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Ar    ko  sākt?    Bet    Dieva   vārds   dod   Tev   un   man   
labu    padomu.
 Un psalms saka “ ... jo Viņš brīnumus darījis!”. 
Sāc ar brīnumiem, ar brīnumiem Tavā dzīvē.  

 Tu sastapi savu laulāto draugu – brīnums!
 Tu jūties šodien vesels – brīnums!

 Tev visa kā pietiek – brīnums!
 Tev ir bērni – brīnums!

 Tev ir  allaž līdzās laba drauga plecs – brīnums!
 Tev ir draudze – brīnums!

 Tev ir piedoti grēki – brīnums!
 Tu neesi grēka varā – brīnums!

 Jēzus ir ar Tevi – brīnums!
 Tu tici – brīnums!

 
Tu esi Dieva brīnums! Tik labi, ka esi brīnums mūsu 
dzīvē!
 Gribu novēlēt,  lai Tev izdodas sava slavas      
dziesma Dievam!

Ģirts Prāmnieks

 Ir kāds brīnišķīgs psalms,  kurš runā 
par uzvaru, Dieva spēku un Dieva slavu. Šis 
psalms sākas ar aicinājumu “dziediet Tam Kun-
gam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus!”
 Vai esi dziedājis Dievam slavas dziesmu? 
Droši vien mēs visi varam atbildēt: “Jā, protams!” 
Bet vai tu esi dziedājis Dievam savu slavas dziesmu? 
Man patīk klausīties slavas dziesmas un dziedāt līdzi 
baznīcā. Un es dziedu līdzi, klausoties radio mašīnā 
(ir cilvēki, kuriem ir labāk dziedāt tur, kur citi viņus 
nedzird        ). Un reiz tā braucot, es iedomājos, ka 
dziesmas, ko dziedu, ir grupas “Divas Takas” dzies-
mas, arī Matt Redman, M.W.Smith, Hillsong u.c. dzies-
mas. Bet kā skanētu mana slavas dziesma Dievam?! 
Esi domājis, kā gan skanētu  Tava   slavas dzies-
ma?   Par  ko  būtu Tava  dziesma? Es zinu, reizēm 
šķiet, ka pati  mūsu dzīve ir kā slavas dziesma Die-
vam. Tā droši vien tam būtu jābūt. Bet ja šo dzīves 
slavas dziesmu ietērptu vārdos un izdziedātu? Vai 
Tu gribētu dziedāt Dievam savu slavas dziesmu? 
Ir varbūt grūti iedomāties sevi rakstot un dzie-
dot savu dziesmu, jo nav ne jausmas, kā tai jāskan. 
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Formācija, deformācija, reformācija
 Laiks rit, un cilvēce līdz ar laiku. Viss šajā pa- 
saulē ir tik dinamisks un mainīgs. Viss kustas un pārvei-
dojas. Kur vakar bija mežs, tur šodien ir ceļš, kur vakar 
bija pļava, šodien ir industriāla zona, kur vakar bija 
grausti un drupas, tur šodien sakopti nami un par-
ki. Viss attīstās, un tas nozīmē pārmaiņas. Mēs zinām, 
ka ne visas pārmaiņas ir uz labu. Dinamiskā pasaulē 
notiek procesi, kas reizēm ir postoši, destruktīvi, 
ierobežojoši un pat iznīcinoši. Pārmaiņas - tās nereti 
notiek tik strauji, ka nespējam no tām izvairīties. Citreiz 
tās notiek tik lēni un nemanāmi, ka pat īsti nejūtam 
tās, līdz kādā brīdi atskārstam, kur esam “nonākuši”.
 Dievs vēlas ietekmēt mūsu dzīves. Šodien vār-
da “veidot” vietā gribu lietot vārdu “formēt”. Kā bērnībā 
smilškastē ar plastmasas formiņu palīdzību piešķīrām 
formu smilšu kūkām, vai kā Ziemassvētkos ar formiņu 
palīdzību piešķiram formu piparkūku mīklai un izvei-
dojam skaistas piparkūkas. Tāpat mūsu dzīves 
-  Dievs vēlas tās formēt (veidot). Sākotnēji Dievs to 
ielika Ādamā un Ievā, viņus radot līdzīgus Sev. Tā droši 
vien bija pirmā formācija, kad cilvēks ieguva savu “for-
mu”. Cilvēkam bija labas attiecības ar Dievu. Tās bija 
tuvas, uzticības pilnas, vieglas. Bet tad nāca ļaunais, 
un deformēja šīs attiecības. Nu tās bija distancētas, 
vēsas, grūtas. Arī pats cilvēks tika deformēts. Bībelē 
lasām, ka sākotnējais Ādama uzdevums bija iepazīt šo 
pasauli, dot nosaukumus radībai. Tagad deformēta-
jam cilvēkam bija nepieciešams strādāt un nopūlēties, 
lai izdzīvotu. Sieva nu kļuva ļoti atkarīga no vīrieša, un 
jauna cilvēka dzimšana šajā pasaulē bija ar sāpēm.
Savā ziņā gan cilvēks  vēl arvien kā senu atmiņu saglabā 
šo sākotnējo Dieva doto uzdevumu un arvien izpēta un 
iepazīst šo Dieva radīto pasauli, dodot dažādām lietām 
nosaukumus - sākot ar atomiem, kukaiņiem uz zemes 
un beidzot ar zvaigznēm Visumā. Taču viss ir deformēts.
 Un Dievs meklēja iespēju atgriezt attiecī-
bas sākotnējā stāvoklī, kur valda kopība, nevis bailes, 
kur valda uzticība, nevis šaubas, kur valda vieglums, 
nevis smagas vainas nastas sajūta. Un Dievs dāvā-
ja mums Jēzu (Ziemassvētkus) un atdeva par mums 
Jēzu (Lieldienas). Dievs atjaunoja iespēju mums at-
kal būt tuvās attiecībās ar Viņu, bez šķirošās grēka 
nastas, Svētā Garā savienotiem, apzīmogotiem uz mūžību 
ar Dievu. Kā toreiz Ēdenes dārzā Dievs atstāja izvēles 
brīvību Ādama un Ievas ziņā, tā arī šodien šī izvēle ir pa-
likusi  - atsaukties Dieva piedāvājumam un pieņemtšīs 
attiecības, pieņemt Jēzu un Viņa upuri vai nē. Dievs 
formēja, velns deformēja, un Dievs atkal reformē-

