalījos
mēģinājumos kopā ar grupu. Paradoksāli
ir tas, ka, lai spēlētu pie mums dzirdamo
slavēšanas mūziku, tehniskās mācēšanas
prasības ir zemākas nekā tam, ko tolaik
spēlēju kopā ar grupu. Acīmredzot man
beidzot pa īstam iepatikās spēlēt bungas,
jo tā kļuva par aizrautību, kur esmu gatavs
ieguldīt savu laiku arī nopietnā treniņā, ne
tikai izklaidē. Prasmes, tāpat kā savstarpējās
rūpes un kārtīga sagatavošanās, atbrīvo.
Tā ir kā glītrakstīšana, kas pati par sevi,
spriežot pēc meitas atsauksmēm, ir diezgan
garlaicīga nodarbe, tomēr ar glītiem
burtiem un ievingrinātu roku ir iespējams
daudz ātrāk un skaistāk rakstīt. Tas ir kā
vārdu krājums, kas nepieciešams, lai izteiktu
savas domas. Tāpat arī, spēlējot mūzikas
instrumentu, ir svarīgi maksimāli paplašināt
savu “vārdu krājumu”, lai būtu iespējams
izteikt to, ko Dievs liek sirdī. Gan jau
katram ir gadījies apstāties uz “āāā” vai
“ēēē”, meklējot īstos vārdus.
Domāju, ka līdzīga pieeja ir nepieciešama
darbam jebkura veida komandā, kur,
kalpojot citiem cilvēkiem, varam kalpot
arī viens otram ar kārtīgu sagatavošanos,
centību, kvalitatīvu darbu un savstarpējo
atbalstu. Darbojoties Alfa kursā, ir
neizsakāmi liels prieks to piedzīvot gan
mūziķu, gan visas komandas vidū. Īpašs
piedzīvojums ir Alfa kursa nedēļas nogale,
kur jau otro reizi pēc kārtas esmu saņēmis
daudz prieka, nopietnu stiprinājumu un
jaunas, vērtīgas atziņas. Atliek tikai
nobrīnīties par Dieva bezgalīgi lielo
mīlestību un to, kā Viņš izvēlas kalpot caur
katru no mums. Svarīgi sadzirdēt Viņa kluso

aicinājumu un nenobīties, bet uzticēties un
atsaukties tam. Patiesu siltumu sirdī radīja
kaut vai sagādāts krēsls, kur apsēsties,
lai gan ne pavisam neesmu tajos gados,
kad saņemt piedāvājumu apsēsties būtu
pašsaprotami. Šāda rūpīga attieksme dod
prieku darboties tik izcilā komandā, kā arī
iedrošina kļūt izpalīdzīgākam arī pašam.
Arī iepriekšējā (2009. gada) draudzes
nometne bija nopietns pagrieziena punkts
manā dzīvē, kad pieņēmu lēmumu tapt
kristītam un iesvētītam. Nevarētu teikt,
ka nometne kā tāda “liek” pieņemt kādus
lēmumus, tomēr tā ir vide, kas krasi atšķiras
no ikdienas. Ir tik daudz brīžu, kuros
parādās Dieva darbs, ka arī aizmigušajam
reiz jāmostas, tos ieraugot.
Par savas lielās personīgās atmodas
aizsākumu uzskatu brīdi, kad satiku Ievu.
Mūsu satikšanās bija Dieva atbildēta
lūgšana. Toreiz gan neviens no mums to
nenojauta. Ieva man daudz ko iemācīja par
ticību, uzticēšanos, kristietību, kristiešiem
un Dievu. Tāpat arī Ievas draugi, no kuriem
lielākā daļa tagad ir arī mani labākie
draugi. Man bija daudz neatbildētu
jautājumu, daudzi priekšstati bija jāapgāž,
līdz biju gatavs sākt Dievam uzticēties.
Šī, pati svarīgākā atmoda manā dzīvē,
joprojām turpinās. Tas ir izziņas, izmēģināšanas, pārbaudījumu, atbrīvošanas
un prieka pilns ceļš. Bez ģimenes un draugu atbalsta tas būtu daudz grūtāks. Bez
Dieva - neiespējams.
Dzīve ir aizraujoša. Noteikti ne viegla
un bezrūpīga, bet pilnīgi noteikti interesanta. Ir grūti atsaukties Dieva mestam
izaicinājumam, kas liek atstāt ierasto un
ērto vidi, toties rezultāts ir tā vērts. Arī pats
process bieži vien ir pārsteigumiem pilns,
daudzas svētības tiek dotas jau “pa ceļam”.
Kā piemēru varu minēt slavēšanu kopā ar
mūziķiem, kad prieks ir, gan kopā no sirds
spēlējot un dziedot, gan arī vēlāk uzzinot
par augļiem, ko šī slavēšana nesusi.
Iespējams, ka Dievs radījis miegu
ne tikai fiziskai atpūtai, bet arī, lai mēs
neaizmirstu, ka kādās savas dzīves jomās
esam aizmiguši. Var gadīties, ka Dieva
uzstādītais modinātājs zvana jau kuro
reizi, bet mēs tik spiežam atlikšanas pogu
un guļam tālāk. Tā noteikti ir ērtāk, tomēr, pārāk daudz
noguļot, galva
visu atlikušo
dienu ir “kā
spainis”.

