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“Lai Tas Kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba 
Dieva Vārds! ... Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet 

mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.”
 Ps. 20, 2 un 8.

       Šī rakstu vieta runā par grūtiem laikiem un dod kādu novēlē-
jumu: lai tevi uzklausa un lai tevi pasargā. Šis ir brīnišķīgs novēlē-
jums, jo droši vien tieši grūtos laikos mēs nākam pie Dieva, katrā 
ziņā bēdās mūsu lūgšanas ir dedzīgākas. Vienlaicīgi, tieši bēdās 
mums nereti ir sajūta, ka Dievs mūs ir pametis, aizmirsis vai 
nedzird. Šīs psalma rindas skan kā laba drauga novēlējums: lai 
Dievs dzird un ņem vērā tavu lūgšanu. Patiesība ir tā, ka Dievs 
dzird ikvienu lūgšanu, īpaši ticīga cilvēka lūgšanu. Es domāju, 
ka mēs reiz būsim ļoti pārsteigti, kad, esot pie Dieva, atklāsim, 
ka Viņš ir dzirdējis ikvienu no mūsu sacītajām lūgšanām. Taču 
grūtā brīdī mūsu lielākais izaicinājums ir mūsu sajūtas, jo tās 
nereti ir pilnīgā pretstatā tam, kas ir realitāte un patiesība. Un 
patiesība ir tā, ka Dievs ir pie mums tik tuvu, ka pat brīdī, kad 
varbūt nespējam lūgšanu ietērpt vārdos, Viņš dzird un zina, kas 
mīt mūsu sirdīs.
       Dieva Vārds saka: “ Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu ne-
spēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats 
Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet Tas, kas iz-
pētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas 
par svētajiem.” Rom. 8,26-27. Vai pēc tādiem vārdiem vēl varam 
šaubīties un pieļaut, ka Dievs nedzird mūsu lūgšanu vai nezina, 
kas ar mums notiek? Nekādā ziņā. Pie tam Pāvils turpina, sakot: 
“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, 
tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” Rom. 8,28.
        Bet, kas ar mums notiek, kad mēs to aizmirstam? Mēs 
paliekam bez šīs patiesības perspektīvas. Patiesībā esam 
gluži kā bez pamata. Vienīgais, kas tad ir mūsu acu priekšā, ir 
grūtības, un mūsu pamats ir mūsu emocijas – bēdas. Tās ir kā 
mīksts, purvains dūksnājs, kurā laika gaitā cilvēks lēnam no-
grimst, ja viņam nav nekā droša un stabila, pie kā tverties. Un 
tas ir Dieva Vārds; stabils, uzticams un patiess. Es domāju, ka 

mēs ikviens apzināmies, ka visas grūtības un bēdas reiz bei- 
dzas, jautājums tikai ir – kā, un vai es iziešu tām cauri. Tādēļ šis 
novēlējums psalmā “lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds” ir tik 
ļoti labs un nozīmīgs. Ne jau tie mūsu vārdi, ko sakām Dievam ir 
tie, kas mūs pasargā un glābj. Reizēm cilvēkiem šķiet, ka jāprot 
”pareizi” lūgt, lai Dievs uzklausītu. Nē, vienīgais, kas ir jāprot - ir 
jālūdz patiesi un atklāti. Bet glābj mūs Dievs pēc sava Vārda! At-
ceries, Dievs visu pasauli radīja ar savu Vārdu vien!
       Gribu Tev šodien uzdot jautājumu: ko tu liec pretī grūtībām 
un bēdām? Ar ko tu esi stiprs? Ir cilvēki, kas tic, ka, ja viņi daudz 
mācīsies un zinās, varēs to likt pretī grūtībām un tās pārvarēt. 
Un ir tiesa, zināšanas mums palīdz atrisināt un pārvarēt daudz 
problēmu. Citi domā, ka iepazīstot sevi, savu domāšanu, emo-
cijas, psiholoģiju, spēs to likt pretī savām bēdām. Un arī tas ir 
tiesa, ka, zinot savas vājības, savus trūkumus, var izsprukt no 
daudzām nepatikšanām, kādās nereti sevi ievedam bēdās. Ir 
cilvēki, kas domā, ka ar spēcīgu finansiālu aizmuguri var iziet 
cauri grūtībām un “noturēties virs ūdens”. Un arī tas ir tiesa, fi-
nansiāli “jaudīgi” cilvēki ar savām materiālajām iespējām spēj 
atrisināt daudzus savus sarežģījumus.
       Bet ļauj man pajautāt, ar ko stiprs ir ticīgs cilvēks? Ar ko 
stiprs esi tu? Kas ir tavi “muskuļi”?  Zināšanas? Izpratne?  Fi-
nanses? Man gribas, ka mums ikvienam būtu tāda ticība, kas 
var ar pārliecību sacīt - “Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem 
zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.” Arī kā 
ticīgi cilvēki, mēs arvien varam savu cerību likt uz “zirgiem” un 
“ratiem”, un kaut kādā mērā tie mūs paglābs un mums palīdzēs. 
Taču es esmu drošs, ka, ja esam ticīgi, tad Dievs gribēs mums 
mācīt paļauties uz Viņu, un šo paļāvību Dievs mums var iemācīt 
tikai vienā veidā: aizvedot mūs līdz tai robežai, kur “zirgi” un 
“rati” nespēj mums vairs līdzēt, kur paliek tikai cerība uz Dievu. 
Tieši šī ir tā vieta, kur Viņš mums māca, ka Viņš ir uzticams un 
ka Viņa Vārds un apsolījumi ir drošāki par jebko šajā pasaulē. 
Gribu novēlēt ikvienam savu paļāvību vispirms likt uz Dievu un 
būt stipriem ar Dieva Vārdu.

Ģirts Prāmnieks
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Vecajās sliedēs!?
       Šis ir neparasts laiks. Laiks, kas mūs strauji ieve-
da izvēlēs, kurām mēs nebijām gatavojušies, - ne 
valdība, ne sabiedrība, ne baznīca, nedz droši vien arī 
mēs ikviens. Negaidīti kādi no mums palika bez darba, 
kamēr citi turpināja strādāt. Vieni no mums izolējās, 
kamēr citi turpināja savu ikdienas dzīvi gandrīz ne-
mainīgā ritmā. Vieni satrūkās bailēs, bet citi smīkņā-
ja. Vieni atbalstīja, citi protestēja, vēl citi visu ignorēja.
 Nu jau pagājuši 2 mēneši, un mēs droši vien 
varam sacīt, ka šie apstākļi ir kļuvuši par “jauno normā-
lo”. Mēs esam izgājuši cauri dažādām fāzēm; apju-
kumam, bailēm, pacietības, pielāgošanās un pakār-
tošanās fāzēm. Šobrīd esam daudzmaz apraduši ar 
esošo situāciju un to spējuši pieņemt vai vismaz sa- 
mierināties ar to. Es domāju, ka esam arī iemācījušies 
atšķirt to, kas patiešām šajos apstākļos ir nepieciešams 
un kas “var pagaidīt”. Kas mums droši vien visiem ar- 
vien ir liels jautājums, -    vai tā paliks vienmēr, vai kaut 
kas mainīsies, vai varēsim atgriezties “vecajās sliedēs”.
 Nesen lasīju kādu komentāru, kurā bija sacīts: 
“Jūs sakāt, šis ir pārmaiņu un iespēju laiks! Nu tad parā- 
diet man tās jaunās iespējas, kaut vienu!!!” Šis komentārs, 
kaut arī savā pamatā bija domāts agresīvs, tomēr man 
šķita kā tāds palīdzības sauciens. Vai varētu būt, ka arī 
šajā laikā tu un es varam kaut ko palaist garām? Lūko-

