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Ielūkojies 
Pāvila draudzē

      Rudens allaž ir bijis laiks, kad cilvēki “pļāva, ko bija sējuši”. Pateicoties industrializācijai un globalizāci-
jai tas gan vairs nav tik ļoti jūtams. Mēs, šķiet, neesam vairs tik ļoti pakļauti dabas ritējumam, jo veikalā 
tomātus, banānus, kartupeļus varam nopirkt jebkurā dienā, kad vien to vēlamies. Un to varam darīt arī 
tad, ja paši neesam tos sējuši vai stādījuši. Tomēr šis sēšanas un pļaušanas princips arvien ir saglabājies 
un darbojas mūsu dzīvē,-  ko sēsi, to arī pļausi! Jēkabs savā vēstulē raksta: “ Vai arī avots izverd no vienas 
mutes saldu un rūgtu? Vai, mani brāļi,  vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīnakoks vīģes? Tāpat arī 
sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrā-
da savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā.( Jk. 3,11-13) Ko mēs sējam, to mēs arī pļaujam. Mēs tik bieži 
sūdzamies, ka cilvēki ap mums ir ļauni, vide ir negatīva, daudz tenku, daudz vienaldzības, pāridarījumu 
utt. Bet ko tu īsti esi sējis, ja ap tevi viss ir tik slikts? Vai nav tā,, ka mēs bieži sējam dusmas, lepnību, ne- 
iecietību, bet pretī sagaidām pazemību, laipnību, iecietību? Cik gudri tad mēs rīkojamies un cik gudri tad 
mēs esam, ja sagaidām to, ko neesam sējuši? Mēs, ja neesam gudri sējēji,  tad vismaz varētu būt godīgi 
pret sevi un negaidīt tos labos augļus.
     Tomēr Jēkabs runājot par sēšanu, runā arī par mūsu būtību. Viņš saka, ka tas, kas no mums iziet, ko 
sējam, tas parāda, kas ir mūsu būtība. Mēs varam sēt un dot tikai to, kas mums pašiem ir. Vīģes koks nevar 
nest elļas koka augļus. Un tu un es, nevaram nest labus augļus, ja esam slikts koks. Tas skan tik loģiski. 
Un, ja mēs to pieņemam, tad mums ir jāatzīst, ka arī apgrieztā formā šim Jēkaba apgalvojumam ir jābūt 
pareizam, proti, ka, ja redzam sliktus augļus, tad, visticamāk ,mums ir darīšana ar sliktu koku. Bet, ja tie 
sliktie augļi ir mūsējie? Neiecietīgi pret bērniem, savu laulāto draugu, citiem cilvēkiem, skaudīgi, skopi, 
nelaipni … tad visticamāk kaut kas nav kārtībā ar mums pašiem. Ja no mums nāk šie “sliktie augļi”, tad 
mums kaut kas jādara ar sevi. Kāpēc es nevaru? Un saskaņā ar Bībeli ir divas iespējas, vai nu tu negribi, 
vai nu tu nevari.
     Ja negribi, tad droši vien tev ir jācenšas saprast, kādēļ tu nevēlies sekot Dievam, pretojies mīlēt savu 
tuvāko. Kādēļ tev šķiet, ka tu esi labāks vai ka viņi nav tavas mīlestības, tavu rūpju, tavas laipnības cienīgi.
    Bet ja no sirds vēlies, bet nevari, tad iespējams, tev nav ko dot. Iespējams, tu pats neesi vēl saņēmis 
vai pieņēmis šo mīlestību no Dieva. No tukšām rokām nevienam neko neiedosi! Ar tukšām rokām ir jānāk 
pie Dieva un jāļauj, lai Viņš tās piepilda ar Sevi, tad tev būs, ko dot. Un Dievs dod labprāt. Tev ir jānāk 
un jāierauga Viņa mīlestība, tā jāpieņem un tad tevī būs dzīvs avots, kas no sevis dod nebeidzami daudz 
dzīva ūdens tavā dzīvē, ģimenē, darbā, draudzē, tautā un valstī.

