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Ielūkojies 
Pāvila draudzē

Lai gaišs un prieka piepildīts ir šis laiks!
 Adventa laiks atkal ir klāt! Mēs katrs droši vien piedzīvojam šo laiku dažādi. Vieniem tas ir gaiša prieka 
piepildīts laiks. Citiem stresains un saspringts darba laiks, vēl kādam skumjš, jo jau atkal gads būs pagājis. Šis 
laiks mūsos rada dažādas emocijas. Bet vai emocijām mūs jāvada? Kā būtu, ja mēs vadītu mūsu emocijas? Vai 
to vispār var? 
 Kādā tumšā naktī eņģelis uzrunāja ganus: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas 
visiem ļaudīm notiks (..)” (Lk. 2:10) Gani ne uzreiz bija priecīgi, bet gan nobijušies (to var arī saprast, ne katru 
dienu runājam ar eņģeļiem!). Tomēr ar vēsti ir par maz, lai prieku piedzīvotu. Ganiem bija jādodas uz Betlēmi 
un jāuzmeklē Jēzus. Tikai tad viņi piedzīvoja prieku, kas lika viņiem mājupceļā slavēt un godināt Dievu. Tikai 
tad, kad viņi bija meklējuši un sastapuši Jēzu, viņu emocijas no bailēm un izbrīna pārvērtās priekā. Līdzīgi kā 
gudrajiem, kas, sekojot zvaigznei, bija pabijuši garā ceļā, iemaldījušies Heroda pilī, bet, tikai nonākot pie Jēzus, 
guva prieku un piepildījumu savam ceļojumam. Cerības, neziņu, ziņkārību, kas bija ceļā, tikai, sastopot Jēzu, 
nomainīja prieks. 
 Vai mēs varam vadīt savas emocijas? Protams. Mēs jau ikdienā to darām, cenšoties sevi iepriecināt, 
izklaidēt, mācīt dažādos veidos. Dievs saka “Es, Es esmu tavs iepriecinātājs!” (Jes. 52:11) Es domāju, ka labākais, 
ko varam darīt šajā laikā, ir nākt pie Jēzus. Viņš ir mūsu iepriecinātājs. “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi 
un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mt. 11:28) 
 Šis laiks var būt stresains, saspringts un pat darbīgs (atkarībā no tā, kādā jomā strādājam). Bet tas var 
būt viegls, gaišs un prieka piepildīts. Jo mēs varam šo laiku pavadīt ar Jēzu! Šī laika kvalitāti nenosaka nekas 
cits kā vien Jēzus. Mēs varam to pavadīt ar Jēzu vai bez Viņa (tā ir katra paša izvēle). Jēzus ir Adventa un Zie-
massvētku laika centrs un vēlas būt arī visas mūsu praktiskās un garīgās dzīves centrs. Tādēļ es gribu novēlēt 
mums katram šajā laikā vienkārši doties pie Jēzus mūsu ikdienā, mūsu lūgšanās, mūsu klusajā laikā ar Dievu. 
Un novēlu mums visiem šajā laikā priecīgi un gaiši svinēt gaidīšanu un Ziemassvētkus Dieva lielajā ģimenē šeit 
– draudzē. “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku (..)” (Lk. 2:10)

G i r t s  P r ā m n i e k s
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Ziemassvētki  – kā pavasaris ziemā,
kad notiek garīgs uzplaukums

