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Ukraina nav teritorija, Ukraina ir tauta. Krievija ir 
“aprijusi” daudzas tautas. Mēs zinām, ka Krievijas 
“ēdienkartē” esam arī mēs, Baltijas valstis un Latvija. 
Mēs arī apzināmies, ka nekad, nekad nespētu stāties 
tā pretī Krievijas armijai, kā to dara Ukrainas kara-
vīri un tauta, jo nav mums tāda karaspēka un nav 
mums tādas tautas, kā Ukraiņu. Tādēļ es droši varu 
sacīt, ka Ukraiņi šobrīd cīnās ne vien par sevi, bet arī 
par mums. Uzvara pār necilvēcīgo Krievijas spēku ir 
jāuzvar tur, Ukrainā. Jāuzvar un jāsatriec tā lai Krie- 
vijas iedzīvotāji līdz sirds dziļumiem tiek satriekti par 
savu vienaldzību un bezatbildību ļaujot valdīt tirā-
nam un viņu vārdā darīt to, kas izposta citas tautas, 
dzīves, ģimenes, namus utt. Es zinu, ka tas ir viens 
tirāns, kurš dara to ko šodien redzam. Tauta nes arī 
atbildību par savu valdību. Būsim godīgi, Krievu tau-
tu vairāk vai mazāk vienmēr ir valdījuši tirāni : Jānis 
Bargais, Pēteris I, J. Staļins. Un nu šo sarakstu pa-
pildina V. Putins. Gruzija, Čečenija, Sīrija, Donbass un 
Krima, Ukraina... ja tas netiks apturēts, šo sarakstu 
turpinās Moldova, Baltija, Polija. Es zinu, mēs vēro-
jam un domājam, ka tik tālu taču neaizies. Bet tieši tā 
domāja visa Eiropa 3 mēnešus pirms šī kara sākuma. 

  Karš Ukrainā skar mūs visus ...
 Iesākoties karam Ukrainā mēs visi piedzīvo-
jām pamošanos. Jā, neskatoties uz visu, ko covida 
laiks ar ierobežojumiem mums bija nesis, mēs arvien 
dzīvojām zināmā drošībā. Krievijas invāzija Ukrainā 
pamodināja mūs no mūsu ikdienas ņemšanās ap 
covidu. Negaidīti divu dienu laikā visa mūsu cīņa 
ar covidu ieguva savu īsto vietu – vīrusa vietu. Jā, 
nereti vajag kaut kam trakam notikt, lai mūs izrautu 
no saviem māņiem un atgrieztu realitātē. 
 Negaidīti mēs visi sapratām, ka Krievija 
nav bijusi un nekad nebūs abpusējas sadarbības 
tirdzniecības partneris, savstarpēji politisku attiecī-
bu partneris, uzticams avots mūsu enerģijas jautā-
jumos utt. Eiropai ir jāatzīst, ka Krievija (lai kādu 
nosaukumu nestu: cariskas Krievijas, federācijas, 
PSRS) ir viens no bīstamākajiem agresoriem un 
teroristiem mūsu kontinentā kā pagājušajā, tā šajā 
gadu simtā. Protams, mēs visi nosodām Krievijas 
rīcību ar vārdiem. Taču man gribās atgādināt, ka 
karus neuzvar ar vārdiem, bet gan ar lūgšanām un 
darbiem. Es ticu, ka lūgts ir daudz un tiks vēl daudz, 
ja mūsu sirdis neatdzisīs un nekļūs vienaldzīgas.
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 Tieši tā domāja liela daļa mūsu tautas. Tik tālu 
taču neaizies ... aizies mīļie. Tā mēs taču domājām arī covid 
ierobežojuma laikā, ka nevarēs taču valdība savai tautai 
atņemt darba un iztikas iespējas, medicīnas pakalpoju-
mus, sašķelt un sanaidot sabiedrību utt., bet tieši tik tālu 
aizgāja, un ja ne šis karš, mēs arvien vēl tur būtu. Vien-
kārši ļaunumam, lai kā ietērpts tas būtu, nav robežu. Tas 
mums ir jāsaprot, īpaši kā ticīgiem cilvēkiem. Ļaunumam 
nav robežu, tas neapzinās robežu, jo ļaunais grib iznīcināt 
visu. To Bībele mums skaidri apliecina. Tas nepastājas, jo 
tam nav robežu. Ļaunumam ir jānoliek robežas, kā savā 
dzīvē, tā arī pasaulē. Citādāk nevar. Lūgšanas un darbi.
 Kā varam cīnīties? Es domāju, ka mēs visi esam 
iesaistīti šajā karā, gribam to vai negribam. Karš ir tāda lie-
ta, kas kā kūlas ugunsgrēks, ierauj sevī visu. Un nu tas ir 
ierāvis arī mūs. Kā? Tieši tā, ka mēs saprotam, ka ja šodien 
nepalīdzēsim Ukraiņiem, rīt cīnīsimies savā zemē. Ja mēs 
šodien nevedīsim pārtiku, materiālus, medikamentus, 
ieročus uz Ukrainu, rīt mēs paši ar ieročiem rokā pametī-
sim savus namus un ģimenes, daudzi lai vairs nekad neat-
grieztos un neredzētu tās. Un mums jāatceras, ka kaut 
arī Krievijas karodziņi no auto priekšējiem logiem un uz-
raksti Russia ir pazuduši, cilvēki un viedokļi nav pazuduši. 
 Jau ir bijuši daudzi braucieni, kuros ir aiz-
vests daudz tonnu pārtikas, higiēnas lietu, daudzu 
tūkstošu vērtībā medikamenti utt. Ir atvesti cilvē-
ki, kā no Polijas uz Latviju, tā arī izvesti no Ukrainas. 
Mēs varam palīdzēt – tādēļ mēs iesākām ar palīdzību 
tur, kur to vispirms sajutām, un tie ir cilvēki, kas pamet 
Ukrainu, ģimenes, kas dodas bēgļu gaitās. Mūsu braucienā 
ar 5 autobusiņiem aizvedām pārtikas produktus, apģēr- 
bu, higiēnas preces uz Polijas pierobežas pilsētu Helmu 
(Chelm). Tur tās tika izkrautas lielā noliktavā, ar mērķi risi- 