joties uz mūsu draudzes dzīvi man jāatzīst, ka man 
tā īsti žēl ir tikai trīs lietu, un tās ir: Alfa kurss, Beta 
kurss un Laulāto kurss, kurus nācās pārtraukt un ku-
rus nevar nekādi pārnest uz interneta vidi, nezaudējot 
lielāko daļu no šo kursu kvalitātes un vērtības, un jē-
gas. Par pārējo es patiesībā nemaz tik ļoti nesatraucos. 
Man nav sajūtas, ka mēs kaut ko neglābjami palaižam 
garām tādēļ, ka  mums šobrīd  nav dievkalpojumu  
baznīcā. Mums arvien vēl ir baznīca pieejama svēt-                                                                      
dienās, ir arī dievgalds, arī savstarpējas sarunas baznīcā; 
iespējas kalpot baznīcā un ap baznīcu ir daudz, ja tikai 
vēlamies un uzdrošināmies. Un “uzdrošināšanās” ir 
droši vien tas svarīgais vārds šajā laikā, lai nezaudētu, 
lai nepalaistu garām tās iespējas, kuras ir tieši šajā 
laikā. Kā jau sacīju kādos video svētbrīžos, šis ir laiks, 
kad varam savu garīgo dzīvi dzīvot citādāk nekā parasti.
 Vīri, mums ir atbildība un pienākums šo garīgu-
mu nest savās ģimenēs. Mēs tak esam ģimenes gal-
vas! Droši vien tagad varu pajautāt, ko ir vieglāk darīt: 
vest ģimeni uz baznīcu vai nest garīgumu savās mā-
jās?    Un es priecājos par ikvienu vīru, kurš šo savu 
atbildību uztver nopietni un uzdrošinās to piepildīt - 
lūdzot ar ģimeni, kopā lasot Bībeli, lūdzot ar bērniem. 
Šis laiks ne tikai dod mums iespēju, bet pat gluži ieliek 
mums šo uzdevumu rokās, mums tikai jāuzdrošinās.
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Mācītā js 
Ģirts  Prāmnieks

zini, teiciens “vecās sliedes” ir ar ļoti divejādu nozīmi; 
kā pozitīvu, tā negatīvu. Pozitīvi, tā, droši vien, ir šī at-
griešanās ierastajā ritmā, darot ierasto ierastā veidā. 
Negatīvi, droši vien ir tas, ka šī atgriešanās vecajā var 
nozīmēt arī atgriešanos tajā pašā bezjēdzīgajā skrējienā, 
atgriešanos vecajās atkarībās, atgriešanos vecajos ap-
stākļos, jeb, vienkārši, atgriešanos vecajā. Man negribas 
atgriezties vecajā ne kā mācītājam, ne kā Ģirtam. Man 
gribas izmantot šo laiku kaut kam jaunam, citam. Un arī 
lūkojoties uz draudzi, man negribas atgriezties “vecajā”, 
bet gan krietni izvērtēt, ko turpināt darīt ierasti, bet ko, 
varbūt, turpmāk darīt citādāk. Man negribas, ka mēs no šī 
laika izejam tādi paši, kādi iegājām. Katrs sākums mums 
dod iespēju no šīs vietas tālāk doties citādāk! Šajā ziņā 
es ar prieku uzklausītu arī Jūsu, mūsu draudzes, idejas. 
Mēs ikviens esam kaut ko atklājuši un iemācījušies šajā 
laikā, un par to pateicība Dievam! Nu mēs varēsim to 
likt lietā kā savā, tā kopīgajā draudzes dzīvē, lai ar to, ko     
Dievs mums ir devis, mēs neturpinātu “vecajās sliedēs”, 
bet pa ceļu, kuram Dievs mūs tagad ir sagatavojis.

 Es nereti esmu dzirdējis, ka vecāki sūdzas par 
skolas slikto ietekmi uz bērniem no vienaudžu pus-
es utt. Gribas sacīt, ka šī nu reiz ir viena iespēja mums, 
vecākiem, savus bērnus vairāk audzināt pašiem, bez 
šīs ietekmes. Es zinu, ka tas nav viegli, līdztekus visiem 
darbiem un pienākumiem pārvērsties vēl par skolotā-
ju saviem bērniem. Ne katram mums ir arī talants vai 
pedagoģiskas zināšanas. Bet mums arī nav tādām jābūt, 
mēs esam vispirms vecāki. Un es laiku, ko pavadu bēr-
nu “skolā” mājās, uzskatu par vienu labu iespēju pavadīt 
laiku kopā ar saviem bērniem un sniegt viņiem atbalstu, 
sapratni, līdzjūtību un mācīt tomēr rast motivāciju, lai 
paveiktu uzdoto. Tā ir laba iespēja gatavot bērnus nevis 
skolai, bet dzīvei. Un, starp citu, es iemācījos otro reizi 
savā mūžā izrakstīto dalīšanu ar tūkstošiem   ! Pir-
mo reizi man to vajadzēja apgūt pirms 30 gadiem  

