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Ielūkojies 
Pāvila draudzē

Jērs 
Tēvs 

DIEVS
S t i p r ā  k l i n t s 
Kungs, Dzīvība 
Svētais, Mīlestība
Ķēniņš, Mūžīgais Dievs 

Alfa un Omega, Glābējs
 Pasaules gaisma, Cerība, B r ā l i s

Radītājs, Žēlsirdīgais, Mierinātājs
Viszinošais, Ta i s n ī g a i s ,  Nemainīgais,

JĒZUS
Svētku laiks. Baznīcas dzīvē Ziemassvētki ir vieni no lielākajiem svētkiem. Bet ne tikai baznī-
cas dzīvē, man reizēm šķiet, ka tie ir svētki, ko svin visa cilvēce. Kas gan padara šos svētkus tik 
īpašus, tik nozīmīgus? Vai tiem nebūtu laika gaitā jāizzūd no tautu tradīcijas? Viss taču mainās. 
Vai varbūt tiem nebūtu laika gaitā jāzaudē savs nozīmīgums? Vai jāizzūd no cilvēku atmiņas? 
Kas liek šos svētkus svinēt Āfrikā zem palmu zariem, Austrālijas vasaras karstumā, pie mums 
gada tumšākajā un aukstākajā laikā? Es maz ticu, ka tas iemesls ir tas tālais notikums divu tūk-
stošu gadu pagātnē. Pasaules vēsturē nozīmīgu vīru dzimšanu mēs tā nesvinam. Reizēm biežāk 
atzīmējam viņu miršanas dienu izkarot karogu ar sēru lenti. Un tomēr, Jēzus dzimšanu mēs svi-
nam, pat nezinot precīzu dzimšanas dienu. Cilvēcei Jēzus dzimšana ir tik svarīga, ka tā ir gatava 
to svinēt arī nevarot pierādīt šo precīzo datumu! Jā, un varbūt datums arī nav tas svarīgākais, 
jo mēs jau nesvinam šo datumu, bet šo notikumu, šo faktu, šo dāvanu – Jēzus nākšanu, Dieva 
nākšanu.  Arī es vēlos novēlēt Jums šajā laikā svinēt Jēzus nākšanu pie Jums un priekš Jums. 
Gribu novēlēt, ieraudzīt šajā Jēzus nākšanā pasaulē, Dieva mīlestību uz Tevi personīgi, jo Dievs 
ir personīgs. Jēzus nāk pie katra no mums personīgi. Un mums katram, personīgi jāpieņem lē-
mums- Viņu pieņemt (ticēt) vai noraidīt. Es novēlu, Jums piedzīvot šos svētkus ar Jēzu.

Ģirts Prāmnieks
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“Tu vari atgriezties un ieraudzīt gaismu”
intervija ar Rutu un Valdi Ziediņiem
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Ar ko jūs nodarbojaties ikdienā?
Ruta:–Mēs strādājam un audzinām 
dēlu. Es esmu pēc izglītības juriste, bet 
ikdienā, savā darbā es daru dažādas lie-
tas, arī to, ko citi negrib darīt. Ārpus dar-
ba es rūpējos par savu dēlu un palīdzu 
viņam tikt galā ar mācībām un hobijiem. 
Valdis:–Pretstatā manai aktīvajai sievai 
es esmu students. Mācos Rīgas Tehnis-
kajā universitātē elektrotehnoloģijas un 
datoru vadību un strādāju par apsargu. 
Kā jūs iepazināt Dievu? 
Ruta:–Manā ģimenē “Dievs bija darbs”. 
Bērnībā man likās, ka baznīcā vien-
mēr ir eglīte, jo uz baznīcu gājām tikai 
Ziemassvētkos. Kad man bija 16 gadu, 
es aizgāju uz draudzi un prasīju, kā var 
nokristīties. Man gribējās to izdarīt, 
bet man tas nesanāca, jo tikšanās, lai 
varētu kristīties notika laikā, kad man 
bija skola. Tad es to atliku uz laiku. Pēc 
kāda laika mana draudzene vēlējās, lai 
es kļūtu par viņas bērna krustmāti. Tad 
es sāku apmeklēt Sv.Franciska baznī-
cu. Tā bija mana pirmā baznīca, tur es 
kristījos un iesvētījos, lai varētu kļūt par 
krustmāti. Es jutos labi, bet es nevarēju 
sēdēt mājās un pati studēt Bībeli, man 
bija vajadzīgs kāds, kas paskaidro. Ar lai-
ku, es sāku atdzist. Kad es satiku Valdi, 
mēs sākām apmeklēt luterāņu baznīcu 
(Jēzus draudzi). Sākām apmeklēt Alfa 
kursu, un mūsu dzīvē tā pamatīgi ienā-
ca Dieva vārds, mēs sākām to izdzīvot.  
Valdis:–Es nāku no Alūksnes ra-
jona un lielākā vēlme man un 
maniem audžuvecākiem bija, 
ka es varētu mācīties Rīgā un 
tikai nedēļas nogales pavadīt mājās. 
Viņi meklēja internātskolu un tad mani 
pieņēma Kristīgajā skolā. Es sev ieguvu 
audžuvecākus, kas mani uzņēma pie se-
vis, lai es varētu mācīties. Viņi mani veda 
uz skolu un atpakaļ, un viņu mīlestība 
bija neizmērojama. Viņi bija kristieši, un 
arī es kļuvu par kristieti. Astoņos gados 
mani izdomāja nokristīt. Tas bija sākums 
visam. Es sāku par to visu interesēties, 
jau lasīju Bībeli un gāju regulāri uz 
dievkalpojumiem. Principā es varētu 