nāt to transportu uz Ukrainu. Atlikušās dienas mēs vedām 
cilvēkus no robežas punktiem uz bēgļu punktiem, kur tos 
īslaicīgi izmitināja, paēdināja un palīdzēja organizēt trans-
portu tālāk uz Polijas vidieni vai citām Eiropas valstīm. Mūsu 
brauciens nebija bez piedzīvojumiem, jo viens no pieciem 
auto saplīsa un bija jātransportē uz piekabes, tas palika 
Polijā un tika remontēts tur. Pierobežā mēs vedām cil-
vēkus, pamatā tikai sievietes un bērnus. Vīri visi ir palikuši 
Ukrainā. Vērojām bailes, nedrošību, neuzticību, apjukumu, 
izmisumu. Dzirdējām daudz stāstu par piedzīvoto bēgot, 
notikušo, redzēto. Tos nevēlos stāstīt, jo to patiesībā īsti ne-
var atstāstīt. Šausmas nevar atstāstīt vārdos, tās redz acīs. 
 Nereti dzirdu arī te Latvijā kādus sakām, ka tie 
bēgļi nav tādi nabadziņi, ka tie izmanto iespēju tik uz 
Eiropu utt. Es gribu visiem šiem cilvēkiem sacīt – “jūs 
nezināt ko runājat. Jums nav ne jausmas. Jūsu viedokli 
neviens neprasa. Jūsu viedokli šiem cilvēkiem nevajag, 
un man arī nevajag”. Nereti kādi saka, ka nemaz tik tra-
ki jau tur Ukrainā nav. Un man atkal jāsaka –“jūs nezināt 
ko runājat. Jūs neesat tur bijuši. Jūsu viedoklis balstās 
ne uz ko.” Ticiet man, tur kur nekas traks nenotiek, cil-
vēki nepamet miljoniem savas mājas, ģimenes, biznesus, 
radus, nepakļauj sevi un bērnus riskam ... ja nekas neno-
tiek. Tā ir vienkārša loģika. Tur nevajag augstāko izglītību, 
lai to saprastu. Tur vajag būt tikai nedaudz domājošam.
 Es nereti saku, ka ja gribi kādam palīdzēt, tad vajag 
aiziet, apsēsties un vērot, līdz tev sāk sāpēt. Nedari neko, 
kamēr tev nesāp. Es vēroju, un vēroju, līdz man sāka sāpēt ... . 
 Mēs sapratām, ka mēs varam palīdzēt šiem cil-
vēkiem pamest Ukrainu, rast palīdzību, pajumti. Bet 
mums irjāatzīst, ka tas neko nemaina kara gaitā un neved 
tuvāk uzvarai. Ja mēs gribam palīdzēt uzvarēt šo karu, 
tad mūsu palīdzībai ir jābūt otrpus robežai, Ukrainā. Ko
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Ģirts Prāmnieks

mēs varam dot Ukrainai? Patiesībā visu, kas ļauj viņiem 
būt tur, pastāvēt un cīnīties. Es gribētu, ka varētu vest 
raķetes uz turieni, taču diemžēl to mums vēl nav. Bet tur 
ir tauta, drosmīga tauta, kas tur ir ar visu, kas pie tautas 
pieder: seniori, bērni, ģimenes, pusaudži, zīdaiņi, slimi 
cilvēki utt. Viss, kas viņiem ir vajadzīgs dzīvošanai un 
izdzīvošanai ir nepieciešams. Pārtika, medikamenti, pam-
peri, higiēnas preces utt. ar visu to mēs varam atbalstīt. 
 Mūsu otrais brauciens tādēļ bija vairāk vērsts, lai 
palīdzētu un izpētītu labākos un drošākos veidus kā palīdzēt 
mūsu sūtījumiem nonākt tieši Ukrainā un galamērķim, 
kam tas ir adresēts. Tādēļ šoreiz mēs vedām sūtījumu 
ar konkrētiem medikamentiem, kuram jānonāk Dņepro 
pilsētā hospitālī. Katetras, zāles, pārsienamie, elpināšanas 
aprāti, skābekļa maskas, utt. Paldies visiem, kas palīdzēja 
to visu savākt. Bez Jums es to nevarētu. Es meklēju iespē-
ju, izveidot regulāru un drošu (cik iespējams) ceļu, lai ik 
nedēļu mēs varētu nogādāt preces, medikamentus, un kas 
tik pat nozīmīgi, palīdzēt izkļūt cilvēkiem no Ukrainas. Dievs 
dāvāja mums Latvijas vēstnieka palīdzību izveidot labu 
sadarbību ar Ļvovas reģionālo pārvaldi kravu nogādāšanai 
un mūsu valsts piederīgo kā arī Ukraiņu izvešanai drošībā. 
Un nu šis jau ir kļuvis par regulāru ceļu. Ik sestdienas 
rītu Ļvovā ir mūsu busiņš vai vairāki, lai izvestu cilvēkus. 
 Tas viss nav tikai Ukrainai. Mums pašiem tas arī ir 
nepieciešams. Es priecājos, ja ne tikai es, bet daudzi var 
pielikt savu roku šajā darbā, piedzīvot un pieredzēt to visu. 
Mēs visi skatāmies ziņas, bet viss kļūst citādāks, kad esi 
tur uz vietas, redzi ceļus, barikādes, posteņus, uzrakstus 
un pats galvenais, cilvēku skatienus un dzirdi stāstus no 
viņiem pašiem. Tu sajūti to visu, kad redzi cilvēkus ejot pār 
robežu ar vienu somu vien, kad redzi pierobežā pamestās 
mašīnas, kad redzi kā ģimenes atvadās no saviem tēviem, 
vīriem, lai iespējams nekad vairs neredzētu; kad par tevis 
atvesto griķu maisu ir tāds prieks, kādu neesi gaidījis; kad 
uz ceļa cilvēki tev māju un rāda pateicību, ka esi atbraucis 
pie viņiem, kad tavai kolonnai dod ceļu pat vietā, kur tev 
nav priekšroka ... . Tas viss nav parādāms ziņās. 
 Vai nav iespēja to visu darīt vienkārši nosūtot? 
Protams, ka ir. Bet tas nedod mums iespēju būt pašiem 
tajā visā. Un es sapratu, ka līdz ar kravu ko aizvedam, ir 
ļoti svarīgi, ka mēs paši tur esam. Mūsu klātbūtne, drosme, 
uzdrošināšanās dod cerību, dod spēku un atbalstu Ukraiņu 
cilvēkiem, jo mēs esam ar viņiem ne tikai vārdos un dar-
bos, bet arī paši personīgi viņu pilsētās, uz viņu zemes, viņu 
karā. To nevar nosūtīt ar paciņu, to nevar nosūtīt ar ziedo-
jumu, to var nodot tikai ar savu klātbūtni. Man tas šķiet ļoti 
svarīgi, jo arī Jēzus kļuva par cilvēku un nāca mūsu vidū, 
lai būtu ar mums, pats personīgi. Dievam ir vara, sacīt tik 
vārdu un cilvēks būs dziedināts, bet Jēzus bija uz zemes, 
uzrunāja, aizskāra personīgi. Tas ir tik daudz. 