 Ikreiz, kad mainām dzīves vietu, mums ir 
iespēja atbrīvoties no liekām mantām, ar kurām esam 
“apauguši” laika gaitā. Pārvācoties mēs darām gudri, 
ja ikvienu lietu paņemam rokās un apdomājam, vai 
mums to tiešām vajag nest tālāk uz mūsu jauno dzī-
ves vietu. Arī šis laiks ir laba iespēja, kad varam ikvie-
nu lietu, ko līdz šim esam darījuši, nosacīti “paņemt 
rokās” un izvērtēt, vai tā ir tā vērta, lai to darītu, lai 
tai veltītu laiku. Mums tikai ir jāuzdrošinās izvērtēt.
 Es zinu, ka mēs kaut kā iekšēji gaidām, 
līdz šie apstākļi beigsies, un mēs varēsim at-
griezties “vecajās sliedēs”. Mēs gribam atgriez-
ties tajā vidē un dzīves veidā, kas mums bija labi 
pazīstams un deva kādu drošības sajūtu. Bet
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Būt par ikdienas misionāru
 Pirmkārt, vēlos pateikt lielu paldies mācītājam 
Ģirtam par iedrošinājumu, pamudinājumu un, galve-
nokārt, par piedāvājumu; un arī mācītājam Raimondam 
Mežiņam, ka viņš ir atvērts šādiem piedzīvojumiem un 
palīdz tos īstenot. 
 Dievs patiešām ir dzīvs un dzird mūsu lūgšanas. 
Es lūdzu Tēvam pēc palīdzības, un Viņš lietoja Ģir-
tu, piedāvājot apmeklēt semināru Sv.Gregora skolā. 
Spontāni nokārtojot visus jautājumus, darbā sarunājot 
personisko dienu, tā nu mēs pieci (Salvis ar ģimeni, Sei-
la un es) devāmies ceļā uz Saldu. 
 Tieši tas man pašai bija nepieciešams – diena 
prom no ikdienas, to pavadot ar brāļiem un māsām 
Kristū, studējot un slavējot Dievu. 
 Semināra, ko mēs apmeklējām, temats – “Būt 
par ikdienas misionāru”, angļu valodā to vadīja Maiks 
Vinds (Mike Wind) no EEMN (East European Missions 
Network). 
 Pamats tika likts uz māceklību mūsdienās un 
kā mīlēt ikvienu cilvēku, rosinot meklēt atbildi uz jautā-
jumu: kurš mūsdienās var kļūt vai kurš mūsdienās ir 
māceklis? 
 Šīs lekcijas deva drosmi saprast, ka, lai gan Dieva 
uzdevums ir liels, mūsu uzdevums ir savās sirdīs ielaist 
Jēzu, atvērt šīs durvis Viņam, sekot Viņam (patiesībā – 
iet kopā ar Viņu) un ļaut, lai Viņš dara Savu darbu caur 
mums (mums nav jādara Dieva darbs, bet Dievs caur 
mums dara darbu). Tā ir kā ilga paklausība, ejot vienā 
virzienā.
 Maiks atkārtoti atgādināja, ilgi stāstot un ap-
spriežot tematu par Jēzus galveno aicinājumu mums 
“mīlēt savu tuvāko”. Protams, mums ir viegli mīlēt 
tos, kurus ir viegli mīlēt, bet kā ar tiem, kurus ir grūti

mīlēt? Kā labu padomu viņš deva ieteikumu – mīlēt 
nevis izglābt vai salabot (tā ir tā mūsu nelielā daļa no 
lielā Tēva uzdevuma). 
 Un tas ir patiesi labs veids, kā mēs varam kļūt 
līdzīgāki Jēzum (Jāņa ev. 13:35 “No tam visi pazīs, ka jūs 
esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.”). 
Maiks deva arī atbildi uz jautājumu par mācekli – tie 
esam ikviens no mums, kuri sēžam baznīcas solos, kuri 
ir atdevuši savu dzīvi Jēzum, kuri staigājam Viņā; mēs 
esam tā gaisma, svētība, ko sniedzam ārpasaulei. 
 Galvenais ir atcerēties, ka mums nav jābūt per-
fektiem, jo mēs tādi nemaz nevaram būt, bet gan pie-
dalīties, būt par Jēzus mācekli, doties šajā ceļā kopā ar 
Viņu. Mēs esam aicināti, nevis piespiesti. 

Aicinājums ir piecelties un sekot. Kad to izdara, notiek 
trīs lietas: 

 1. Mēs saņemam (tiekam apmācīti). 
 2. Cilvēki apkārt tiek svētīti (dzīvojam tajā).
 3. Mēs iegūstam pieredzi, zināšanas, ko izman-
tojam, lai citus apmācītu (dalāmies). 

Gerda Putniņa

sa 
saņemt 

dzīvot 

dalīties 
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 Dienu pirms došanās uz draudzes SPA paliku 
bez telefona sakariem un interneta. Zināju tikai cikos 
un kur mani sagaidīs Ilze, lai aizvestu uz Vecmuižu. Šis 
šķērslis nebija tik liels, lai atteiktos doties, un ar tā Kun-
ga gādību nokļūšana galamērķī noritēja pavisam gludi. 
Ierodoties pārņēma gaiša māju sajūta. Šeit bija visi tie, 
kuri bija atraduši laiku ikdienas skrējienā apstāties un 
pavadīt laiku, tuvāk iepazīstot savas attiecības ar Die-
vu. Priecājos redzot visapkārt arī tik daudz bērnu. Mēs 
Pāvila draudzē esam svētīti ar visu paaudžu kristiešiem, 
sākot ar pašiem mazākajiem līdz pat cienījamiem se-
nioriem.
 Vecmuižā mūs kā ierasts sagaidīja kārtīga 
trieciendeva Dieva vārda un slavēšanas (paldies mīļajai 
Ditai), kas sapurināja ilgākam laikam. Mācītājs Ģirts par 
pārdomu tematu bija izvēlējies “kā pastāvēt” un runāja 
par to, kādos veidos mēs savā dzīvē bieži vien izvēlamies 
kompromisa vai ticības noliegšanas ceļu, kas neat-
bilst dziļākajai kristieša būtībai. Bībelē ir rakstīts: “Jo es 
nekaunos Kristus evanģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par 
pestīšanu ikvienam” [Rom 1:13], bet vai tas ir rakstīts arī 
mūsu dzīvēs? Kā jau katram mūsu draudzē, klausoties 
Ģirtu, prātā un sirdī iegūlās kādi īpaši vārdi vai piemēri, 
kas likās veltīti tikai un vienīgi tev. Man tas bija piemērs 
par „ziloni trauku veikalā” jeb neapdomīgo sludinātā-
ju, pēc kura darbības cilvēkam var rasties alerģija pret 
baznīcu. Bija atvēlēts laiks arī darbam vienatnē un dis-
kusijām grupā par Daniela grāmatas notikumiem. 
 Iepazinām arī mūsu jauno mācītāja palīgu, kurš 
bija ieradies pavadīt laiku mūsu SPA kopā ar savu ģime-
ni un ļāva mums par sevi uzzināt vairāk. Piemēram, vai 
var būt dīdžejs un mācītājs vienlaicīgi? 
 Istabiņā iegadījos kopā ar mūsu brīnišķīgo 
slavētāju Ditu, viņas mazo dēliņu un Jūliju. Brīvajos 
brīžos ļāvām vaļu sarunām, piemēram, par to cik stipriem 
nerviem jābūt, lai varētu skatīties šausmu filmas (Ģirts 
mums pirms pusdienām bija pieminējis filmu „Cie-
mats” (The Village) un stāstījis par kristiešu došanos 
ārpus komforta zonas). 
 Neizpalikām arī bez vakara filmas, coca-colas un 
popkorna. Filma „Vai tu tici?” (Do You Believe) stāstīja par 
vairāku cilvēku dzīvēm, ļaujot mums labāk saprast kā  
Dievs savā pilnībā un gudrībā darbojas katrā no tām, savā 
žēlastībā savedot kopā tos, kuri Viņam tic.
 Nedēļas nogales noslēgumā braucām uz svēt- 
dienas dievkalpojumu Carnikavas baznīcā – Laivu mājā.
 Pēc tam izturīgākie palikām arī uz sadraudzību 
ar Carnikavas draudzes locekļiem, kur varējām uzzināt

par aktīvo draudzes dzīvi un tālākajiem plāniem. Carnika-
vā ir gan Alfa kurss, gan sievu un vīru vakari gluži tāpat kā 
mums Pāvilā un arī ļoti atsaucīga pašvaldība. Atvadoties 
novēlējām draudzei spēku un izturību, ceļot jaunu baznī-
cas ēku, jo iepriekšējā pirms pāris gadiem bija nodegusi. Un 
tad „Kā agrāk no turienes atskanēs priecīgu ļaužu slavas un 
pateicības dziesmas un gaviles.” [Jer. 30:19]