Intervija ar Raimondu un Ditu Svarupiem

Pastāstiet, kā jūs iepazināties! 
Dita: Viss sākās ar to, ka ar māsu aizgājām uz kori „Fusion”, kur varēja mācīties 
spēlēt instrumentus. Koris rīkoja vasaras nometni, un tajā piedalījās arī Rai-
monds. Dziedot mums bija jāstāv pusaplī, es ar draudzeni sēdēju vienā pusē, 
Raimonds sēdējā man tieši pretī. Kad nebija jādzied, mēs ar draudzeni sarunā-
jāmies. Mana draudzene ieteicās, lai es paskatos uz „to džeku”. Es paskatījos, un 
tobrīd Raimonds uz mani skatījās ar ļoti nopietnu skatienu, it kā es būtu kaut 
ko izdarījusi. Viņam tas laikam likās ļoti romantiski, bet man tas likās biedējoši 
(smejas). Tā bija pirmā reize, kad es viņu ievēroju. Pēc nometnes mēs turpinā-
jām iet uz kori, un tur mēs vairāk sadraudzējāmies. 
Raimonds: Es atceros, ka mēs pēc nometnes braucām atpakaļ ar vilcienu un es 
biju greizsirdīgs tāpēc, ka Dita runāja ar citiem. Es vientuļš sēdēju un noskatījos. 
Kādēļ jūs apprecējāties tik jauni? 
Raimonds: Es nesapratu, kādēļ gaidīt ilgāk. Man šķita, ka ir ļoti forši, un es 
redzēju, ka citi kristieši jauni laulājas. Kādi mūs arī iedrošināja un teica, ka nav 
par ko uztraukties, bet bija arī cilvēki, kas bija pret precībām. 
Dita: Jā, es arī domāju, kādēļ gaidīt vēl vairākus gadus. Četrus gadus mēs jau 
bijām kopā un sapratām, ka nav jēgas ilgāk gaidīt. Mani vecāki redzēja, ka esam 
izlēmuši, un saprata, ka mūsu lēmumam nevajag pretoties, bet labāk būt „par”.
Kā jūs nonācāt Sv. Pāvila draudzē?
Raimonds: Dita jau bija Pāvila draudzē no bērnības, bet mēs ar brāli gan ne. 
Pirms tam mēs gājām uz citu draudzi, bet lielākais trūkums mums bija tas, ka 
mēs tur nevarējām atrast savu vietu. Tur bija ļoti daudz kalpošanas, bet mēs 
jutāmies neiederīgi. Tad, kad atnācām uz Pāvila draudzi, te vēl nenotika tik 
daudz pasākumu. Mums ļoti iepatikās mācītājs un tas, ka mūs aicināja te kalpot 
ar mūziku, kas mums tajā laikā bija liela prioritāte. 
Dita: Es te esmu jau no sešu gadu vecuma. Pa šo laiku viss ir ļoti izmainījies. Es 
atceros, kad man bija 13 gadu, es vienu gadu izlaidu un nenācu uz draudzi vai 
gāju kaut kur citur. Bet pēc gada es sapratu, ka Pāvila draudze man ir kā mājas. 
Citur es jutos kā ciemiņš, bet šeit, pat neraugoties uz to, ka es nebiju iesaistī-
jusies nekādās kalpošanās, es jutos kā mājās. Es jutu, ka šī ir mana vieta. 
Kādās kalpošanās jūs esat tagad iesaistījušies? 
Dita: Šis gads mums bija ļoti krāšņs. Pirms mana dēliņa Ārona 
piedzimšanas es sapratu, ka man sanāks retāk kalpot ar mūziku. Pirms 
tam es redzēju sevi tikai kā pielūgsmes vadītāju. 

2011

2017

2012

2017

2016

2013
2015

Dita un Raimonds ir precējušies divus gadus, un 2017. gada maijā viņu 
ģimenei pievienojās dēliņš Ārons. Sv. Pāvila draudzē Dita un Raimonds ir 
aktīvi iesaistījušies un kalpo. Draudzes locekļi viņus pazīst kā apdāvinā-
tus mūziķus un pielūgsmes vadītājus. Šogad Ziemassvētku izrādē Rai-
monds un Dita būs Jāzeps un Marija. 
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Es negribēju ticēt tam, ka tas ir vienīgais, ko es varu darīt. Es sāku domāt par 
citām kalpošanām un sapratu, ka vajadzētu apmācīt citus mūziķus. Tā mēs 
sākām strādāt pie jauniešu slavēšanas grupas. Tagad arī top jauniešu vakari, 
kur esmu iesaistījusies komandā. Vēl arī es kalpoju svētdienas skolā. Es ne-
gribētu domāt, ka bez šīm kalpošanām es esmu nelietderīga, bet es redzu jo-
mas, kurās es varu palīdzēt.
Raimonds: Es atceros, kad Dita bija stāvoklī, bija posms, kad viņa nevarēja 
saprast, ko viņai darīt. Viņa ir Dieva bērns, bet nezināja, ko darīt Viņa valstī-
bas celšanai. Tad viņa sāka lūkoties uz citām jomām. Tas, manuprāt, bija labs 
posms, jo viņa ieraudzīja, kam vēl Dievs viņu ir izredzējis. Es pats esmu mu-
zikālā kalpošanā un arī draudzes padomē. 
Ar ko Ziemassvētku laiks jums ir īpašs?
Dita: Ziemassvētku laiks mums viennozīmīgi ir īpašs. Ziemassvētkos man patīk, 
ka viss ir gaišs un balts, un rodas sajūta, ka viss uzplaukst. Tas ir kā pavasaris 
ziemā, kad notiek garīgs uzplaukums. Mēs vienmēr Ziemassvētkos aizdedzam 
brīnumsvecītes un kopā, skaļas Ziemassvētku mūzikas vadībā, rotājam eglī-
ti. Kaut gan mums vēl nav lielu tradīciju, nākotnē mēs gribētu padomāt par 
īpašām mūsu ģimenītes Ziemassvētku tradīcijām. 
Raimonds: Es Ziemassvētku laikā redzu, ka cilvēki pārdomā savu dzīvi, ko viņi 
dara un kādas lietas viņi apņemas izdarīt. Cilvēki šajā laikā arī nodarbojas ar 
labdarību un grib palīdzēt. Žēl gan, ka tas ir uz to īso laiku. Man šķiet, ka tas ir 
Ziemassvētku šarms, ka cilvēki dalās un cits citu apdāvina, un tādā veidā nes 
prieku. Ziemassvētkos mēs arī satiekam tuviniekus, kurus neesam kādu laiku 
redzējuši.  
Dita: Jēzu cilvēkiem mēs varam parādīt, mīlot citus. Tas nav tā, ka Ziemassvēt-
kos visu laiku būtu jāsēž baznīcā, bet tas ir labs brīdis, kad mēs varam nest 
vēsti par Jēzu citur. 
Kas, jūsuprāt, ir laba Ziemassvētku dāvana? 
Raimonds: Laba Ziemassvētku dāvana, manuprāt, ir kaut kas personisks. Mēs 
parasti domājam, ko jauku uztaisīt vai uzrakstīt. Kaut ko nopirkt un uzdāvināt 
otram ir ļoti jauki, bet man šķiet, ka svarīgi padomāt par to, lai būtu kaut kas 
personisks un domāts tieši tam cilvēkam, tas paliks atmiņā uz visu dzīvi. 
Dita: Labas dāvanas, manuprāt, ir mazās lietas, kad mēs pamanām, ka otrs ir 
izteicis vēlmi un mēs uzdāvinām. Tam nav jābūt nekam lielam, bet no sirds. 
Kāda ir jūsu mīļākā Ziemassvētku dziesma?
Dita: Man ļoti patīk „Have yourself a merry little Christmas”, ko sarakstījis Hjū 
Martins un Ralfs Bleins)
Raimonds: Ziemassvētku dziesmas ir ļoti jaukas. Mēs tās sākam klausīties jau 
laicīgi. 