 Mīļie, tā ir mūsu kopīgā cīņa. Man gribās sacīt 
paldies visiem, kas piedalās, atbalsta, dod visdažādākos 
veidos. Es arī īpaši gribu pateikties Jānim Avotam no 
draudzes, kas regulāri pārbauda un seko līdzi busiņa teh-
niskajam stāvoklim, un lai cik mašīnas šajos braucienos 
būtu piedzīvojušas defektus, mūsu busiņš līdz šim nekad. 
Paldies, bez tā mēs nevarētu.
 Bet vai tad ir tikai jāskrien uz Ukrainu? “Ģirts jau ir 
tikai pārņemts ar to braukšanu uz Ukrainu” reizēm izskan 
draudzē no viena vai otra. Vai nav arī te kaut kas jādara? 
Ir, un es priecājos, ka mēs kā draudze to varam darīt un 
darām. Mūsu draudzes namā esam izmitinājuši Ukraiņus, 
esam palīdzējuši ne vienam vien rast dzīves vietu. Es ļoti 
priecājos, ka mēs kā draudze tik sirsnīgi spējam uzņemt 
šos cilvēkus, kas palikuši bez mājām. 
 Un es priecājos, ka mēs varam arī domāt par 
mūsu zemē dzimušajiem un dzīvojošajiem krieviem, kas 
nesaprot patiesību un atbalsta Krievijas izraisīto karu un 
Ukrainas okupāciju. Mums jau pašiem Latvijā ir savs DNR 
(Daugavpils nacionālā republika  ). Es nezinu, vai mums 
ir jānojauc piemineklis Pārdaugavā, bet mums noteikti ir 
jānojauc “melu pieminekļi” cilvēku prātos. Tādēļ es ļoti 
priecājos un lepojos par mūsu sadarbību ar Pāvelu un 
koncertiem, ko varam organizēt Ukrainas atbalstam tieši 
krievvalodīgo cilvēku vidū. Šo darbu noteikti turpināsim, 
jo tas ir pavisam kas cits, ja šo vēsti krieviem pauž paši 
krievi. 
 Kā tālāk? Tagad ir tāds brīdis, kad esam visi 
nedaudz apraduši ar šiem kara apstākļiem. Taču patiesībā 
nekas nav kļuvis citādāk vai labāk. Ukrainā pietrūkst mūsu 
palīdzības arvien vairāk, jo cilvēki ir “atdzisuši” un pirmā 
degsme jau sen pagājusi. Arvien grūtāk ir piepildīt busiņus 
ar vērtīgiem produktiem un medikamentiem. Taču vien-
laicīgi Ukrainā pārtikas un medikamentu uzkrājumi arī 
beidzās. Karš vēl nav beidzies. Un šķiet, ar remdenu rie- 
tumu attieksmi, tas vēl turpināsies ilgi un mokoši. Bet es 
esmu drošs, Ukraina šo karu uzvarēs. 
 Bet ar uzvaru vēl nekas nebeigsies, mēs vēl varē-
sim ilgi braukt uz Ukrainu. Kad beigsim vest pārtiku un 
medikamentus, mēs vedīsim lāpstas un darba cimdus 
un paši dosimies palīdzēt sakopt un atjaunot, to ko necil-
vēcīgā Krievijas armija ir izpostījusi un atstājusi aiz sevis. 
Mums visiem būs vēl daudz ko darīt. Un mēs to darīsim ... 
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 Labrīt, labdien vai labvakar brāļi un māsas 
Jēzū Kristū, kad nu jums ir laiks, varbūt jau iepriekš 
ieplānots, lai lasītu mūsu draudzes avīzi.

1. Salvi, saki lūdzu, kā Tu nonāci Pāvila draudzē?
 Pāvilā nonācu 2015. gadā saistībā ar ļoti skais-
tu notikumu - laulībām. Mēs ar sievu Lieni bijām 
izlēmuši, ka laulības noteikti gribam baznīcā, skais-
tākas taču fotogrāfijas, ko ielikt albumā.   Jāatzīs-
tas gan, ka albuma mums tādā taustāmā veidā jopro-
jām nav.  

 Kad sanāca braukt garām kādai baznīcai, bieži 
par to runājām, un sieva reiz sacīja, ka internetā esot 
pamanījusi Rīgā nelielu, bet ļoti skaistu baznīcu, tikai 
īsti neatceroties, kur tā atrodas. Kādu vakaru, braucot 
pa Valmieras ielu, nogriezāmies uz Lienes ielas, es vēl 
sievai smējos, ka tā taču viņas iela, un sieva iesaucās: 
“ Rekur ir tā baznīca, par kuru es tev stāstīju!” Man arī 
baznīca likās tā nekas, un nolēmām, ka Ziemassvētkos 
paliksim Rīgā, lai atnāktu uz dievkalpojumu. Ienākot 
Pāvilā, protams,  bija šoks, cik liela ir baznīca un 
draudze, jo no ārpuses tā neizskatījās. Pēc dievkalpo-
juma sieva man sacīja, ka baznīca laikam būs par lie-
lu, gribētos kaut ko mazāku, līdzīgu kā Krimuldā. Taču 
sagaidīšana un mācītāja Ģirta sprediķis mūs tik ļoti 
uzrunāja, ka es vēl pēc kāda laika Lienei sacīju, ka nav 
ko meklēt citu baznīcu, jo Pāvila baznīca nav nemaz 
tik liela un vismaz nav ārpus Rīgas. Šis noteikti ir bijis 
LIELS PAGRIEZIENS mūsu dzīvē, un šodien ar lepnu-
mu Pāvila draudzi varam saukt par savu draudzi. Sla-
va un pateicība Dievam, ka caur šo skaisto notikumu 
mēs ar sievu kopā varējām iepazīt un pieņemt Jēzu 
Kristu par savu vienīgo glābēju. Un Vārds mums saka:
 Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un 
dzī- vība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.’’ 
[Jāņa 14:6]

2. Kā tu saprati, ka vēlies iesaistīties draudzes 
kalpošanās?
      nebija arī saprašanas, kas ir kalpošana, un ko 
es varētu darīt. Sievai sacīju, ka uz baznīcu noteikti at-
nāksim Ziemassvētkos un gan jau vēl kādu reizi gadā, 
kad galīgi nebūs ko darīt.   ALFA kursā un LAULĀTO 

kursā es sapratu, kas ir kalpošana ar nodošanos, un 
šie kursi bija viens no iemesliem, kādēļ es sāku kalpot. 
Tādēļ arī  mans pirmais rīta sprediķis (21.02.2021.) bija 
par kalpošanu, jo tā man šobrīd ir neatņemama dzī-
ves sastāvdaļa. Atkal jāsaka,- slava un pateicība Die-
vam,- ka arī šis man ar sievu bija kopīgs lēmums. 
 Es redzu, cik grūti ir tām ģimenēm, no 
kurām kalpo tikai viens laulātais. Neizbēgami gadās 
“rīvēšanās”, jo tev gribas būt un kalpot draudzē un 
reizē arī ģimenē. Taču Vārds mums atklāj:
 ‘’Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai 
viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam 
pieķersies un otru atmetīs.’’ [Mateja 6:24]

3. Kāpēc tieši ALFA kurss un laulāto kurss?
 Beidzoties ALFA kursam, kursa koordinatore 
Ance, kā mēs sakām - BOSS, izsūtīja e-pastu, ka aicina 
pievienoties “komandai” jeb kalpotājiem šajā kursā. 
Tā kā mums ar sievu ļoti patika ALFA kursa formāts 
un kā tas tiek organizēts, piekritām tajā kalpot, īsti 
nezinot, ko mēs darīsim.
 Šodien es, varu teikt, ka Dievs man ir dāvājis 
brīnišķīgu iespēju - redzēt šos dažādos atgriešanās 
ceļus un patiesos atgriešanās augļus. Redzēt un 
piedzīvot kā cilvēki atzīst, ka viņiem nepieciešams 
glābējs – Jēzus Kristus! Savukārt, man tas dod sti-
prinājumu un iedrošinājumu.
 Kalpot LAULĀTO kursā Ilona mūs uzrunāja vēl 
kursa laikā, jo bija nepieciešami kalpotāji. Šis kurss ir 
ar savu “odziņu” un man viens no vērtīgākajiem. Tas 
ļoti labi izskaidro ģimenes vērtības, un uz kāda pama-
ta to celt.
 Vēl viens aspekts, kādēļ man patīk kalpot šajos 
kursos, ir tas, ka man ļoti tuva ir evaņģelizācija, sevišķi 
tiem, kuri vēl nepazīst Dievu. Man patīk tā “mazā cīņa” 
ar kursu dalībniekiem, jo tikai tad, ja nav vienaldzības, 
ir iespējama atgriešanās. Daži man ir jautājuši, cik ilgi 
es kalpošu šajos kursos, un es atbildu, tik, cik Dievs 
dos.

