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Kungs,Tu zini visu, Tu saproti, ka Tu man esi mīļš

Jņ.21,17

Kristus Augšāmcelšanās
diena ir klāt!
Kungs, Jēzu Kristu,
Mēs esam samainījušies –
Man pieder Tava taisnība,
Bet Tev – man grēki.
Tu esi paņēmis sev to,
Kas pieder man,
Un dāvājis man to,
Kas pieder Tev.
Tu esi paņēmis to,
Kas nebija Tavs,
Un devis man to,
Kas nebija mans.
/ Mārtiņš Luters/
Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa
gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā
iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās,
zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet
kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums
bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu
taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda
ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.
Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas
bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti
būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā
/Rom.5:1-10/

Kad kusīs ledus sirds

Lieldienas allaž iezīmē ciklisko pavasara
uzvaru pār ziemu, dzīvības uzvaru pār
miršanu, dzīvīgā siltuma uzvaru pār mūžīgo
sasalumu. Tomēr šogad bija sajūta, ka ziema
nevēlas atlaist savu stindzinošo tvērienu.
Šķiet, ka aukstums un sniegs nevēlas padoties
mūžīgajam gadalaiku ritmam un dot vietu
pavasarim, siltumam un dzīvībai. Šogad ir
smagāk nekā citugad. Gavēņa laiks iesākās
ziemā, kad likās, daudziem ir grūti iziet no
mājas, pat svētdienās līdz baznīcai. Cilvēki
kļuvuši kūtrāki un ierāvušies, lai katrs pats
savā stūrītī skumtu par to, kā neiet. Kādi citi
kļuvuši negodīgāki, viens ir pret valsti, bet
bēdīgākais, ka arī pret citiem cilvēkiem,
saviem
partneriem
un
līdzcilvēkiem.
Finansiālās grūtības daudzos radījušas ziemīgi
nomācošu sajūtu. Dižķibele daudziem atņem
uzņēmību, dzīvesprieku un vēlmi pievērsties
labajam.
Tomēr ir arī pavisam citādas dzīves
situācijas un citādāki cilvēki, kuri tieši
grūtībās atplaukst un atrod patiesu cilvēcību,
draudzību un ierauga labestības gaismu un
piedzīvo mīlestības pavasari.
Bet mums vajadzētu turēties kopā. Ja nevar
citādāk, tad uzmeklēt vienam otru. Draugs
draugu nelaimē neatstāj. Līdzīgi kā gudrā
pasaku meistara Hansa Kristiana Andersena

pasakā Sniega karaliene, kur Gerda devās uzmeklēt
Kaju, kuru bija aizmānījusi Sniega karaliene, padarot
Kaja sirdi aukstu kā ledus. Meitene bija gatava
pārvarēt jebkādus šķēršļus un grūtības, lai tikai
atgrieztu savu Kaju. Viņas jūtas bija karstākas par
Kaja ledus sirdi. Pateicoties patiesai mīlestībai, kas
meklē un atdodas, notika neiespējamais, nāvīgais
saltums izkusa un brāļa mīlestība atdzima.
Vai tas ir iespējams arī realitātē un šodien? „Kam
velti laimību kāro tu, sirds? Met projām reiz cerības
tumšajā kapā: No saulainām lejām ir mirstīgais
šķirts, Tam jādzīvo asaru dūksnājā slapjā, …”, tā
rakstīja mūsu dzejnieks Veidenbaums. Brīžiem
realitāte rada biedējošus iespaidus dvēselē, kas
atņem spēju saskatīt labo un gaišo savas dzīves
situācijā. Bet varbūt viss nemaz nav tik drūmi?
Fjodors Dostojevskis savos nemirstīgajos darbos arī
risina šo jautājumu – vai iespējama patiesa mīlestība,
kas uzvar ļaunumu, saltumu un noziegumu? Un
Dostojevskis raksta, ka ir iespējama, tikai ne gluži tā,
kā pasakās. Ir jāpiedzīvo sāpes, lai spētu līdzdzīvot
otra sāpēm. Ir garīgi jāpieaug, lai atrastu risinājumus.
Arī Latvijā ir ļaudis, kuri neatstāj otru nelaimē vai
arī, kas iet, atrod un izglābj pagrimušos. Tas ir viens
no smagākajiem mīlestības darbiem, uz ko spējīgi
tikai nedaudzi.
Lieldienu vēsts ir tieši šāda: Jēzus Kristus uzmeklē
apmaldījušos, pagrimušos, noziegušos, atsalušos un
vājos, lai atveldzētu, darītu dzīvus, dotu piedošanu,
stiprinātu un vestu mājās. Viņš ir pats Dievs, kurš
nolika malā savu Valdnieka nepieejamību un
nošķirtību, lai noliektos pār tiem, kas mīt tumsībā un
nāves ēnā. Tas nav kaut kas mitoloģisks un tas
neaprobežojas ar skaistu poēziju par dzīves
skarbumu. Jēzus reāli cieta un reāli mira. Kam bija
vajadzīgas Viņa ciešanas, kam bija vajadzīga Viņa
mokpilnā nāve pie krusta atstumtībā? Ne jau Viņš tā
maksāja izpirkuma maksu velnam. Arī Dievs nav tik
asinskārīgs, ka vēlētos kāda, vēl vairāk, sava Dēla
nāvi, lai tādā ceļā taisnība tiktu pagodināta. Jēzus
Kristus ciešanas un nenovērtējamais upuris pie
krusta ir vajadzīgs mums. Viņš uzņemas mūsu
vainas, Viņš kļūst sliktais mūsu vietā, Viņš iestājas
par mums, Viņš ir ar mums kopā mūsu ciešanās un
zaudējumos. Kāpēc Viņš to dara? Lai mums būtu
reāla iespēja būt kopā ar Viņu. Lai mēs atgūtu to, kas
mums bija bērnu dienās, bet ko zaudējām, kaut