Krista Balode

Draudzes SPA 

Draudzes nometne
 Šogad nometnes komandiņa gatavošanos nomet-
nei uzsāka septembrī. Jā, tieši tik ātri un esam sadomājuši 
arī kādas jaunas un vēl nebijušas aktivitātes.
 Nāca dažādu tēmu idejas, bet šim gadam 
esam apstājušies pie tēmas par Dieva aģentiem. Vai 
tu zini kādām īpašībām ir jāpiemīt aģentiem? Ja vēl 
nezini, tad nometnē to noteikti uzzināsi un  varē-
si pārbaudīt vai gādījumā arī TU neesi Dieva aģents.  
 Ja Dievs būs lēmis un tiks atcelti karantīnas iero- 
bežojumi, tad nometne ir paredzēta no 19.jūlija līdz 24. jūli-
jam. Mums jau labi zināmajā Jumurdas muižā. 
 Sekosim līdzi valsts izsludinātajiem ierobežo-  
jumiem un ļoti ceram, ka varēsim visi tikties arī šogad 
draudzes nometnē, lai pārrunātu dažādos aģentu tēlus.

Seila  Rubīna
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Par mūsu Ziemassvētkiem (kā, piemēram, bluķa vilkšana un ķekatas), bet viņš 
zina, ka cilvēks tam būs atvērts un labprāt to pieņems 
savā dzīvē. Tu varbūt teiksi, vai tiešām Ziemassvētkos 
ir jāakcentē velns un tā darbi – noteikti ne, bet viņš tik 
nemanāmi pārņem mūsu sirdis un darbus, ka Zie-
massvētki kļūst par viņa svētkiem. Ja Tu Ziemassvētkos 
esi atnācis uz baznīcu, tad noteikti vari saņemt vairāk par 
sajūtu, par dziesmu un vienu mazu Jēzus dzīves daļu. Tu 
vari tikt uzrunāts un vests pie Jēzus arī ar Pāvila tradi-
cionālajiem Ziemassvētku uzvedumiem. 

Liene Skopane

 Vai Tu biji 24.decembrī uz mūsu draudzes diev- 
kalpojumiem, ko nu jau saucam savā vidū par “tradiconā-
lajiem” Ziemassvētku dievkalpojumiem? Varbūt teiksi, ka 
tradicionāls Ziemassvētku dievkalpojums ir tikai tāds, kur 
redzama silīte ar ganiņiem un mācītājs ierasti lasa sprediķi 
par skaisto Jēzus dzimšanu Bētlemē. Bet tradicionāls var 
būt arī kaut kas pavisam atšķirīgs, kas var uzrunāt tos, 
kas diendienā nav tik tuvās attiecībās ar Dievu. Runājot 
ar cilvēkiem, kas uz baznīcu dodas tikai Ziemassvētkos, 
parasti saņemam atbildi, ka tur var gūt to patieso Zie-
massvētku sajūtu. Bet vai Ziemassvētki baznīcā ir par 
sajūtu vai tomēr par kaut ko daudz lielāku un būtiskāku?!
 Jau otro gadu mācītājam Ģirtam Dievs bija li-
cis sirdī un prātā domu par tādu dievklapojumu, kas 
noteikti neatstās vienaldzīgu nevienu tā apmeklētāju. 
Jaunajam Ģimenes un vakara Ziemassvētku dievkalpo-
juma konceptam atsaucās vairāki draudzes locekļi, 
kas labprāt un ar prieku bija gatavi mesties darbos, lai 
taptu stāsts/uzvedums par Ziemassvētkiem mūs-                                                       
dienu sabiedrībā un ģimenē. Ja sākumā uzvedumā 
darbojās pāris cilvēku, tad, jau tuvojoties Ziemassvēt-
kiem, šis tapa par audiovizuāli un teatrāli iespaidīgu uz-
vedumu, kur svētīgas bija vēl vairākas draudzes cilvēku 
rokas. Gatavošanās un mēģinājumi notika vairākus va-
karus, kad draudzes cilvēki pēc darba sanāca kopā un 
līdz vēlam vakaram kopīgiem spēkiem veidoja to, ko 
mums visiem bija iespējams redzēt Ziemassvētku va-
karā. Protams, bez paša uzveduma bija vēl tik daudz 
mazāku un lielāku lietu, kas veido kopējo Ziemassvētku 
dievkalpojumu. Un arī šīs lietas prasīja daudzu cilvēku 
iesaistīšanos, lai, Pāvila baznīcā ienākot, ikviens varētu 
saņemt svecīti, sajustu siltumu, redzētu Ziemassvētku 
egli pie altāra un dzirdētu Ziemassvētku dziesmas. Un 
ir patiess prieks, ka Dievs uzrunā mūsu draudzes cil-
vēku sirdis un aicina kalpošanā arī Ziemassvētku laikā. 
Jā, šie Ziemassvētki Pāvilā atkal bija tādi, kas lika 
daudziem runāt – gan labu, gan varbūt arī kādu 
kritiskāku vārdu. Bet vai tas nav tieši tas, ko Dievs vēlas, 
– lai mēs sadzirdētu to vēsti, ko Viņš grib nest mūsu 
vidū? Jēzus nenāca šajā pasaulē tikai kā zīdainis, kas 
rada prieku ik katrā vienā. Viņš nāca šajā pasaulē, lai 
mūs atbrīvotu no grēka un tuvinātu mūs pie Tā Kunga. 
Vai Ziemassvētki mums var saistīties tikai ar dāvanām, 
koncertiem, Ziemassvētku vecīti, filmām un vienu pašu 
ainiņu no Bībeles par Jēzus dzimšanu? Domāju, ka nē! 
Lai gan velns noteikti tā grib un dara visu, lai mēs tiešām 
pazustu Ziemassvētku burzmā un attaptos pēc svēt-
kiem ar tukšuma sajūtu sirdī un makā. Velns ir gatavs 
uz visu, dažreiz pat uz smieklīgām un absurdām lietām 
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Kad aploksnes aizlīmētas un adreses uz tām uzrakstītas, 
visi kopā devās atpakaļ uz draudzes namu, lai sapucētos 
un sāktu svinības. 
 Beigās jau nekas daudz nebija vajadzīgs.  Visas 
ieplānotās spēles un deju mācīšana nemaz netika pie 
vārda. Kad visi bija tikuši pie lielā laimes rata griešanas un 
dāvanām, nodzisa lielā gaisma, ieslēgta līksma mūzika 
un sākās dejas. Tie, kuriem dejas ne tik tuvas, devās uz 
citām telpām līdz pat, kā klīst nostāsti, sešiem rītā spēlēt 
galda spēles un dziedāt.
 Svētdienā visi miegainām sejām paēda brokas-
tis un devās uz dievkalpojumu, kas savā ziņā simbolizēja 
straupiešu un pāviliešu sadraudzību, jo dievkalpojumā 
bija klasiskā liturģija, taču mūzika – kā „Step Up“ diev- 
kalpojumos. Straupes draudzes mācītājs Gints Polis bija 
ļoti priecīgs, ka jaunieši kvalitatīvi pavadījuši laiku kopā 
un pēc garās nakts drosmīgi bija klāt arī dievkalpojumā.
Kopumā visi – gan sagurušie organizatori, gan dalībnieki 
– mājup devās smaidīgām sejām, piepildītām sirdīm un 
ar jautājumu: kad būs nākamā reize?
 Ne gluži nākamā nometne, taču tikšanās reize 
nav tik tālu. Pāvila draudzē jauniešu vakari notiek ik 
piektdienu draudzes pagrabā plkst. 18.00. Ja esi 12–25 
gadus vecs, esi gaidīts! Ja ir jautājumi, var zvanīt Eliza-
betei: 25865896. Mūs var atrast arī „Instagram“, meklējot 
@open_vakari.