4. Kā tu nonāci pie idejas, ka gribi iet lektora 
kursos?
 Dažos vārdos- Dievs mūs vada.  

Nākamais solis
Iepazīsties - Pāvila draudzes lektors Salvis Skopans
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 Kādu vakaru ALFA kursā lasīju lekciju, un pēc 
tās sieva man pastāstīja, mācītājs Ģirts esot pienācis 
pie viņas un sacījis, ka man “draudot” viens kurss un 
eksāmens. Kādu vakaru pēc StepUp dievkalpoju-
ma Ģirts man jautāja, ko es domāju par evanģēlista 
eksāmenu? Uzreiz neko neatbildēju, bet sacīju, ka 
lūgšu un domāšu. Pa šo laiku ieguvu informāciju, 
ka evanģēlistu LELB var nosūtīt uz jebkuru draudzi, 
kur tas ir vajadzīgs un to es, noteikti, nevēlējos, jo 
gribas palikt savā draudzē. Tāpēc nesteidzos dot 
Ģirtam atbildi. Kad viņš man jautāja vēlreiz, tieši 
šī iemesla dēļ teicu, ka pagaidām nē, un tā arī tas 
palika. Pagājušogad ziemā Saldus Gregorskolā  
tika organizēti MĀCEKLĪBAS kursi, uz kuriem Ģirts 
aicināja pieteikties. Man, kā parasti, nav laika, ju-
tos “nenormāli aizņemts”, apzinos, ka kursu dēļ būs 
jāatprasās no darba, un šādi kursi darba devējam, 
laikam, nebūs īstais arguments... Līdz Dievs runāja 
uz mani tā: “Es tevi esmu svētījis darbā ar labiem 
rezultātiem un arī finansēm, un tu man nevari 
veltīt vienu “weekendu”?
 “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības 
un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps 
piemestas.” [Mateja 6:33]
 Apstiprinājumu tam, ka Dievs uz šiem 
kursiem mani aicina, saņēmu caur dažādām 
situācijām. Kaut vai tas, ka man jāpaņem mašīnā 
līdzi arī kāds no draudzes, lai uz Saldu nav jābrauc 
ar autobusu. Tad nu atprasījos no darba, sakravāju 
mantas, paņēmu ceļa biedrus un ģimeni un devos 
ceļā.
 Varbūt kāds no jums ir pamanījis, ka man 
“patīk runāt” jeb komunicēt ar cilvēkiem.   Kādā 
kursu vakarā, kad sieva jau devās uz numuriņu, lai 
liktu gulēt dēlu Dāvi, es paliku parunāties ar Gre-
gorskolas lietvedi. Un šī saruna gan ieilga līdz vēlai 
naktij ( un jāatzīst, ka lietvede parasti nepaliek 
parunāties, bet šoreiz palika).   Līdz plkst. 02:00 
izrunāt var daudz.   Un viens no maniem jautā-
jumiem bija, kas Gregorskolā notiek šobrīd, kādus 
kursus vēl rīko? Un tad es uzzināju par LEKTORU 
kursiem, kuri tūdaļ sāksies. Protams, viss kā paras-
ti, notiek pārāk strauji, man atkal nav laika, finanšu 
utt., bet Svētais Gars uz mani runā, ka šī var būt 
laba iespēja jaunai kalpošanai (un es varētu palikt 
savā draudzē). Taču uzreiz neteicu JĀ. Kādu dienu 
saņēmu zvanu no Gregorskolas direktora, mācītāja 
Raimonda Mežiņa, kurš kalpoja arī Pāvila draudzē.
 Viņš man saka, - man ir informācija, ka tu 
esi pieteicies LEKTORU kursiem, un tie sākas šajā

 “weekendā” . Saruna mums bija dažas minūtes, bet 
no Raimonda tas skanēja tik pārliecinoši, un ar pie-
bildi, ka esot arī nepieciešamā rekomendācija no 
Ģirta, lai es LEKTORU kursos varētu piedalīties, ka 
teicu OK!  

5. Ka notika lektoru kursu mācību process?
 Mācību process bija ļoti dinamisks un intere-
sants. Līdzīgi kā lasot BĪBELI, tu visu laiku atklāj ko 
jaunu. Lekcijas pasniedza dažādi pasniedzēji, mācītā-
ji un pat bīskaps. No sākuma bija klātienes lekcijas, 
bet pandēmijas laikā tiešsaistē ZOOM platformā. 
Klātienes lekcijas, protams, man patika vairāk, jo 
tad paliek vairāk laika diskusijām un sarunām. Tā kā 
šie kursi man bija bez “piespiešanās”, bet ar interesi 
papildināt savas zināšanas BĪBELĒ un dievkalpoju-
ma kārtībā – LITURĢIJĀ, es tos gaidīju kā tādu mazo 
REKOLEKCIJU. 
   Eksāmena dienu gaidīju ar tādu mazu satraukumu, 
jo īsā laikā bija jāapgūst ļoti daudz informācijas, un 
beigās vēl ir aizstāvēšana jeb pārrunas ar 3 mācītā-
jiem vienlaicīgi. Eksāmena diena bija mazliet vēlāk 
kā paredzēts, lai varētu notikt klātienē. Gregorskolā 
ierados ar to mazo satraukumu,- kā  nu būs, jo 
pagājis arī laiks, kopš lekcijas noslēdzās.  Tā kā pēc 
katra “weekenda” lekciju cikla mums pārsūtīja arī 
AUDIO lekcijas, pēdējā naktī tās vēl klausījos, tā teikt, 
lai atsvaidzinātu zināšanas.   Nākamajā rītā uz 
eksāmenu gāju ar MIERU. Sacīju Dievam: “Tu mani 
šeit atvedi, tādēļ lūdzu Tava Svētā Gara klātbūtni, 
gudrību, vadību un MIERU.” Eksāmenā nekādus ma-
teriālus izmantot nedrīkstēja, taču manī bija MIERS. 
Atcerējos jautātās rakstu vietas, kas nav mana sti-
prākā puse, un man ausīs skanēja Vārds:
‘’Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne 
kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiz-
trūkstas un neizbīstas.’’ [Jāņa 14:27]

6. Tavs lielākais ieguvums no šīm mācībām?
 Lielākais un vērtīgākais ieguvums no 
mācībām man noteikti ir tas, ka es šobrīd drīkstu 
kalpot PASTORĀLI. Slava un pateicība Dievam, es 
nekad nevarēju iedomāties, ka es kādreiz teikšu 
sprediķi no kanceles.

7. Kā tu jūties pēc ievešanas kalpošanā?
Jūtos labi!   Jūtu daudz lielāku atbildību Dieva un 
draudzes priekšā.

Turpinājums   --> 
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Grēksūdzes lūgšanai vai Tēvreizei nevar tikt līdzi, 
jo runāju par ātru.   Pirmajā rīta sprediķa diev- 
kalpojumā laikam daudzas lietas “aizgāja šķībi”. 
  Pie ALTĀRA sa-pratu, ka aizmirsu LITURĢIJAS 
grāmatiņu, ko laikam dzirdēja visa draudze, un, kad 
sāku runāt, sapratu, ka neesmu ieslēdzis mikro-
fonu. Savukārt, uzkāpjot kancelē sapratu, ka aizmir-
su slaidu pārslēdzēju. Šie visi itkā ir sīkumi, bet man 
tās ir svarīgas lietas, jo es esmu perfekcionists. Taču 
mana “LIELĀKĀ problēma” ir iekļauties sprediķa lai-
ka limitā, ko man atgādina sieva. Ģirts gan saka, ka 
sprediķis vienmēr kādam būs par garu un kādam par 
īsu.   