Ziemassvētkos mēs gribētu novēlēt, lai jūs negaidāt daudz lietas viens 
no otra, bet paši sevi ieguldiet, lai padarītu svētkus skaistus citiem! 

Ja jūs svētkus padarīsiet jaukus citiem,
 tad jūs padarīsiet tos jaukus arī sev!

Intervēja Rasa Svarupa

2012

2015

2017

2015
2015

2017

2013

2014

2016



Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze

4

Konference 
7.–9. novembrī 

Šveicē,
 St. Chrischona 

pie Bāzeles

Konferences tēma – “Garīgi. Emocionāli. Nobriest”. Runātāji 
– Peter un Geri Scazzero, pāris no ASV (Ņujorkas, Manhete-
nas). Peter ir mācītājs, un viņa sieva Geri aktīvi kalpo līdzi. 
Konferences sākuma daļā viņi dalījās ar savas kalpošanas 
pirmo padsmit gadu pieredzi, vadot un dibinot draudzes 
šajā cilvēku pārpildītajā pilsētā. 

Šajā laikā Peter piedzīvoja kā mēs visi augstākus un 
zemākus punktus. Taču kādu rītu ierasto 300 cilvēku vietā 
viņa draudzē bija atnākuši tikai simts. Viņš uzzināja, ka viņa 
palīgmācītājs ir nodibinājis draudzi divus kvartālus tālāk un 
paņēmis līdzi 200 cilvēku. Tas viņam licis domāt par sevi, 
savu vadības stilu, un, protams, saniknojis tā, ka viņš būtu 
varējis tūlīt aiziet un uzsist tam palīgmācītājam zilu aci 
par aizmugures darbošanos un draudzes graušanu. Taču 
viņš atguvās. Bet pēc kāda laika viņa sieva sacīja, ka viņa 
izstājas no draudzes un iet uz dievkalpojumu citur. Tas bija 
otrs būtisks trieciens. Un viņš sācis ļoti nopietni domāt par 
to, kā viņš vada, kas ir viņa spēka avots, kā viņa pagātne 
ietekmē viņu utt. Bija interesanti viņa stāstītajos iespaidos 
par draudzes dzīvi atpazīt arī sevi un mūsu draudzes 
“slimībiņas”. Pamatuzstādījumu Peter izteica, salīdzinot sevi 
ar debesskrāpi. Šīm milzīgajām ēkām ir nepieciešami dziļi 
pāļi, kas rada stabilu pamatu, lai ēka stāvētu, nešķiebtos, 
lai sienās nerastos plaisas utt. Jo dziļāki pāļi, jo lielāku ēku 
var uzcelt. Tas nozīmē, ja mēs gribam paveikt kaut ko, mēs 
spēsim tieši tik, cik stabili būs mūsu garīgie pamati. Tas ir 
kaut kas līdzīgs tam, kā mēs Beta kursā runājam, ka, lai koks 
nestu augļus, tam vajag labas saknes. Tāpat viņš norādīja, 
ka ir ļoti svarīgi apzināties ģimenes, kurā esi audzis, ietek-
mi uz tevi. Tas lielā mērā nosaka, kā tu risini vai nerisini
konfliktus, kā tu rīkojies spriedzē, kā izturies pret citiem, 
kāda ir tava darba kultūra utt. Un nenoliedzami tam ir liela 
ietekme. Mums jau parasti šķiet, ka rīkojamies gluži normāli, 
jo visu mūsu bērnību un jaunību un arī tagad varbūt mūsu 
ģimenē tā dara. Bet tas varbūt nemaz nav bijis pareizi. Peter 
šajā sakarā pieminēja arī ziloņus baznīcā, un tie arī mums ir. 
Tās ir lietas, situācijas un tēmas, par kurām neviens negrib 
runāt. Bet tās ir. Un “zilonīšiem” ir tendence augt par lieliem 
“ziloņiem”. Es personīgi šajā konferencē saņēmu iedrošinā-
jumu šīs lietas izrunāt un risināt, nevis atstāt, lai tās “augtu”. 
    Līdzīgi Peter runāja arī par kultūru Dieva ģimenē (arī šī tēma 
ir mūsu Beta kursā), uzsverot, kā nereti valda nerakstīti liku-
mi, kas ir pilnīgi pretrunā ar Bībeli vai mīlestības bausli. Kā 
piemēri: par seksu baznīcā nerunā; izvairies no konfliktiem par 
katru cenu; neuzticies nevienam, jo cilvēki tevi tikai pievils; 