Valts Mazurs

ZVANIĶIS Kārlis Pugovičs
Interesants ir stāsts par to, kā Kārlis
nokļuva mūsu baznīcas zvana tornī pāris
gadus atpakaļ. Pēc jauniešu vakariem
iecienīta izklaide bija doties uz baznīcas
torni (tagad Kārlis atzīst, ka ne vienmēr tas
tika saskaņots, par ko tagad sarkst ausis)
un tur pavērot pilsētu, papētīt pašu torni
vai vienkārši tur pabūt - skats uz pilsētu,
pustumsa, daudz interesantu kambaru,
kurus izpētīt - kas gan jauniešiem var
būt labāks? Tā arī viņam radās interese
un mīlestība uz šo vietu un tās noskaņu,
kas acīmredzot kādā brīdī tika ievērota,
jo kādam Kārļa draugam tika izteikts
aicinājums iesaistīties šajā kalpošanā.
Kārli uzrunāja viņa draugs, lūdzot aizvietot
reizēs, kad viņš pats nevarētu būt. Kārlis
stāsta, ka kādā saulainā pavasara rītā

mūsu draudzes pērminderis Roberts abus
uzveda tornī, parādīja kā, kad un cik ilgi ir
jāzvana zvans, un ar to arī iesākās šī
svētdienas rītu nodarbošanās.
Kārlis stāsta: „Tornis ir ļoti īpaša
vieta mūsu baznīcā, ne tikai tādēļ, ka no
tā paveras lieliska ainava, vienmēr tā pati,
taču vienmēr mainīga, ne tikai tāpēc, ka ir
vienkārši jauki vērot kā cilvēki svētdienas
rītā dodas uz baznīcu, ne tikai zvana un
visu citu interesanto lietu dēļ. Tornim
piemīt sava noskaņa, kuru gadu laikā esmu
iemīlējis, tāpēc, kad cilvēki man jautā, vai
nav grūti celties agri svētdienas rītā un kāpt
augšā tornī, vai ziemā nav auksti utt., es
īsti nezinu, kā atbildēt.” Kārlis atzīstas, ka
dažkārt ir grūtāk izkāpt ārā no gultas, un
pasakās saviem vecākiem, kas viņu bez
žēlastības ir modinājuši rīta agrumā. Ziemā
esot pat ļoti auksti atrasties tornī, sevišķi,
ja pūš vējš, bet tāpēc Kārlim vienmēr līdzi ir
viņa īpašā "kalna" tēja, kas ar viņu bijusi arī
aukstākos apstākļos. Tomēr Kārlis saka, ka
neviens no šiem apstākļiem nav pietiekams,
lai atmestu šo kalpošanu. Pašreiz šajā
kalpošanā darbojas Kārlis kopā ar draudzes
brāli Ojāru, kuru atrada mūsu draudzes
mācītājs un kurš Kārlim ir bijis milzīga
atslodze, jo pirms viņa aptuveni gadu Kārlis
zvanījis viens pats.
Sirsnīgs paldies Kārlim un Ojāram par
kalpošanu!

Es klausos loti dazadu muziku.