Elizabete Mežule

 Pāvils rakstīja, lai pārbaudām visu un to, kas 
labs, – paturam.  Tā kā maija beigās izmēģinājuma brauciens 
pie Straupes draudzes jauniešiem bija izdevies – gan 
straupiešu, gan pāviliešu prāt –, tika nolemts braukt 
atkal. 14. un 15. decembrī galīgi nebaltā ziemā mini 
nometnē Straupes draudzes namā tika svinēti jauniešu 
Ziemsvētki, aptuveni 30 cilvēkiem nākot kopā no „Open” 
un „Kraujas mājām”, lai apdomātu, par ko šie svētki īsti ir, 
un tos kārtīgi nosvinētu.
 Pēc iepazīšanās visi sadalījās pa četrām darb-
nīcām, kas paredzētas, lai varētu sagatavoties svētkiem. 
Pirmā darbnīca– dekorētāju – vienoja vismāksliniecis-
kākos. Viņi sagatavoja telpu svinībām, lai visiem būtu 
svētku noskaņa, esot pašu rotātā vidē. Otrā darbnīca 
pulcēja tos, kuriem patīk parūpēties par citiem, dāvi-
not kaut ko. Šie cilvēki sagatavoja Ziemsvētku dāvanas 
Straupes draudzes vecajiem ļaudīm. Trešā darbnīca 
bija domāta skatuves talantiem – šiem jauniešiem bija 
jāsagatavo skečs, kurā parādīts Ziemsvētku stāsts. Un 
ceturtā – pēdējā, bet ne mazsvarīgākā darbnīca – bija 
jauno pavāru iespēja parādīt sevi no labākās puses. Viņu 
uzdevums bija izdomāt, sagādāt un sagatavot vakariņas 
visiem nometnes dalībniekiem.
 Kad visi darbi bija padarīti, varēja baudīt to augļus. 
Visupirms visi paēda vakariņas, kas tika atzītas par labu 
esam, un pēc tam – mūsdienu interpretācijā izstāstīta 
Jēzus piedzimšanas vēsts.
 Tālāk sekoja dārgumu medības. Kā jau Ziemsvēt-
ku tematikā, dārgums, kas šoreiz bija jāatrod pašiem, bija 
Kristus silītē. Un gluži kā viss vērtīgais arī te bija jāpa-
cenšas, lai pie tā tiktu. Visi tika sadalīti pa komandām, lai, 
izejot cauri vairākiem kontrolpunktiem, kas izlikti tumsā 
pa visu Straupi, nonāktu kādā šķūnī, kur bija Jēzus 
piedzimšanas ainas atribūti – ne tikai lakati un spieķi, 
bet arī skrūvmašīna, skrūves un dēļi. Galu galā visām 
komandām bija jāsadarbojas, lai sagatavotu vietu Jēzus 
„piedzimšanai”.
 Kad visi bija cītīgi draudzējušies, sadarbojušies pa 
komandām, pienāca laiks apsēsties un pabūt klusumā. 
Sveču gaismā visi sasēdās Straupes baznīcas solos un 
nomierinājās, lai apdomātu, kāds bijis 2019. gads un kāda 
Dievam loma tajā. Lai viss izdomātais neaizietu nebūtībā, 
katrs uzrakstīja sev vēstuli, kurā bija jautājumi, kas palīdz 
izvērtēt aizgājušo gadu un apdomāt, kādu gribētu to, 
kurš tepat aiz stūra. Pie siltas tējas krūzes un piparkūkām 
nedaudz vēsajā baznīcā domas raisījās diezgan raiti. Cik 
varēja manīt, liela daļa bija diezgan daudz sarakstījuši. 

Silītes būvēšana, dārgumu medības un dziesmas līdz rītam 
– pāvilieši kopā ar straupiešiem svin Ziemsvētkus



īpašu padarīja arī fakts, ka Radio Marija Latvija arī translēja 
mūsu dievkalpojumu savā radio ēterā, tādē’jādi arī ar radio 
starpniecību varēja piedalīties Pāvila draudzes Lieldienu 
dievkalpojumā.
 Mūsu draudze ar tiešraidi kalpoja arī Jaunciema 
draudzē.
 Arī par dekorācijām tika padomāts. Uz altāra 
mums bija skaistas pavasaru ziedu kompozīcijas un 
nedaudz nostāk no altāra tika izveidots Jēzus kaps, kas 
bija tukšs un blakus noveltais akmens. 
 Šajā karantīnas laikā ikvienam vēl arvien ir iespēja 
atnākt uz baznīcu, būt mierā un lūgšanā un saņemt va-
karēdienu katru svētdienu no plkst. 10.00-16.00. Tas viss, 
protams, ir iespējams, vienīgi ievērojot visus noteiktos 
drošības pasākumus - dezinficējot rokas, ieturot 2 m dis-
tanci. Arī vakarēdiens tiek sagatavots katram apmeklētā-
jam individuāli, pēc katra veicot dezinfekcijas pasākumus.
 Jau ilgāku laiku lēnām tika gatavota mūsu jaunā 
mājaslapa, kas būtu modernāka un vieglāk lietojama. Tad 
nu priecīgi varam paziņot, ka tā ir pabeigta un šobrīd to jau 
lietojam.
 Dažas no mūsu mazajām mājas grupām veido 
savas tikšanās interneta vidē, tādēļ priecājamies, ka arī 
šī joma nav apsīkusi un varam viens otru stiprināt arī at-
tālināti.
 Paralēli visām šīm lietām turpinās arī ikdienišķie 
draudzes darbiņi, jo dokumenti ir jāapstrādā, rēķini jāap-
maksā, apkārtne jāuzkopj un jāveic arī citi saimnieciskie 
darbiņi.