teikt, ka no astoņiem gadiem 
es esmu kristietis. Pusaudža 
gados es biju ļoti aktīvs jau-
niešu darbā, Svētdienas skolas 
vadīšanā un citās aktivitātēs. Tad 
pienāca tāds brīdis, kad man 
pamatīgi “paslīdēja kāja”, un mana 
dzīve sāka iet uz leju. Septiņus ga-
dus es dzīvoju tumsā, nokritis, tā, ka 
man pat likās, ka es neredzu nekā-
du gaismu. Tad es daudz strīdējos ar 
sevi, gribējās teikt, ka Dieva nav, bet 
es zināju, ka Viņš ir. Tas bija līdzīgi kā 
ar Ījabu. Ar Dieva vārda palīdzību tu 
vari atgriezties un ieraudzīt gaismu.
Tad, kad tu pakritis dzīvoji 
tumsā, kas bija tas punkts, kas 
tev lika atgriezties? 
Valdis: –Tajā laikā es dzīvoju laukos 
un man nebija naudas. Man nebija 
iespējas nokļūt līdz draudzei un es 
ļoti daudz strādāju. Visu laiku biju 
darbā. Tad es pēkšņi pazaudēju 
darbu un sešus mēnešus dzīvoju 
pa mājām ar savu dēlu. Tajā laikā 
es vismaz daudz laika pavadīju ar 
dēlu, bet bija arī kādas sliktas lie-
tas, kas notika. Tāds pagrieziena 
punkts manā dzīvē bija, kad es at-
kal pārvācos dzīvot uz Rīgu  un sāku 
apmeklēt baznīcu. Mani atkal 
piepildīja mīlestība. Baznīcai 
bija atvērtas durvis, un tas mani 
iedrošināja. Man bija saruna ar 
mācītāju, es nožēloju savus grēkus 
un saņēmu grēku piedošanu. Tas 
bija liels solis uz atgriešanos, bet 
bija vēl grūti to izmest ārā no savas 
galvas arī tad, kad bija piedots. 
Kādās kalpošanās draudzē jūs 
esat iesaistīti? 
Valdis:–Mana sieva Ruta ir viens 
no draudzes stilistiem. Ruta at-
bild par vizuālo tēlu svētkos – par 
rotājumiem. Manuprāt, tas ir ļoti 
nepieciešams. Ir labi, ka ir rotāju-
mi, tad cilvēks, ienākot baznīcā, var 
redzēt, ka draudze ir dzīva. Šie ak-
centiņi arī norāda, ko mēs svinam. 
Rotājumu gatavošanā parasti tiek 
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iesaistīta visa ģimene. 
Ruta:–Man ir sajūta, ka visas idejas ir nākušas 
no Dieva. Kad es mēģinu no sevis “izspiest 
ārā”, man tas nesanāk un ir grūti. Mans vīrs, 
savukārt, kalpo rīta dievkalpojumos, sagaidot 
cilvēkus.
Valdis: – Es esmu sagaidītājs. Mana pārliecī-
ba ir, ka cilvēkam ir jājūtas baznīcā gaidītam. 
Viņu tikai pasveicinot, tev ir iespēja izraut šo 
cilvēku ārā no vientulības. Dievkalpojums ir arī 
savstarpējā sadraudzība, tādēļ ir labi, ka mūsu 
draudzē mēs visi pulcējamies arī pie kafijas un 
tējas. 
Ruta:–Mēs cenšamies iesaistīties arī citās 
kalpošanās, kas notiek draudzē tik cik, mums 
ir iespējams.
Kādas ir jūsu Adventa laika un Ziemassvēt-
ku tradīcijas? 
Ruta:–Mums nav stingri iestrādātas tradīcijas. 
Mums patīk spontanitāte. Parasti mums, pro-
tams, ir adventa vainags, es pastāstu dēlam 
Ezram par Kristus dzimšanu, Ziemassvētkos 
aizejam uz baznīcu. Kādreiz ar Valdi gājām uz 
operu Ziemassvētku laikā. 
Valdis:–Parasti mums ir arī Ziemassvētku 
galds un dāvanas. Adventa laikā, katru svēt-
dienu mums tiek aizdedzināta svecīte. Kat-
ru gadu mēs cenšamies sagatavot arī kādu 
dāvaniņu kādam svešam cilvēkam, piemēram, 
draudzes senioram.
Kāda ir jūsu mīļākā Ziemassvētku filma? 
Ruta:–Pirmais, kas nāk prātā ir “Viens pats 
mājās”. Ja to sāk rādīt, tad ir skaidrs, ka ir 
Ziemassvētki.   Man patīk  arī “Kamēr   tu gulēji”, tā ir 
komēdija, kas man asociējas ar Ziemassvētkiem. 
Valdis:–Man nav mīļākās filmas, bet ir 
skaņdarbs, ko es vienmēr noklausos Zie-
massvētkos. Tas ir G.F.Hendelis – oratorija 
“Mesija”. Visi dziedājumi šajā oratorijā ir no Bī-
beles. 
Ko jūs novēlētu Ziemassvētkos avīzītes 
lasītājiem? 
–Lai sirdis tiek pildītas ar mieru un prieku! 
Pasaule ir tāda, kāda tā ir. Ja mēs spēsim būt 
iecietīgāki viens pret otru ne tikai Ziemassvēt-
kos, bet arī ikdienā, mēs spēsim pasauli padarīt 
kaut nedaudz labāku. Novēlu ieklausīties 
vienam otrā un piedzīvot piedošanu!

