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Ielūkojies 
Pāvila draudzē

Reizēm gribētos būt kāda no to cilvēku vietā, kas sastapa Jēzu toreiz Bībelē. Šķiet, ka tad būtu 
tik viegli ticēt, viegli sekot, viegli būt par kristieti. Jā, būtu viegli saņemties un mainīt sevi. 
Būtu vieglāk dzīvot bez grēka ikdienā utt. Bet es atklāju, ka toreiz bija ļoti daudz cilvēku, kas 
sastapās ar Jēzu, un tomēr viņu dzīves nemainījās, viņu ticība nemainījās. Jā, bija tādi, kas pat 
pagrieza Jēzum muguru un aizgāja prom. Cik tad vēl bija to, kas vienkārši pagāja garām?! 
 Reiz domāju, cik cilvēku paiet garām mūsu baznīcai? Un savā ziņā, viņi paiet garām 
iespējai sastapt Dievu, to pat neapjaušot. Jeb varbūt nevis neapjaušot, bet domājot, ka jau 
pazīst Dievu, vai domājot, ka viņiem nevajag “to baznīcu”. Jā, cik tuvu var būt, un tomēr tik tālu. 
Un nereti jau ir tik grūti ieiet baznīcā. Droši vien, tikpat grūti, kā reiz bija apstāties un apsēsties 
pie Jēzus kājām, lai klausītos viņā. 
 Tādēļ es priecājos, ka mums ir misijas nedēļa. Un īpaši priecājos, ka mūsu misijas nedēļa 
iziet ārpus baznīcas sienām. Ir tik labi, ka varam ne tikai gaidīt cilvēkus nākam baznīcā, bet 
varam spert soli pretī tiem, ko esam aicināti meklēt un mīlēt. Mūsu uzdevusm ir liecināt un 
sludināt. Var sludināt un liecnāt PAR mīlestību. Taču tikai liecināšana un sludināšana AR mīlestī-
bu ir tā, kas ļauj mums iet pretī tiem, kam sludinām. Ir tik labi, ka varam pastiept savu roku, lai 
palīdzētu.
 Un šajā misijas nedēļā, mēs kā draudze, dalāmies ar savām liecībām, un tas ir tik labi. Jo 
mums katram ir ko dalīt no tās pieredzes, mīlestības un gaismas, ko Dievs mums ir devis. Sveci      
iededzis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, lai gaisma spīd visiem. (mt.5) Priecājos, ka arī 
šajā gadā mēs kā draudze varam savu gaismu nepaturēt “pūrā”, bet nest ārā lai, tā spīd visiem!

Ģirts Prāmnieks
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                                          Draudzes locekles 

                                    Līvijas Putānes
                                       precīzā Šveice

Vai bija viegli piekrist doties uz misiju Šveicē?
 Iesākumā, kad mācītājs Ģirts teica, ka misijas brau-
ciens būs uz 3 mēnešiem, es teicu: “Nē, nebraukšu.” 
Tad bija klusums, un es nodomāju, ka laikam nebūs 
jābrauc. Tad Ģirts aicināja braukt uz vienu mēnesi. 
Šoreiz teicu, ka par to var padomāt. Kad mācītājs teica, 
ka mans misijas brauciens ilgs 2 nedēļas, tad es piekri-
tu. Beigās es to pat gaidīju, bail man nebija nemaz.

Šis bija tavs pirmais misijas brauciens?
 Nē, nebija pirmais. Pirmais man bija uz Vāciju tālajos 
deviņdesmitajos. Es devos uz klosteri un domāju, ka 
mācīšos vācu valodu. Tur es pavadīju 6 nedēļas. Šajā laikā, ko 
pavadīju Vācijā, es saņēmu nākamo zīmi par to, ka man bija 
jādodas uz Ozolu skolu mācīt bērniem kristīgo mācību. Es 
sākumā ļoti negribēju braukt uz šo skolu. Dievam teicu, ka 
man nav mašīnas, nav naudas, un es pat nezinu, kur šī skola 
atrodas. Pirmās divas reizes es atteicu, bet nu trešajā reizē 
man bija jādodas. Un Dievs par visu parūpējās, jo, dodoties 
prom no Vācijas, man saziedoja naudiņu, lai es varētu 
braukt uz to skolu. Atbraucot notika tā, ka man arī mašīna 
bija uzradusies. Kopā nokalpoju Ozolu skolā 9 gadus. To es 
uztvēru kā misijas braucienu, jo, kāpēc gan jādodas kaut kur 
citur, ja tepat Latvijā ir vietas, kur vēl nezina Dieva vārdu?

Šveicē visi runā vāciski.  Vai nebija grūti, nokļūstot vidē, 
kur neviens nerunā latviski?

  Es arī bažījos, kā nu būs ar to vācu valodu. Es nekad līdz 
šim nebiju tā nopietni mācījusies valodu. Tagad, braucot 
uz Šveici, man līdzi bija vairākas vārdnīcas; vācu-latviešu 
un latviešu-vācu valodas. Šveiciešiem es iedevu vācu – lat-
viešu vārdnīcu un pati izmantoju latviešu-vācu vārdnīcu. 
Tad, kad atrod to teikuma domu ar vārdnīcas palīdzību, tad 
jau ar mīmiku, smaidu, žestiem var visu pārējo pateikt. No 
sākuma bija grūtāk, bet vēlāk tā kļuva par sava veida spēli.