Seila Rubīna
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 Šis  neparastais laiks pārsteidza mūs visus. 
Kādu sagatavotāku, kādu pavisam nesagatavotu. Līdzī-
gi tas ir bijis arī draudzē. 
 Pirms karantīnas laika bijām iesākuši dažus 
remontdarbus. Neskatoties uz šiem apstākļiem mums 
ir izdevies pabeigt draudzes nama otrā stāva dušas 
iekārtošanu. 
 Tāpat esam izremontējuši kādreizējo mācītāj- 
māju. Mācītājmājā notika apjomīgi remonta darbi, 
tika nomainīta grīda dušas telpā, kur no mitruma bija 
sākušas pūt sienas un cauri grīdai lauzās blakus esošā 
koka  saknes. Tagad  grīda ir no jauna  betonēta  un  
ielikta siltās grīdas sistēma un flīzes, lai telpā nekrātos 
mitrums un pelējums vairs neatgrieztos. 
 Kamīna stāvoklis bija slikts, tādēļ tas tika no-
jaukts, tādējādi paplašinot istabu. Arī otra krāsniņa ir 
tikusi pie uzlabojumiem, lai turpinātu sildīt visu māju. 
Tika mainīta santehnika, un nu virtuvei un dušai vairs 
nav nepieciešami divi boileri, bet pietiek ar vienu. Pro-
tams, ir krāsotas sienas un griesti, durvis.
 Izskanot pirmajām ziņām par pulcēšanās iero- 
bežojumiem, pirmajā brīdī nebijām vēl gatavi pāriet 
interneta vidē un meklējām labākos mums pieejamos 
risinājumus. 
 Tad tapa ideja par video svētbrīžiem, bet ne 
tādiem kā visiem citiem. Bija skaidrs, ka mums ne-
pieciešams ierakstīt mūsu mūziķus.  Pirmajās dienās 
vairākus vakarus tikāmies ar katru mūziķu grupu at-
sevišķi, lai veiktu audio un video ierakstus. Meklējām 
labākos skaņas risinājumus. Tajā brīdī jau sapratām, 
ka ierobežojumi noteikti būs ilgāk par marta mēne-
si un mums ir jāieraksta pietiekami daudz dziesmu, 
jo paredzējām, ka tiks ierobežota arī tikšanās vairāku 
cilvēku sastāvā, tāpēc visus mūzikas ierakstus veicām 
pirmajās dienās un ar rezervi. 
 Paldies mūziķiem un tehniskajiem kalpotājiem 
par vēlajiem un garajiem ierakstu vakariem.
 Tad nāca doma, ka, ja mēs visi nevaram būt baz-
nīcā, arī pašai svētbrīža uzrunai obligāti nav jābūt baz-
nīcā. Un mācītājs Ģirts sāka piemeklēt filmēšanas vie-
tas savai sprediķu tēmai. Tā katrā filmēšanā cenšamies 
iekļaut vairākas vietas. 
 Esam dzirdējuši, ka skatītāji seko līdzi dažāda-
jām vietām, arī fonā notiekošajam, piemēram, kravas 
kuģim, kas lēni slīd pa Daugavu. 
 Uz svētkiem gribējās ko īpašāku. Tādēļ notika 
garš sagatavošanās process, lai varētu notikt video 
tiešraide ar labu skaņu un bildi no baznīcas. Šo tiešraidi 

Kas Pāvilā notiek karantīnas laikā?
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Vēstule Pāvi l ieš iem
 Kādu dienu piesēdos pie galda, lai rakstītu iz-
tirzājumu vienai no Lūkas evanģēlija nodaļām. Diena 
bija lietaina un pelēka. Lietus lāses ieslīpi sitās pret loga 
rūti, caur kuru bija redzama noplukusi pretējā ielas māja. 
Raudzījos uz bēdīgo, pelēko namu un domās atgriezos 
pie pārdevējas tirgū. Tā bija sieviete, sīku augumu un sejā 
jaudās raizes un rūgtums. Ar šo pārdevēju man gadījās 
pārmīt nedaudz vārdu arī agrāk un es zināju par viņas 
ģimenes nebūšanām. Mēģināju bilst, lai visu liek Dieva 
rokās, uz ko viņa ar rūpju savilktu muti vien sausi atcirta, 
ka viss paliek tikai sliktāk. Rinda aiz manis gaidīja. Paņēmu 
nopirkto preci, dodot vietu nākamajam pircējam. Skum-
ji. Man bija tik skumji, ka cilvēki nevēlas pieņemt Dieva 
mīlestību. Prātā visu laiku doma par mīlestību, par vāju 
mīlestību, par neesošu mīlestību, par nezināno mīlestību. 
Pasaule ir totāli izslāpusi pēc mīlestības.
 Vēlreiz paveros logā un neticu savām acīm. 
Pretējā māja ir šķība, pilnīgi šķība. Vai jūku prātā? Rokā 
turu pildspalvu un sāku lēnām rakstīt. Ne to, ko es gribu, 
bet to, ko man diktē. Sākumā neveikli, pēc brīža jau te-
koši. Es sāku redzēt tuksnesi, smilšu graudiņus zem kā-
jām... neticami. Lūk, kur es biju un ko pierakstīju.
 Šķība pasaule. Viss apkārt šķībs, īgns un bez 
mīlestības. Mīlestība ir jākopj un jāsargā kā stāds, 

kā puķe. Ja to neuzraudzīsi, neapliesi, tā novītīs un 
sakaltīs. Var jau arī bez tās, bez mīlestības. Nekas daudz 
no šķībās pasaules nemainīsies. Tikai varbūt kāds tur-
pat aiz mana sirds žoga cieš. Cieš pats nezinādams ko, jo 
neviens nav to mīlējis un mācījis, kas ir mīlestība.
 Es aizeju šim un vēl daudziem garām uz savu 
patmīlības tuksnesi un līksmoju par sevi. Par savu lielo 
“es”. Mazs kukainītis čakli skrien pa karstajām smiltīm, 
meklējot paēnu, lai saule to savā egoismā nesadedzina. 
Tālumā ieraugu oāzi, zaļas palmas un dzidrus viļņojošus 
ūdeņus. Tur ir dzīvība, es steidzos turp, citādi es miršu 
pats savā patmīlībā. Tur, palmu ieskautā laukumā, uz 
akmens sēž Jēzus un raksta ar pirkstu smiltīs. Tikai es 
un Jēzus. Jēzus paceļ galvu un klusēdams raugās manī. 
Viņš redz man cauri! Viņš redz manā krūšu kurvī sirdi, 
kurai vajag mīlestību. Tad Jēzus nedaudz iztaisnojas un 
saka: “Nāc! Es jau sen tevi gaidīju.” Jēzus runā maigi un 
mierīgi. Viņa vārdi ir kā dzīvības ūdens manai dvēselei. Šis 
dzīvais ūdens atveldzē un atdod dzīvību manai sirdij un 
dvēselei. 
 Pēkšņi es pamanu, ka neviena nav. Tikai šķībā 
pasaule aiz loga. Bet manā sirdī uzdīdzis mazs mīlestības 
asniņš. Pavisam vēl trausls.