kad… varbūt tādēļ, lai mēs atkal izjustu to, ko sauc
par laimi. Būtībā Viņš to dara tādēļ, ka mums Viņa
acīs ir liela vērtība. Viņš ikvienu no mums mīl.
Lieldienu Gavēņa laikā mēs esam aicināti ievērot,
ka tas, kas mūs nospiež būtībā iespējams nav tik
daudz materiālie jautājumi, bet pavisam cita rakstura
lietas. Tās ir mūsu nesakārtotās attiecības. Varbūt
daudz kam pamatā ir mūsu nespēja kaut ko novest
līdz galam. Citreiz tie ir dvēseles ievainojumi, citu
pāri darījumi, kam grūti tikt pāri. Bet varbūt tie ir arī
mani grēki un tas, ko es esmu nodarījis citiem, kā lai
to labo?
Tādēļ Lieldienās ikvienam ticošajam, domātājam
un meklētājam, bet ne tikai viņiem, pieskaras Jēzus
no Nācaretes un uzrunā: Miers ar Tevi! Jo šie Viņa
vārdi mācekļiem nav kultūrvēsturisks mantojums vai

tradīcija katrām Lieldienām, bet caur tiem Viņš
atklāj būtību: Kristus ir Pestītājs. Viņš noņem
mūsu nastas, ko dzīve uzlikusi, paši esam
sakrājuši vai citi nodarījuši. Viņš mūs izvelk no
slazdiem, kuros esam iekrituši un sapinušies kā
zaķi vai irbes. Viņš mūs atbrīvo no saitēm, kas
neļauj brīvi uzelpot, skaidri saskatīt un pareizi
novērtēt vai patiesi izjust – sevi un pasauli
visapkārt. To Viņš izdara, ja vien mēs
atveramies un to visu nododam Viņa rīcībā,
uzticam Viņam.
Tad Lieldienas ikvienam Kristus sekotājam
kļūst par augšāmcelšanās dienu.
Līdz ar Kristu es esmu augšāmcēlies. Dzīvei,
kurā Viņš ir manī un es Viņā.
Dzintars Laugalis, mācītājs

Svētdienas skola – Kristus Vārds mazajām dvēselītēm!

Līdz ar garīgās atmodas vēsmu deviņdesmito
gadu sākumā daudzviet Latvijā draudzes varēja
lepoties ar draudzes locekļu pieplūdumu un
daudzskaitlīgām svētdienas skolām. Tai skaitā
arī Ikšķiles draudzē svētdienas skola pulcēja
kuplu skaitu bērnu un bija visnotaļ aktīva. Tā
var spriest pēc toreizējo skolotāju un draudzes
locekļu atmiņām. Tomēr līdzīgi kā citviet tāpat
arī Ikšķilē, pieaugot cilvēku rosībai un
aizņemtībai citās dzīves jomās, svētdienas
skolas aktivitātes pamazām izsīka.
Ikšķiles draudzes svētdienas skola tās
pašreizējā veidolā sāka veidoties pirms 6
gadiem. Pirmajā gadā sapulcējās apmēram 1015 bērnu liela grupa vecumā no 8-11 gadiem,

kas nākamos trīs gadus regulāri apmeklēja svētdienas
skolas nodarbības. Šajā laikā svētdienas skolas bērnu
aktivitātes varēja vairāk manīt draudzē, proti, bērni
piedalījās Ziemassvētku dievkalpojumos gan
uzvedumā, gan lasot lasījumu no Bībeles, bērnu
zīmējumu konkursa darbi bija izlikti baznīcā
apskatei. Lai bērniem lielākā vienaudžu pulkā būtu
interesantāk, sadraudzības ietvaros kopā ar Baldones
draudzi tika rīkoti Ziemas sporta svētki, Bībeles
radošo darbnīcu diena Baldonē, kā arī filmu vakaru
Ikšķilē. Pēdējo triju gadu laikā svētdienas skolu
apmeklē vidēji 7 bērni. Parasti īsi pirms Baznīcas
gada nozīmīgākajiem svētkiem - Ziemassvētkiem un
Lieldienām, kā arī pašā mācību gada sākumā
apmeklējums ievērojami aug, tomēr tas tik pat strauji

krītas pēc svētkiem.
Ierastais svētdienas skolas mācību gads ilgst no
Pļaujas svētku svētdienas (parasti oktobra
sākumā) līdz Ģimenes dienai (maija 2. svētdiena).
Svētdienas skolas nodarbības notiek jaunuzceltajā
draudzes mājās katru svētdienu dievkalpojuma
laikā, izņemot katra mēneša pēdējo svētdienu, kad
tiek noturēts īpašs dievkalpojums, kas ilguma ziņā
pielāgots ģimenēm ar bērniem, lai arī svētdienas
skolas bērni varētu piedalīties dievkalpojumā.
Svētdienas skolas materiālais nodrošinājums ir
ļoti labs, turklāt pēdējo gadu laikā ir ļoti
uzlabojies LELB Svētdienas skolas metodiskajā
kabinetā pieejamo materiālu apjoms un kvalitāte,
kā arī irizdoti ļoti labi jauni mācību materiāli
pirmsskolas bērniem, kuri tiek izmantoti arī mūsu
svētdienas skolas nodarbībās.
Vēl, vēlos izmantot izdevību un uzrunāt
draudzes locekļus, kas vēlētos piedalīties un
veidot mūsu draudzes svētdienas skolas dzīvi, ne
tikai kļūstot par skolotāju (kuri ir ļoti, ļoti
nepieciešami), bet izdomājot vai palīdzot
organizēt kādus interesantus pasākumus, vai