Kas bija visgrūtākais šajā misijas braucienā?
   Man nekā grūta nebija. Man vieni prieki vien bija.
Kā tu raksturotu draudzi, pie kuras tu devies?
  Ne tikai šajā draudzē, bet vispār, šveicieši ir ļoti punktuā-
li. Šajā draudzē ir aptuveni 40 cilvēku, galvenokārt vecākā 
paaudze ar mazbērniem. Salīdzinoši trūcīga draudze. 
Viņiem ir daudz lūgšanu grupiņu, un viņi ļoti ievēro laiku,   
- ja ir noteikts, ka lūgšanām ir atvēlēta viena stunda, tad šīs 
lūgšanas nekad nebūs stundu un desmit minūtes. Intere-
santi likās dievkalpojumi. Īpaši vakarēdiens. Zāles priekšā 
tika salikti 6 galdi un 6krēsli, uz katra galda ūdens krūzīte, 
apakštasīte ar kubiņos sagrieztu maizītiun maza glāzīte ar 

vīnogu sulu. Nebija tāda kopīga sākuma vai nobeigu-
ma. Katrs pats piegāja pie šī galdiņa, paņēma maizīti un 
sulas glāzīti. Tas bija man tā nepierasti.
    Viņi ļoti labi zina, kas katram šajā draudzītē jādara, līdz 
ar to visur ir kārtība un tīrība. Viņi ir ļoti mīļi, smaidīgi, 
stresu es nemaz nemanīju.

Vai šis brauciens ir mainījis tevi personīgi?
   Man ir ko apdomāt saistībā ar lūgšanām. Viņiem ir tāda 
riņķa lūgšana, kur ir sava kārtība. Sākumā slavē   Die-
vu, ja kādam ir kas uz sirds, tad par to var lūgt pa riņķi, 
pēc tam ir pateicības un tad atkal, kam ir kas nebūt uz 
sirds, tad var pa riņķi lūgt, tad seko personīgo vajadzību 
lūgšanas, tad draudzes vajadzības, noslēgumā lūdz par 
valsti un citiem. Mums parasti ir tā, ka viens sāk lūgt un 
tad lūdz par visu, kas nāk tajā brīdī prātā un tad nāka-
mais lūdz par visu kopumā, tādējādi lūgšanas nereti 
atkārtojas, bet šveicieši visi sākumā slavē, kad nevie-
nam vairs nav lūgšanu par šo tēmu, tad visi pateicas 
Dievam un, kad visas pateicības izskanējušas, tad lūdz 
par nākamo tēmu utt. Ja viens jau ir aizlūdzis par kādu, 
tad nākamais aizlūdz par citu cilvēku, un lūgšanas tad 
neatkārtojās. Šīs riņķa lūgšanas man ļoti patika, un man 
gribas kaut ko no tā paņemt arī sev. 
   Mani ļoti uzrunāja arī šveiciešu precizitāte.

Vai bija kāds smieklīgs, interesants gadījums?
  Lūk, viens no labajiem piedzīvojumiem, kas man 
tur bija. Pirmajā pirmdienā aizeju uz vakariņām, un 
namatēvs Sepps atver man durvis. Ieraugot Sep-
pu, pamanu, ka viņam viena acs ir galīgi sarkana un 
sāpīga. Paēdam vakariņas, lasām Bībeli un tad jautā-
ju viņam, vai es drīkstu lūgt par dziedināšanu acij. 
Viņš piekrita. Nākamajā dienā visu dienu domāju, 
kā Seppam ar aci. Dodos atkal uz vakariņām, atver 
durvis Sepps, un es prasu, kā viņam ar aci. Un viņš 
saka, ka viss labi un vairs nesāp, un acs nav sarka-
na. Sepps tika dziedināts. Mēs visi bijām ļoti priecīgi.
   Un otrs tāds interesants gadījums bija, ieejot viņu diev- 
kalpojuma telpā. Pie ieejas, kā jau visās draudzēs, ir zie-
dojumu kastīte. Man kabatā bija 5 un 10 euro. Nevarēju 
izlemt, kuru naudas zīmi likt, tad nodomāju, ka draudze 
tāda trūcīga, tāpēc likšu 10 euro. Nākamajā   dievkalpo-
jumā ienākot, man nebija vietas, kur apsēsties, un kāds 
kungs man nolika krēslu, kur sēdēt. Pēc dievkalpojuma 
atsveicinoties viņš man rokā iespieda kādu papīrīti. Sā-
kumā nesapratu un gribēju šveicietim to atdot, jo man 
jau viņa papīrīšus nevajag. Taču viņš man noteica” gut, 
gut” un aizgāja. Atnākot uz savu istabiņu ieraudzīju, ka 
tie bija 100 franki, ko vīrietis man bija iedevis.   Dievs 
man atdarīja 10 reizes vairāk, nekā es biju ziedojusi.
 Šveicē es arī piedzīvoju savā mūžā pirmo zemestrī-
ci. Tas bija kādā vēlā vakarā, kad pēkšņi sāka krakšķēt 
logi un visa ēka. Baidījos, ka logs izkritīs. Tas ilga 
kādas 3-5 minūtes. Nevarēju saprast, kas notiek. 
Nākamajā dienā uzzināju, ka tā bija zemestrīce.
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INTAS DVOROVAS
brīnumi un zīmes Šveicē

Vai bija viegli piekrist doties uz 
misiju Šveicē?