Apžēlotais
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Ieskats manā pieredzē

  Kādreiz mans jaunākais brālēns ar mani 
iepazīstināja, sakot: “Tas ir mans brālēns Eduards, kristīts 
kā Edvards, bet visi viņu sauc par Ediju.” Lai gan brālēns 
ar saviem draugiem mani sauca par Toļiku. Starp citu, 
bērnībā, kad trenējos basketbolā, man bija treneris Ana-
tolijs Konstantīnovs, ko mana mamma un viņas draugi, 
citu bērnu vecāki, sauca par Toļiku. Man nebija nekādu 
iebildumu, ka mani sauc mana trenera iesaukā, es drīzāk 
jutos necienīgs, jo biju mazs puika, bet viņš liels vīrs.
 Ja es ņemtu piemēru no brāļiem Kristū Jēzū, 
mana vēstule sāktos apmēram šādi: „Eduards, Dieva 
aicināts Kristus Jēzus sekotājs, izredzēts sludināt Dieva 
Evaņģēliju. Rakstu jums, mīļā Dieva draudze Rīgā, kas 
ir Svētā Pāvila  baznīcā, Latgales  priekšpilsētā, Augus-
ta  Deglava  ielā 1, un visiem svētajiem pa visu Latviju, 
žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kun-
ga Jēzus Kristus.”
 Uzskatu, ka mani ticības pirmsākumi meklējami 
1996. gadā, kad mani, māsu un brālēnu kristīja Mārtiņa 
baznīcā. Toreiz man bija 10, māsai 9 un brālēnam 13 gadu. 
Neoficiālajā daļā mēs dāvanā katrs saņēmām sudraba 
karoti, kura vēl joprojām stāv kastītē, laikam jāsāk bei- 
dzot izmantot. Atceros, ka Rīgas 99. vidusskolā mums 
pasniedza kristīgo mācību, nāca mācītājs, vienā reizē 
paņēmu kaut kādas grāmatas, ko viņš dalīja bez mak-
sas, gan māsai, gan brālēnam, bet tās arī nostāvēja skapī, 
līdz, kārtojot māju, es tās laikam izmetu ārā. Atceros Bī-
beli bērniem un skaistās krāsainās ilustrācijas. Vai es tad 
ticēju Dievam kā Trīsvienībai (Tēvam, Dēlam, Svētajam 
Garam), Visuvaldītājam un Radītājam? Protams, ne. Man 
nebija tādas izpratnes, drīzāk, es Dievu uztvēru kā augs-
tāku spēku, kas valda pār Visumu.

 Runājot par atgriešanos, īsā versija ir tāda: kad 
māsa precējās, atgriezos Latvijā, saskatījos ar meiteni, 
gribējām precēties baznīcā, tāpēc sākām iet iesvētes 
mācības kursos, tos es pabeidzu viens un iesvētījos LELB 
Mežaparka draudzē 2013. gada 25. decembrī, mūsu 
Pestītāja Jēzus dzimšanas dienas svētkos. 2015. gadā 
uzsāku studijas Lutera akadēmijā, kuru ar lielu Dieva 
žēlastību pabeidzu pagājušajā 2019. gadā. Studijas Lute-
ra akadēmijā pagāja ļoti ātri, neskatoties uz to, ka  tie bija 
četri gadi un lekcijas notika darbadienu vakaros. Šajā 
laikā lūdzu Dievam sievu, un viņš man atvēra acis uz dar-
ba kolēģi Terēzi, kuru arī apprecēju. Starp citu, uz teoloģi-
jas studēšanu pirmā mani pamudināja tieši Terēze, lai 
gan viņa nebija domājusi, ka četrus gadus nebūšu mājās 
darbadienu vakaros. Uzrunāja Gunta Kalmes lekcijas par 
karavīra ētosu un Latvijas vēsturi un nolēmu apliecināt 
savu patriotismu pret mūsu mīļo Latviju un iestājos ze-
messardzē (“Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja 
kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” Jņ 15:13). 
Vairāk nekā gadu nostrādāju LELB Diakonijas centrā par 
projektu vadītāju, piedzīvoju pārbaudījumus, bet Dievs ir 
labs, sargā, vada un uzklausa lūgšanas – mums ar sievu 
piedzima meitiņa (“..bērni ir Tā Kunga dāvana..” Ps 127:3).
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Jēzū Kristū Mīļotie!
 Pirms ~ četriem pieciem mēnešiem es nopirku trīs 
sejas maskas (pilnīgi izbrīnīta par šādu pirkumu, jo nekā-
das reālas vajadzības jau nebija), nez kāpēc nedaudz sāku 
uzkrāt produktus, nopirku nepieciešamu apģērbu, pēkšņi 
tiku aicināta atkal strādāt slimnīcā (man ir 65 gadi) un 
kopš 1. novembra noslēdzu darba līgumu uz gadu... Pati 
biju diezgan lielā izbrīnā par to, kas notiek... Pirms kāda lai-
ka man tika diagnosticēts zarnu vēzis 4. stadijā (2015. gadā 
dienu pirms Ziemassvētkiem…) – 3 operācijas, 9 ķīmijter-
apijas. Protams, kā kristietei man nebūtu jābrīnās, Dievs 
vada, māca, glābj un uztur... kā mani, tā citus savus bērnus. 
Vēlos tikai teikt, ka Dievs mani gatavoja šim laikam... tāpat 
kā Tevi.