 Ideja par braucienu radās jau pavasarī, kad saņēmu 
ielūgumu uz šo konferenci. Konference notika skolā, kur 
no 1998.–2003. gadam es mācījos. Tādēļ šķita vilinoši 
doties turp, lai satiktu savus bijušos skolasbiedrus, kas nu 
jau sen kalpo draudzēs vai pasniedz skolās. Tas, protams, 
būtu pārāk mazs iemesls, lai dotos tik garā un dārgā ceļo-
jumā. Taču pavasara SPA, kas notika Saldus Gregora skolā, 
runāju ar tās direktoru un mācītāju Raimondu Mežiņu. Sa-
runā viņš man aizrautīgi stāstīja par kādu grāmatu, kuru 
nesen bija lasījis angļu valodā (latviski nav pieejama) un 
kura viņu ļoti uzrunājusi. Tās tēma ir sabats, mūsu garīgās 
dzīves briedums un kalpošana, kas izriet no veselīga sa-
bata. Klausoties viņā, man šķita, ka esmu kaut kur par 
to dzirdējis. Turklāt pēc neilga laika noskaidrojās, ka šīs 
grāmatas autors būs galvenais runātājs konferencē manā 
bijušajā skolā. Raimonds bija sajūsmā par ideju sastapt un 
dzirdēt šo autoru “dzīvē”. Tā nu visa vasara pagāja par kon-
ferenci daudz nedomājot. Tik mana sieva laiku pa laikam 
sacīja, ka man jābrauc, ir jāaizbrauc. Beigās pieteicu mūs 
abus konferencei. Un tā svētdienā 5. novembrī pēc Alfas 
nedēļas nogales vēlākā pēcpusdienā ierados ar Raimon-
du mājās, kur mana sieva (labākā pasaulē) bija jau sakār-
tojusi koferi ar visu, kas man varētu būt nepieciešams. 
Kopā paēdām vakariņas un devāmies ceļā. Mums 26 
stundās vajadzēja nokļūt Šveicē, jo jau pirmdienas vakarā 
bija pirmā tikšanās Bāzelē. 

  Ceļš. Konference bija daļa no ceļojuma mērķa. Otra 
būtiskā daļa bija kopā ar Raimondu pavadītais laiks sa-
runās un lūgšanās. Es pat nevaru pateikt, kura no abām 
mani priecēja vairāk. Bieži jau nesanāk būt kopā ceļā sa-
runās ar mācītāju un vēl tādu kā Raimonds. Es zinu, ka 
mēs abi no šī brauciena bijām ieguvēji. Varējām runāt par 
baznīcām, cilvēkiem   un   kalpošanām, ģimenēm un, protams, 
teoloģiju. Braucām manā stilā – bez apstājas. Rezultātā 
mēs ieradāmies vēl ļoti pirms noteiktā laika, tā ka mums 
pietika laika, lai uzbrauktu “kalnā” uz skolu. Ir neparasta 
sajūta iet pa vietām, kur tik daudzus gadus esi dzīvojis, 
mācījies, strādājis, priecājies un cietis. Dīvaini apsēsties 
pie baznīcas uz soliņa, ko pirms tik daudziem gadiem pats 
esi taisījis, vai ieklīst dārzniecībā un sastapt veco traktoru, 
veco piekabi. :)  Nu, ja. Vienkārši jauki.

   Konference bija ļoti vērtīga. Daudz iespaidu un vielas pār-
domām. Droši vien draudzē centīšos daudz ko no tā dalīt 
līdzi, lai mēs visi būtu ieguvēji. 