vienkārši ciemojoties un padaloties jūsu ticības
dzīves atziņās, liecinot par dzīvā Dieva Vārda
darbošanos jūsu dzīvē. Bērnu „āķīgajos” jautājumos,
bieži vien ir iespējams atpazīt savus ticības ceļa
sākuma jautājumus. Un ir tik labi, ja atbildes uz tiem
var saņemt jau bērnībā, tā atstājot mazāk iespēju
pasaules maldiem.
„... ka tu no mazām dienām zini Svētos Rakstus,
kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību
Kristū Jēzū.” 2.Timot.3:15
Nobeigumā es tomēr vēlētos mainīt uzsvaru un
atkāpties no iepriekšējā samērā sauso faktu
retrospektīvas un uzskaitījuma. Lai arī varētu šķist,
ka fakti ataino vairāk bēdīgu ainu, proti, mūsu
pulciņš ir pavisam neliels, tomēr es vēlos atgādināt,
ka svētdienas skolas galvenais mērķis ir palīdzēt
bērnam satvert Dieva atklāsmi un saskatīt Dieva
darbu pie viņa un pasaulē, vienalga vai svētdienas
skolu apmeklē 2 vai 22 bērni. Tā kā visai Baznīcai arī bērniem ir dots Kristus aicinājums būt par
mācekļiem, mūsu nelielais, bet visnotaļ priecīgais
pulciņš būs priecīgs uzņemt mūsu vidū jaunus
bērnus.
Anita Danneberga, vadītāja

Kalpot no sirds
Kalpot no sirds – to Ikšķiles
draudze vēlēja savam mācītājam Dzintaram Laugalim
2008. gada novembrī, kad sākās
viņa kalpošana Ikšķiles Sv.
Meinarda draudzē. Pa šo laiku
esam mūsu dvēseļu ganu
iepazinuši. Un tāds viņš arī ir,
kā redzams attēlā – sirsnīgs,
gudrs un ticībā degošu kvēlu
sirdi. Daudzi ir meklējuši un arī
atraduši
veldzējumu
savai
dvēselei sarunā ar mācītāju,
saņēmuši svētīgu padomu un
stiprinājumu
grūtā
brīdī.
Pateicoties mācītājam Laugaļa
kungam, draudzei ir atguvusi

Dzintars Laugalis
iekšējo līdzsvaru un vienotību. Paldies par to Mūsu Kungam! Novēlam ilgu un svētīgu kalpošanu
mūsu mācītājam!

Diakonijas kalpošana
brīnišķīgu zeķīšu – tik siltu dāvanu šajā aukstajā
ziemā.
Liels un sirsnīgs paldies Ikšķiles vidusskolai,
kuras audzēkņi katru gadu mums dāvina pašu
zīmētas kartiņas un vecāku sarūpētas saldumu
paciņas. Šis ziedojums dod iespēju iepriecināt
daudzus mūsu draudzes locekļus, kuriem tas ļoti
vajadzīgs.
Šajā grūtajā un nedrošības par savu rītdienu
pilnajā laikā mūsu draudzē izjūtam, ka cilvēki
kļūst aizvien žēlsirdīgāki un dāsnāki viens pret
otru – pagājušā gadā saņēmām daudz mīlestības
dāvanu. Arī Lieldienās rīkosim loteriju, tāpēc
lūdzam visus, kuriem ir iespēja, mūs atbalstīt.
Loterijā mēs iegūstam līdzekļus, ar ko varam
sniegt palīdzību mūsu aprūpējamiem.
Lūdzam cilvēkus nepalikt vienaldzīgiem –
varbūt tepat kaimiņu mājā vai dzīvoklī ir
vientuļš, slims cilvēks, kuram nepieciešama
palīdzība.
Vismīļākā, protams, ir ģimene, bet
dažiem mūsu aprūpējamiem tā ir tālu projām, un
palīdzība vajadzīga no kaimiņiem. Liels paldies
visiem, kuri atceras par vientuļnieku sev līdzās,
jo vientulība un slimība kā nelūgtas viešņas,
kuras var apmeklēt ikvienu. Mīlēsim viens otru
un būsim izpalīdzīgi!
„Tev būs mīlēt
savu tuvāko kā
sevi pašu” – tāpēc
centīsimies
mūsu Diakonijas
darbu arvien uzlabot.Visbeidzot,
aicināsim iesaistīties
draudzes
Diakonijas darbā
jaunus cilvēkus,
lai ikviena draudzes locekļa sirdī
dzimst līdzcietība.
Kalposim
visi
kopā!

„Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet
lielākā no tām ir mīlestība” (1.Kor.13:13).
Mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Tie
Svēto Rakstu vārdi. Un vēl: „Es esmu nācis pie jums
kā tāds, kas kalpo” (Lk.12:27).
Mūsu Baznīcas Diakonijas darbu ar Dieva svētību
sirsnībā un mīlestībā veic tās darbinieces: Janīna
Priede, Laura Avota, Zenta Štamere un Ināra Strode
– Bēta. Diakonijas uzmanības lokā ir apmēram 15
draudzes locekļi, kuriem nepieciešama gan garīgā,
gan materiālā aprūpe. Savu iespēju robežās
sagādājam dāvanas jubilejās un vārda dienās.
Pagājušā gadā 85 gadu jubilejā sveicām draudzes
locekli Lidiju Osi. Pie jubilāres sveicot viesojās arī
mūsu draudzes mācītājs Dzintars Laugalis. Ar lielu
interesi noklausījāmies Lidijas notikumiem bagāto
dzīves stāstu.
Apmeklējām arī mūsu aprūpējamos slimnīcā,
slimnieku priekam sagādājot dažādus kārumus.
Nepieciešamības gadījumā, pa Diakonijas līdzekļiem
varam nodrošināt arī medicīnisko palīdzību –
iegādāties medikamentus un apmaksāt ārsta vai
speciālista pakalpojumus. Slimnieku apciemojam arī
mājās, vajadzības gadījumā sagādājam pārtiku.
Esam klāt arī skumjos brīžos, pavadot mūsu
draudzes locekļus pēdējā gaitā.
Diakonijai nepieciešamo līdzekļu ieguvē ļoti daudz
palīdz mūsu draudze. Paldies visiem mīļajiem
cilvēkiem, kuri mūs atbalstīja. Ziemsvētku loterijas „Kurš grib būt liels, lai ir visu kalps” – tie ir Svēto
organizēšanā un sarūpēja dāvanas, saldumus un, Rakstu vārdi.
galvenais, pašu rokām darinātus rokdarbus. Sevišķi
liels paldies Ausmiņai, kura dāvāja 5 pārus
Ināra Strode – Bēta, diakonijas vadītāja