10. Kā tava ģimene uztver tavu jauno kalpošanu 
(mazā un paplašinātā)?
 Kā jau sākumā teicu, slava un pateicība Die-
vam, ka mēs kopā ar sievu iepazinām un pieņēmām 
Jēzu Kristu par savu vienīgo glābēju. Līdz ar to 
kalpošanā no ģimenes es saņemu atbalstu. Tā kā 
kalpo arī sieva, viņa ir ļoti saprotoša. Ir gan reizes, 
kad sieva man atgādina, vispār ir arī ģimene, ne tikai 
draudze, un man neesot jāuzņemas pilnīgi viss, citi 
arī tikšot galā. 😊 Atšķirībā no mana sākuma redzēju-
ma - uz Pāvilu nākt Ziemassvētkos un tad, kad galī-

8. Ko tu gribi ar savu kalpošanu panākt, paveikt?
 Lai mana kalpošana cilvēkiem palīdzētu 
iepazīt, pieņemt Jēzu Kristu par savu vienīgo glābēju 
un Dievs tos varētu atgriezt.
 Kā jau es minēju savā sprediķī, katrai kalpoša-
nai galamērķis ir - Jēzus Kristus. Jo, ja nav mērķis, 
tad mēs viegli varam maldīties. Ļauties visiem 
kārdinājumiem un baidīties no visām grūtībām, kā 
rezultātā mēs nedodamies uz galamērķi.
 Svētais Gars mūsos izgaismo Jēzu Kristu, un 
Vārds mums saka:
 ‘’Jo no Viņa un caur Viņu, un Viņā ir viss. 
Viņam lai gods mūžīgi! Āmen.’’ [Romiešiem 11:36]
Šādi es redzu savu kalpošanu, un vienīgais, ko es varu 
ir sludināt ir Jēzu Kristu.
 ‘’Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā 
vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.’’ 
[Pāvila 1-2:2]

9. Kādas Tev ir sajūtas vadot dievkalpojumu?
 Šis arī man bija un joprojām ir LIELS izaicinā-
jums. Man pašam liekas, ka reizēm šis tas ir “tā ne- 
veikli un stīvi”, taču mācītājs Ģirts ir LIELS atbalsts. 
Ir reizes, kad kaut ko pārsakos, pārlasos vai klusu-
ma pauzes ir par garu.   Reizēm sieva saka, ka 

Gregorskolas Lektoru kursa izlaidums. 
(Salvis Skopans  - pirmā rinda no  augšas, otrais no kreisās puses)
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 Lieldienas jau ir klāt! Tā ir īpaša diena  mūsu  
baznīcas  kalendārā. Lieldienu laikā mēs pieminam 
Jēzus dzīvi, Viņa ciešanas, Viņa nāvi un tad noslēdzam 
ar svinībām un prieku – Jēzus Kristus augšāmcelšanos. 
Lieldienas galu galā ir priecīgs notikums. Tie ir svētki, 
kuri būtu jo īpaši jāsvin. Ziemassvētkos Pestītājs nāk 
pasaulē, taču Lieldienās Pestītājs kļūst par pasaules 
Pestītāju. Taču šī samaksa par cilvēku grēkiem nav

gi nebūs, ko darīt, ir sanācis Pāvilā būt arī 5 dienas 
nedēļā ar garākiem vakariem. Dēlam Dāvim baznīcā 
ļoti patīk, un viņš to sauc par “BAĢĪ”. Protams, viņam 
sevišķi patīk bērnu istaba. Ir jau dažas lietas, ko mēs 
ar Dāvi baznīcā darām kopā, piemēram, pēc vakara 
StepUp dievkalpojuma nopūšam sveces pie ALTĀRA, 
ko viņš ļoti gaida. Tāpat sieva kopā ar dēlu skatās 
tiešsaistes dievkalpojumus, lai Dāvis redzētu tēti.
 Abas paplašinātās ģimenes gan es paturu 
lūgšanās, jo ceļš pie Dieva vēl ir jāiet. Vienīgi māsa 
Sigita ir iepazinusi Dievu un kalpojusi Pāvila ALFA 
kursā. 
 Atgriešanās sākumā biežāk sākām nākt uz 
Pāvilu, un kādā vasarā mamma man jautāja, vai tad 
tagad arī nakšņosiet BAZNĪCĀ? Jo bija pierasts, ka 
vasarā bieži braucām uz laukiem. Es atbildēju, kā 
Dievs būs lēmis.   Taču tagad abas mammas sūta 
“lauku labumus” uz ALFA kursa “weekendu”. 
 Neviens no paplašinātajām ģimenēm mūs 
nenosoda, bet cenšas pieņemt. Tad, kad Pāvilam ir 
tiešraides, nosūtam linku, lai paskatās. Pēc mana 
pirmā sprediķa mamma zvanīja un sacīja, ka es esot 
“baigi” gari un gudri runājis.  

  Šī, noteikti, ir mana VISLIELĀKĀ misija, lai 
atgrieztos mūsu tuvākie.

Pateicībā,
       Salvis Skopans

Pateikties un 
priecāties

maza un vienkārša. Tā maksā ļoti daudz -  Dieva Dēla 
dzīvību.
 Daži noteikti ir ievērojuši, ka ciešanu laikā svēt-
dienas dievkalpojumā introīta lasījumā noslēdzošie 
vārdi ir “… ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes. 
53,5). Tas ir visnotaļ interesants pants. Kā  gan var 
kāda brūces kādu citu dziedināt? Tas nešķiet loģiski. 
Ciešanas un miršana parasti nozīmē lielas sāpes tu-
viniekiem un apkārtesošajiem. Mēs, vecāki, zinām, 
cik   grūti ir noskatīties, kā mūsu bērni cieš. Cik grūti ir 
noskatīties, kad viņiem sāp, un mēs esam bezpalīdzīgi. 
Šis laiks ir īpašs laiks, jo ciešanas un nāvi mēs redzam 
daudzkārt tuvāk, kā tas jebkad ir bijis ,un tas tikai vēl 
vairo ciešanas un sāpes. Interesanti ir tas, ka Jēzus 
ciešanas un sāpes nes dziedināšanu. Tās nes iepriecinā-
jumu un cerību. Caur Jēzus nāvi mums, cilvēkiem, var 
tapt piedots, jo par mums pie Krusta tika samaksāts. 
Jēzus nāve nebija veltīga. Ir cilvēki, kuri Lieldienu laikā 
ļoti daudz sēro un gavē, un cieš līdzi Jēzus ciešanām, 
taču ar ciešanām viss nebeidzas. Galu galā Jēzus uz-
varēja ciešanas un nāvi un deva lielāko iepriecinājumu 
un cerību šai pasaulei. Bieži mēs, cilvēki, paliekam un 
aizķeramies pie sāpīgām atmiņām, pie mūsu pagātnes 
un pie pieļautajām kļūdām, un nelaižam tās vaļā. Kat-
ram no mums ir daudz ko nožēlot, bet Jēzus Kristus 
sniedz mums jaunu sākumu. Ir viegli iegrimt bēdās, un 
reizēm ir grūti pateikties un priecāties. Pāvils mūs uz-
mundrina, sakot šos vārdus  -”tādēļ, ja kas ir Kristū, tas 
ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis 
jauns.” (2. Kor. 5,17).
 Tādēļ es vēlos jūs ikkatru iedrošināt gavilēt 
kopā ar Kristu. Staigāt priekā ar Jēzu, jo Viņš ir nāvi 
uzvarējis. Viņa ciešanas ir mūs dziedinājušas un mums 
vajag tikai tam ļauties. Lieldienas ir par Jēzus uzva-
ru. Ciešanām bija iemesls – mūsu dziedināšana un 
atbrīvošana. Šī ir tā vēsts, kura nes cerību visiem cil-
vēkiem. Es vēlos, lai Jēzus mūs ikkatru varētu lietot 
savai valstībai, lai mēs katrs varētu nest šo cerības 
vēsti un nest dziedināšanu citiem. Mūsu tuvākajiem, 
darba kolēģiem un pat svešiem cilvēkiem. Es novē-
lu jums, lai šīs Lieldienas būtu jums prieka un cerību 
pilnas. Priecāsimies un gavilēsim par to uzvaru, kuru 
veica mūsu Kungs Jēzus Kristus!