ja – šoreiz ar to domājot: atgrieza sākotnējā stāvoklī.
Arī mūsu dzīves Dievs grib formēt, atgriežot sākotnē-
jā stāvoklī, tās atjaunojot. Dievs grib formēt mūsu dzīvi. 
Bauslība ir viena no formēšanas iespējam. Likums mūs 
formē, tas piešķir formu mūsu rīcībai, uzvedībai, at-
tieksmei. Bet jau Vecajā Derībā Dievs caur praviešiem 
runā par to, ka viņš nevēlas mūsu dzīves formēt no 
ārienes ar likumu, bet gan no iekšienes. “.. tā saka Tas 
Kungs, Es iedēstīšu Savu bauslību viņos pašos, Es to 
rakstīšu viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs 
Mana tauta ”( Jer. 31 ; 33)  Kā pasaules vēsturē lielākās 
pārmaiņas ir nākušas no apakšas - no tautas, vien-
kāršiem cilvēkiem, tā Dievs pārmaiņas mūsos veido no 
iekšienes. “Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; 
Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums 
miesas sirdi. Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka 
jūs staigāsit Manos likumos un sargāsit un pildīsit 
Manas tiesas.  ”( Ec. 36: 26-27) Dievs šeit saka, ka viņš 
darīs radikālas pārmaiņas mūsu sirdī un ne tikai, Viņš 
mūs apveltīs ar savu Garu. Dieva Gars mūsos! Tas 
šķiet neaptverami. Bet tas ir vienīgais veids, kā 
Dievs var mums savu gribu neuzspiest. Jā, neviens 
negrib, ka viņam kaut ko uzspiež. Mēs savā būtībā esam 
tik deformēti, ka Dieva gribu mēs izjūtam kā spiedošu, 
mūs lauzošu, mūs ierobežojošu. Mēs it kā gribam sekot 
tai, un vienlaicīgi mūsos viss pretojas. Kā var gribēt to, 
ko negribi?! Ir tikai viens ceļš. Jāmaina kaut kas pašā 
būtībā. Un Dievs nolēma ienākt mūsu dzīvē, ne tikai kā 
Jēzus Ziemassvētkos, bet ar Savu Garu mūsu sirdīs. Tik 
tuvu tev un man, ka pat Jēzus pats saka mācekļiem, ka 
tas ir labāk ,ka Viņš aiziet. Kā tas var būt labāk?! Jo Dievs 
nav nolēmis mūs atstāt vienus, bet būt tuvāk pie mums 
nekā jebkas šajā pasaulē. Jēzus saka “Un Es lūgšu Tēvu, 
un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, 
Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa 
To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš 
pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.”( Jņ. ; 14,16-17)  
Mājos jūsos. Ticība nav par pareizu lietu darīšanu vai 
nedarīšanu. Tāda ir reliģioza dzīve. Ticība ir par ko citu. 
Ticība ir par to, kas mājo tevī un kam tu piederi. “Bet, 
cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Die-
va bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.”( Jņ. 1  ; 12)  Jā, 
lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, ticība ir par piederību 
-  kā bērns tu esi? Un nav tādu “neitrālo bērnu”. Jēzus 
saka :“ Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani.”( Mt. 12 ; 30) 
Es nekad negribētu būt pret Jēzu, pret Dievu. Es ticu, 
ka arī tu. Es zinu, reizēm šķiet, ka mēs jau neesam 
pret, vienkārši neesam arī tā īsti par. Negribas jau tā
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Mācītājs 

Ģirts Prāmnieks

fanātiski un pilnībā nodoties ...  Jēzus kādā situācijā 
jūdiem, kas taču arī pildīja bauslību un bija apsolījuma 
bērni un apgraizītie, kas  piederēja pie izredzētās tau-
tas saka: “Jūs esat no sava tēva - velna, un jums gribas 
piepildīt sava tēva kārības. ”( Jņ. 8 ; 44) Tie ir spēcīgi vār-
di un spēcīgs apvainojums. Es saprotu, ka jūdi “uzrullē 
lūpu” un ir pikti uz Jēzu. Bet palūkojies no Jēzus puses. 
Dievs saka -  ja tu neesi ar Mani, tad ar ko gan tu vēl vari 
būt? “ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un 
Manas avis Mani pazīst.”( Jņ. 10 ; 14) Dievs pazīst savējos. 
Jēzus nekad nevienu neapvainoja, tādēļ es ticu, ka Viņš 
vienkārši sacīja patiesību. Tas ir tik svarīgs jautājums: 
kam tu piederi? Es zinu, negribas tā fanātiski un pilnībā 
nodoties ...  bet, draugs, cita ceļa nav. Un es droši zinu -  es 
negribu piederēt ļaunajam un tapt viņa vadīts, valdīts un 
formēts. Es negribu ļaut ļaunajam formēt un  deformēt 
manu dzīvi. Tad nu man paliek tikai viena iespēja – Jēzus.
 Mūsu dzīves reizēm ir tik ļoti, tik ļoti deformē-
tas, ka šķiet , kurš gan to vēl var iztaisnot. Reiz manam 
puikam saspiedās plastmasas dzeramā ūdens pu-
dele. Tā deformējās. Viņš nespēja to iztaisnot. Un no 
ārpuses visādi spiežot, arī es to nevarēju. Bet tad mēs 
atskrūvējām korķi un es no visa spēka iepūtu gaisu 
pudelē - tā tūlīt atguva iepriekšējo formu. Es nodomā-
ju toreiz  - “hei, tāpat taču Dievs dara ar mums!” Viņš 
“iepūš” mūsos no sevis Savu Garu, tas maina mūs, un 
mēs, savukārt, mainām mūsu ikdienu. Deformētais at-
gūst savu sākotnējo formu. Citreiz ātrāk, citreiz lēnāk. 
Bet tas, ko mēs nereti baznīcā saucam par “svēt-
tapšanas” procesu, ir šī sākotnējās formas atgūšana. Tu 
un tavas attiecības ar Dievu kļūst arvien “saskanīgākas”.
Tuvojas Ziemassvētki, kas, iespējams, būs citādāki 
nekā ierasti. Arī baznīcā droši vien šogad svinēsim Zie-
massvētkus citādāk nekā ierasts. Varbūt arī mūsu mājās 
un ģimenēs tie būs citādāki. Varbūt tie šķitīs nedaudz de-
formēti, salīdzinot ar to, kā bijām paraduši tos svinēt. Bet 
varbūt tieši citādāk, varbūt tieši tādos neparastos laikos 
un apstākļos Dievs grib formēt mūs. Gribu aicināt tevi, 
lai tu ļaujies. Mums ikvienam ir Dieva Vārds; kā draudze 
mēs arvien esam cieši saistīti un vienoti; mums ir lūgša-
na un mums ir Dieva klātbūtne caur Viņa Svēto Garu.
     Lai mums visiem svētīgs šis laiks!
     Necentīsimies to izdzīvot, bet gan dzīvot.