Par mūsu draudzes finanšu lietām

Laila Vītola, draudzes sekretāre
Ikvienas draudzē Latvijā lielākā ienākumu daļa
sastāv no ziedojumiem, ko saziedo paši draudzes
locekļi. Tā ir likumība no kristīgās draudzes
pirmsākumiem, par ko varam lasīt Apustuļu darbu
grāmatā un apustuļa Pāvila vēstulēs. Esam no sirds
pateicīgi par ikkatru ziedojumu, lielu vai mazu!
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne
smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs
mīl” (2.Kor 9:7)
Mūsu
draudzes
kasierīte
Ausma
ir
viskompetentākais cilvēks, kura izklāstītu mūsu
draudzes finansiālo pusi. Viņa arī palīdzēja apkopot
mūsu draudzes finansu pārskatu.
Mūsu
ienākumi
galvenokārt
nāk
no
dievkalpojumu kolektēm (tie ir ziedojumi
dievkalpojuma laikā), īpašiem ziedojumiem,
draudzes locekļu ikgadējiem ziedojumiem, kā arī
ziedojumiem par laulībām, Kristībām un Iesvētībām
jeb kazuālijām. Tā veidojas mūsu draudzes resursi,
ar ko spējam samaksāt par visām draudzes
vajadzībām, ko nav mazums.
Dievkalpojuma neatņemama sastāvdaļa ir kolekte.
Paldies dievkalpojuma dalībniekiem, ar kuru
palīdzību 2009.gadā kolektēs tika saziedoti 13127
Ls! Šajā ziņā esam īpaši pateicīgi tiem mūsu
draudzes locekļiem, kuri ziedojumu urnā iemet savu
desmito tiesu no ienākumiem.
Atbilstoši izveidotajai kārtībai Latvijas luterāņu
Baznīcā, katrs draudzes loceklis veic ikgadējo
maksājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs ikvienai mūsu
Baznīcas draudzei, arī mums. Tie ir draudzes
līdzekļi, ar ko varam vairāk vai mazāk rēķināties.

Mūsu draudzē šī ziedojuma lielums ir dažāds:
katrs strādājošais maksā 10 Ls/gadā, jaunieši,
kuri ir iesvētīti un kuri mācās, jaunās māmiņas
un pensionāri maksā 5 Ls/gadā. Saskaņā ar
mūsu Baznīcas Satversmi, šis ikgadējais
draudzes locekļa ziedojums ir viens no
rādītājiem, kas uzrāda vai draudzes loceklis
ieinteresēts savā dalībā draudzē.
Pirmais ir katra draudzes locekļa pienākums
ir piedalīšanās Svētajā Vakarēdienā vismaz reizi
gadā. Un, ja kāds trīs gadus pēc kārtas nav
nomaksājis ikgadējo draudzes locekļa
ziedojumu, tiek uzskatīts, ka viņš no draudzes
aizgājis, līdz brīdim, kad viņš atjauno savu
piederību. 2009.gadā šie ziedojumi sastādīja
2590Ls. Būtisku pienesumu draudzes budžetam
dod kazuālijas, kas pērn deva 2946 Ls.
Lielu pateicību esam parādā mūsu dāsnajiem
individuālajiem ziedotājiem. Pavisam šādi
saziedoti 5174 Ls!
Bez tam Ikšķiles ev.lut.draudze 2009.gadā
pārdeva tai piederošo zemi un ieguva 5400 Ls.
No šiem ienākumiem esam centušies segt
parādu par draudzes jaunās mājas celtniecību.
2009.gadā šie maksājumi summējās 29237
latos. Esam pateicīgi Dievam un Jums, ka esam
spējuši uzturēt mūsu draudzes darbību par spīti
visām krīzēm!
Kādi tad ir ceļi, pa kuriem naudai no
draudzes jāaiziet?
Pirmkārt, tās ir ikgadējās samaksas Baznīcas
vispārējām vajadzībām LELB Virsvaldē, kas
pērn sastādīja 1949Ls.
Lielākie izdevumi saistījās ar baznīcas un
draudzes nama uzturēšanu – kopā 16536 Ls. Tās
ir pavisam prozaiskas lietas: apkure, elektrība,
ūdens un kanalizācija, sakaru pakalpojumi.
Mūsu draudzes mācītāja darba samaksai esam
izlietojuši 6565 LS. Dažādos nodokļos un
aizdevuma procentos nomaksāts 2902 LS, bet
atbalstam un dažāda veida palīdzībā draudzes
locekļi saņēmuši 4520 LS.
Visu mūsu draudzes izdevumu 2009.gadā
kopējā summa bija 32696 LS, bet draudzes
kontā uz 2010.gadu bija 8559 Ls.

Zvanu ansamblis „Slokas zvani” Ikšķiles
baznīcā (06.12.2009).