     Tad, kad es saņēmu piedāvājumu doties misijā, mo-
mentāli teicu - “JĀ”. Bet vēlāk gan radās šaubas, taču es 
sapratu, ka tas, kas man lika uzreiz teikt “JĀ”, bija Dievs, 
bet šaubas ir radušās manā pašas galvā. Es sapratu, ka 
man ir jāklausa Dievam nevis tam, ko es pati gribu vai 
negribu. Es lasīju Bībeli, domāju, pārdomāju un sapratu, 
ka mēs bieži savā nepaklausībā, domādami par savām 
lietām, noliedzam to, ko Dievs patiesībā mums grib dot.

Šis bija tavs pirmais misijas brauciens?
JĀ, un ļoti svētīgs. Ja vien neskaita par “misijas brauc-
ienu” to, ka tepat Latvijā staigāju un stāstu cilvēkiem par 
Dievu. Es aizbraucu ar domu – brīnumi un zīmes. Jo tas, 
ka mani izvelk no mājām, ir brīnums un zīme man pašai.
Šveicē visi runā vāciski.  Vai nebija grūti, nokļūstot vidē, 

kur neviens nerunā latviski?
Brīnišķīgi! Es tieši domāju, cik tas ir brīnišķīgi, ka tu ne-
saproti valodu, bet tu dzirdi, ko Dievs tev liek, un tu klau-
si tam un tev nav tajā brīdī nekādu šaubu. Ļoti labi priekš 
manis. Interesanti, ka visu laiku bija arī sarunas, jo Dievs 
mums ļauj runāt arī ar skatiem, ar cipariem pat, visvisā-
dos veidos. Palīdzēja arī tas, ka man bija līdzi Bībele un, 
ja tu parādi viņiem rakstu vietu, tu jau arī sajūti un redzi, 
kā cilvēki uz to reaģē. Galvenais ir tam ļauties. Dodoties 
misijā valodu nevajag – vajag vien atvērtu sirdi, jo, ko 
gan dod valoda, ja tava sirds ir noslēgta.
    Mācītājs Daniels man bija uzrakstījis uz lapiņas švei-
ciski vārdu, ko viņi lieto sasveicinoties. Man to bija grūti 
izrunāt. Tā nu es eju ārā un mani patiešām visi sveicina, 
pat no mašīnām, bet es nevaru izrunāt to vārdu, tāpēc 
es tikai smaidu un visiem māju ar roku. Nākamajā di-
enā es gāju ārā atkal tajā pašā laikā un tur atkal bija tie 
paši cilvēki, kas staigāja ar sunīšiem, un viņi atkal mani 
sveicināja, un tagad tā sveicināšana bija jau daudz 
sirsnīgāka. Es tajā brīdī nodomāju: “ Jēzu, man nav svarī-
gi, kas ir šie cilvēki un es zinu, ka TU viņus pazīsti, tāpēc 
mēs sveicināmies.”

Kas bija visgrūtākais šajā misijas braucienā?
    Man laikam nekas nebija grūts. Tas, kas man parasti ir 
grūts, Šveicē man bija viegli. Piemēram, es nekad neori-
entējos vietās, tepat Latvijā nākas prasīt kādam ceļu. 
Bet Šveicē es izstaigāju visdažādākās vietas, un Dievs 
mani vienmēr atveda atpakaļ. To es aptvēru tikai pēc 
tam. Viņš mani veda un es klausīju, un vienmēr nokļu-
vu atpakaļ, jo es taču apmaldoties nemaz nespētu neko 
paprasīt. Visgrūtākais man bija rakstīt dienasgrāmatu, 
kas mums bija jāpilda katru dienu. Es neesmu cilvēks, 

kurš izpaužas rakstot, man nekad nav bijis viegli izteikt 
domas rakstiski.

Kā tu raksturotu draudzi, pie kuras tu devies?
     Brīnišķīga draudze, lūdzēju draudze. Es apbrīnoju 
cieņpilno attieksmi vienam pret otru,- ja kāds runā, tad 
neviens viņu nepārtrauc. Viņi viens otrā ieklausās, viņi ir 
ļoti labestīgi un viņiem katrs rūp. Ļoti patika mājīgums, 
drošība un tas, ka draudzes locekļi pēc dievkalpojuma 
liecināja. Un es domāju, kur gan citur lai cilvēks saņem 
drosmi liecināt par Dieva darbiem, ja ne savā draudzē. Ar 
laiku cilvēks, arī esot ārpus draudzes, spēs to darīt.

Vai šis brauciens ir mainījis tevi personīgi?
    Šis brauciens man ir devis atbildes uz daudziem jautā-
jumiem.. Es sen biju lūgusi, lai Dievs man atdara gara 
acis. Tas, ka es zinu Dieva rakstus, tas man pilnīgi neko 
nedod, ja es neredzu Dieva darbus.