© Chrischona International



Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze

5

skumjas ir vājuma apliecinājums; tu drīksti rīkoties, kā jūti, 
daudz par to nedomājot; nerādi nevienam, ka tevi var 
ievainot; dusmīgi un agresīvi cilvēki ir normāli; draudzē-
jies tikai ar tiem, kas ir līdzīgi tev un domā kā tu; utt. 
Šie ir uzskati, kas nosaka rīcību un izturēšanos draudzē 
– draudzes kultūru. Kultūra nerodas, lasot Bībeli vien. 
Kultūra mums draudzē ir jārada pašiem, balstoties uz Bī-
beles pamatvērtībām. Tādēļ arī mūsu draudzē daudz kam 
ir jāmainās nākamajā laikā. Mēs noteikti par to runāsim 
nākotnē. 
  Īpaša vieta konferencē bija jautājumam par laulības 
un ģimenes vietu mūsu ikdienā starp draudzi, darbiem, 
pienākumiem, citiem cilvēkiem. Bija interesanti, jo pa-
tiešām šī ir nopietna tēma ar iespēju iekrist grāvjos abās 
ceļa pusēs. Dievs stāv pār ģimeni, droši vien mums visiem 
ir skaidrs. Bet vai mūsu kalpošana draudzē stāv pāri ģime-
nei, vai ģimene pāri draudzi? Sarežģīts jautājums. Drau- 
dzes locekļiem parasti tas nav tik aktuāli, jo, ja bērnam ir 
koncerts, izlaidums vai sievai kāda jubileja, tad, protams, 
draudzei un kalpošanai jāpagaida. Vai, ja ar sievu gribas 
iet uz teātri, kalpošanai jāpagaida. Laulība un ģimene, 
protams, ir svarīgāka par kādu bībeles stundu, dievkalpo-
jumu vai pasākumu draudzē. Bet, ja runa ir par mācītāja 
kalpošanu, tad šie svari sasveras pavisam citādāk. Mūsu 
draudzē esmu bieži dzirdējis pārmetumus un sastapies ar 
neizpratni šajā jautājumā. Tik bieži to esmu piedzīvojis un 
juties vainīgs par to. Bet par ko īsti? Ka man ir ģimene!? 
Ka man ir laulība?! Tādēļ šī tēma man bija īpaši aktuāla, 
jo esmu daudz skaidrojis, ka mana bērna koncertā vai 
dzimšanas dienā es būšu pat tad, ja baznīcā viesosies 
Arhibīskaps. Man gribas, lai mani bērni neienīstu baznīcu 
un Dievu tādēļ, ka baznīca “aprija” viņiem tēvu. Mācītājs 
ir mācītājs 24/7, taču tas nenozīmē, ka viņš nav arī tēvs 
un vīrs 24/7. Tādēļ man ir prieks, ka mūsu draudzē mēs 
daudz runājam par laulību un ģimenēm, ka domājam 
par bērniem. Laulība ir ģimenes pamats, bet ģimene taču 
ir tautas pamats. Bez ģimenes šodien nebūs tautas rīt. 
Bet ziniet, tieši tāpat ir ar mācītāju: jūs viņu neredzēsiet 
draudzē kalpojam ar svētību un svaidījumu, ja viņa mā-
jās un laulībā viss būs salauzts. Mūsu baznīcā ir tik daudz 
tādu piemēru, kur no salauztas mācītāja laulības top sa-
lauztas veselas draudzes.
  Tādēļ kā viens no būtiskiem faktoriem mūsu garīgai 
augšanai un kalpošanai (jebkurā jomā) ir nepieciešams 
sabats un atpūta. Peter un Geri dalījās ar savu ilggadējo 
pieredzi cīņā par brīvo laiku savā kalendārā sev un savām 
attiecībām, atpūtai, kā arī sabatam – laikam ar Dievu. Un 
es domāju, ka arī šī ir ļoti svarīga tēma mūsu sabiedrībā. 
Vai mums ir atpūta, un ja ir, tad kāda tā ir? Un, no otras 
puses, atpūta, protams, ir tikai miesai, bet sabats ved 
mūs tuvāk pie Dieva. Tādēļ Peter un Geri stāstīja par savu 
pieredzi un par to, kā sabats mainīja viņu skatījumu uz 
daudzām lietām un kā tas palīdzēja viņiem gūt stabilu 
dziļu briedumu Dievā. Kaut arī Bībelē mums ir sabata 
bauslis, kas ir jātur, Peter sacīja: “Ne es turu sabatu, bet sa-
bats tur mani.”  Un tie ir patiesi vārdi, jo arī Jēzus ir teicis, 
ka sabats ir iecelts cilvēka dēļ. 