Aicinām jauniešus dziedāt
kopā ar mums!
Ikšķiles baznīcā 2010.gada 3.februārī
pirmo reizi ieskanējās jauniešu kora
balsis. Notika pirmais mēģinājums
diriģentes Lienes Kārkliņas pavadībā.
Iedvesmu par savas draudzes jauniešu
kori
ierosināja
mācītājs
Dzintars
Laugalis, iedvesmojies pēc Drēbakas
gospeļu kora no Norvēģijas koncerta
pagājušā gada decembrī. Norvēģu
priekšnesums bija ļoti saviļņojošs
pārdzīvojums daudziem.
Draudzes jauniešu koris dzied garīgas
dziesmas, kas ir aizraujošas un
interesantas jauniešiem, kas nav tik
akadēmiskas,
kā
parastos
koros.
Amplitūda dziesmām būs samērā plaša,
sākot no gospeļiem, Tezē kustības
kompozīcijām, līdz korāļiem vai pat
psalmiem.
Katrā gadījumā mēģinājumos un
nākotnē arī koncertos pavadītais laiks
būspilns ar pozitīvām emocijām,
galvenais, lai ir iekšējs prieks dziedāt un

būt kopā ar draugiem, un iepazīt
dziedāšanas pasauli.
Dziedot draudzes korī iespējams
arī iepazīt īpašu pasauli, kas atveras
dzīvās un pozitīvās attiecībās ar
Dievu, dziedot Viņam.
Daudzi draudzes jaunieši noteikti
jau ir saņēmuši telefona zvanu ar
aicinājumu nākt uz mēģinājumu.
Vēl joprojām esiet aicināti, pilnīgi
jebkuras balss īpašnieki!
Pieteikties var pie diriģentes
Lienes Kārkliņas, draudzes mācītāja
Dzintara Laugaļa vai draudzes
priekšnieces Spodras Zirnes, vai pie
jebkura cita draudzes darbinieka.
Mēģinājumi notiek katru trešdienu
pl.19:00 baznīcā vai draudzes mājā,
pēc apstākļiem.
Kontakti: 65030328
(baznīcā),
26533041 (mācītājs)

Mūsu draudzes koris
Šodien, kad ik
baznīcā skan mūzika,
kad dzied draudze,
mēs droši vien pat
nedomājam – vai tas
tā bijis vienmēr ?
Uzdrošinos apgalvot,
ka
jau
pirmajās
draudzēs
dziesma
ienāca kopā ar vārdu
vai tūlīt pat pēc
vārda. Un joprojām
dziesma,
baznīcas
dzīvē tas ir korālis,
iet kopā ar Dieva
vārdu, to papildina,
izgaismo, bagātina,
liek
emocionāli
ievibrēt
dvēseles
stīgām.
Jo, kā lasām Psalmu grāmatā, “ar savām
dziesmām es Viņam gribu pateikties.”
(Ps.28:7)
Dziesma ir cilvēka ticības un
mīlestības
brīnišķīga
izpausme.
Mūsu baznīcas dzīvē viens no dziesmas
augstās misijas nesējiem ir draudzes
koris. Latvijā draudžu koriem ir senas
tradīcijas un redzama vieta sabiedriskajā
dzīvē. Piemēram, 1938.gadā notikušajos
IX Dziesmu svētkos, draudžu kori
veidojuši nozīmīgu dalībnieku daļu. Arī
ikšķilnieki it kā sekojuši mūsu baznīcas
patriarha Mārtiņa Lutera novēlējumam: “
Es labprāt redzētu, ka visas mākslas, jo
īpaši mūzika, kalpotu Dievam, kas to ir
radījis un mums devis.”

Mūsu koris darbību
sācis
kopā
ar
atjaunoto draudzi 90.
gadu sākumā. Kora
vadība visu laiku
bijusi
lieliska
diriģenta,
Jāzepa
Vītola
Mūzikas
Akadēmijas
profesora,
īstena
ikšķilnieka
Jura
Kļaviņa rokās.
Koris
piedalās
dievkalpojumos,
visos
nozīmīgos
Baznīcas
svētkos.
Gan no Eiropas, gan
Latvijas komponistu
mūzikas bagātā klāsta
diriģents ik reizi atrod

dziesmas, kas ielīksmo gan dziedātāju, gan
klausītāju sirdis.
Bet savā draudzīgajā pulciņā koris labprāt
uzņemtu jaunas balsis, īpaši vīru grupā.
Draudzes koris piedalīsies un
dziedās Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojumā.
Mums dāvāta īpaša
priekšrocība mūzikā slavēt Dieva vārdu !
Bet Imanta Ziedoņa vārdiem sakot,
“Gods Dievam augstībā, un cilvēkiem – labs
prāts !
Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā,
un tālāk – latviski – jau nākamajā kārtā.”
Jānis Rijnieks

Draudzes kontaktinformācija

Kas, kur un kad?

Draudzes mājas lapa:
www.Ikskilesdraudze.com;
e-pasts: ikskilesdraudze@inbox.lv
Mūsu adrese: Svētā Meinarda baznīca,
Kalēju ielā 1, Ikšķilē, tālr. 65030328
Draudzes nams: Kalēju ielā 3, Ikšķilē,
Draudzes mācītājs: Dzintars Laugalis,
mob. 26533041;
dzintarslaugalis@gmail.com
Draudzes priekšniece: Spodra Zirne,
mob. 26533029
Diakonijas darba vadītāja: Ināra StrodeBēta, tel. 65036738

Dievkalpojumi
Svētdienās 10.00 ar Svēto Vakarēdienu
Ceturtdienās 19.00 Dieva Vārda dievkalpojumi
Mācītāja pieņemšanas
Otrdienās 17.00 – 19.00
Ceturtdienās 17.00 – 18.30
Svētdienās pēc dievkalpojuma ~ 12.00 – 13.00
Lūgšanas
Trešdienās 17.00 – 18.00
Svētdienas skola
Svētdienās dievkalpojumu laikā no 10.00
Darbosies līdz Ģimenes dienai, 9.maijam
Jauniešu kora mēģinājumi
Trešdienās 19.00 baznīcā