 Šis ir neparasts laiks ar dažādiem ierobežojumiem, 
kas ietekmē arī Ziemassvētkus.  Laiku pa laikam dzirdu 
frāzi, ka šogad Ziemassvētki ir nozagti.
 Pavisam nesen ar mācītāju pasmējāmies, ka 
pagājušajā gadā mums sanāca ļoti pravietisks draudzes 
Ziemassvētku dievkalpojums ar ludziņu, kurā četri vel-
ni četros dažādos veidos patiešām centās nozagt mums 
Ziemassvētkus. Un nav runa par cenšanos nozagt 
Ziemassvētku sajūtu vai  kādas tradīcijas, bet gan likt 
aizmirst Jēzu. Runa ir par to, kā mēs nereti aizpildām 
savu svētku gaidīšanas laiku - ar visādām lietām, 
daudzām aktivitātēm un brīžam aizmirstam, kas vispār 
ir šie svētki.
 Tie ir Kristus dzimšanas svētki.  Mēs svinam un 
priecājamies, ka mums Pestītājs ir dzimis.  
 Un ne jau tās dāvanas ir svarīgas, tādēļ veikali 
droši var būt aizslēgti.  
 Un Ziemassvētku sajūtu mums nevar nozagt arī 
tad, ja nenotiek svētku pasākumi un koncerti, tādēļ ne-
skumsti, ja vēl neesi izlietojis savas koncerta biļetes.
 Un varbūt ir gluži labi, ka ir ierobežoti arī citi 
tradicionālie pasākumi, piemēram bluķa vilkšana.
 Arī Ziemassvētku vecīši neskrien pa ielām, un lai 
jau, jo šie svētki nav par vīriņu sarkanajā kostīmā. Tie, 
kam Jēzus ir blakus, tiem Ziemassvētki nav nozagti, 
mums vēl arvien ir par ko priecāties un ko svinēt.
 Šogad visas šīs ikgadēji tik pierastās lietas - ak-
tivitātes, skriešana un rosīšanās mums ir “paņemtas 
nost”, un vai tu gadījumā nejūti atvieglojumu un mieru?
 Jā, daudz kas no ierastā šogad svētkos nebūs 
iespējams. Un tomēr...
 Ziemassvētki mums nav nozagti., tev joprojām  ir iespē-
ja atnākt uz baznīcu , saņemt šo labo vēsti par Kristus 
dzimšanu, pabūt dievnamā lūgšanās un pārdomās, ko 
tieši Tev nozīmē Ziemassvētki.
 Šogad Ziemassvētku vakarā (24. decembrī) 
baz- nīca būs atvērta ikvienam apmeklētājam no 
plkst 15.00 - 19.00, ārā pie baznīcas būs iespēja redzēt 
mācītāja video uzrunu.
 Neaizmirsti, ka ierobežojumi nav atcelti, tādēļ 
paņem līdzi sejas masku, dezinficē rokas un ieturi 2m 
distanci no citiem apmeklētājiem.

Seila Rubīna

Ziemassvētki
2019 VS 2020
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 No 12.-14.jūlijam 15 vīri no Pāvila un Jaunciema 
draudzēm ar ekspedīcijai sagatavotiem 4x4 automo-
biļiem devās vēl nebijušā braucienā, lai sastaptos ar 
zudušajām baznīcām Latgales pusē (bijusī Kurzemes 
un Zemgales hercogistes teritorija).
 Ekspedīcijas kopējais maršruts sasniedza gan-
drīz 600 km un aptvēra Tomes, Zalves, Elkšņu, Ak-
nīstes, Kaldabruņas, Ēģiptes un Demenes luterāņu 
baznīcas. Ceļā uz zudušajām baznīcām tika pievārēts 
ne viens vien meža ceļš un bezceļš, līkāks un taisnāks 
tilts; uzkāpts skatu tornī, piestāts pie vēsturiskām dzir- 
navām, atklāta apdzīvota vieta Aizdumble… Un kā tad 
bez daudzajiem ezeriem, kalniem un ielejām! Ne velti 
Latgale tiek dēvēta par zilo ezeru zemi. Skaista mums 
tā Latvija!
 Brauciena pirmās dienas vakars iesākās ar 
Tomes baznīcas apskati un 4x4 tehnikas iepazīša-
nu Ķeguma mežu masīvos pārbraucienā uz pir-
mo naktsmītni. Sarunas pie kopīga vakariņu galda un 
pirtiņā atraisīja vīru kopības sajūtu un ielika pamatu nā- 
kamajai - piedzīvojumiem bagātākajai ekspedīcijas dienai.
 Otrā diena bija ne tikai piepildījums prātam, 
acīm un ausīm ar brīnišķīgām ainavām, vēstures no- 
stāstiem par zudušajām baznīcām, neredzētiem ceļiem 