Alise Pīrāga

Nevarētu teikt, ka esmu tieši mūzikas eksperts. Mani tāpat aizrauj literatūra,
māksla vai zinātnes atklājumi. Bet mūzika ir patiešām kas īpašs.
Reizēm, klausoties kāda muzicēšanā, pieķeru sevi domājam – paskaties, ko cilvēki
paveikuši ar tām 7 notīm! Daudzi ir brīnījušies, pat dusmojušies uz Mani, bet Es
patiešām ar prieku apmeklēju visdažādākos muzikālos pasākumus. Nu kaut vai kāds
enerģisks rokkoncerts – vai esat tādā bijuši? Vai Dziesmu svētki, kur 10000 balsis te
izplūst krāsainā daudzbalsībā, te sastingst unisonā? Vai atkal - koncerts,
kur īpatnēja muzicēšana mijas ar kāda puiša ritmiski savirknētām vārdu rindām, un
viņš tajās ielicis savu dvēseli? Vai orķestris, kas savā muzicēšanā sasniedzis izcilību un
spēlē tā, ka šī mūzika, šķiet, sāk riņķot dzīslās – esat piedzīvojuši?
Es esmu ļoti laimīgs, kas tas viss ir, un cenšos būt klāt visur, kur vien ir mūzika, –
brīžos, kad tā rodas, un arī tad, kad tā tiek nodota tālāk citiem. Nepiedalos varbūt
vienīgi tur, kur Mani ļoti konkrēti palūdz aiziet, - sak’, netraucē,
mēs tagad radām, muzicējam, - paej malā!
Es arī paeju, nevienu piespiedu kārtā netraucēju ar Savu klātbūtni.
Reizēm Mani paaicina uz kādu kristīgās mūzikas konferenci vai diskusiju,
kā Es saprotu, - ar nodomu, lai izsakos par mūziku. Un Es piedalos. Ja Mani lūdz, Es
nāku. Bet samērā reti Esmu ievērojis, ka Man kaut ko patiešām jautā vai laiž pie vārda.
Tas laikam tāpēc, ka Esmu mūzikas jautājumā pārāk liberāls,
Es tādās reizēs nodomāju.
Grūti Man būtu jums kaut ko pateikt tieši par kristīgo mūziku, jo šis definējums ir
mulsinošs. Mēs nereti diskutējam par šo tēmu ar Manu Tēti (Viņš arī ir liels mūzikas
mīļotājs). Bet esam nākuši pie atziņas, ka mūziku šādi iedalīt Mēs nespējam.
Tētis vienmēr Man saka – Dēls, ja kāds ar muti saka, ka dzied Tev, tas vēl nenozīmē,
ka viņa sirds dzied Tev. Bet, ja kāds muzicē Tev no sirds, - Tu to uzreiz zināsi.
Tāpēc turpinu piedalīties visdažādākajos muzikālos pasākumos.
Tādos, kas Man patīk.

Tados, kas panem Manu sirdi!
K.

Anna Pīlāce,
draudzes mūziķe

Mūzika - tas ir viens no slavēšanas
veidiem. Var slavēt dažādi, arī mūsu
ikdiena ir kā Dieva slavēšana, ja mēs
ejam savu dzīvi kopā ar Jēzu. Ja mēs
slavējot - muzicējot to darām tiešām
no sirds, šajā slavēšanā ieliekot savu
pateicību vai lūgšanu Dievam, tad, es
domāju, tas spēj uzrunāt cilvēkus, kas
mūs klausās, līdz ar to tas ir efektīvs
Dieva Vārda pasludināšanas veids.

Maija Prēdele,
čelliste

Mūzika ir mīlestība, kas atsaucas
Vārda aicinājumam. Tāpat kā klusums,
tā ir auglīga un dziedinoša.

Aleksandrs
Jalaņeckis,

mūziķis, pedagogs

Mūzika var būt Dieva inspirēta. Pati
mūzika jau ir Dieva dāvana, valoda,
veidota skaņās. Dieva Vārdā minētas
kokles, cītaras, bazūnes, arī skanošs
varš, zvārguļi. Ir svarīgas sirdis, kurās
tā rodas, un svarīgas sirdis, kurās tā
atbalsojas.

Jāzeps Bikše,

datorspeciālists, draudzē
bazūnists

Mūzika ir stiprs psiholoģisks ierocis,
ar ko cilvēku sagatavot kādām
konkrētām emocijām. Būtu jāatceras,
ka pēc tam cilvēkam vajadzētu dot kaut
ko garīgu, piemēram, Dieva Vārdu,
lai cilvēks netiek vienkārši emocionāli
sakāpināts. Es uzskatu, ka Dievs strādā
caur visu stilu mūziku, jo kādreiz
baznīcās ir stereotips, ka Dievam patīk
konkrēta stila mūzika, piemēram,
slavēšanas mūzika.

Austra Ošleja,

draudzes kora diriģente

Viena no skaistākajām un brīnumainākajām Dieva dāvanām ir mūzika!
Tā ir unikāla valoda, kurā savstarpēji
var sarunāties visa cilvēce. Manuprāt,
mūzika ir viens no efektīvākajiem Dieva
Vārda vēsts nesējiem, jo mūzika pati
nespēj domāt, bet spēj sevī iemiesot
domu. Mūzika piešķir vārdam dzīvību,
kas raisa klausītājā emocijas un spēju
līdzpārdzīvot.
Intervēja: Ramona Vasiļjeva
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EJ UN DARI!