   Intervēja
   Rasa Svarupa

Kāpēc Latvijā pēc Dieva tiecas 
galvenokārt tikai 

Ziemassvētkos?
Jā, tiešām, tas ir aktuāls jautājums, vai patiesi alkt pēc

dzīvā Dieva cilvēki ir spējīgi tikai Ziemassvētkos, Liel-
dienās un ļoti izšķirošos brīžos? Vai ikdienā Dievs Tevi nevar 
vadīt? Vai arī sabiedrības domas ir tikai uz sevi tendētas? 
Kādā intervijā raidījumā “Profesija Mamma”, kad Jānim Šip-
kevičam pajautāja, kāpēc jūs izšķīrāties otrreiz, viņš at-
bildēja: „Kad es sāku izzināt sevi un iepazīt jogu, tas mūsu 
ceļus pašķīra…” Vai patiesi cilvēkam laulībā ir jātiecas pēc 
sevis izzināšanas, vai tomēr laulība un ģimene nav tendēta 
izzināt otru cilvēku un darīt viņam/viņai patīkamas lietas, 
to mīlēt un lolot, un tā mēs viens otru uzturam, iedrošinām, 
palīdzam, un viss iet pa apli, jo tad visi ir apmierināti, ro-
das bērni laimīgā laulībā un laimīga laulība nozīmē – 
laimīgi bērni, savukārt, laimīgi bērni – laimīga sabiedrība.