Vīru brauciens - Latgale
un bezceļiem, bet lielākoties pārbaudīja vīru raksturu 
un rūdījumu, pievārējot lielāko daļu maršruta kilomet-
ru, sākot no Vecumniekiem līdz pat Ēģiptei… Jā, šķiet, 
ikvienam no mums ticības ceļā nākas piedzīvot savu 
Ēģipti. Labi, ka šajā reizē ilgi tur nesanāca aizkavēties, 
bet mūsu ceļš līkumoja tālāk pa Līko tiltu līdz Demenes 
baznīcai un tālāk augšup līdz pat naktsmājām Kalna 
skolā Barkavas pagastā. Milzīgs paldies viesmīlīgajām 
saimniecēm, kas tik vēlā vakara stundā sagaidīja Pāvi-
la ceļiniekus un pirms naktsmiera pabaroja ar gardām, 
siltām vakariņām!
 Trešā, noslēdzošā ekspedīcijas diena, kā jau svēt-
dienā pieklājas, bija atslodze miesai, un deva stiprināju-
mu dvēselei un garam. Pēc stiprinošām rīta brokastīm 
mums bija iespēja tikties ar misionāru Žozefu Bastenu 
(Joseph  Bastin) no Beļģijas, kurš ar savu dzīves stāstu 
liecināja par ticības pamatu, kas ir rodams vienīgi Jēzū 
Kristū, mūsu Kungā. Būtiskākais no tā ir pateikts Pāvila 
1.vēstulē Korintiešiem 16:13-14 – “Esiet modri! Pastāviet 
ticībā! Esiet vīrišķīgi un stipri! Viss, ko jūs darāt, lai notiek 
mīlestībā!” Patiesībā, atslēgas vārds šeit ir mīlestība. Ir  
labi būt vīrišķīgam, vēl labāk būt vīrišķīgam un pastāvēt 
ticībā. Bet mīlestība to visu sasien kopā, atjauno posta 
vietas, rada ceļu, kur reizēm tā nemaz nav.  
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Turpinot ar vārdiem no Jāņa 1.vēstules 4:8 – “Kas nemīl, 
tas nav Dievu pazinis, jo Dievs ir mīlestība”.
 Pēc Žozefa lekcijas arhitekte un māsa Kristū 
Helēna Dekante brīnišķīgā vēstures un ticības vēstī-
jumā sniedza mums ieskatu par zudušajām baznīcām, 
kuras apmeklējām  iepriekšējās dienās. Helēnas domu-
graudi, kas paspilgtināja stāstījumu – “Ēka bez draudz-
es ir tikai akmeņu kaudze”, “Cilvēka vērtību nosaka 
piederība Kristum. Vai mēs sevi apzināmies kā Dieva 
bērnus?” Kā uzzinājām no Helēnas, nozīmīgu impul-
su apskatīto baznīcu radīšanā un ticības izplatībā šajā 
reģionā deva Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards 
Ketlers. “Jaunais valdnieks enerģiski ķērās pie savas 
valsts pārveides. 1565. gadā viņš lika veikt revīzijas, lai 
pārliecinātos, kādā stāvoklī ir valsts baznīcas un sko-
las. Revīzijas ziņojumā bija minēts, ka hercogvalstī ir 
tikai trīs lielākas baznīcas Jelgavā, Bauskā un Dobelē, 
citās pilsētās un miestos ir mazi koka lūgšanu nami. 
Ļaudis dzīvojot tumsībā un māņos, daudzi no viņiem 
nomirstot nekristīti. Pēc hercoga Gotharda priekšli-
kumu 1567. gadā Kurzemes landtāgs nolēma celt 70 
baznīcas un pie astoņām no tām ierīkot skolas un 
nabagu mājas.”
 Kavējoties pārdomās par dzirdēto, devāmies 
uz svētdienas dievkalpojumu Lubānas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, kur mūs sagaidīja mācītājs Reinis 
Bikše. Pēc dievkalpojuma Reinis mūs iepazīstināja ar

baznīcas vēs turi, draudzi, izrādīja telpas. Dažiem vīriem 
izdevās pat iemēģināt roku baznīcas torņa zvana 
iezvanīšanā.
 Pavisam strauji un nemanot pietuvojies arī Lat-
gales ekspedīcijas noslēdzošais posms – mājupceļš pa 
gleznaino Gaiziņkalna apkaimi un Ērgļu ceļu līdz Pāvila 
baznīcai Rīgā.
 Apmeklējot zudušās baznīcas, radās filozofisks 
jautājums – kas beidzās vispirms – ticība, cilvēki zudušo 
baznīcu apvidos, mācītāji vai varas, kas atbalstīja ticī-
bas izplatību? Šo jautājumu ikviens var paņemt sev līdzi 
ceļamaizei.
 Pāvila vīru brauciens Zudusī baznīca II (Latgale) 
ir jau otrais šāda veida brauciens. 2019.gadā norisinājās 
ekspedīcija pa zudušajām baznīcām Vidzemes teritorijā, 
aptverot Vestienas, Tolkas, Strūžānu, Veckalsnavas u.c. 
baznīcas.
 Tā kā šiem braucieniem ir laba atsaucība no 
draudzes puses, tad septembrī notika vēl viens brau-
ciens, šoreiz uz Kurzemi. Noteikti būs vēl braucieni, tādēļ 
sekojiet līdzi informācijai Pāvila draudzes mājas lapā.
 Lai Dievs dod šiem braucieniem turpināt uzrunāt 
vīru sirdis, ka varam papildināt tos ar jauniem maršru- 
tiem. Kas zina, varbūt arī ārpus Latvijas robežām.

Jānis  Purvītis



6

 Es draudzes nometnē biju tikai otro reizi. Pir-
majā reizē mums tik ļoti iepatikās, ka ar sievu jau tad 
nodomājām, ka brauksim uz nometni arī nākamgad 
(t.i., 2020. gadā). Patīkama atpūta, nav jāraizējas par ēst 
gatavošanu un veikaliem, daba, ezers, kur var brīvajā 
laikā, kas nav maz, ar airu laivu pa ezeru apkārt salām 
pavizināties, visādas aktivitātes, Bībeles stundas, sa-
runas, interešu grupiņas, vakara izklaidējošie pasākumi, 
diskotēkas, kino vakari utt.. Vienvārd sakot – par visu 
padomāts, raizes un rūpes atstājam pilsētā un meta-
mies atpūtā. Aga….tik piemirsu, ka Dievam ir savi plāni.
 Plānošana, tēmas meklēšana un organizēšanās 
jau sākās 2019. gada rudenī. Bija dažādi varianti par 
nometnes tēmu un viena no tām bija Dieva aģenti, kuru 
ierosināja mācītājs Ģirts. Viņš bija iedvesmojies no aģen-
tu filmām kā “Man inblack”, “James Bond 007”, “Jhon-
nyEnglish” utt.. Un kāpēc ne? Dievam arī ir savi aģenti – 
Dāvids, Pāvils, Mozus un vēl daudzi citi, kurus Dievs lietoja, 
vadīja un sūtīja misijās, lai glābtu savu tautu, nestu prie-
ka vēsti tautās un lai cilvēki atgrieztos pie Viņa no grēka.
 Ideja bija tāda, ka visa šī nometne ir kā Dieva 
aģentu treniņnometne, kurā mēs atrodamies, lai smeltos 
zināšanas par Dievu un Viņa valstību un pilnveidotu savas 
spējas izdzīvot, un tiek rekrutēta aģentu specvienība, 
kurā kā kandidātus izskata katru dienu divus – vienu no 
Dieva aģentiem un vienu no filmām. Un kā jūs domājat, ku-