Ramona Kokina

Liecības un pateicības

 Tā kā esmu Rīgas prāvesta Rinalda Granta 
pārraudzībā, viņš iedomājās, ka man varētu veidoties 
laba sadarbība ar Ģirtu Prāmnieku. Dievs ir labs, un 
Viņš uzklausa lūgšanas, tāpēc ne velti mana ievešana 
evaņģēlista amatā notika 2020. gada 16. februārī, tieši 
mūsu mīļajā Rīgas Svētā Pāvila draudzē un dievkalpo-
jumu vadīja pats Rīgas prāvests Rinalds Grants. 
 Apmeklējot un vērojot Alfa un Beta kursus, jau-
niešu vakarus, vienā pat sanāca runāt, “ieklīdu” mazajā 
grupā, kur pārrunājām lasījumu no Evaņģēlija. Kalpojot 
rīta un vakara dievkalpojumos kopā ar Ģirtu Prāmnieku 
vai vienkārši esot baznīcēna lomā, ir sanācis teikt pāris 
uzrunas, līdz ar to esmu jau diezgan sapazinies ar ak-
tīvākajiem Kristus sekotājiem un Pāvilā jūtos ļoti labi, 
ērti, arī brīvi, ja neskaita stresiņu, kas piezogas uzrunas 
laikā.
 Šobrīd Dievs ir ļoti žēlīgs un ļauj būt draudzē, 
mājās pie sievas un meitiņas (kurai 16. februārī bija 
pirmā dzimšanas dienas gadskārta), zemessardzē un 
spēlējot diskotēkās. Jā, pagaidām mans maizes darbs 
ir populāras, zināmas un jautras mūzikas atskaņošana 
publiskos pasākumos. Man ir ap 15 gadu pieredze šajā 
arodā. Zemessardzē esmu no 2017. gada 16. decem-
bra. Šobrīd no Studentu bataljona esmu pārcelts uz 
19. bataljonu Ulbrokā, kur nepieciešamības gadījumā 
veikšu arī kapelāna (ar to militārajā vidē saprot mācītāja 
amatu) pienākumus.

Evanģēlists 
Eduards Kress

Sveiks, ziņas saņēmēj!
 Februāris, marts, aprīlis - trīs mēneši, kuros es 
un mana ģimene īpaši intensīvi esam piedzīvojuši Dieva 
klātbūtni gan bezspēkā, asarās, dusmās, gan izmisumā 
un mīlestībā. Lūgšanas, uzticība, paļaušanās, ticība un 
cerība. Cita ceļa jau nav, ja vēlamies būt sava mīlošā Tēva 
apsardzībā, rūpēs un vadībā.
 Lai Dieva svētības pilna lūdzēju komanda un visi, 
kuri lūguši par mums! Esam no sirds pateicīgi! 

Laura 

 Vēlējos padalīties, kādus brīnumus gadījās piedzīvot.  
Saņēmu lielu dāvanu no draudzenes, jo biju izteikusi piezīmi, ka 
nemaz neeju ārā no mājas, kad naudas nav. Man tā pašsaprota-
ma situācija, taču viņai bija sirdī apņēmība doties mājās, sarunāt 
ar ģimeni, ka ir jāpalīdz man, jāatbalsta ar pārtikas paku no Bar-
boras. Es biju satriekta par piedāvājumu, taču no svētības neat-
sakās. Tad bija jāizvērtē, kas patiešām ir vajadzīgs, un mēs ar 
ģimeni izvērtējām, kā reaģēt uz šādu piedāvājumu,  aizsūtījām 
sarakstu. Varbūt  bija sajūta, ka neesam tie cilvēki, kam kaut kas 
trūktu. Vai tas liks izvērtēt, ko saku, kā izsakos par savu ģimeni, 
protams, tas liks. Taču, kad pienāca sūtījums, saņēmām no visa 
trīsreiz vairāk nekā prasījām un klāt bija pielikts:
  “Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, 
pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērāt, tā 
arī jums mērīs.” (Lūkas 6:38)
 Šāda dāvana ielīksmoja ne tikai manu sirdi, bet arī mā-
jiniekus, mēs pārspriedām, bijām kopā, esam kopā biežāk nekā 
citkārt šajā laikā. Ir daudz rīvēšanās, taču vairāk ir laba ģimenes 
lokā. 
 Dievs ir uzticams, pārsteigumu pilns. Kāda laime man, 
ka esmu to piedzīvojusi. Paldies, draudze!

Alise Klimkāne



Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts: alfa@pavilabaznica.lv
Tālr. 26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts: laulatie@pavilabaznica.lv
Tālr. 29350555
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: prieksnieks@pavilabaznica.lv
Tālr. 26117190

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Ģirts Prāmnieks, Krista Balode, 
Eduards Kress, Gerda Putniņa, Eliz-
abete Mežule, Marika Marherte,  
Seila Rubīna, Liene Skopane,
 Ramona Kokina, Alise Klimkāne

Draudzes rekvizīti

Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski 
luteriskā draudze

Reģ. Nr. 90000306537 
Banka: AS SEB Banka; 

Konts: LV79UNLA0002000701013

lietvede seila Rubīna:
Pieņemšana iepriekš vienojoties.

Tālr. 28909222
info@pavilabaznica.lv

mācītājs ģirts prāmnieks:
Pieņemšana iepriekš vienojoties

Tālr. 26154090 
girtonkuls@hotmail.com

A.Deglava iela 1,Rīga, 
www.pavilabaznica.lv,  info@pavilabaznica.lv

R ī g a s     S v ē t ā     P ā v i l a     e v a n ģ ē l i s k i      l u t e r i s k ā      d r a u d z e

Aktuālo informāciju meklē mūsu mājas lapā 
www.pavilabaznica.lv

Ārkārtas stāvokļa laikā draudzes aktivitātes ir atceltas!

Bet tev ir iespēja saņemt vakarēdienu baznīcā 
katru svētdienu no plkst.10.00 - 16.00

Kafija ar mācītāju
  Šajā neparastajā laikā internetā un 
sociālajos tīklos ir pieejami ļoti daudzi dažādi 
kristīgi materiāli, svētbrīži, uzrunas utt.  
  Bet viens, uz ko mēs vēlētos vērst 
jūsu uzmanību, ir “Ikdienas kafija ar mācītāju”, 
ko katru dienu izlaiž LELB (Latvijas evanģēlis-
ki luteriskā baznīca). 
  Šie video klipiņi ir īsi (līdz piecām 
minūtēm) un satur Latvijas mācītāju pārdo-
mas par dažādām tēmām.
Tie, kas jau seko līdzi šiem klipiņiem, būsiet 
pamanījuši, ka mācītāji runā pavisam vien-
kāršā, ikdienišķā valodā, filmējas arī ārpus  

baznīcas un mēdz būt pavisam ikdienišķās drēbēs, stāsta stāstus iz dzīves. Galvenais šo klipiņu mērķis ir uzrunāt ne 
tikai kristīgo auditoriju, bet arī nekristīgu cilvēku, tādēļ ļoti priecāsimies, ja arī jūs padalīsieties ar saviem draugiem 
ar šiem klipiņiem.
 Klipiņa noskatīšanās tiešām aizņem tieši tik daudz laika, cik nepieciešams, lai izdzertu  kafiju, tādēļ tev ir 
iespēja katru reizi to izdarīt kopā ar kādu mācītāju.