Par mūsu draudzi
Ikšķiles draudzē ir 463 draudzes
reģistrēto locekļu. Tas ir par 30 draudzes
locekļiem vairāk, nekā iepriekšējā gadā.
2009.gadā iesvētīti, t.i., caur apmācībām
draudzē uzņemti ir 28 draudzes locekļi.
Kristības sakramentu ir saņēmuši 37
bērni un 15 pieaugušie. Salaulāti ir 9 pāri.
Viens pāris ir saņēmis laulību iesvēti.
Draudzi vada mācītājs Dzintars Laugalis,
kurš šeit kalpo kopš 2008.gada
novembra, bet draudzes priekšniece ir
Spodra Zirne.
Draudzes praktisko dzīvi palīdz vadīt
draudzes valde, kur bez mācītāja un
priekšnieces ir vēl arī kasiere, sekretāre
un diakonijas vadītāja. Tomēr svarīgākos
lēmumus draudzes dzīvē pieņem
draudzes padome, kurā ir 11 locekļi.
Draudzes revidenti rūpējas, lai viss
praktiskais darbs tiek paveikts ar
atbilstošu rūpību un atbilstoši prasībām
Baznīcā un valstī. Draudzes mācītājam
kalpošanā palīdz un līdzdarbojas
evaņģēlists Vilnis Cīrulis, kurš kalpo
kopš šī gada augusta. Draudzes muzikālo
dzīvi vada ērģelniece Viktorija Ivanova.

Klusajā nedēļā un Lieldienās
aicinām uz Dievkalpojumiem:
Pūpolu (Palmu) svētdienā, 28.martā,
10.00,
dievkalpojums ģimenēm ar bērniem
Zaļajā ceturtdienā, 1.aprīlī, 19.00,
Svētā Vakarēdiena iestādīšanas
dievkalpojums
ar Sv.Vakarēdienu
Lielajā Piektdienā, 2.aprīlī, 10.00,
Kristus Ciešanu dievkalpojums
ar Sv.Vakarēdienu, bez ērģeļu pavadījuma
Klusajā Sestdienā, 3.aprīlī, 22.00, Nakts
dievkalpojums (Vigilija)
ar Kristību solījuma atjaunošanu
Lieldienās, 4.aprīlī, 10.00,
Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums
Baltajā svētdienā, 11.aprīlī, 10.00

Pētera patiesības stunda
meditācija
Mīļais brāli un māsa Kristū!
Piedāvājam Tev vienu īpašu, bet uzticamu garīgu disciplīnu – meditāciju. Tas ir viens personisks un labs
veids, kā iet dziļumā. Šajā laikmetā, kad kā lāsts ir seklums un vientulība, ir vērtīgi veltīt laiku, lai
bagātinātos garīgi un padziļinātu savu ticību. Tas dod īpašu apzināšanos, ka es neesmu vientuļš, Viņš ir kopā
ar mani, vai, pareizāk sakot, es esmu Viņa tuvumā.
Šī meditācija ir sagatavota, lai būtu iespējams pamēģināt, ko tas nozīmē. Tā ir veidota vadoties no mūsu
Baznīcas Arhibīskapa Jāņa Vanaga grāmatas „Par kristīgās dzīves principiem” (Jumava, 2008). Jūs varat
droši iet arī savu ceļu, pieturoties pie šiem posmiem. Galvenais, atrodiet savu telpu savā dvēselē, kur varat
kontaktēties ar Dievu, kuru jūsu dvēsele pazīst.
Sagatavošanās:
Apgaismojums telpā nav spožs. Ikonas vai krusta,
krucifiksa priekšā iededzam sveci. Klusums vai
skaņas pieklusinātas. Paņemam Bībeli. Nometamies
uz ceļiem krusta vai krustāsistā Jēzus Kristus tēla
priekšā, vai ikonas priekšā. (Ja ir fiziski grūti vai
sāpīgi būt uz ceļiem, tad iespējams apsēsties.)
Ievelkam pilnas krūtis ar gaisu un izpūšam to.
Nomierinām, apstādinām savas domas. Pievēršamies
Dievam. Viņa priekšā ir miers un labums.
Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā! +Āmen.
Lasījums:
Bet Jēzum sekoja Sīmanis Pēteris un vēl viens
māceklis. Šis māceklis augstajam priesterim bija
pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera
pilī. Bet Pēteris palika ārpusē pie durvīm stāvot. Tad
otrs māceklis, kas augstajam priesterim bija
pazīstams, iznāca ārā, runāja ar durvju sargu un
ieveda Pēteri iekšā.
Tad kalpone, kas sargāja durvis, saka Pēterim: "Vai
arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem?" Bet viņš
saka: "Nepiederu."
Tur stāvēja kalpi un sulaiņi, kas no oglēm bija
sakūruši uguni un sildījās, jo bija auksts; bet arī
Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās.
Bet Sīmanis Pēteris stāvēja un sildījās. Tie viņam
sacīja: "Vai arī tu nepiederi pie Viņa mācekļiem?"
Bet viņš liedzās un sacīja: "Nē."
Viens no augstā priestera kalpiem, radinieks tam,
kam Pēteris bija nocirtis ausi, vēl saka: "Vai es tevi
neredzēju pie Viņa dārzā?" Tad Pēteris atkal
liedzās; un tūdaļ gailis dziedāja.
Jāņa ev. 18:15-18, 25-27