Dieva aģenti

rus izvēlējās? Protams, ka īstos, ne jau tos filmu izdomā-
tos. Vakarus vada treniņnometnes boss un divi viņa palī-
gi (viens no viņiem biju arī es), kā arī ir divi hakeri maskās, 
lai slēptu viņu identitātes drošības apsvērumu nolūkos. 
 Jau pirmajā vakarā treniņnometnei tika izteik-
ti draudi no teroristu puses un līdz ar to visi tika mobilizēti, 
sadalīti grupās un iesaistīti šo teroristu draudu izvērtēša-
nai, izlūkošanai, pretizlūkošanai, atklāšanai un to noķerša-
nai.  Diennaktī  bija divas  misijas,  par  kurām  bija  arī jāat- 
skaitās no rīta un vakarā. Katra misija bija rūpīgi sagatavota, 
izplānota un izvērtēta, lai neapdraudētu misijas dalībnieku 
drošību, un iedota kādai no grupiņām. Bija arī nakts misijas 
ar airēšanos uz netālu esošo salu un vēl viena nakts misija, 
kurā bija jāatrod jau izgatavots spridzeklis kādā no mūsu 
numuriņiem. Un, protams, kā jau vienam no bosa palīgiem, 
jeb aģentam 005, man bija jābūt klāt abās šajās misijās un 
jāseko līdzi, lai viss noritētu “kā pa sviestu”. Visas misijas 
tika uztvertas ar vislielāko atbildību un tika godam izpildītas 
no ikviena nometnes dalībnieka puses, par to cepums kat-
ram. Un beigās izrādījās, ka tie nebija īsti teroristu draudi, 
bet gan inscenēti un mūsu bosa vadīti, lai sagatavotu ik-
katru no mums ikdienas uzbrukumiem un izaicinājumiem.
 Nometne arī neiztika bez tradicionālās “Pērlīšu 
spēles” un nakts stafetes, kas sākās, kad visi jau, protams, 
gulēja. Man tā bija pirmā pieredze, jo iepriekšējā gadā nebi-
janakts stafetes. Man ļoti patika, kaut gan pats biju kontrol-
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punktā, lai aizairētu grupas no punkta A uz punktu B. Un tā 
jau bija trešā negulētā nakts. Bet es nesūdzos, bija patīkams 
nogurums. Bija arī dažādas interešu grupas, kā, piemēram, 
burāšana, kur arī neiztika bez piedzīvojumiem (gandrīz 
noslīkusi buru laiva, spēcīgi vēji u.c.), grāmatu jeb blociņu 
iesiešana, slaima veidošana, vafeļu cepšana u.c.. Kā arī neiz-
tikt bez ikrīta svētbrīža un diskusiju grupiņas. Man ļoti pati-
ka iesākt katru dienu ar garīgu “maizi”.
 Katru dienu pēc vakara pasākuma sekoja arī dažā-
das aktivitātes, kā, piemēram, jauniešu vakars, kino vakars 
un bija arī diskotēka, ko vadīja mūsu evaņģēlists Eduards 
jeb DJ Kress.
 Pēc nometnes atbraucot mājās, vēl pāris dienas bija 
tāds kā saviļņojums, eiforija. Un, ja jautāsiet, vai es atpūtos, 
es atbildētu – jā. Ja neskatoties uz trim negulētām naktīm, 
to sajūtu, ka esi nemitīgā skriešanā un ka nevari apstāties, 
lai atvilktu elpu, un tomēr atbraucot mājās ir sajūta, ka vari 
atkal mesties iekšā tajā ikdienas dunā, darbos un rutīnā, 
tad man liekas, ka esi pietiekami atpūties. Varbūt fiziski vēl 
vajadzēja pāris dienas, bet garīgi es jutos gan atpūties, gan 
piesmēlies pilnāks nekā biju līdz tam.
 Vai nākamgad braukšu? Ja Dievs dos un draudze 
mani ņems, tad braukšu un metīšos šajos piedzīvojumos 
atkal un atkal.

Aivis Pijols
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Pārmaiņu laiks
Arī muzikālajā jomā mums ir kādas izmaiņas.
 Mūsu darba kolektīvam ir pievienojies kora di-
riģents un mākslinieciskais vadītājs Michele Concas. 
Daudzi jau būsiet ievērojuši Michele krietni senāk, jo viņš 
ilgu laiku kalpoja brīvprātīgi korī un piedalījās arī citās 
draudzes aktivitātēs muzicējot.
 Michele nāk no Itālijas, studējis Milānā  Conservato-
rio “Giuseppe Verdi”,  un ir mūs pārsteidzis ar to, cik labi ap-
guvis latviešu valodu (gan runāšanas, gan rakstīšanas ziņā) 
salīdzinoši īsā laikā. Tādēļ nekautrējieties un droši uzrunājiet 
viņu latviski. Tas viņam ļaus valodu apgūt vēl labāk.
 Sākot ar septembri Michele ir mūsu draudzes 
kora vadītājs. Tie, kas jau ir iepazinuši Michele, tie zina, ka 
viņš ir ļoti punktuāls un arī ļoti prasīgs, reizēm arī redzama  
atšķirība starp latviešu un itāļu temperamentu, bet tajā 
pat laikā Michele ir draudzīgs, vērsts uz komunikāciju un 
līdz šim lieliski pierādījis savas darba spējas. Tas ir lieliski, ka 
korim ir skaidrība jau sezonas sākumā, kuros dievkalpoju-
mos viņi dziedās, un kāds ir paredzētais repertuārs ilgam 
laikam uz priekšu.
 Domāju, ka kora skanējums mūs drīzumā varētu 
pārsteigt ar kvalitāti, bet, lai tas tiešām tā notiktu, mūsu 
draudzes korim būtu ļoti nepieciešami jauni dalībnieki, 
īpaši vairākas vīru balsis.
 Tādēļ - mīļie draudzes vīri, jūs esat aicināti pie- 
vienoties korim jebkurā brīdī un, pat, ja jums šķiet, ka īsti 
labi jūs nedziedat, droši atnāciet un pamēģiniet. Michele 
ne tikai kori vada, bet arī māca, lai visi koristi mūzikas 
jomā būtu vienlīdz izglītoti un spētu orientēties notīs. 
Nepieciešamības gadījumā viņš labprāt velta laiku arī in-
dividuālai nodarbībai, lai izskaidrotu nesaprotamās lietas 
teorijā vai lai vingrinātu balsi.
 Tiklīdz atcels ierobežojumus, kora mēģinājumi 
notiks piektdienu vakaros, plkst. 19.00, baznīcā.