Ceļot sevi, tu aizmirsti par citiem un redzi tikai sevi. Bet, 
ceļot otru, tu lej balzāmu dvēselē otram un otru cilvēku 
padari laimīgāku. Jo tikai egoisms ir tas, kas mums čukst 
ausī: padomā par sevi, kā tev būs, kas tev no tās vai citas 
darbības atleks? Vai nav skumji?

„„Bet Jēzus tam sacīja; ”Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt 
no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir 
augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu 
tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā 
visa bauslība un pravieši.””(Mt. 22:37–40)

Es aicinātu it īpaši parūpēties, kristieši, par tiem mūsu 
aizmirstajiem “pasaules” radiem, uzaicināsim viņus uz 
kristīgu koncertu, vīru vai sievu tikšanos, Alfu vai pie sevis 
mājās uz maltīti, lai pastāstītu par Jēzu, un Dievs Tēvs, Dievs 
Dēls Jēzus un Svētais Gars trīsvienībā salabotu šo cilvēku 
dzīves. Padomāsim par to un uztversim savu misiju un pie-
derību nopietni, lai mēs, būdami kristieši, mīlot savu Kungu 
Dievu Tēvu un Dievu Dēlu Jēzu, nebūtu tikai vārda un sla-
vas dēļ, bet arī lai tas atspoguļotos mūsu darbos ikdienā!

„Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami 
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” (Mt. 28:19) 

„Laipns skats iepriecina sirdi; laba vēsts atspirdzina kaulu 
serdi un pašus kaulus. Auss, kas uzklausa dzīves pamācības, 
mitīs starp īsteni gudrajiem. Kas negrib ļauties audzināties, tas 
neievēro savas dvēseles pestīšanu, bet, kas uzklausa pamācī-
bas, tas pieņemas gudrībā. Tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, 
kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.”
(Salamana pamācības 15:30–31)

               
                                Kristīne Kalniņa-Avota
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Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

12
12.00 Zupas 
virtuve

13
18.30 BETA kurss

14
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

15
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

16
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

17 18
10.00 Dievkalpojums
10. 00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

19
12.00 Zupas 
virtuve

20
18.30 BETA kurss

21
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

22
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

23
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

24
14.00 Svētbrīdis RUS 
16.00 Ģimenes 
dievkalpojums
18.00 Dievkalpojums

25
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

26
12.00 Zupas 
virtuve

27
18.30 BETA kurss

28
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

29
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

30
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

31
18.00 Vecgada 
dievkalpojums
23.00 Jaungada sagaidīšana

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

2
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

3
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

4 5
10.00 Dievkalpojums
10. 00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

6
12.00 Zupas 
virtuve

7
18.30 BETA kurss

8
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

9
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

10
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

11 12
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUP

13
12.00 Zupas 
virtuve

14
18.30 BETA kurss

15
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

16
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

17
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

18 19
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUP

20
12.00 Zupas 
virtuve

21
18.30 BETA kurss

22
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

23
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

24
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

25 26
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUP

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

2
12.00 Zupas 
virtuve

3
18.30 BETA kurss

4
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

5
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

6
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 zvaigznes dienas                                            
dievkalpojums
19.00 Draudzes eglīte

7 8
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

9
12.00 Zupas 
virtuve

10
18.30 BETA kurss

11
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

12
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

13
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

14 15
10.00 Dievkalpojums
10. 00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

16
12.00 Zupas 
virtuve

17
18.30 BETA kurss

18
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

19
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

20
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

21 22
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

23
12.00 Zupas 
virtuve

24
18.30 BETA kurss

25
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

26
16.00 Mācītāja
 Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana

27
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

28 29
 10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

30
12.00 Zupas 
virtuve

31
18.30 BETA kurss

Decembris

Janvāris

FEBRUĀRIS
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Lai ar Dieva mīlestību piepildīts jaunais dzīves gads! 
Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā visus janvāra un februāra jubilārus, 

īpaši izceļot draudzes locekļus ar apaļajām jubilejām.

J a n vā r i s
Mareks  Vasiļonoks (40) 06.01.
Velta Ektermane (55) 11.01.
Māris Kundziņš  (35) 17.01.
Velta Īviņa (90) 24.01.
Ilga Vanaga  (80) 30.01.
Ilze Smirnova (30) 31.01.