   Sabats – kā laiks ar Dievu – patiesībā ir iespēja, kā baudīt 
gabaliņu no debesīm. Bet, ja tu nespēj baudīt to kripatiņu te 
uz zemes, ko tu darīsi debesīs? Ja tev nav prieka šeit pavadīt 
laiku kopā ar Jēzu, ko tu darīsi debesīs, jo tur Jēzus būs visu 
laiku ar tevi!
  Konferences laikā es biju priecīgs sastapt daudz savu bi-
jušo studiju biedru, kuri darbojas dažādās kristīgās or-
ganizācijās un dažādos amatos. Tā arī katra kafijas pauze 
pagāja patīkamās tikšanās un sarunās. Konferences beigās 
devāmies apciemot Danielu Vunderli (Daniel Wunderli), kas 
daudzas reizes ir bijis pie mums Misijas nedēļā. Arī mācītājs 
Villijs Burns (Willi Burn), kas pirms gada bija mūsu Misijas 
nedēļā, sūta draudzei sirsnīgus sveicienus. 
   Mājupceļu gan izdaiļoja neliela ķibele ar auto. Apciemojot 
kādu bijušo studiju biedru, kas šobrīd ir smagā situācijā ģi-
menē, nakts vidū mans auto sāka dīvaini uzvesties. Nespēju 
atrast defektu, arī nākamajā dienā ne. Aizdomas radās, bet 
droši pārliecināties nevarējām, kaut arī skolas autodarbnīcā 
bijām tikuši pie instrumentiem un daudz reižu sazvanī-
jušies ar Latviju. Bet beigās, pateicoties atsaucīgam Daniela 
draudzes loceklim, kas savā autoservisā varēja ātri diagnos-
ticēt un sagādāt vajadzīgo detaļu, auto mājupceļam bija 
jau gatavs. Ir tik labi piedzīvot, ka Dievs stāv visā klāt. Mūsu 
mājupceļš bija tikpat ātrs kā ceļš uz Šveici. Pateicamies 
Dievam par sargāšanu un visu šo braucienu, kā arī par dalību 
konferencē. Paldies arī visiem, kas draudzē lūdza par mums.
   (Ne dalība, ne brauciens uz šo konferenci netika segts no 
draudzes līdzekļiem, un ceru, ka konferencē gūtais nāks 
mums visiem par svētību.)

Ģ i r t s  P r ā m n i e k s

© Chrischona International

© Chrischona International
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1 2 3 4
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

5
12.30 Lūgšanu stunda

6
17.00 Zvaigznes 
dienas svētbrīdis
18.00 Draudzes 
eglīte

7
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola 
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

8
12.00 Zupas virtuve

9 10
12.00 Zupas virtuve

11
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

12
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

13 14 
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

15
12.00 Zupas virtuve

16 17
12.00 Zupas virtuve 

18
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

19
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

20 21
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

22
12.00 Zupas virtuve

23
18.30 Laulāto kurss

24
12.00 Zupas virtuve

25
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

26
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

27 28
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

29
12.00 Zupas virtuve

30
18.30 Laulāto kurss

31
12.00 Zupas virtuve

DEcembris
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

11
12.00 Zupas virtuve

12
19.00 BETA kurss

13
12.00 Zupas virtuve

14
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

15
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

16 17
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

18
12.00 Zupas virtuve

19
18.00 Kristīgās 
vsk. Ziemassvēku 
koncerts
19.00 BETA kurss

20
12.00 Zupas virtuve

21
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

22
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

23
Koncerts bērniem
12.00 Latviešu val.
14.00 Krievu val.

24
10.00 Dievkalpojums
14.00 Svētbrīdis krievu val.
16.00 ģimenes dievkalpojums
18.00 Tradicionālais 
svētvakara dievkalpojums

25
10.00 Ziemassvētku 
dievkalpojums

26 28 
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

29 30
18.00 Ērģeļkoncerts 
“Ziemassvētku 
pasakas“

31
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp
20.00 Jaungada sagaidīšana

janvāris

     

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

2
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

3 4
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola 
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

5
12.00 Zupas virtuve

6
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

7
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

8
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss

9
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

10 11
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

12
12.00 Zupas virtuve

13
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

14
12.00 Zupas virtuve 
19.00 Ērģeļkoncerts

15
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss

16
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

17 18
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

19
12.00 Zupas virtuve

20
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

21
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

22
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss

23
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

24 25
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

26
12.00 Zupas virtuve

27
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

28
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

FEBRUĀRIS
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d e c e m b r i s
Marita Valtere - Gaidlazda (35) 02.12. 
Zane  Eniņa       (30) 12.12.
Rasma Riherte       (30) 21.12.
Valija  Muzikante      (75) 25.12.
Mārtiņš  Ošs       (35) 30.12.
Oksana  Mihailova      (25) 31.12.

j a n vā r i s
Valdis  Muižnieks        (35)  07.01.
Vitālijs  Bogdanovs    (30)  12.01.
Dzintra  Visocka          (80)  15.01.
Mudīte   Līduma         (50)  16.01.
Artūrs Rudzītis          (90)  18.01. 
Edgars  Nikels            (35)  18.01.
Normunds  Zviedris   (40)  19.01.