Seila Rubīna

 2020.gads daudziem ir nācis ar dažādām pār-
maiņām, vēl nebijušām situācijām, atnesis daudz nezināma 
un jauna. Pārmaiņas skāra arī mūsu draudzes darbiniekus. 
Kamēr draudzē risinājām 2020. gada lielo problēmu – vīru-
su un tā radītos izaicinājumus - tikmēr es klusiņām  nēsāju 
savas dzīves jaunumu. Tad man vēl nevienam negribējās 
neko teikt, un varbūt tieši tāpēc daži domāja, ka es jocīgi uz-
vedos, jo bija vakari, kad man bija grūti sakoncentrēties uz 
dievkalpojuma ieraksta filmēšanu, kas tajā laikā tika regulāri 
palaisti interneta vidē, lai uzturētu saikni ar draudzi :)
 Kamēr kādi satraucās, ka šis ir bīstams, neprog-
nozējams laiks, tikmēr es patiesībā priecājos, ka viss noticis 
tieši šādi, jo laikā, kad mani nereti nomāca slikta pašsajūta, 
man bija iespēja strādāt no mājām kā vairumam iedzīvotāju 
tajā brīdī.
 Kopš augusta esmu atstājusi savu mīļo darba vietu 
Pāvilā uz pusotru gadu. Tā kā mūsu jaunā lietvede Ilona dar-
ba gaitas varēja uzsākt septembrī, tad augustā varējāt mani 
vēl itin bieži satikt, jo brīvprātīgā kārtā turpināju kādas lietas 
vēl darīt. Ceru, ka arī turpmāk man būs iespēja kādas lietas 
turpināt darīt.
 No vienas puses esmu priecīga, bet no otras puses 
ir nedaudz skumji. Priecīga, jo kādu laiku šķita, ka gribētos 
atvilkt elpu no daudzajām draudzes aktivitātēm, bet tajā 
pat laikā nav nemaz tik viegli palaist pašplūsmā lietas, kas 8 
gadu garumā ir bijušas tik tuvas un jāatzīstas - pat mīļas, jo 
man mans darbs patiešām patīk. Protams, kā jebkurā darba 
vietā, ir bijuši priecīgāki un ne tik priecīgi brīži, bet esmu jau 
ne reizi vien teikusi, ka tas nav darbs, tas lēnām kļūst  par 
dzīvesveidu. [ Jāteic gan, ka šo manu atziņu ne vienmēr 
mans vīrs Toms spēja saprast :), bet  viņš ļoti pacietīgi centās 
to   pieņemt. Esmu Tomam par to ļoti pateicīga.]
 Ar Tomu mūsu jauno dzīves ceļa biedru (dēliņu) 
sagaidījām oktobrī. Paldies visiem, kas lūdza un priecājās 
kopā ar mums.

Seila Rubīna
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 Labdien, mana mīļā draudze! Es esmu Jūsu 
jaunā draudzes lietvede, kamēr Seila ir bērnu kopšanas 
atvaļinājumā. Pastāstīšu nedaudz par sevi. Mani sauc 
Ilona, Ilona Pijola. Pāvila draudzē esmu kopš 2017.gada. 
Mēs ar manu vīru Aivi gatavojāmies precēties, un man 
nācās meklēt baznīcu, kur laulāsimies. Ilgi nemeklēju, 
šī bija pirmā baznīca, par kuru iedomājos, jo bija ļoti 
tuvu manām mājām. Atnācu un sapratu – jā, gribu te, 
tik liela, skaista. Iedomājos, ka būs jauki :) Un tā arī 
bija. Izgājām ar vīru vajadzīgos kursus   Alfa un Laulāto 
kursu. Mums ļoti tie patika (iesaku) :) Mans vīrs līdz 
tam nebija ticīgs, kaut ko bija dzirdējis no manis un 
viss. Es biju ticīga jau kopš bērnības. Aivim ejot uz Alfu 
un klausoties mācītāju Ģirtu, kā viņš sludina, ko runā, 
tas viss viņā raisīja interesi un sāka patikt. Un daudzas 
lietas, par kurām viņš līdz šim nezināja vai kuras ne-
saprata, kļuva tuvas, viņš tās sāka saprast, parādījās 
jautājumi, un viņš gribēja vairāk tajā iedziļināties. 
Viņam kļuva interesanti. Tā nu mēs sākām arī nākt 
uz Svētdienas dievkalpojumiem. Man arī patika mūsu 
mācītājs Ģirts un cilvēki mūsu draudzē. Tik vienkārši, 
laipni, draudzīgi cilvēki. Vēl draudzē ir forša jauniešu 
grupa, kas vada StepUp, un, kad viņi slavē Dievu, vien-
mēr debesis atveras.
 Pienāca tā mūsu diena, kāzu diena. Mūsu 
kāzas bija ļoti īpašas, jo pirms salaulāšanas kristīja 
Aivi, tad iesvētīja mūs draudzē un tikai pēc tam mūs 
salaulāja. Iespējams, ceremonija bija garāka nekā ier-
asts, bet tā bija svētīga un īpaša. Bijām ļoti priecīgi un 
aizkustināti. Tā nu mēs ar vīru kļuvām par Sv.Pāvila 
draudzes locekļiem. 2019.gadā mums piedzima svētī-
ga meitiņa vārdā Olīvija. Tagad jau esam trīs draudzes 
locekļi. Urā! :)
 Gribu pateikt paldies mācītajam Ģirtam un 
Seilai par doto iespēju šeit strādāt un būt tur, kur 
mani ielicis Dievs. Ceru, ka ar visu tikšu galā. :)
 Tā ka, ja Jums būs kādi jautājumi, droši 
vērsieties pie manis.