Mācītājs Ģ irts Prāmnieks
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Dārza svētki
 Pirmais vasaras vēstnesis ir maijs ar Māmiņu die-
nu vai kā šogad – ar dārza svētkiem. Nu jau par skaistu 
tradīciju ir kļuvusi šī kopā sanākšana draudzes nama 
dārzā, lai slavētu to Kungu, spēlētu spēles, arī pulcētos 
pie kopīga galda. Dārza svētku organizēšanas koman-
da šim gadam bija izvēlējusies 80. gadu noskaņu un arī 
aicināja ikvienu atbilstoši tērpties. Žūrijai bija pat grūti 
piešķirt nominācijas, jo starp tērpiem bija gan autentis-
ka 80. gadu bērnu kleitiņa, gan arī saglabājusies krāšņa 
sieviešu blūze. Šajā dienā priecājāmies arī par visiem 
tiem, kas uz Sv.Pāvila draudzi atnāca pirmo reizi, – ir tik 
jauki, ka draudzes pasākumā var iepazīties ar jauniem 
cilvēkiem un svinēt svētkus kopā. 
 Paldies organizatoriem par jautriem ģimenes 
svētkiem!

Šajā avīzē  atskatīsimies uz šīs vasaras  

redzēto, sajusto, darīto,
 lai mēs redzētu, cik daudz dāvanas mūsu draudzei  Dievs ir dāvājis.

Bagāts Dievā - Misijas nedēļa

   Jau atkal aizvadīta vēl viena Misijas nedēļa. Šoreiz tās lozungs 
– “Bagāts Dievā”.
   Katrai Misijas nedēļai ir kāds īpašs objekts, kas tiek izvietots 
baznīcas teritorijā. Iepriekšējos gados ir bijuši gan “kapi”, gan 
labirints un pat cilvēku silueti ar draudzes cilvēku liecībām. 
Šogad domas raisījās ap kapelu, miniatūru baznīcu, bet nolē-
ma veidot baltu kubu. Balts kubs, kaut kas neierasts un gaišs. 
Iekšpusē šis kubs tika aprakstīts ar dažādiem Bībeles tekstiem. 
Teksti vairāk tika zīmēti ar otiņu un melnu krāsu. Kas rakstīja? 
Mūsu draudzes locekļi, kas varēja tikt vakarā pēc darba vai pa 
dienu, no agra rīta līdz vēlai naktij (darbs nebija no vieglajiem, 
bet ļoti aizraujošs). 
   Kādu vakaru, rakstot tekstus, izskanēja frāze: mēs kā senos 
laikos ar roku pārrakstām Bībeli, tiesa, ne visu, bet tās daļu. 
   Katrs, kas rakstīja kādu tekstu, to uzrakstījis teica: “Tas bija 
tieši priekš manis; tieši tas, kas man šobrīd bija vajadzīgs.” Tā 
bija īpaša, pacilājoša sajūta.
   Kā jau ierasts mūsu draudzes Misijas nedēļa iesākās ar Muze-
ju nakti, kuras laikā viesiem bija iespēja iepazīt mūsu baznīcu 
un uzkāpt Sv.Pāvila baznīcas tornī, gan arī apskatīt no aptuve-
ni 60 000 Lego klucīšiem veidotu mūsu baznīcas kopiju.
   Nedēļa turpinājās ar ikrīta svētbrīžiem un brokastīm, kur varē-
jām dalīties ar iepriekšējā dienā piedzīvoto un pārdomām, ko 
sagaidīt no jaunās dienas. Visas nedēļas garumā vakaros bija 
īpaši svētbrīži, kuros runāja mācītāji Ģirts Prāmnieks, Raimonds 
Mežiņš un mācītājs Daniel Wunderli no Šveices sadraudzības 
draudzes.  Un, protams,  varējām  klausīties un dziedāt līdzi 
slavas dziesmas Tam Kungam.
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   Šajos vakara svētbrīžos bija iespēja ieklausīties un padomāt 
par to, kur ir mūsu bagātība, kāda tā ir. Vai mēs krājam man-
tu debesīs mūžīgai dzīvībai vai krājam mantu uz zemes – 
iznīcībai. Katrs varēja dzirdēt un saņemt to, kas tajā brīdī bija 
domāts tieši viņam. Un nav tik svarīgi, vai tu jau apjaut, ka esi 
Dieva bērns, vai vēl ne, jo ikvienam ir par ko padomāt.
   Kā ik gadu vakara svētbrīži notika ārpus baznīcas sienām, jo 
Misijas nedēļas mērķis ir nest Labo vēsti pasaulei. Ja mēs palik-
tu tikai iekšā baznīcā, tas tik plaši nestrādātu, bet ārā mūs redz, 
dzird un kāds arī apstājas, un ieklausās.
    Šogad ne mazāk svarīgi bija tas, ka, Misijas nedēļu noslēdzot, 
arī svētdienas rīta dievkalpojums notika ārā. Tas bija kas vēl 
nedzirdēts un neredzēts un to vajadzētu kādreiz atkārtot. 
    Visas nedēļas laikā “Bībeles kubs” atradās baznīcas priekšā 
un bija pieejams katram, kas vēlējās tajā ieiet un pabūt tur...          
vienatnē ar šiem tekstiem, palasīt, pārdomāt. Kādus tas uz-
runāja, kādus varbūt vēl ne, bet mēs savu darbu bijām izdarī-
juši – sēkla tika iesēta, un pienāks laiks, kad tā sāks dīgt. 
   Nobeigumā vēlos vēl pateikt, ka, tāpat kā visu iepriekšē-
jo Misijas nedēļu objekti netiek aizmirsti un ceļo uz citām 
draudzēm, arī “Bībeles kubs” augusta izskaņā tika nojaukts, lai 
dotos misijā uz Ogri.
   Novēlu katram atrast tās bagātības, ko Dievs Tēvs mums ir 
sagādājis!
     Lai Dievs Svētī!
 