Lai  ar Dieva klĀtbūtni  piepildīts jaunais dzīves gads! 
S i r s n ī g i  s v e i c a m  d z i m š a n a s  d i e n ā  v i s u s  d e c e m b r a ,  j a n vā r a  u n  f e b r u ā r a  j u b i l ā r u s , 

ī p a š i  i z c e ļ o t  d r a u d z e s  l o c e k ļ u s  a r  a p a ļ a j ā m  j u b i l e j ā m .

   f e b r u ā r i s
Rinalds  Reķis    (35)  01.02. 
Brigita  Vītola     (75)  02.02.
Jānis  Berķis (30)  02.02.
Evija  Ziemele    (25)  06.02.
Viesturs  Šilovs  (40)  09.02.
Laine  Kreicere  (45)  11.02.

Gunta  Kalnmeiere      (75)  14.02. 
Estere  Zeltiņa       (20)  17.02.
Liene  Ozolniece - Pelēce   (30)  18.02.
Ingrīda  Kalinka                     (75)  22.02.
Solvita  Daugaviņa       (45)  25.02. 
Juris  Ludzišs       (45)  25.02

     

un arī tēju un kafiju, kas nemaz nav tik mazsvarīga šajā drēg-
najā laikā.
    Šo brīnišķīgo, Dieva dāvāto dienu mēs noslēdzām ar brīvas 
formas vakara dievkalpojumu StepUp. Vakara noslēgumā 
varējām baudīt augļus, ko sarūpēja mūsu draudzes muzikālā 
jaunatne, – burvīgu Dieva slavēšanas vakaru, kurā skanē-
ja dažādi instrumenti. Dzirdējām dažādas balsis un dažādus 
dziedājumus. Un, manuprāt, pats galvenais – mēs varējām 
dziedāt līdzi un slavēt To Kungu. Arī vakara StepUp, protams, 
neiztikt bez mācītāja Ģirta Prāmnieka sprediķa, kas sākās ar 
jautājumu: „130 ir daudz vai maz?” Tas ir atkarīgs no tā, kā 
uz to raugāmies. 130 gadu cilvēka dzīvē ir daudz, 130 gadu 
mūžībai – maz (viena diena kā tūkstoš gadu un tūkstoš gadu 
kā viena diena). Laiks ir relatīvs jēdziens! Svarīgākais – vai, 
augot Dieva dārzā, mēs gribam nest augļus, labus augļus. Ja mēs 
negribam nest augļus, tā ir mūsu izvēle, un Dievs to respektē, 
bet – mēs nevaram palikt Dieva dārzā. Mums katram ir ko pa-
domāt: kāds būs šis 131. gads?
  Atgriežoties pie dienas notikumiem, vēl vēlos pieminēt tās 
paralēlās aktivitātes, kuras netika pieminētas iepriekš. Bija iz-
veidots burvīgs fotostūrītis, kurā kopā ar brāļiem un māsām 
vai vieni varējām bildēties.
   Vēl viena aktivitāte, kas norisinājās šajā dienā, – katrs 
baznīcēns varēja atstāt savu pirksta nospiedumu uz lielā 
draudzes koka, ko vēlāk varēs apskatīt baznīcā.
   Noslēgumā gribu pateikt paldies Dievam, ka Viņš man ir ļāvis 
ienākt šajā ģimenē un kalpot. Šajā draudzē jūtos kā mājās, 
šeit aizmirstas visas ikdienas raizes un šeit var smelties spēku, 
kad tas nepieciešams. Novēlu katram atrast to vietu, kur viņš 
var sajust patiesu piederību savai draudzei. Tā ir liela Dieva 
žēlastība.
   Paldies katram un ikvienam, kas pielika savu roku, lai šī diena 
mums visiem būtu īpaša.
    Paldies Dievam par Viņa žēlastību, kas pavada mūs ik dienu!