Ronalds Svarups
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ir par jaunu vai arī nevēlas doties tur vieni paši. Tāpēc ir 
vērtīgi izveidot tādus kā pakāpienus visiem vecumiem, 
savādāk, interese, ticība un sapratne var pazust.

Kas tevi jauniešu vakaros visvairāk uzrunā/ liekas 
vissvarīgākais?
M: Mani visvairāk jauniešu vakaros uzrunā savstarpējā 
jauniešu dažādība, taču vienlaicīgi – vienotība caur Kristu.

R: Vissvarīgākais noteikti ir Dieva Vārds, ko mums sniedz, 
kā arī atbalsts un sapratne, ko vienmēr visi laipni dod. 
Visbiežāk tieši jauniešu vecumā ir visgrūtāk palikt Dieva 
gaismā un nepadoties kārdinājumiem. Tēmas, par kurām 
parasti diskutējam un par kurām stāsta ir ļoti aktuālas ik-
dienā, un ir ļoti noderīgi uzzināt, kā rīkoties un, ko Dievs 
domā par dažādām lietām.

Kā Dievs darbojās tavā dzīvē caur jauniešu vakariem? 
M: Caur jauniešu vakariem Dievs mani ne tikai māca, 
runājot caur lekcijām un Bībeles studijām, bet arī palīdz 
veidot attiecības ar brāļiem un māsām Jēzū Kristū. Caur 
jauniešu vakariem es esmu vairāk iesaistījies draudzes 
kalpošanā, kā arī iepazīstu draudzi. Jauniešu vakari stipri-
na manu ticību gan caur Dieva vārdu, gan arī caur kopē-
jām problēmām, kas saista jauniešu vecuma grupu, kā arī 
izveidojot draudzīgas attiecības ar citiem jauniešiem, viņi 
spēj mani celt un dot atbalstu ticībā, katrs var dot kaut ko 
man caur savām gara dāvanām. Tāpat arī es varu ne tikai 
saņemt, bet arī dot un caur to iegūt vēl vairāk un stiprināt 
savas attiecības ar Mūsu Tēvu debesīs.

Vai ir kāds Bībeles pants, kas tevi pēdējā laikā īpaši uz-
runā? Kurš tieši? Kāpēc? 
M: Pēdējā laikā mani īpaši uzrunā Pāvila rakstītais

Jauniešu vakari  “Open”

Ar kādiem izaicinājumiem jauniešiem ir jāsaskaras 
mūsdienās? 
M: Jaunieši mūsdienās saskarās ar vairākiem izaicinā-
jumiem. Bet, manuprāt, vērts atzīmēt pašus, pēc manām 
domām, nozīmīgākos. Viens no tādiem ir eksistenciālas 
dabas jautājumi kā: kāda ir dzīves jēga? Kādu es vēlos 
savu dzīvi, ko vēlos sasniegt vai pēc kā tiekties? Ko dzīve 
man spēj sniegt? Kāds ir mans plāns dzīvei un ko es vēlos 
darīt? Izaicinoši arī ir tas, ka jauniešiem ir viedoklis, ka 
kļūstot par kristieti, tādejādi viņi iznieko savu dzīvi, kaut 
ko nokavē vai pazaudē (nespēj ballēties vai kādi citādi iz-
baudīt jaunību, ko dara lielākā daļa jauniešu). Bet vai tas 
patiešām tā ir?

R: Es nevaru teikt, ka visiem ir vienādi, jo katram, pro-
tams, ir savas raizes un izaicinājumi, bet parasti, ma-
nuprāt, visbiežāk sastopamākie izaicinājumi ir krišana 
kārdinājumos. It īpaši, kad daudziem mūsdienās gribas 
izmēģināt daudz ko, kas nenāk par labu veselībai un 
labsajūtai. Bieži vien jaunieši ir ļoti paškritiski pret sevi, 
daudziem ir grūti iemīlēt sevi un redzēt, cik kolosāli viņi 
ir radīti. Kā arī lielai daļai var būt dažādu iemeslu dēļ, uz-
manības un mīlestības trūkums, kura rezultātā, meklējot 
to, viņi  nonāk neīstajās vietās. Tad, protams, vēlāk ir grūti 
tikt no tā ārā. Jaunieši mēdz novērst savu skatu no  Dieva. 
Skola, it īpaši šajā laikā, noved diez gan lielā stresā un 
bēdās, vai nu laika vai spēka trūkuma dēļ, vai arī ir grūtāk 
apgūt priekšmetus. 

Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi, ka draudzē notiek jauniešu 
vakari? 
R: Manuprāt, ir svarīgi, ka kāds darbojās ar jauniešiem, jo 
parasti, kad bērni iziet svētdienas skolu, viņi vairs nezin, 
kur iet tālāk, jo bieži vien uzskata, ka Dievkalpojumam 

Jau kādu laiku piektdienas vakaros Pāvila draudzes pagrabiņā vairāki jaunieši sanāk kopā, lai pavadītu laiku sa-
draudzībā, pārrunātu viņiem nozīmīgas tēmas, uzspēlētu kādas spēles un iegūtu stiprinājumu savai ticībai un savai 

ikdienai. Kā jau daudz ko citu, arī šīs sanākšanas Covid uz laiku apturēja… bet ne pavisam. Jaunieši turpina tikties 
tiešsaistē. Kā tad viņiem līdz šim ir gājis? Uz šo un citiem jautājumiem mums atbildēs 

    Mārtiņš (17) 
     un
         Rūta (16)
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romiešiem: “Es domāju, ka šī laika ciešanas ir neno-
zīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār 
mums.” (Rm 8:18). Mani iedvesmo šis pants, jo caur  to ro-
das cita perspektīva par mūsu laiku uz zemes, kas būtībā 
liek daudz ko apdomāt un paskatīties uz mūsu laiku šeit, 
uz zemes no citas perspektīvas, ja to salīdzinām ar mūsu 
dzīvi mūžībā pie Dieva. 

R: Mani ļoti uzrunā Jesajas grāmatas 41:10 ‘’Nebīsties, jo 
Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es 
tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas 
taisnības labo roku!’’ Kā arī Pāvila vēstule Filipiešiem 4:13 
‘’Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.’’
Jo bez Dieva es esmu nekas. Viņš vienmēr mani sargā 
no briesmām, un palīdz man katru dienu. Tas Kungs dod 
man spēku katru dienu, gan mācībās, gan ikdienas 

Ja arī tu esi vecumā no 13 līdz 25 gadiem, aicinām tevi pievienoties mūsu jauniešu grupai. Tiekamies katru piektdienu 
plkst. 18:00. Pandēmijas laikā tiešsaistē, pēc pandēmijas Pāvila draudzes pagrabiņā. 
Vairāk info: www.facebook.com/OPENvakari
         www.instagram.com/open_vakari/

pārdzīvojumos. Ar Viņu bailes zūd. 