Vai bija kāds smieklīgs, interesants gadījums?
    Man bija daudzi, nu tak tie bija visu laiku. Man visi šie 
notikumi ir vienlīdz vērtīgi.
     Lūk viens brīnums, piemēram. Draudzei bija projek-
tors, kas atradās manā istabiņā. Vienu dienu atnākot 
atpakaļ mājās es mazliet satrūkos, jo projektors bija 
ieslēdzies un izgaismoja visu istabiņas sienu. Nodomāju, 
ka laikam mācītājs Daniels vai kāds cits darbinieks būs 
bijis un aizmirsis izslēgt. Nogāju lejā pie Daniela, kur viņš 
strādāja, un lūdzu, lai viņš uznāk augšā. Mācītājs uznāca 
un sāka ļoti priecāties. Izrādās, tas bija svētdienas skolas 
projektors, kas sen jau bija salūzis un tagad pēkšņi sācis 
atkal strādāt.  Es gan braucu uz Šveici, sakot - brīnumi 
un zīmes - tomēr es ļoti priecājos, ka projektors nesāka 
darboties naktī, jo es varēju ļoti sabīties.
     Es biju tik ļoti misijas braucienā paļāvusies uz Dievu, ka 
pat tikai 9. dienā uzzināju, kādā pilsētā es atrodos. Garām 
pieturai brauca autobuss ar pilsētas nosaukumu. :) Tad, 
kad Dievs ved, tad tev ir vienalga, kurp tu brauc, vien-
kārši ir jābrauc un tu brauc.
     Man visi šādi notikumi ir pierakstīti kladītē. Izrakstīju 
trīs pildspalvas.

Kas tev visvairāk paliks atmiņā no šī brauciena?
Es pati! :)  Atvērta, sirsnīga un labestīga būšana kopā ar 
To Kungu un ar tiem cilvēkiem, pie kuriem Dievs mani 
aizveda. Es neko konkrētāk nevaru pateikt – atmiņā pa-
liks viss šis notikums.
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Rasas Svarupas 
piedzīvotais misijas 

braucienā

Vai bija viegli piekrist doties uz misiju Šveicē?
  Nē,ne pārāk viegli. Sākumā gan man ļoti patika tā 
doma, jo es jau pazīstu dažus cilvēkus no draudzes Švei-
cē, kurp bija jādodas misijā, bet tad mani sāka biedēt 
doma,- kas būs tad, ja es aizbraukšu un nekas nenotiks. 
Nekas nemainīsies, vai es neko nepiedzīvošu, vai es 
nedzirdēšu Dievu. Mani tas biedēja,un tas bija iemesls, 
kādēļ man bija bail teikt tādu pilnīgi pārliecinātu JĀ, bet 
es tomēr piekritu, jo man šķiet, ka mums vajag spert 
vienu uzticības soli un tad paļauties, ka Dievs darīs. Ka 
Viņš ir tas, kurš dara, nevis tikai no maniem spēkiem tas 
ir atkarīgs, bet tā ir Viņa atbildība, ko Viņš darīs. Līdz ar to 
es vienkārši centos PAĻAUTIES. Patiesībā uztraukumam 
nemaz nebija pamata.

Šis bija tavs pirmais misijas brauciens?
  2015. gada novembrī mēs bijām Šveicē ar slavēšanas 
grupu evanģelizēt ar mūziku un piedalīties viņu misijas 
nedēļā. Tātad, šis bija mans otrais misijas brauciens.

Šveicē visi runā vāciski.  Vai nebija grūti, nokļūstot 
vidē, kur neviens nerunā latviski?

  Nē, jo es runāju vāciski. Bet tur es patiesībā sapratu, ka 
valodas barjera nav būtiska, jo tad , kad tu sanāc ar ci- 
tiem cilvēkiem kopā un vienkārši lūdzat, var just, ka jūs 
lūdzat vienā garā, pat, ja jūs nelūdzat vienā valodā. Kāda 
sieviete, kad vienu vakaru kopā lūdzām, teica, ka viņa 
nesaprata neko, ko es lūdzu, ( jo es lūdzu latviski) bet 
viņa jutusi, ka pie katras lietas viņa varēja teikt Āmen, 
jo mēs lūdzām vienā garā. Valoda nav šķērslis saziņai. 
(Un mums ir dotas arī rokas, lai izteiksmīgi plātītos :) ).  
Mums, cilvēkiem, mūsu kompleksi drīzāk ir šķērslis, bet 
valoda kā tāda nav šķērslis.

Kas bija visgrūtākais šajā misijas braucienā?
  Jāatzīst, ka šis brauciens bija pārbaudījumiem pilns. 
No pirmā brīža, no došanās uz lidostu līdz pat pēdē-
jai dienai. Jo tiklīdz mēs speram soli misijas laukā, tā 
velns vairs nav mierīgs. Jo, ja tu esi kristietis, viņš tevi 
kārdina un cenšas novest no ceļa, bet vēl negantāks 
viņš kļūst tad, ja tu esi kristietis, kas aicina citus līdzi. 
Līdz ar to, kad tu sper kāju misijas laukā, tad sākas uz-
brukumi. Man tie tiešām bija jau ceļā uz lidostu, jo die-
nu pirms izlidošanas es saslimu. Tā riktīgi, un es pat 
domāju, vai nav jāmeklē citi cilvēki, kas varētu braukt 
manā vietā. Bet es zināju, ka, ja tas ir Dieva plāns un 
Viņš mani aicina, tad man ir jābrauc. Turklāt lūgšanām

Šveicē jau man nekādu izcilo veselību nevajag. Tad, 
kad mēs braucām uz lidostu, mašīna pēkšņi sāka dū-
mot. Ronalds vairs nevarēja normāli pabraukt, lēnām 
un dūmojoši piebraucām pie lidostas. Tad, kad es nonā-
cu lidostā, sākās neliels haosiņš, jo viena lidmašīna bija 
noskrējusi no skrejceļa, un tādēļ tika atcelti vairāki lido-
jumi. Tad es sāku satraukties, vai arī mans lidojums 
nebūs atcelts, bet mans tika tikai pārcelts. Tas viss radī-
ja satraukumu, vai es vispār droši varēšu nokļūt galā, 
ņemot vērā visu, kas notiek. Bet Dievs deva mieru,  un 
es sajutu, ka vienkārši vajag paļauties, un viss būs labi.
Arī pašā Šveicē varēja just dažādus uzbrukumus, 
piemēram, bija grūti naktīs gulēt. Bija sajūta, ka kāds mani 
modina. Man arī uzmācās daudz baiļu no nekā, kas ļoti 
traucēja. Velns izmantoja visus līdzekļus, lai mūs apturētu.