F e b r u ā r i s
Ilga Tukuma (75) 05.02.
Danuta Zariņa (45) 11.02.
Renāte Ābola (80) 13.02.
Ainārs Ferders (70) 20.02.
Mudīte  Kerna (80) 23.02.
Larisa Kolosovska (70) 23.02.
Valdis Ziediņš (35) 23.02.
Anita Kokina (75) 24.02.
Andris Mucenieks (35) 26.02.
Toms Mitrons (25) 29.02.
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šaubām un akli nesekotu viltus 
“zvaigznēm”, kurām mūs attālināt no 
Dieva Valstības un Viņa mīlestības 
darbiem mūsu dzīves ceļā. Lai Jēzus 
ir mūsu, Tava un mana, vienīgā un 
spožākā ceļa zvaigzne debesjumā, 
kurai sekot un pēc kuras tiekties!

Kaspars Eniņš

Tava „zvaigzne”, kurai šodien izgaismot ceļu pie Kristus

Neslēpšu, visai bieži apcerīgo 
pārdomu brīžos aizdomājos par 
to, cik mūsdienu dzīves ritms un 
nerimstošā steiga piespiež cilvēkus 
dzīvot ar skatu horizontālā plaknē. 
Ja runājam līdzībās: pat pa ielu ejot, 
tikai retais pamana ko augstāk par 
ietvi, pretīmnācēja kājām vai pirmā 
stāva skatlogiem labākajā gadī-
jumā. Nerunājot, piemēram, par 
senlaicīgo, puķu podiem rotāto bal-
koniņu trešajā stāvā vai greznajām 
jūgendstila skulptūrām nama piek-
tajā stāvā. Arī debesis un zvaigznes 
mēs neredzam, ja lūkojamies tikai 
savu acu augstumā. Paceļot skatienu 
augstāk un kaut uz brīdi izlaužoties 
no rutinētās steigas, mūsu pasaules 
redzējums kardināli mainās. Mēs 
ieraugām citu pilsētu, citu pasauli 
un citas debesis. Arī zvaigznes, nu 
jau, mēs redzam… Miljoniem, mil-
jardiem zvaigžņu debesīs. Tiesa, 
tās bieži vien ir tikai mānīgi un ātri 
dziestoši meteorīti. Gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē. Tiem sekojot, ne-
tiksim ne soli tālāk par to punktu, 
kurā esam šobrīd. “Zvaigzne” dzisīs 
unsavās šaubās tā arī mīņāsimies 
uz vietas, ja nebūsim pamanījušies 
tās “vadībā” izskriet nekurienes vidū
Paceļam savas acis, Tu un es, pretī de-
besīm un lūkojamies pēc tās īstās un 
vienīgās zvaigznes, kuru dedzis Dievs 
mūsu dzīves vadībai pretī pestīšanai, 
vienīgajam un patiesajam ceļam pie 
Kristus.  Stiprināmies un augam savā 
ticībā, brāļi un māsas, lai stātos pretī

Zvaigznes diena (6.janvāris) 
kristīgajā kalendārā iezīmē laiku, 
kad Austrumu gudrie, sekojot zvaig-
znei, devās ceļā uz Bētlemi, lai lūko-
tu pēc jaunpiedzimušā jūdu ķēniņa 
Jēzus Kristus. Dievs bija debesjumā 
iededzis pavisam īpašu, neredzēta 
spožuma zvaigzni, kura vadīja viņus 
tālajā ceļā pie Dieva vienpiedzimušā 
Dēla. Zvaigzni, kura uz mūžu mūžiem 
simbolizētu Dieva atklāšanos cilvēka 
veidolā (Epifania – grieķu val.). Zvaig-
zni, kura Tev un man šodien kalpotu 
kā spoža ceļagaisma ceļā pie Pestītā-
ja, Mūsu Kunga.