Kas ir bijis izaicinošais Online jauniešu vakariem? Kādi 
ir plusi, kādi mīnusi? 
M: Izaicinošais noteikti ir bijis fakts, ka nav iespējas ‘’[…] 
runāt vaigu vaigā, lai prieks būtu pilnīgs.’’ (2Jņ 1:12). Un 
tam, protams, ir savi mīnusi. Piemēram, viss notiek digi- 
tālā vidē un tam ir citādāka garša, kā arī attiecīgi tiek 
organizētas visas aktivitātes. Pēc manām domām, ir arī 
daudz plusu šim izaicinājumam. Ir vieglāk sazināties, nav 
pat jāiziet no mājas, kā arī nav jāveic ceļš līdz baznīcas 
pagrabiņam. Rodas spēja novērtēt sadraudzības va-
jadzību un to kas bija pirms tam. Kopumā, šķiet ir daudz 
vairāk labā, tikai jāspēj tas ieraudzīt.

R: Plusi ir tādi, ka vispār varam sarunāties un pavadīt lai-
ku, un ka pasākumi neatceļas un vienmēr ir liels prieks 
Visus ieraudzīt un pavadīt ar viņiem laiku. Ir arī vieglāk 
apmeklēt šo pasākumu, jo ir ‘’japiespiež’’ dažas podziņas, 
un tu jau esi pievienojies, vienalga, kur tu atrodies. Bet ir 
skumji, ka nevaram satikties. Kā arī šajā laika gan skolēni, 
gan pieaugušajiem sanāk daudz sēdēt pie ekrāniem, nav 
vairs tik daudz iemeslu iziet ārā no mājas, un tad ir kā ir. 

Rasa Svarupa

Vēl kāds remontdarbs...
 Pandēmijas laikā daudz kas draudzē norima, 
un dažas aktivitātes gāja mazumā vai transformējās           
video veidā, bet bija arī brīdis, kad tieši šī iemesla dēļ bija 
iespēja realizēt kādas citas lietas, piemēram, mācītāja 
sakristejas remontu.
 Daudzi jau bija pamanījuši, cik sakristeja bija 
nolietojusies, drūma un nemājīga. Jāņem vērā, ka tā 
ir telpa, kurā apmeklētāji parasti pirmo reizi tiekas ar 
mācītāju, lai pārrunātu kādus jautājumus, un, jo  skais-
tākas un sakoptākas kļuva  citas telpas baznīcā,jo 
pamanāmaka kļuva nepieciešamība remontēt telpu, 
kas stipri ietekmē pirmo iespaidu par mūsu draudzi.
 Ik pa laikam padomē un draudzē kopumā uznira 
jautājums, - “vai tad nu beidzot nevajadzētu remontēt 
sakristeju?”. Un līdz šim mācītājs ir bijis visnotaļ pieticīgs un 
lūdzis vispirms veikt visu citu telpu remontus, lai draudzei 
komfortablāk,- bet šoreiz vairs nebija atkāpšanās ceļa.   
 Un te nu jāsaka, šis pandēmijas klusuma moments

bija tieši tas brīdis, kad sakristejas remonts varēja notikt 
visraitāk, jo baznīcā bija ļoti maz aktivitāšu. Līdz ar to 
celtniekiem bija iespēja viegli un ērti darboties, nedomā-
jot par to, vai remonts nav par skaļu un par putekļainu. 
 Protams, kā jau jebkura remonta laikā, bija kādi 
negaidītāki pavērsieni un sākotnējās ieceres brīžiem bija 
jāpamaina, piemēram, sākotnēji iecerētais papildus ap-
kures variants, jo rudens/ziemas periodā šī telpa ir pa-
tiešām ļoti auksta, bija jāatliek, un, kā jau visi remonti, arī 
šis ievilkās uz krietni ilgāku laiku nekā bija paredzēts.
 Jāatzīst gan, ka visas vajadzības vēl nav reali- 
zētas, tādēļ šis ir bijis tikai pirmais sakristejas remonta 
posms, lai savestu kārtībā pamatlietas.
 Pateicamies visiem, kas palīdzēja – gan finansiāli, 
gan ar savu roku darbu paveikt mūsu baznīcas sakriste-
jas remontu! Paldies!

Seila Rubīna
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 Beidzamo gadu laikā esmu ceļojusi uz Ukrainu ne-
skaitāmas reizes. Esmu redzējusi Kijivas skaistās ielas un 
satikusi sirsnīgos ukraiņu cilvēkus. Līdz ar to man nebija 
tālu jāmeklē pēc aicinājuma un pamudinājuma sirdī doties 
uz Ukrainu, līdzko uzzināju, ka mūsu draudze ar vairākiem 
autobusiņiem vedīs dažādas preces un medikamentus 
Ukrainas iedzīvotājiem. Lai gan informācijā bija norāde, 
ka tas ir brauciens vīriem, (nezinu gan, kāda iemesla dēļ), 
sapratu, ka ne dzimums ir būtisks, bet aicinājums no        
Dieva. Un man ir prieks, ka mūsu draudze ir iesaistījusies 
un dāvājusi šādu iespēju kalpot. Patiesībā viss, kas ir ne-
pieciešams, ir aicinājums, B kategorijas tiesības un derīga 
LR pilsoņa pase. Piekrītu, ka šeit nav vietas pārgalvībai, tas 
arī nav brauciens, kurā meklēt asas izjūtas, jo ikdienas dzī-
ve ir kļuvusi pārāk garlaicīga.
 Kad, dodoties jau mājup, mašīnā runājāmies ar 
Aivi, teicu, ka viss, kas man skan galvā, ir Jesajas grāmatas 
teksts: ““Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi 
nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “(Jes. 55:8). Šī bija Rakstu 
vieta, kas man skanēja galvā jau brauciena sākumā un pa-
vadīja visu ceļu. Rakstu vieta, kas man dāvāja paļāvību un 
pilnīgu mieru visu ceļu.
 Mazliet paskaidrošu, kāpēc šī Rakstu vieta bija tik 
svarīga. Mūsu sākotnējais plāns bija - iebraukt Ukrainā, at-
stāt kravu un doties ārā  no valsts - viss ātri un bez liekas 
kavēšanās. Kad pirmajā robežpunktā mēs sapratām, ka 
iekšā Ukrainā netiksim ne šodien, nedz arī, iespējams, 
rītdien, secinājām, ka mūsu plānos ir jāievieš izmaiņas.  
Modulējot iespējamās situācijas, sapratām, ka plānot jau 
mēs varam, bet Dievs visu dara pēc Sava prāta. Turklāt 
- Viņš brīnišķīgi pašķir tam arī ceļu, visu sakārto un dāvā 
mieru sirdī. Viss izvērtās tā, ka mums nācās palikt pa nakti 
Ļvivā, bet paspējām līdz naktsmītnēm nokļūt 5 minūtes 
pirms komendantstundas sākuma, un pat brīvo gul-
tu skaits naktsmītnē bija tieši tāds, kāds mums bija ne-
pieciešams. 