S a r m ī t e  B a š e n a

Sv. Pāvila draudzei – 130!
  Mūsu draudzei –“mūsu ģimenei” – šī gada 8. novembrī 
apritēja 130 gadu, kas tika vērienīgi svinēti 12. novembrī. Šajā 
dienā mēs sveicām draudzi un katru, kas sevi uzskata par šīs 
ģimenes locekli – tā ir visu mūsu dzimšanas diena –, mēs šo 
ģimeni veidojam ar Dieva Svētā Gara vadību un palīdzību.
  Atskatoties uz šiem svētkiem, varam teikt – Dievs ir ar mums! 
Dievs vada mūs! 
Rīta dievkalpojumā mācītājs Ģirts Prāmnieks runāja par vīģes 
koku un dārznieku. Vīģes koks esam mēs, un Jēzus – dārznieks. 
Mēs esam stādīti Dieva dārzā. Dievkalpojuma izskaņā kopī-
gi dziedājām dziesmu ar E. Mauriņas vārdiem, kas bija īpaši 
veltīta Sv. Pāvila draudzei 50 gadu jubilejā.
   Diena turpinājās ar sadraudzību pie tējas un kafijas, kur 
varējām cienāties arī ar gardiem kliņģeriem.
  Šajā dienā varējām uzzināt par savas draudzes veidošanos 
no pašiem pirmsākumiem, par ko liels paldies arhitektei Helē-
nai Dekantei, kas ļāva ieskatīties dievnama senākā pagātnē 
un kaut nedaudz rast priekšstatu par to, kā viss sākās un vei-
dojās. 
    Draudze ir pārdzīvojusi dažādus pārmaiņu un pārbaudīju-
mu laikus, bet ar Dieva gādību tā vienmēr ir izturējusi visas 
vētras, un, lai arī papluinīta, tomēr mēs esam kopā.
    Varējām baudīt un citiem viesiem parādīt, cik dažāda mūzi-
ka dzīvo mūsu vidū. Klausījāmies gan klasisko ērģeļmūziku, 
gan arī kora dziedājumu, ansambli un mūsu pašu saimē izau-
gušo slavēšanas grupu “Divas Takas”.
   Pēc muzikālās pauzes varējām iepazīt Sv. Pāvila baznīcas 
ēkas likteni un pārvērtības. Par tām mums zināja stāstīt Helē-
na Dekante.
   Interesanti, ka baznīca jau no sākta gala tika veidota un 
pārveidota tā, lai cilvēkam būtu ērtāk, labāk. Baznīca ir mūsu 
mājas, un kurš gan nevēlas savu māju iekārtot tā, lai tajā 
pašam būtu ērti?
   Starp vēsturiskiem Helēnas Dekantes stāstījumiem un
 muzikālo pauzi varējām baudīt sadraudzību citam ar citu 



Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts: alfa@pavilabaznica.lv
Tālr. 26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts: laulatie@pavilabaznica.lv
Tālr. 29350555
Kora vadītājs: Andžejs Rancevičs
Tālr. 28212889 
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: prieksnieks@pavilabaznica.lv
Tālr. 26117190
Ērģeļkoncertu vadītāja: Jeļena Privalova-Epšteina
Tālr. 25242058

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Redaktore un makets Seila Rubīna
Rakstus sagatavoja Rasa Svarupa,

Ģirts Prāmnieks
Korektore Marika Marherte

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  08/09    
  

  Ieņēmumi EUR 

Ieņēmumi no kolektes   2284.13
Ziedojumi bez konkrēta mērķa  4052.43
Ziedojumi baznīcas labiekārtošanai   155
Ziedojumi altāra segai   240
Ziedojumi kristībām   165
Ziedojumi laulāto kursam  160
Ziedojums Step-up dievkalpojumam 30
Ziedojumi draudzes nometnei  996.42
Ziedojumi laulībām   630
Ziedojumi tehnikas iegādei  180
Ziedojumi diakonijai   120
Ziedojums Alfas kursam   20
SIA Pāvils ieņēmumi   7847.88
Ziedojums ērģelēm   20
Ieņēmumi no koncertiem  626.90
    kopā:  17527.76

Izdevumi EUR 

Algas darbin., lektoriem,nodokļi 8  8889
Apdrošināšanas izdevumi  259.50
Diakonijas izdevumi   84.45
Komunālie maksājumi   2218.39
Kantora( biroja ) izdevumi   436.69
Dekorācijas baznīcai    176.09
Izdevumi svētdienas skolai  104.08
Poligrāfijas tipogrāfijas izdevumi  314.17
Alfa kursa izdevumi   120.59
Citi saimn. darbības izdevumi   161
Tehnikas iegāde    244
Sakaru izdevumi   191.01
Apsardzes izdevumi   171.78
Naudas apgrzījuma blakus izdevumi 59.60
Remontdarbi    237.88
Zupas virtuves izdevumi   479.67
Izdevumi draudzes pasākumiem  397.53
    kopā:  14645.43

SVĒTDIENAS
 SKOLA
svētdienās
plkst. 10.00

ALFA 
KURSS

sākot ar   08.02.
plkst. 19.00

LAULĀTO 
KURSS

sākot ar 23.01.
plkst. 18.30

Open
jauniešu vakari 
sākot ar 12.01.

plkst. 18.00 

LŪGŠANU 
STUNDA 
ar V. Bitēnu
piektdienās

plkst. 12.30

ĢIMEŅU 
LŪGŠANas

ceturtdienās

plkst. 19.00

Rīgas Svētā Pāvila 
evaņģēliski 

luteriskā draudze

Augusta Deglava iela 1, 
Rīga, LV-1009

info@pavilabaznica.lv
www.pavilabaznica.lv

                @svpavils

Pāvila draudze