Jūsu Ilona
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Pateicība draudzei 
Mīļā mana draudze,
 es vēlos Jums teikt lielu paldies par katru atbalsta 
ziedojumu un katru laba vēlējumu. Jūsu lūgšanas ir pie 
manis nonākušas, jo es jūtu, kā tās mani nes. Jēzus saka: 
“..Pasaulē jums būs bēdas;  bet  turiet drošu prātu, es  pa-
sauli esmu uzvarējis!” (Jāņa 16:33)
 Nāve nenāk no Dieva. Nāve ir grēka sekas, kas 
mantotas jau no Ādama un Ievas laikiem. To mums ir grūti 
saprast un pieņemt, jo Dievs mūs ir radījis par mūžīgām 
būtnēm.
 Protams, varētu meklēt daudz vainīgo esošajai 
situācijai un dusmoties uz daudziem, bet es zinu, un arī 
Raimonds to zināja, ka tas ir vienīgi velns, kurš izposta un 
samaitā visu, kas svēts un tīkams Dievam.
 Šī gada 1.novembrī mēs būtu atzīmējuši deviņu 
gadu kopā būšanu un piecu gadu jubileju laulībā. Es Rai-
mondu iepazinu 14 gadu vecumā, viņam bija 16 gadu. Mēs 
praktiski uzaugām kopā, izveidojām viens otru par tādiem 
cilvēkiem, kādi tagad esam. Mēs neviens neesam perfekts 
cilvēks, bet tikai tagad es tā līdz galam aptveru, cik ļoti 
perfekts viņš bija tieši priekš manis.
 Brīdī, kad Raimonds bija atstājis šo zemi, un es, 
mēģinot aptvert visas lietas, žēloju sevi, žēloju mazos, 
miegs, protams, nenāca, bet nogurums bija milzīgs, bija 
nakts, es izteicu Dievam lūgšanu, lai Viņš man ļauj satik-
ties ar Raimondu sapnī. Un mēs satikāmies. Mēs spēlē-
jāmies ar plaukstām, apskāvāmies, sirsnīgi runājāmies un 
bezrūpīgi smējāmies.
 Neatceros, ko mēs viens otram stāstījām, bet 
mirklis bija svētlaimīgs un priecīgs, tās nešķita kā atvadas, 
tās nešķita kā sēras. Un šo es gribu jums teikt par liecī-
bu tam, ka Dieva roka nebija no manis novērsusies ne 
tajā mirklī, ne arī tagad tā nav novērsusies, Viņš uzklausa 
lūgšanas un ir ar mums bēdu laikā.
 Pēc pamošanās vajadzēja mirkli, lai atcerētos, ka 
tā, kā bija sapnī, vairs nebūs, un prātā iezagās doma, ka 
turpmāk nesāpēs tikai miegā. Gar acīm pazibēja visi mūsu 
muļķīgie strīdi, visas tās reizes, kad es nepateicu neko 
ceļošu un iepriecinošu, un viss, ko es būtu gribējusi darīt 
citādāk.
 Viņš bieži pārdzīvoja un dusmojās uz sevi par to, ka 
jādzīvo no mēneša līdz mēnesim, ka ik katrs eiro ir jāskai-
ta. Viņš aizgāja, nepiepildījis daudzus sapņus. Viņš vēlējās 
savu biznesu, no kā es viņu tik ļoti atturēju, viņš vēlējās 
būt pelnošs mūziķis, kam es allaž nespēju līdz  galam  no- 
ticēt, viņš vēlējās sev pavisam citu garderobi. Viņš man  tei-
ca: “Ja es varētu atļauties pirkt tādas drēbes, kādas reāli 
vēlos vilkt, Dita, tu mani nepazītu, nenojaut, cik gaumīgs 
es varu būt!” Viņš vēlējās būt tik turīgs, lai spētu atļauties 
iegādāties daudzdzīvokļu māju, kuru nodotu bezmaksas

lietošanā tiem, kas savu dzīvokli nevar atļauties. Vēlējās, 
lai varētu noziedot lielu summu kādam, kas ir grūtībās. 
Viņš mīlēja mācīt, un, lai gan to reti praktizēja, viņam tas 
ļoti labi padevās. Viņam bija plaša sirds, tik dziļa, ka pat es 
to līdz galam vēl nepaspēju iepazīt.
 Un tomēr es zinu, ka viņš bija ļoti bagāts un nav 
atstājis mūs tukšā. Viņš ir iespiedis savus neatgriezeniskos 
nospiedumus katra viena dzīvē, kas viņu pazinām, un viņš 
ir atstājis vistiešāko sevis daļu - Āronu un Amiēlu, kurus 
viņš tik ļoti bez gala mīlēja. Viņš bija brīnišķīgs tētis saviem 
dēliem, allaž ar smaidu spēlējās ar mazajiem, citreiz pat 
mācīja tādas glupības un blēņas, ka nācu viņam aizrādīt.
 Man prieks, ka pēdējo viņa dzīves gadu varējām 
abi baudīt kopā, esot mājās ar bērniem, man prieks, ka šo 
vasaru Rasa ar Ronaldu nepavadīja misijā Filipīnās, kā bija 
plānots, bet šeit, kopā ar mums, man prieks, ka mēs kopī-
gi šajā vasarā uzsākām rakstīt albumu “DivasTakas” - no 
12 dziesmām, Raimonds savu daļu nebija paspējis pielikt 
tikai trim dziesmām. Albumu mēs plānojam pabeigt, tāda 
noteikti būtu bijusi arī Raimonda vēlme un sapņa piepildī-
jums. Un man prieks, ka arī savas pēdējās stundas viņš 
pavadīja priecīgi, aktīvi un nepavisam ne vienatnē.
 Vēl es vēlos jums citēt zīmīgu rakstu vietu no Jāņa 
evaņģēlija pirmās nodaļas:
“Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva 

bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam (..)”.
Raimonds ticēja, un ticu arī es.