Sākumā likās - kā gan mēs spēsim pa nakti gulēt valstī, 
kurā plosās karš, bet beigās izrādījās - kādā pozā gultā ap-
gūlies,  tādā no rīta pamodies. Tas ir brīnišķīgi un svētīgi 
- ieraudzīt Dieva darbu. Ļoti sajutām un novērtējām drau- 
dzes un mīļo cilvēku lūgšanas par mums. Ļoti nozīmīgs 
bija Latvijas vēstniecības Ukrainā darbinieku atbalsts.
 Kad atgriezāmies mājās, cilvēki jautāja par to, kā 
bija, vai nebija bail un ko mēs redzējām. Es varēju lielis-
ki stāstīt visu, kur mēs bijām, kas tika redzēts, bet bez 
emocijām. Tās laikam kaut kur pie robežas aizkavējās un  
panāca mani tikai pāris dienas vēlāk. Un jāatzīstas,- šīm 
sajūtām sasniedzot sirdi,  vērtības mainās. Tikai tajā brīdi 
sapratu, cik tas ir nozīmīgi, cik ļoti viss Ukrainā notiekošais 
sāp, un cik ļoti mana ikdiena man ir kļuvusi mazsvarīga. 
Šeit sākās tā īstā pēcgarša, jeb, kā mēs to nodefinējām - 
laiks pirms un pēc Ukrainas.
 Vislabāk jau redzēto ir parādīt bildēs, taču tās ir 
tikai bildes, tām, tāpat kā man sākumā, nav emociju. Tām 
nevar pievienot klāt ukraiņu prieku un pateicību, kad viņi 
redz busiņus ar uzrakstu “humānā palīdzība”. Tām nevar 
pievienot klāt tās sāpes un skumjas, ko piedzīvo sievas uz 
Ukrainas/Polijas robežas, kad nākas atvadīties no saviem 
vīriem, kas atgriežas Ukrainā, bet pašām doties ar bērniem 
bēgļu gaitās. Tām nevar pievienot klāt bailes un tajā pašā 
laikā drosmi, ko izjūt vīri, kuri dodas aizstāvēt savu zemi. 
Lai gan valstī ir karš, es sajutu ukraiņu cilvēkos spēku, ticī-
bu un cerību, un dedzīgu vēlmi nepadoties.
 Un vēl – jutām  arī atbalstu un cieņu pret mums, 
saujiņu latviešu, - gan sveicinot un mājot mūsu busiņiem 
ceļmalās, gan uztaurējot ar auto signāliem, gan atbrīvojot 
mums ceļu, kad mēs svešajā valstī dažbrīd izdomājām sa-
vus ceļu satiksmes noteikumus.
 Kopš kara sākuma ir noritējuši jau 6 šādi braucieni 
un noteikti daudzi vēl būs.

Aizlūgšanā par Ukrainu,
Gerda Putniņa  
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 Šogad misijas nedēļas tēma būs -  “Kā būtu, ja.....?“ 
-  un tā norisināsies no 14. maija - 22. maijam (kā allaž 
sākot ar Muzeju nakti 14. maijā un 22. maijā noslēdzot ar 
StepUp dievkalpojumu).

 Ja sirdī jūti aicinājumu kalpot misijas nedēļā, tad 
droši dod ziņu Seilai, jo mums būs nepieciešami daudzi 
kalpotāji visas nedēļas garumā.
 Arī šogad pie mums ciemosies Šveices draudžu 
mācītāji Daniels Wunderli un Matthias Mauerhofer.

 Šogad apskatīsim šādas tēmas:
14. maijs -  muzeju nakts plkst. 18.00- 22.00

15. maijs - rīta dievkalpojumu vadīs  Šveices mācī- 
tājs Mathias un StepUp dievkalpojumā viesosies Jēzus 
draudzes locekle Skaidrīte Mežecka.

16. maijs - “Ja tev būtu 1 000 000 eiro?” 
un muzicēs Ansamblis “The Kingdom Melody” (a capella).

17. maijs -  “Ja pasaulē nebūtu bēdu, ciešanu, karu un 
slimību? “ un muzicēs grupa “Kopā “.

18. maijs - “Ja tu zinātu visu? “
 un muzicēs “Divas Takas”.

19. maijs - “Ja tu būtu nemirstīgs?“
 un muzicēs Arta un Marta Milleres.

20. maijs - “Ja tu varētu darīt visu, ko tu vēlies? “ 
un muzicēs Pēteris Upelnieks.

21. maijs - 10.00 - 13.00 Dārza  svētki bērniem
      16.00 - 19.00 Draudzes dārza svētki
      19.00 Brīvdabas kino

22. maijs – rīta dievkalpojumu vadīs mācītājs Ģirts un Ste-
pUp dievkalpojumu vadīs Šveices mācītājs Mathias “ Ja tu 
satiktos ar Dievu uz kafiju? “ un muzicēs Pāvila United.

Kā būtu, ja .......? 

28.05. Baznīcu nakts 
plkst. 18.00 - 22.00



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, Rasa Svarupa, 
Salvis Skopans, Ronalds Svarups, 
Inese Prāmniece, Gerda Putniņa 
Seila Rubīna.

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

Izmaiņas “Jotā“
 Iespējams, esi pamanījis, ka ap Bērnu un jauniešu centru “Jota“ šo-
brīd vairs nezum bērnu čalas kā agrāk. Iespējams, esi arī dzirdējis, ka  ēkā 
ir notikušas kādas izmaiņas. Un jā, patiesi, ir notikušas izmaiņas. Ar 2021. 
gada septembra mēnesi esam pārtraukuši līgumu ar Rīgas Domi un Rīgas   
1. Kristīgo pamatskolu.
 Kādu brīdi ēka bija tukša, jo vajadzēja tā rāmi un prātīgi izlemt, vai 
vajadzētu šo namu  paturēt draudzes lietošanā, vai meklēt kādus citus 
īrniekus. Apzinoties, ka tik lielas ēkas uzturēšana (komunālie maksājumi un 
apkure) mūsu draudzei būs pārāk smaga nasta, tika nolemts telpas izīrēt.
 Ar prieku varam pavēstīt, ka nu jau notiek telpu pielāgošanas darbi, 
lai (cerams) jau septembrī šajā ēkā  durvis vērtu bērnudārzs. Un atkal līdzās 
baznīcai būs nams, kurā skanēs bērnu čalas.
  Arī mēs, Pāvila draudze, būsim ieguvēji, jo bērnudārzs izmantos ti-
kai vienu nama stāvu, bet otru mēs varēsim izmantot draudzes vajadzībām 
 Varam no sirds pateikties Dieva vadībai, risinot sarežģīto telpu īres 
jautājumu. Varam arī ar smaidu atcerēties seno izteicienu - “vilks paēdis 
un kaza dzīva“, jo mūsu draudzei piederošajai ēkai nu ir gan īrnieks, gan arī 
visnotaļ plašas telpas draudzes pasākumu organizēšanai.

  Pavasaris nereti ir dažādu pār-
maiņu laiks. Tās būs manāmas arī Pāvila 
draudzē.
 Sākot ar maiju savu kalpoša-
nu pārtrauks  lietvede Ilona Pijola, jo no 
bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezīsies 
Seila Rubīna, kas atsāks savas darba gai-
tas kā  Pāvila draudzes lietvede.
     Saistībā ar šīm izmaiņām lūdzam ņemt 
vērā, ka, sākot ar 1. maiju, dažādu draudz-
es jautājumu gadījumā ir jāsazinās ar 
Seilu, izmantojot lietvedības tālruni
 +371 28909222 vai e-pastu
 info@pavilabaznica.lv. 
     Pateicamies Ilonai par sirsnību un at-
saucību lietvedes pienākumu pildīšanas 
laikā! Lai Tas Kungs vada un svētī Ilonu 
viņas turpmākajās darba gaitās!

Dārza svētki
8. maijs

Baznīcu nakts
28. maijs

Misijas nedēļa
15.-22.maijs

Muzeju nakts
14. maijā

Draudzes lietvede