 Sarmīte Bašena

–Cik sen tu esi Sv.Pavila draudzē?
–Sanāk aptuveni četri gadi no 2013.gada. Iepriekš mēs 
ar sieviņu bijām Baldones draudzē, bet tā kā mums 
tepat Vārnu ielā bija dzīvoklītis, šad un tad nācām uz         
dievkalpojumiem arī Pāvila draudzē. 

–Kādēļ jūs izlēmāt pārnākt uz Pāvila draudzi?
–Tas bija saistīts ar dzīvesvietas maiņu. Pārcēlāmies     
dzīvot uz Līčiem, Stopiņu novadā, un Baldone tomēr ir 
40 km tālu. Sākumā mēs braucām turp, bet tuvāk iznā-
ca braukt uz Biķera draudzi, taču izlēmām par Pāvila 
draudzi. Mani vecāki dzīvoja Jāņa Asara ielā (agrāk to 
sauca par Ērgļu ielu), un visa ģimene nāca uz Pāvila baz- 
nīcu. Tētis stāstīja, ka uz Lieldienām šeit vienmēr pūtēji 
korāļus spēlējuši. Konservatorijā obligātās klavierspēles 
man bija pie docenta Ata Stepiņa, komponista un Pāvi-
la baznīcas ērģelnieka. Kad kristījām manu dēlu, Atis 
man ieteica nākt spēlēt Pāvila baznīcā. Kad Atis nomira, 
gāju pie Andžeja, sacīju, Atis teica, ka man jāspēlē te, 
un sāku muzicēt un darboties Pāvila baznīcā. Tas varbūt 
bija tāds pēdējais grūdiens.

–Ar ko tu šobrīd nodarbojies?
–Mans pagaidu darbs ir izvērties 22 gadu garumā :)