Vai mēs, Tu un es, arī šodien, 
gluži kā Austrumu gudrie, spējam 
pamanīt šo “zvaigzni” savā dzīves 
ceļā, kas mūs vestu pie Kristus? Vai 
spējam absolūtā paļāvībā uzticēties 
un doties ceļā, sekojot tai un ne-
zaudējot fokusu savā cilvēciskajā 
spējā šaubīties par visu? Uz brīdi 
iedomājies sevi kā vienu no gudra-
jiem, kad tie ierodas Bētlemē un 
ierauga to, ka zvaigzne visspožāk 
mirdz virs kādas pavisam necilas 
mājas, kurā mīt pavisam nabadzīgi 
ļaudis. Tikai viņu ticība, kas balstīta 
Svētajos Rakstos, neļauj ne mirkli 
šaubīties, ka tieši šajā namā pasaulē 
nācis un silītē dus Dieva Dēls. Tikai 
viņu uzticība un paļāvība ir tā, kas 
svin uzvaru pār iespējamām šaubām 
un aizved pie Pestītāja. Tieši tāpat ir 
mūsdienās, mūsu ticības dzīvē – tikai 
paļāvība un uzticība mūs aizvedīs 
pie Jēzus. Nedaudz izaicinoši, vai ne?

               
Zvaigznes dienā  - 6. janvārī 

plkst. 19.00 

Draudzes eglīte

“Jotā“ A. Deglava iela 1a. 
Līdzi ņemam cienastiņu 

kopīgam galdam

ZVAIGZNES DIENAS 
DIEVKALPOJUMS

6 .  j a n v ā r ī 
p l k s t .  1 8 . 0 0

K ad Jēzus  bi ja  piedzimis  Bēt lemē,  Jūdas  ķēniņa Hēroda la ik ā ,  redzi ,  gudr i  v ī r i  no 
austrumu zemes atnāca uz  Jeruzālemi  un sacī ja :  “Kur  i r  jaunpiedzimušais  Jūdu 
ķēniņš?  Jo  mēs Viņa z vaigzni  redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pie lūgt . 
[ . . ]  Un redzi ,  z vaigzne,  ko t ie  bi ja  redzējuš i  austrumu zemē,  gāja  t iem pa pr iekšu un 
nostājās  pār  namu,  kurā  bi ja  bērns.  Un,  z vaigzni  ieraudzī juš i ,  t ie  pr iecājās  ar  varen 
l ie lu  pr ieku.  Un,  namā iegājuš i ,  t ie  ieraudzī ja  bērnu l īdz  ar  Mar i ju,  Viņa māt i ,  un 
t ie  nometās  ceļos  un Viņu pie lūdza.  Tad t ie  at vēra  savas  mantas  un dāvāja  Viņam 

zeltu,  v ī raku un mirres.” [Mt .2 :1 ,2+9,10,11]



Millija Lil ientāle
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K ā d a  i r  t a v a  z v a i g z n e , 
k a s  T e v i  v e d  P i e  K r i s t u s ?

Atcerēsimies rakstuvietu par gudrajiem vīriem un zvaigzni,kurai tie sekoja, lai nokļūtu pie Jēzus. 

Mudīte Līduma (48), 
skolotāja:

– Mani „palīglīdzekļi” ir grāma-
tas, man tās ļoti patīk lasīt, 
bet grāmatu grāmata ir Bībele. 
Šis rakstītais Dieva vārds uz-
runā ikdienā, Dieva klātbūtne, 
lūgšanas, Dieva spēks, ka tu 
zini – tev atbildēs un palīdzēs, 
tu vari uzticēties. Dievs izlej 
gaismu pār pasauli. Mums jo-
projām ir zvaigzne. Nest svēto 
vārdu – tā ir patiesā zvaigzne, 
kas ved pie Kristus. Tā ir ticības 
gaisma, jo 2.Pēt.1:18 ir teikts: 
„Dieva Vārds ir kā svece, kas 
spīd tumšā vietā, līdz kamēr 
uzausīs diena un rīta zvaigzne 
uzlēks jūsu sirdīs.”

Gundega Gulbe  (31), 
mikrobiologs:

– Tā ir Dieva mīlestība, par kuru 
es lasu Bībelē un piedzīvoju to 
savā un citu cilvēku dzīvē. Es 
zinu, ka Dievs mani mīl, Viņš man 
ir piedevis un piedod arvien no 
jauna. Viņš mani ir “ierakstījis 
savu roku plaukstās” un ir mans 
drošais patvērums. Tas man liek 
ilgoties nākt pie Jēzus, būt tuvu 
pie Viņa sirds.