Iztēle
Es stādos priekšā nakti uz Lielo Piektdienu.
Trauksmainums. Tikko Jēzus mācekļi izklīduši, jo
Mācītājs ir sagūstīts un aizvests. Pēteris ar Jāni
dodas karavīru un Tempļa kalpotāju pūlim līdzi, kas
ieved Jēzu augstā priestera pilī, kas atrodas Tempļa
tuvumā. Mazās Jeruzalemes ieliņas ir ļaužu pilnas,
neskatoties, ka ir vēla nakts, jo Lieldienas tūlīt klāt.
Auksta nakts. Cilvēki sildās pie ugunskuriem, kas
apspīd viņu sejas nedaudz spocīgi. Pēterim ir bailīgi,
tomēr viņš seko sava Skolotāja gūstītājiem.
Kalpone uzdod pirmo jautājumu par Pētera
piederību Jēzus mācekļiem, vai tikai viņš arī nav
kopā bijis ar to cilvēku Jēzu Nācarieti, ka tā vēlas
tikt iekšā augstā priestera pilī? Pēteris liedzas.
Ienākot augstā priestera pils pagalmā Pēteris
pievienojas kalpotāju pulciņam, kuri sildās pie
ugunskura. Droši vien Pētera izbiedētais un
izspūrušais izskats mudina aizdomas, kādēļ kalpotāji
viņam jautā, ka tik viņš arī nav no šī Nācarieša
kompānijas? Pēteris liedzas otro reizi.
Te kāds no kalpotājiem ieskatās Pētera sejā un
saskata kaut ko pazīstamu, vai tikai viņš nav tas pats
cilvēks, kurš manam radiniekam nocirta ausi? Ja
Nācarietis nebūtu brīnumainā veidā to dziedinājis,
iespējams būtu arī kāds nogalinātais. Bet Pēteris
turpina izlikties nepiederošs Nācarieša sekotājiem un
ļoti liedzas, ka nepazīst ne Nācarieti, ne viņa
mācekļus. Te negaidīti iedziedas gailis, kas iztrūcina
Pēteri un atgādina par Skolotāja vārdiem, ka pirms
rītausmas Pēteris trīskārt būs to aizliedzis. Pēteris ir
satriekts un noskumis par savu nodevību, ko tikai
tagad viņš apzinās pilnībā.

Apcere
Šī ir pati traģiskākā nakts Jēzus mācekļu mūžā.
Droši vien viņi visu savu turpmāko mūžu to
atcerēsies, diemžēl ar skumjām un nožēlu. Viņi
gulēja, kamēr Skolotājs lūdza, traģiskās un
liktenīgās nojautas mākts. Viņi ļoti izbijās, kad
pēkšņi Ģetzemanes dārzs bija pilns ar cilvēkiem ar
lāpām un ieročiem. Vieni bēga no gūstītājiem, citi
mēģināja steigā aizstāvēties. Pēteris, kuram
vienīgajam bija zobens, steidzās aizstāvēt savu
skolotāju un cirta kādam cilvēkam, kurš tuvojās
Skolotājam, lai to arestētu.
Kādēļ Jānis ar Pēteri dodas līdzi pūlim, kas aizved
Skolotāju? – Ziņkāre? Vēlēšanās būt Viņam pēc
iespējas tuvāk. Bet varbūt Pēteris gribēja kaut kā
mēģināt Skolotāju atbrīvot? Slepus iekļūt augstā
priestera pilī un tad rīkoties pēc apstākļiem.
Kalponei, kas sargāja durvis Pēteris, iespējams,
nevērīgi atbild, lai novērstu tās aizdomas un
nesaceltu lieku kņadu. Pēterim pat neienāk prātā, ka
tas varētu attiekties uz Skolotāja vārdiem, ka vēl
pirms gailis būs dziedājis viņš to trīskārt būs
aizliedzis.
Pils pagalmā Pēteri sagaida vēl viens pārbaudījums.
Šeit viņš jūtas sabijies, jo nevēlas tikt arestēts. Viņš
liedzas, ka pieder Nācarieša kompānijai.
Bet Malha, priestera kalpa, radinieka priekšā Pēteris
tiešām sabijās un liedzās, lai tikai beigtos šī
izprašņāšana. Viņam vairs nav tās drosmes un
apņēmības, kas bija ienākot pilī. Viņš ir viens pret
visiem pārējiem.
Te dzied gailis. Tas skan kaut kā sāpīgi un apsūdzoši.
Tas liek Pēterim atcerēties Skolotāja vārdus par to,
ka pirms gailis dziedās viņš trīskārt aizliegs savu
Skolotāju. Toreiz tas Pēterim likās kaut kas
neiespējams, droši vien Skolotājs atkal kaut ko
gudru un simbolisku vēlējās pateikt. Tagad šie vārdi
skaudri skar Pētera sirdi. Viņš ir nodevis savu
Skolotāju, kuram viņš patiesi ticēja! Viņam no sirds
žēl savas mazdūšības!
Kā tas attiecas uz mani un manu dzīvi? Ko saka
mana sirds? Iztēlojos, ka es esmu Pēteris, kurš
apņēmīgi seko savam Skolotājam un Viņa
nekaunīgajiem gūstītājiem. – Ko es darītu Pētera
vietā? Droši vien rīkotos gudrāk. Bet varbūt nemaz
nedotos līdzi uz augstā priestera pili. Kur uz katra
stūra uzglūn bīstamība?
Ja man ir līdzīga vēlēšanās kā Pēterim, būt pēc
iespējas tuvāk savam Skolotājam, tad es dodos pilī,
kur katrā brīdī var mani atpazīt, saņemt ciet un
varbūt pat sist.