Kā tu raksturotu draudzi, pie kuras tu devies?
  Stilīga draudze. Man ļoti patīk tā draudze, viņi man ir kļuvuši 
ļoti, ļoti mīļi. Tur ir cilvēki, kas ir ļoti spēcīgi gan savā ticībā, 
gan arī mīlestībā vienam uz otru. Tas arī to draudzi tur. Viņi ir 
lūdzoša draudze. Viņi viens otru iedrošina un cenšas viens 
otru celt, tādēļ es gribu teikt, ka viņi ir ļoti stipra draudze.

Vai šis brauciens ir mainījis tevi personīgi?
 Jā, šis brauciens izmainīja manu dzīvi, ja var tā teikt.                                                                                              
Manā uztverē mainījās tas, ka Dievs atbild un ka Viņš grib 
runāt ar mums. Tas bija tas, ko es visu laiku tur piedzīvo-
ju. Kad es biju Šveicē, es lūdzu par konkrētiem cilvēkiem, 
ko es nepazīstu, un Dievs man atklāja, ko tieši par viņiem 
lūgt. Un, kad es lasīju tās lietas draudzei, kas man pašai 
bija liels izaicinājums, tās sakrita ar draudzes situācijām. 
Es lūdzu pavisam konkrētas lietas, piemēram, par dzied-
ināšanu, par atbrīvošanu. Un tas viss sakrita. Piemēram, 
par vienu cilvēku es lūdzu, lai dziedina un piepilda ar 
prieku un man pateica, ka tas cilvēks cīnās ar depresiju. 
Es piedzīvoju, ka Dievs ļoti runā. Mums vienkārši vajag 
klausīties, atvērt sirdis Viņam un noteikti lasīt Dieva vār-
du. Tas noteikti mainīja manu uztveri un padarīja mani 
par mazāku pļāpu un mācīja vairāk klausīties Viņā un 
paļauties. Protams, vēl arvien man ir tendence turēt visu 
savās rokās un kontrolēt. Bet Viņš mani māca klausīties 
un uzticēties. Jā, šis brauciens noteikti mani mainīja.

Varbūt ir kāds interesants gadījums, ko vēlies 
mums pastāstīt?

 Jā, ir viens īpašs gadījums. Man bija netīri zābaki, jo bija 
slapjš laiks, es gāju lūgt kalnā, un tur bija dubļi. Un, kad 
es atnācu mājās, es tos novilku un aizgāju pusdienot. Un, 
kad es atgriezos, mani zābaki bija spoži notīrīti – perfek-
ti melni. Un es biju ļoti izbrīnīta. Es aizgāju pie mācītāja 
Daniela un teicu: “Mani zābaki ir perfekti melni, Vai tu zini, 
kā tas notika?” Un viņš teica: “Jā, es iedomājos, ka man va-
jadzētu notīrīt Jēzus zābakus, jo Bībelē ir rakstīts: “Patiesi 
Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem 
vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” [Mateja 
25:40b]  Es sapratu, ka man būs gods notīrīt Jēzus zāba-
kus.” Un man nebija nekā, ko teikt pretī. :) 



P i e m i n o t  V i l i  R o g u l i

Pavisam nesen esam atvadījušies no ilggadēja 
draudzes locekļa un pērmindera Viļa Roguļa.
Šeit lasāms viens no viņa pārdomu darbiem.