Salvis Skopans  (31), 
pārdošanas menedžeris:

– Mana zvaigzne ir Jēzus Kris-
tus, lai iepazītu Dievu un satik-
tos ar Jēzu, nav jāpēta zvaig-
znes. Tev ir Dieva Vārds Bībele. 
Šajā grāmatā Dievs ir pateicis 
visu, kas Tev par Viņu ir jāzina.
Pie Kristus mani ved tas, ka 
Kristus ar Savu nāvi pie krusta 
jau ir atbrīvojis mani no grēku 
parāda.
Galvenie mani “palīglīdzekļi” ir 
mana draudze, cilvēku liecības 
par to, kā Viņi ir sastapušies ar 
Svēto Garu vai tapuši dziedinā-
ti.

Edvīns Kamoliņš  (55), žurnālists, 
fotogrāfs:

– Mani vada Atziņas un Cerības 
zvaigzne. Iepazīstot kristīgo 
mācību, lasot Dieva vārdu, iz-
bīstas sirds. Apjēdzu, esmu 
grēcinieks. Ko nu? Atziņa mu-
dina: „Atgriezieties no grēkiem, 
jo Debesu valstība ir tuvu klāt 
pienākusi.’’ [Mt.3:2]. Kā mie- 
rinājums nāk ziņa par Kristus 
piedzimšanu.Ziemassvētku ziņa. 
Cerības zvaigzne uz žēlastību, 
glābšanu Viņā, liek atrast un se-
kot Kristum! Pastāvot lūgšanās 
un aizlūgšanās vienam par otru.

Millija Lil ientāle  (88), 
pensionāre:

– Mani vecāki un krustmāte bija 
kristīgi, mācīja ticības mācī-
bu un palīdzēja nākt pie Dieva. 
Iesvētību dienā jutu Dieva tu-
vumu un to, ka Viņš ir man klāt, 
sargā un palīdz līdz šai dienai. 

Andžejs Rancevičs  (40), 
mūziķis:

– Viens no galvenajiem „līdze-
kļiem” ir mana ticība uz Kristu 
un kā „palīglīdzeklis” ir mūzi-
ka, ar kuras palīdzību es slavēju 
Dievu un tuvojos Viņam

Gunta Kalnmeiere  (73), 
pensionāre:

– Jēzus Kristus pats ir mana 
zvaigzne, kas mani pieveda pie 
ticības un ieveda šajā draudzē 
un Dieva namā. Pateicība Jēzum 
par šo žēlastības dāvanu, par 
brāļiem un māsām. Pats Jēzus 
palīdz sekot un tuvoties Dievam. 
Lai svētīts Dievs!

Estere Kažoka  (13), 
skolniece:

– Mans galvenais virzītājspēks ir 
tas , ka Kristus mani neizmēro-
jami mīl un pieņem mani tādu, 
kāda esmu. Ka tu jūti, viņš palīdz 
un atbalsta tevi katrā situāci-
jā. Viņš apžēlojas par mani, ne-
skatoties uz visiem maniem 
grēkiem. Es ticu, ka Jēzus ir 
kopā ar mani visos manos dzīves 
ceļos. 



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

Rīgas Svētā Pāvila 
evaņģēliski 

luteriskā draudze

Augusta Deglava iela 1, 
Rīga, LV-1009

info@pavilabaznica.lv
www.pavilabaznica.lv

                @svpavils

Pāvila draudze

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Redaktore Seila Rubīna
Rakstus un intervijas sagatavoja
Rasa Svarupa, Ģirts Prāmnieks, 

Kaspars Eniņš, Kristīne 
Kalniņa-Avota

Korektore Marika Merharte

Draudzes rekvizīti
Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski 

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

kods: UNLALV2X
Konts: LV79UNLA0002000701013

lietvede seila Rubīna:
Pieņemšana ceturtdienās 

plkst. 16.00–18.00
Pārējā laikā iepriekš vienojoties.