visapkārt neticīgie un bezkaunīgie grūti apliecināt
Kristu. Citreiz vieglāk vienkārši iekļauties grupā vai
pūlī, lai nevērstu uzmanību uz sevi.
Gailis atgādina par padarīto grēku. Droši vien arī es
atpazīstu tās sajūtas, kad atskārstu, ka esmu grēkojis.
Esmu nodevis mīļo Skolotāju un Viņa mīlestību! Vai
tur ko var līdzēt? Esmu satriekts vai ir satriekta
mana pašpaļāvība, ka es pats varētu būt un pastāvēt.
Tiešām, bez Dieva spēcinošās klātesamības es
nespēju būt uzticams krīzes brīdī. Šī doma mani ved
atpakaļ pie saiknes ar Dievu, pie piedošanas un
augšāmcelšanās.
Saruna
Runā, Kungs, Tavs kalps klausās!
Tik grūti ir pieņemt, ka Tu ciet! Ciešanām pretojas
mana sirds. Kā lai tās novērš? Pasaule taču būtu
labāka bez ciešanām.
Vai tas ir ceļš uz glābšanu? Kāpēc tik grūti?
Arī man ir jāiet caur adatas aci. Nekādi meli,
izlikšanās nepalīdz.
Vai tā ir mana mācību stunda – patiesība, ka esmu
nodevis Tevi?
Jā, esmu nodevis Tevi.
Vai Tu arī cieti par mani? Man ir sāpīgi to atzīt!
Vai es varu kā Tev atkal tuvoties? Rādi man, lūdzu,
tālāko ceļu!
Vai iestāsies rīts? Vai cerība būs? Vai Tavi vārdi
piepildīsies?
Es gaidīšu.
Lūgšana
Tumsā un trauksmē es esmu pazaudējis Tevi. Es
cerēju būt līdzās Tev, bet netiku līdz Tavam
tuvumam, kas dotu spēku. Es tomēr gāju, es liedzos.
Es gribēju Tevi glābt, bet nespēju… Man pietrūka
drosmes; es biju mazdūšīgs; aizliedzu Tevi, mans
Kungs! Es gribēju notvert kaut Tavu skatienu starp
sargu mugurām un kalpu vaibstiem pamanīt Tavu
seju. Kur Tu esi, mans Kungs?! Nakts Tevi slēpj.
Tavs ceļš ir neaizsniedzams. Mani spēki nav
pietiekami, lai būtu Tev līdzās un balstītu Tevi, Tavā
liktenī un Viņa noliktajā ceļā.
Māci man atzīt savu vājumu, lai Tavs spēks ieplūstu
manī!
Piedod, ka esmu Tevi nodevis, lai varu Tevi
apliecināt!
Neatstāj mani, kā esmu Tevi atstājis! Tad es būšu
Tev līdzās, jo Tu esi manī.
Radi manī jaunu sirdi, lai mana dvēsele gavilēdama
teic Tavu slavu!
Mūsu Tēvs Debesīs …
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs,

Ieskats draudzes dzīves notikumos 2009.-2010.gadā
25.01. Uzstājās Salaspils koris „Lôja”,diriģents Ģirts Gailītis, koncertmeistare: Kristīne
Zolotorenko, ērģeles: Kārlis Kunrāds, vijole: Viktorija Ivanova.
1.02. Gleznu izstāde: sv.Terēze no Lizjē.
30.01. Rīgas Arhidiecēzes Kapitula sēde draudzes mājā.
13.02. LELB Virsvaldes nozaru vadītāju sēde draudzes mājā.
26.02. Veikala „Stūris” iesvētīšana.
22.03. Vidzemes kamerorķestra koncerts. Diriģents: Andris Veismanis, solisti: Evija
Martinsone, Baiba Berķe.
27.03. Tīnūžu pamatskolai 15 gadi. Pateicības ekumēnisks svētbrīdis mūsu baznīcā.
19.04. Uzstājās Ogres bērnu un jauniešu stīgu ansamblis.
25.04. Kora „Jubilate” koncerts veltīts diriģentam Jurim Kļaviņam 65 gadu jubilejā
Diriģents: Juris Kļaviņš. Solisti: Gunta Cēse, Jānis Kursevs.
26.04. Uzstājās Ikšķiles jauniešu koris „Soare”. Diriģents: Liene Kārkliņa
10.05. Ģimenes diena. Liepājas ceļojošā leļļu teātra „Maska”, izrāde „Dievs un es-mēs esam
draugi”.
01.06. Laimas Pujātes gleznu izstāde.
21.06. Dārza svētki baznīcas dārzā. Piedalās draudzes locekļi un „Puķuzirnis”
18.10. Uzstājās Rīgas Doma baznīcas draudzes koris.
24.10. Uzstājās Jēzus baznīcas draudzes jauniešu koris un Drēbekas Gospeļkoris no
Norvēģijas.
25.10. Romāna Rudzīša gleznu izstāde „Rudens”.
26.10. Lapu grābšanas talka.
16.11. Atbalsta akcija – apģērbu vākšana Madlienas pansionāta iemītniekiem.
16.11. Lapu grābšanas talka pie baznīcas un draudzes mājas dārzā.
04.12.Uzstājās Ikšķiles jauniešu koris „Soare”, Tautas mākslas klubs „Lietuva”,
Tukuma pils.kultūras nama sieviešu koris „Noktirne”.
06.12. Dievkalpojumā uzstājās zvanu ansamblis „Slokas zvani”.
04.12. Uzstājās Ikšķiles jauniešu koris „Soare”
17.12. Uzstājās kokļu un arfas ansamblis no Rīgas.
20.12. Uzstājās Ikšķiles novada jauktais koris „Ikšķile”.
27.12. Uzstājās Ikšķiles sieviešu vokālais ansamblis „Nona”.
31.12. Gadu mijas Dievkalpojums6.janvāris Zvaigznes dienas svētbrīdis Ikšķiles
vidusskolai baznīcā
10.01.Salaspils jauktais koris „Lōja”, diriģents Ģirts Gailītis
28.02.Ģimenes dievkalpojumā dzied Lielvārdes vokālā grupa „MIK 8”, B.Kleperes
vadībā un Lielvārdes Muzikas skolas audzēkņi, A.Klepera un M.Kravčenko vadībā.
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