      Man bija pārdomas par iepriekšējo Bībeles stun-
du, par ābelīti, kurai svarīgāk par labo augļu-ābolu 
ražošanu, ir iestādīt jaunas ābelītes, tas ir atvest sev 
līdzi cilvēkus, kuri, kā Jēzus saka, ir noklīdušās avis 
un palīdzēt viņiem kļūt par patiesiem kristiešiem. 
Tāpat bija jādomā, kā iegūt svētā Gara kristību, jo 
tikai Viņa spēkā mēs varam kļūt īsti derīgi Dieva 
kalpi, kā tas notika ar apustuļiem pēc Svētā Gara 
saņemšanas. Jēzus Kristus mācības apgūšana ir tikai 
ceļa sākums spējai dzīvot patiesu kristīgu dzīvi. Šī 
mācība mūs iepazīstina ar Trīsvienīgo Dievu, ar Die- 
va likumiem, ar visu, kas Dievam patīkams un kas 
ir negantība Dieva acīs. Bet spēju un spēku stādīt 
jaunas ābelītes, smagos pārbaudījumos nezaudēt 
savu ticību un paļāvību uz Dievu, izpratni, ka visas 
nelaimes īsajā zemes dzīves laikā, ir nieki salīdzinot 
ar mūžību Dieva valstībā, kurā nebūs ne sāpes, ne 
slimības, ne asaras, bet taisnība, miers un prieks 
Svētajā Garā, to var dot tikai Svētais Gars, ne mūsu 
teoloģiskās zināšanas.
       Šīs dienas mājas darba sākumā Pēteris stāsta 
ticības brāļiem, ap 120 dvēselēm, par Jūdas izkaroto 
nodevības algu. Man šī rakstu vieta liekas kā biedē-
jošs brīdinājums visiem kristiešiem, kuri kādu ap-
stākļu spiesti, atļaujās publiski nopelt Dievu un at-
teikties no Jēzus atzīšanas, kā vienīgo ceļu, patiesību 
un dzīvību. Vismaz man liekas, ka domās jau daudzi 
reizēm dusmojās uz Dievu, ja kas nenotiek pēc viņu 
izteiktajiem lūgumiem Dievam, tas ir pēc viņa prāta, 
bet par to jau neviens vidū nepārsprāgst. 
       Par cik Jēzus bija izredzējis 12 vīrus kļūt par 
apustuļiem, bet viens šo amatu zaudēja caur savu 
nodevību, tad lai viss būtu kā Rakstos paredzēts 
viņi nolēma vienam no zināmiem un pārbaudītiem 
Jēzus sekotājiem uzticēt šo vakanto amatu. Kas šajā 
aktā ir tas svarīgākais? Jēzus apsustuļiem bija devis 
lielu varu, Viņš sacīja, jūs darīsiet tādas lietas kā Es, un 
vēl lielākas, bet viņi tomēr ne uz savu galvu, bet pēc 
Dievam lūgtā padoma un norādījuma saņemšanas 
atļāvās iesvētīt Matiju kā 12to apustuli. Manuprāt, šī 
rakstu vieta parāda, ir katram ticīgajam lūgt Dieva 
padomu pirms jebkura sava nodoma īstenošanas. 
Āmen.  [Apustuļu d. 1,15-26]

Vilis Rogulis

Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze

5

Kas tev visvairāk būs palicis atmiņā par šo braucienu.?
Tad, kad es biju Šveicē, Dievs iedeva man aicinājumu, ko 
es ilgi biju lūgusi, un Viņš līdz šim bija teicis – gaidi! Un 
tieši Šveicē Viņš man pēkšņi atklāja, kāds ir mans aicinā-
jums – pilna laika kalpošana. Man jābeidz šogad skola, 
un es vēl nesen nezināju, ko darīšu tālāk, vai es turpināšu 
strādāt šeit vai es mācīšos tālāk. Un tagad Dievs man at-
klāja, ka es būšu pilna laika kalpotājs Dievam,- un ne tikai 
es, bet arī mans vīrs. Jo līdz šim es visu laiku domāju par 
to, ko ES darīšu, bet tagad es sapratu, ka Dievs ir izredzējis 
manu ģimeni. Kamēr es biju Šveicē, Dievs bija strādājis arī 
pie mana vīra, un arī viņš ieraudzīja, ka tas, ko viņš vēlē-
tos darīt, arī ir kalpošana Dievam par godu nevis naudas 
pelnīšana. Un tas ir liels solis, jo visa dzīve, ģimene, laulība 
tiks atdota Dievam.
Šveicē es lasīju Marka evaņģēliju un tur bija rakstīts: 
“Pēteris sāka uz Viņu runāt: “Redzi, mēs visu esam atstājuši 
un Tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica: “Patiesi Es jums saku: 
neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai 
māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus Manis un evaņģēli-
ja dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un 
brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut 
arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību” [Marka 
10:28-30]. Un mani tik ļoti uzrunāja šis Jēzus aicinājums - 
atstāt visu, kas ir šeit, un sekot Viņam.
Tas noteikti ir tas, kas man visspilgtāk paliks atmiņā no 
Šveices, jo tā ir vieta, kur es ieguvu aicinājumu.
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

22
MISIJAS NEDĒĻA
8.00 Svētbrīdis
12.00 Zupas virtuve
19.00 Pasākums

23
MISIJAS NEDĒĻA
8.00 Svētbrīdis
19.00 Pasākums
19.00 BETA kurss

24
MISIJAS NEDĒĻA
8.00 Svētbrīdis
12.00 Zupas virtuve
19.00 pasākums
19.00 Ērģeļkoncerts

25
MISIJAS NEDĒĻA
8.00 Svētbrīdis
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Pasākums
19.00 Ģimeņu lūgšana

26
MISIJAS NEDĒĻA 
8.00 Svētbrīdis
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
19.00 Pasākums

27
MISIJAS NEDĒĻA
11.00 - 17.00 Pāvila 
festivāls

28
MISIJAS NEDĒĻA 
10.00 Dievkalpojums
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

29
12.00 Zupas virtuve

30
19.00 BETA kurss

31
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

2
18.00 BAZNĪCU NAKTS

3 4
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

5 6
19.00 BETA kurss

7
19.00 Ērģeļkoncerts

8
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

9
12.30 Lūgšanu stunda

10 11
10.00 Dievkalpojums
12.00 BETA kursa noslēg.
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

12 13 14
19.00 Ērģeļkoncerts

15
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

16
Draudzes SPA
12.30 Lūgšanu stunda

17
Draudzes SPA

18
Draudzes SPA
10.00 Dievkalpojums
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

19 20 21
19.00 Ērģeļkoncerts

22
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

23
12.30 Lūgšanu stunda

24 25
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

26 27 28
19.00 Ērģeļkoncerts

29
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

30
12.30 Lūgšanu stunda

maijs

jūnijs

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1 2
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