Tālr. 29741123
info@pavilabaznica.lv

mācītājs ģirts prāmnieks:

Pieņemšana ceturtdienās 
plkst. 16.00–18.00

Tālr. 26154090 
girtonkuls@hotmail.com

Kāpēc Jēzus ir daudz labāks, nekā Ziemassvētku vecītis!

Zsv. vecītis dzīvo Ziemeļpolā...
JĒZUS ir visur!

Zsv. vecītis vizinās ar ragaviņām...
JĒZUS vizinās ar vēju un iet pa ūdeni!

Zsv. vecītis gan atnāk, bet tikai vienu reizi gadā...
JĒZUS vienmēr ir gatavs tev palīdzēt!

Zsv. vecītis dod tev labumiņus...
JĒZUS rūpējas par to, lai tev būtu viss, kas vajadzīgs un vēl vairāk!

Zsv. vecītis ielien tavas mājas skurstenī negaidīti...
JĒZUS stāv pie tavām durvīm un klaudzina. Viņš ienāk tikai tad, ja 

tu viņu ieaicini sirsniņā!

Tev jāgaida rindā, lai satiktos ar Zsv. vecītis...
JĒZUS ir tev blakus tiklīdz tu saki: “Jēzu!”

Zsv. vecītis atļauj tev sēdēt uz sava celīša...
JĒZUS ļauj tev atpūsties Viņa rokās!

Zsv. vecītis nezina tavu vārdu. Viņš tikai saka: “Sveiks, mazo zēn 
vai meitenīt! Kā tevi sauc?”

JĒZUS zināja tavu vārdu pat pirms tavas dzimšanas. Viņš zina ne 
tikai tavu vārdu, bet arī adresi.Viņš zina tavu pagātni un to, kas 

vēl būs. Viņš pat zina, cik tev matu uz galvas!

Zsv. vecītis tikai saka: “Ho, ho, ho!”
JĒZUS saka: tu esi mans mīļais bērns!

Zsv. vecītis teic: “Tu tikai neraudi!”
JĒZUS sacīja: ““Atdod visas savas rūpes man, es tev palīdzēšu!”

Zsv. vecītis var tevi sasmīdināt...
JĒZUS dod prieku, kas ir mūsu spēks!

Zsv. vecītis liek dāvanas tikai zem Ziemassvētku eglītes...
JĒZUS pats kļuva par mūsu dāvanu!!!

Ieņēmumu/ Izdevumu PāRSKATS   10/11 2016 
                               Ieņēmumi EUR  
Ieņēmumi no kolektes                                1920.17
Ziedojumi bez konkrēta mērķa                 3118.33
Ziedojumi zupas virtuvei                           45
Ziedojumi žogam                                          50
Ziedojumi deorācijām                                          40
Ziedojumi kristībām                                          80
Ziedojums laulībām                                        120
Ziedojums iesvētībam                                          20
Ziedojumi svētdienas skolai                         110
Ziedojumi draudzes nometnei                            95
Ziedojumi baznīas izgaismošanai                       50
Ziedojums apkurei                                           90
Ziedojums altārgleznas izgaismošanai            20 
Ziedojums datortehnikas iegādei         350
Ieņēmumi no koncertiem                   551.29
SIA Pāvils ieņēmumi                                7158.08
Kopā:                                                              13817.87
                                 Izdevumi EUR  
Algas darbiniekiem , lektoriem,nodokļi  9274.64
Alfas kursa izdevumi                                   485.45
Apkures izdevumi                                      1580
Citi komunālie maksājumi                  1673.87
Sakaru izdevumi                                   126.26
Apsardzes izdevumi                                   141.98
Naudas apgrzījuma blakus izdevumi      33.20  
Remontdarbi                                                   202.62
Aprīkojums baznīcai                                      1452
Zupas virtuves izdevumi                   603.98
Izdevumi draudzes pasākumiem        99.49
Laulāto kursa izdevumi                                   140.80
Izdevumi svētdienas skolai                      86.69
Tipogrāfijas izdevumi                                   586.85
Instrumentu remonts                                     72.60
Datortehnikas iegāde                                   782.74
Kantora( biroja izdevumi)                    427.37
Citi saimn. Darbības izdevumi                      533.32
Nī Apdrošināšana                                      262.5
Nī nodokļa maksājums                                  397.39
Kopā:                                                               18963.75