Mīlestībā
Jūsu Dita
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Par mācībām un kalpošanu
Rasa un Ronalds Svarupi

Mīļā draudze,
mums bija neizsakāmi liels prieks šo vasaru pavadīt Lat-
vijā, esot ar jums kopā. Lai gan mēs nebijām plānojuši, ka 
šo vasaru pavadīsim pie jums, mēs esam pateicīgi Dievam 
par to, ka Viņš mūs pie jums atveda. Draudzē mēs bijām 
un darbojāmies mūsu prakses ietvaros, kas ietilpst mūsu 
studiju programmā, taču tā noslēdzās ar lielu traģēdiju 
mūsu ģimenē. Tomēr tas bija laiks, kurā mēs augām un 
piedzīvojām to, kā Jēzus mūs vada un nes cauri grūtībām. 
Lielu prieku mums sagādāja pavadītais laiks kopā ar 
draudzes jauniešiem. Mēs varējām viņus labāk iepazīt, un 
mums izveidojās tiešām laba draudzība ar viņiem. Lieliski 
bija arī tas, ka šajā vasarā drīkstējām strādāt pie “Divu Taku” 
albuma. Ronaldam tika dota iespēja sprediķot. Tas viņam 
bija labs treniņš, un viņš ir pateicīgs par katru iedrošināju-
mu un “feedback”, ko saņēma. Paldies jums par visu!
 Daudzi no jums droši vien vēlas zināt, ko mēs darī-
sim pēc šīs vasaras, kad atgriezīsimies Šveicē un kā mums 
tur iet. To es vēlētos jums īsumā pastāstīt.
 Ja runājam atklāti, nav viegli būt projām no Lat-
vijas, prom no jums un mūsu ģimenes. Šveice tomēr nav 
tāda kā Latvija, un mums nebija viegli pierast pie šīs ze-
mes kultūras un veida, kā cilvēki lietas tur dara. Bet mēs 
esam daudz no viņiem mācījušies, un, šķiet, ka arī viņi no 
mums varēja šo to iemācīties. Dievs mūs šajos pēdējos tri-
jos gados ir veidojis, mācījis un gatavojis mūs kalpošanai. 
Tas ir brīnišķīgi būt vidē, kur Dieva Vārds tiek godāts un 
uztverts nopietni! Šveicē esot, mēs apmeklējām arī Da- 
niela Wunderli draudzi. Daudzi no jums viņu zina, jo viņš 
regulāri ciemojas Latvijā, īpaši misijas nedēļā. Šī draudze 
sniedz mums lielu atbalstu un ir mūsu garīgā ģimene 
Šveicē. Nedēļas nogalēs, pie viņiem esot, mēs varam tur 
atpūsties, “uzpildīties” un rast iedrošinājumu. Tur mēs arī 
kalpojam, palīdzot pielūgsmes vadīšanā un jauniešu darbā.

 Ir palicis tikai vēl nepilns gads, kuru mēs pavadīsim 
Šveicē. Ronaldam tas būs pēdējais studiju gads, bet man tas 
būs gads, kad es apgūšu kaut ko jaunu. Tieši tā, jūs pareizi 
sapratāt, mēs esam izlēmuši šo pēdējo gadu veidot mazliet 
citādāk, kā tas sākumā bija plānots. Ronalds turpinās savas 
studijas Beatenbergā un pabeigs savu bakalaura darbu teo- 
loģijā. Tas būs izaicinājumu gads ar daudziem svarīgiem 
eksāmeniem un lielo bakalaura darbu, kas viņam jāraksta. 
Mēs būsim pateicīgi, ja lūgsiet par to, lai viņam viss izdo-
das. Es, savukārt, esmu ieplānojusi šajā pēdējā gadā apgūt 
Pastorālo (jeb Kristīgo) padomdošanu. Vāciski to dēvē par 
Seelsorge (dvēseļu kopšana). Arī šīs mācības būs intensīvas 
un nodarbinās mani visu gadu. Garīgā padomdošana mani 
ļoti interesē, un mums šķiet, ka Latvijā tās pietrūkst. Tādēļ 
es vēlos veltīt šo pēdējo gadu, lai to apgūtu, tajā pieaugtu 
un spētu būt par svētību gan jums, draudzē, gan citiem cil-
vēkiem. Mēs ticam, ka Dievam rūp mūsu garīgā un emo-
cionālā veselība un Viņš spēj cilvēkus dziedināt. Es vēlētos 
apgūt pareizos instrumentus, lai cilvēkiem palīdzētu grūtās 
situācijās un vestu viņus tuvāk Jēzum. Lūdziet arī par šo 
procesu un to, lai tas nāk par svētību daudziem.
 Latvijā mums ir plānots atgriezties 2021. gada 
jūnijā. Mēs esam priecīgi par to, ka nav vairs ilgi jāgaida, 
līdz varēsim būt šeit uz palikšanu. Kā tieši mūsu darbs un 
kalpošana Latvijā izskatīsies, nav vēl īsti zināms, bet mēs 
lūdzam un ticam, ka Jēzus mūs vadīs un ka Viņam ir mums 
kas sagatavots. 
 Kā Pāvils rakstīja filipiešiem, tāpat arī mēs raks-
tām jums: “Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien 
jūs atceros, vienmēr, katrā savā lūgšanā par jums visiem ar 
prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās 
dienas līdz šim brīdim, būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu 
sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus die-
nai.” (Fil. 1:3-6)
 Paldies jums par jūsu atbalstu un lūgšanām gan 
priekos, gan bēdās!

Mīlestībā
Rasa Svarupa



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, Marika, Marherte, 
Seila Rubīna, Ilona Pijola, Jānis 
Purvītis, Dita Svarupa, Rasa Svaru-
pa, Aivis Pijols, Inese Prāmniece

Draudzes rekvizīti

Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski 
luteriskā draudze

Reģ. Nr. 90000306537 
Banka: AS SEB Banka; 

Konts: LV79UNLA0002000701013

lietvede Ilona Pijola
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

Ārkārtas stāvokļa laikā draudzes aktivitātes ir atceltas!
Dievkalpojuma apmeklētāju skaits ir ierobežots, tādēļ uz dievkalpo-

jumu var pierakstīties zvanot -  tālr. 28909222

tev ir iespēja skatīties dievkalpojuma tiešraidi mūsu mājas lapā!
www.pavilabaznica.lv

Varam novērtēt
 Kā jau pamanījāt, ilgāku 
laiku mums baznīcā noritē-
ja labierīcību remontdarbi, 
tādēļ mums bija jāpacieš dažas 
neērtības un jāatgriežās ap-
tuveni 10 gadu senā pagātnē, 
kad baznīcā vispār nebija lab- 
ierīcības. Tad nu varam priecīgi 
teikt, ka atkal varam atgriez-
ties 2020. gadā un apmeklēt 
skaistas un modernākas lab- 
ierīcības. Izremontētajā telpā 
ir padomāts gan par pašiem 
jaunākajiem (ievietojot ma-
zuļu pārtinamo virsmu) un arī 
par vecāka gadagājuma apme-
klētājiem, jo ir izvietoti speciāli 
balsti.