Dievkalpojumi
svētdienās plkst. 10
ceturtdienās plkst. 18
Lūgšanu stunda
svētdienās plkst. 9.15
trešdienās plkst. 18
Mācītājs Erberts Bikše pieņem
trešdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 16 līdz 17.30;
no plkst. 19.30 līdz 21
Draudzes kanceleja atvērta
otrdienās no plkst. 14 līdz 20
trešdienās no plkst. 10 līdz 15
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 18
piektdienās no plkst.10 līdz 15
svētdienās – pirms un pēc dievkalpojuma
tālr. 67224123

Seko savai draudzei ar
www.jezusdraudze.lv
draugiem.lv
twitter.com:@jezusdraudze
facebook.com

2011. GADA FEBRUĀRA IEŅĒMUMU
UN IZDEVUMU PĀRSKATS
Ieņēmumi, Ls:
Kolektes
Ziedojumi
Draudzes nodevas jeb ikgadējie ziedojumi
Mērķziedojumi (t.sk. Alfa k., Svētdienas sk., nometnei,
remontam u.c.)
Dzīvokļu izīrēšana un iznomātā zeme
Ziedojumi par kristībām, laulībām
Kopā
Izdevumi, Ls:
Algas (10 darbinieki)
Nodokļi		
Palīdzības pabalsti (5 cilvēkiem)
Izdevuma „Jēzus draudzes dzīve” izdošana
Saimniecības preces, ziedi, reliģiskie izdevumi
Vasaras nometnes vietas nomas avanss
Ugunsdzēšamo aparātu apkope, nomaiņa
Elektrība
Degviela
Siltums
Pasta pakalpojumi
Sakaru pakalpojumi
Atkritumu izvešana
Remonta materiāli
Ziedojums „Jaunatnei ar misiju”
Maināmie paklāji
Rīgas ūdens
„Venden” ūdens
Bankas pakalpojumi
Kancelejas preces
Kopā

1629
1093
1135
1160
40
110
5167

2088
1540
430
162
170
1050
66
111
80
1271
35
17
29
100
30
36
14
23
17
31
7300

SIRSNĪGI SVEICAM!
Biruta Čonka
Velta Krauja
Biruta Kalnciema
Milda Bikše
Māra Mazure
Laimdota Kalna
Andris Vilsons
Ārija Stalbova
Gunta Paidere
Juris Kalnciems
Albīns Darkevičs
Anda Priede
Aldis Krieviņš

90
88
83
82
80
80
65
55
55
55
55
45
40

KRISTĪTI
Markuss Kuzņecovs

DRAUDZEI
PIEVIENOJUŠIES
Antra Legzdiņa
Ilze Zabarovska

Redaktore: Līga Amata
Izdevuma sagatavošanā piedalījās: : Erberts Bikše, Vita Rudzīte, Lelde Kupce, Ramona Vasiļjeva, Iveta un Kārlis
Liepkauli - Radiņi, Alise Pīrāga, Valts Mazurs, Anda Miķelsone
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa

(05.04.)
(27.04.)
(06.04.)
(29.04.)
(22.04.)
(23.04.)
(03.04.)
(25.04.)
(28.04.)
(28.04.)
(29.04.)
(28.04.)
(16.04.)

Bibliotēka atvērta
ceturtdienās pirms dievkalpojuma
no 17.30 līdz 18,
svētdienās pēc dievkalpojuma
Jauniešu vakari piektdienās plkst. 19
Kora mēģinājumi
pirmdienās plkst. 19.30
ceturtdienās plkst. 19.30
Māmiņu grupu nodarbības
1. grupa mēneša trešajā sestdienā,
tālr. 29551294 (Edīte), 67377118 (Ilze)
2. grupa ik pēc 3 nedēļām pl. 9.30
tālr. 29877268, 67934721 (Anda)
Draudzes namā Dzirnavu ielā 118
Ārstu konsultācijas, (tālr. 67210185)
pirmdienās no plkst. 10 līdz 13
otrdienās no plkst. 10 līdz 13
ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17.
Acu ārsts pieņem pēc pieraksta.
Pierakstīties pa tālr. 67210185, 29372676
Diakonija (tālr. 67220084)
otrdien, trešdien, ceturtdien,
piektdien no plkst. 10 līdz 16
Drēbju kamera otrdienās,
ceturtdienās no plkst. 10 līdz 14,
ceturtdienās – informācija par iespēju saņemt
pārtikas produktus.
Veco ļaužu aprūpe (tālr. 67220084).
Katru piektdienu pansionātā ir svētbrīdis, katra
mēneša ceturtajā piektdienā – dievkalpojums.
Bērnu kristīgi izglītojošais centrs "JĒRIŅŠ"
(tālr. 67222698)

Konts ziedojumiem:

DNB konts: LV 94 RIKO 000 2013007985
Reģ. nr. 90000084191

Baznīcas adrese:
Elijas iela 18, Rīga LV-1050
Tālr. 67224123
e-pasts: info@jezusdraudze.lv
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