3 4 5
19.00 Ērģeļkoncerts

6
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

7
12.30 Lūgšanu stunda

8 9
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

10 11
19.00 Ērģeļkoncerts

13
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

14
12.30 Lūgšanu stunda

15 16
10.00 Dievkalpojums
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

17 18 19
19.00 Ērģeļkoncerts

20
16.00 Mācītāja
 pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

21
12.30 Lūgšanu stunda

22 23
Draudzes NOMETNE
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts

24
Draudzes NOMETNE

25
Draudzes NOMETNE

26
Draudzes NOMETNE
19.00 Ērģeļkoncerts

27
Draudzes NOMETNE

28
Draudzes NOMETNE

29 30
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

jūlijs
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m a i j s

Anita Pakalniece (65)  07.05. 
Vilis Kokins            (80)  14.05.
Andis Ivkins          (30)  17.05.
Vitālijs Golubs      (35) 18.05.
Egils Kažoks          (45) 29.05.

j ū n i j s

Jānis Vaskis                  (40) 01.6.
Elita Makāne               (50) 03.06.
Inga Lejiņa                   (50) 06.06.
Marita Siljēkaba-Kalnozola (25) 08.06.
Inta Kligule                  (80) 11.06.
Aija Gražule                 (25) 11.06.
Oskars Raudiņš          (20) 13.06.
Ramona Brāle             (35) 18.06.
Viktors Korčukovs     (35) 19.06.
Līga Riekstiņa             (70) 21.06.
Modris Tērauds          (50) 25.06.

M I S I J A S  N E D Ē Ļ A  2 0 1 7
Padodieties Dievam!

   Maijs mūsu draudzē ir pavisam īpašs mēnesis, jo jau trešo gadu pēc kārtas tieši maijā mēs vienoti un Dieva spēkā 
gatavojamies misijas nedēļai. Šoreiz misijas nedēļas nosaukums ir „Padodieties Dievam!” un tas balstīts Dieva Vārdā, 
kas lasāms Jēkaba vēstulē, - „Padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” /Jēk. 4:7/. Kā allaž, 
arī šogad misijas nedēļas pasākumi notiks ārā pie baznīcas. Tas tālab, lai evaņģēlija vēsti var sadzirdēt visi garāmgājēji 
un rajona iedzīvotāji.
Ir patiess prieks redzēt, ka mūsu draudze katru gadu aizvien aktīvāk iesaistās misijas nedēļā un aizrautī-
gi kalpo. Reizēm var likties, ka augļu nav daudz, vai arī mēs tos neieraugām uzreiz, taču, manuprāt, ir ļoti 
svarīgi, ka esam sējuši sēklu, kuru tad Dievs tālāk audzē un pie katra cilvēka strādā. Es esmu ļoti pateicī-
ga, ka mūsu draudzē misijas nedēļa var notikt un ka mūsu acīs ikvienam „pazudušajam” ir liela vērtība. 
Katrs Dieva bērns ir aicināts nest gaismu šajā pasaulē, un man ir liels prieks, ka arī mēs esam  tie gaismas nesēji.
Es vēlos aicināt katru cilvēku no mūsu draudzes iesaistīties misijas nedēļā un pieteikties kādām kalpošanām. Pagā-
jušajā gadā misijas nedēļā aktīvi kalpoja aptuveni 50 draudzes locekļu, un man tas liekas vareni daudz un brīnišķīgi. 
Ir tik labi, ja mēs cilvēkiem, kas nav savu kāju baznīcā spēruši, varam ļaut justies gaidītiem un vajadzīgiem.
    Ja tu vēlies kalpot misijas nedēļā, bet nezini, kā, es aicinu tevi pieteikties, jo darbiņu būs daudz gan praktiskās, gan 
garīgās lietās, un to, ko tu varētu darīt, mēs varēsim kopā izlemt. Es vēlētos jūs aicināt arī iekļaut draudzes misijas 
nedēļu un mūsu rajonu savās lūgšanās. Mūsu lūgšanām ir liels spēks un man šķiet, ka, jo vairāk mēs lūgsim par vienu 
kopīgu mērķi, jo vienotāka draudze mēs kļūsim un tajā pieaugsim.
   Vēl īpašs lūgums ir iesūtīt savas liecības, jo misijas nedēļas laikā šogad parkā izliksim izgrieztus cilvēku siluetus (tos, 
kas redzami draudzes logo mājaslapā). Pie šiem cilvēku siluetiem vēlamies piestiprināt jūsu liecības, lai garāmgājēji 
tās var izlasīt. Liecībai nav jābūt garai, un arī savs vārds pie tās nebūs jāraksta. Tas būtu brīnišķīgi, ja visi tie stāsti, 
ko cilvēki lasīs mūsu parkā (un, noteikti, caur tiem taps uzrunāti), nāktu no mūsu draudzes vidus. Es ticu, ka katram 
no mums ir kāda liecība par to, kā Dievs mūs ir glābis, mums palīdzējis un Sevi atklājis. Liecības aicinām iesūtīt uz 
e-pastu – rasa.svarupa@gmail.com  vai pēc dievkalpojuma nodot uzrakstītu uz lapas draudzes kancelejā.
Ja tu vēlies pieteikties kalpošanai misijas nedēļā, piesakies ,lūdzu, pie Sarmītes, rakstot uz e-pastu
 saule07@gmail.com vai zvanot – 29211287

Rasa Svarupa        

Lai ar Dieva klĀtbūtni piepildīts jaunais dzīves gads! 
Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā visus marta un aprīļa jubilārus, īpaši izceļot draudzes locekļus 

ar apaļajām jubilejām.

j ū l i j s

Spodra Austruma  (60) 04.07. 
Jānis Krūmiņš          (30) 07.07. 
Dace Belševica        (35) 08.07.
Elfrīda Auziņa          (70) 10.07.
Līvija Andersone    (75) 22.07. 
Kristīne Meļņika     (45) 23.07. 
Elīna Pumpure        (30) 25.07.
Ģirts Prāmnieks      (40) 26.07. 
Gunta Daugaviņa  (70) 29.07.



Svētdienas skolas vadītāja: Alise Jansone-Prāmniece
E-pasts: a.jansone.pramniece@gmail.com 
Tālr. 22547226
Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts: ance.murina@inbox.lv
Tālr. 26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts: anna.pramniece@gmail.com
Tālr. 29350555
Kora vadītājs: Andžejs Rancevičs
Tālr. 28212889 
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: pastkaste@hotmail.com
Tālr. 26117190
Erģeļkoncertu vadītāja: Jeļena Privalova-Epšteina
Tālr. 25242058

Rīgas Svētā Pāvila 
evaņģēliski 

luteriskā draudze

Augusta Deglava iela 1, 
Rīga, LV-1009

info@pavilabaznica.lv
www.pavilabaznica.lv

                @svpavils

Pāvila draudze

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Redaktore un makets Seila Rubīna
Rakstus sagatavoja Rasa Svarupa,

Ģirts Prāmnieks, 
Korektore Inese Prāmniece

Draudzes rekvizīti
Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski 

luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000306537 
Banka: AS SEB Banka; 

kods: UNLALV2X
Konts: LV79UNLA0002000701013

lietvede seila Rubīna:
Pieņemšana ceturtdienās 

plkst. 16.00–18.00
Pārējā laikā iepriekš vienojoties.

Tālr. 29741123
info@pavilabaznica.lv

mācītājs ģirts prāmnieks:

Pieņemšana ceturtdienās 
plkst. 16.00–18.00

Tālr. 26154090 
girtonkuls@hotmail.com

  Ieņēmumu/ Izdevumu PāRSKATS  02/03-2017         
       
Ieņēmumi EUR  
Ieņēmumi no kolektes   3351
Ziedojumi bez konkrēta mērķa  3728
Ziedojumi zupas virtuvei  40
Ziedojumi remontam   90
Ziedojumi žogam   6
Ziedojumi kristībām   70
Ziedojumi laulāto kursam  440
Ziedojumi svētdienas skolai  120
Ziedojumi draudzes nometnei  150
Ziedojumi laulībam   330
Ziedojumi tehnikas iegādei  100
Ziedojums altārgleznas  izgaismošanai 25
SIA Pāvils ieņēmumi   11844
Ieņēmumi no koncertiem  1021.57
   Kopā:  21 315.57
Izdevumi EUR  
Algas darbin. , lektoriem,nodokļi 9 9185.67
Apdrošināšanas izdevumi  259.50
Diakonijas izdevumi   56.44
Laulāto kursa izdevumi   545.70
Apkures izdevumi   3965
Komunālie maksājumi   2713.40
Remontdarbi    220.29
Kantora( biroja ) izdevumi   196.95
Izdevumi svētdienas skolai  162.33
Poligrāfijas tipogrāfijas izdevumi 296.45
Izdevumi rekolekcijas nedēļai  90
Izdevumi Baznīcu nakts pasākumiem 50
Beta kursa izdevumi    93.94
Alfa  kursa izdevumi   611.60
Šveices misijas izdevumi  600
Citi saimn. darbības izdevumi   593.65
Tehnikas iegāde   571.22
Sakaru izdevumi   199.52
Apsardzes izdevumi   142.03
Naudas apgrzījuma blakus izdevumi 78.30
Remontdarbi    325.75
Zupas virtuves izdevumi  695.20
Izdevumi draudzes pasākumiem 124.69
Izdevumi nometnei   1000
   Kopā:  22 937.96

Draudzes S  P  A 
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no 16.-18. jūnijam ar dalības maksu līdz30 EUR

Mazirbes rekolekciju centrā
pieteikšanās līdz 12.jūnijam
pie Rasas un Seilas

Draudzes vasaras nometne “ReStarts“
23.07. - 28.07.

Atpūtas komplekss “Kurzemes pērle“ 
Pieteikšanās no 2. maija līdz 30. jūnijam pie lietvedes Seilas
Vietu skaits ierobežots
Nometne paredzēta bērniem, pieaugušajiem ar mazuļiem, 
un senioriem.
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Jaunie padomes locekļi alfabētiskā secībā:

  1. Alise Jansone-Prāmniece,  6. Rasa Svarupa,
  2. Ance Muriņa,   7. Rinalds Gulbis,
  3. Artis Prāmnieks,    8. Seila Rubīna,
  4. Ilona Krūmiņa,    9. Toms Prāmnieks,
  5. Inese Prāmniece,   10. Valdis Dvorovs
Rezervē: Andžejs Rancevičs, Raimonds Svarups
Revidenti: Andris Krūmiņš, Jānis Reihmanis