Iepazīšanās ar draudzes trombonistu 
Egilu Šķetri

Tagad tas saucas Valsts izglītības satura centrs – 
ārpusstundu darba koordinēšana un metodiskais 
darbs, kursu rīkošana. Šogad rīkojām arī dziesmu 
svētku atlases. Pirms tam biju profesionāls mūziķis, 
spēlēju pūtējorķestrī „Rīga”un radio Bigband. Šobrīd 
spēlēju kvintetā. Mēs ar sievu esam nodibinājuši
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Šī gada jaunums mums bija jauniešu nometne, kas notika 
no 9. – 11. jūlijam Jaunciemā. Nometnē nebijām daudz, bet 
pirmajai reizei tas pat bija labi. Lai gan bijām Rīgas nomalē, 
tomēr likās, ka atrodamies laukos. Nakšņojām teltīs un ēst 
gatavojām uz ugunskura. Nometnītes mērķis jauniešiem – 
pabūt kopā un paveikt kādu labu darbu Jaunciema draudzei. 
Šajās trijās dienās no baznīcas tika iznesti visi soli un galdi un 
nokrāsota grīda un durvis. Draudzes nama koridorī krāsojām 
sienas un arī grīdu. Darbi būtu daudz raitāk gājuši uz priekšu, 
ja trešajā dienā nebūtu sācies spēcīgs lietus tieši brīdī, kad 
visi soli jāsanes atpakaļ baznīcā un jāpieskrūvē. Tā kā lietus 
dēļ darbus iekavējām, no mūsu draudzes atsteidzās palīgi, 
lai varam raitāk telpā sanest solus, kas bija tik smagi, ka pat 
četriem puišiem nebija viegli tos nest. Pēdējos krāsošanas 
darbus pabeidzām trešajā dienā divos naktī. Mūs apciemoja 
arī kāda kundze no Jaunciema draudzes (pati sevi viņa dēvē-
ja par gurķu tanti). Viņa bija tik priecīga par mūsu iniciatīvu, 
cienastam mums atveda gardus sālītus gurķus un izteica jo 
daudz labu vārdu. Arī Jaunciema draudzes priekšniece mūs 
apciemoja un sacienāja ar jāņogām. Viņa sacīja, ka nu vairs 
nepazīstot savu baznīcu. :) Bet nebija jau tā, ka mēs tikai 
strādātu. :) Peldēties paguvām vakaros, arī nakts sarunas pie 
ugunskura sanāca. Bībeles stundai un slavēšanai arī atlicinā-
jām laiku. Neskatoties uz to, ka diezgan daudz bija jāpaveic, 
domāju, ka visi aizbrauca ar gandarījuma sajūtu par paveikto. 
Un ir vēl idejas, ko mēs varētu paveikt!  :) 

Jauniešu nometne Jaunciemā

zemnieku saimniecību un pirmo gadu esam oficiāla bioloģiskā saimniecība. Vairāk nodarbojamies ar vistkopī-
bu, bet plānojam vēl attīstīties. Bet nu redzēs, kā Dievs vadīs. 
–Kādas ir tavas kalpošanas draudzē? 
–Es mazliet muzicēju un tagad iesaistījos arī draudzes kafijas galda sagatavošanā pēc dievkalpojuma. 
–Kas tevi pamudināja iesaistīties kafijas galda veidošanā?
–Mana sieva Ginta, viņa domāja, kā varētu iesaistīties kalpošanā draudzē. Tā kā viņai ļoti patīk gatavot, viņa vienmēr arī ga-
tavo kaut ko speciāli draudzei, kādus pīrādziņus uzcep. Tas tiešām tiek darīts Dievam par godu. Tā kā, lai to kafiju uzvārītu, 
vajag arī nedaudz spēka, tad nu es palīdzu. 
–Vai, tavuprāt, tas ir svarīgi? 
–Jā. Es jau redzu, kā cilvēki ienāk baznīcā. Ir taču no svara, ka kaut vai vēl viens cilvēks ienāk un atgriežas. Mēs ar sievu pie-
dalāmies arī Misijas nedēļā dežūrējot.
–Varbūt tev ir kāds interesants vērojums no draudzes dzīves?
–Nu, tāda neliela lieta –, sagatavojot kafijas galdu, redzam, ka daudzi cilvēki uzreiz pēc dievkalpojuma iet ārā. Un tad rodas 
jautājums, kāpēc viņi nenāk, negrib tuvāk iepazīties ar citiem draudzes locekļiem un aprunāties? Kaut vai daži vārdi, tā 
tomēr ir iespēja sadraudzēties, ar laiku varbūt izveidotos vēl kāda lūgšanu grupiņa. Iepriekšējā vasarā nebija kafijas galda, 
tas šķita tā neierasti. Tas arī bija viens no pamudinājumiem iesaistīties tā sagatavošanā, lai būtu vieta, kur var veidoties 
kontakti un notikt sadraudzība.
 

Seila Rubīna
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16 bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst       
visas ļaunā ugunīgās bultas. 
17 Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, 
Dieva vārdu”
Nometnes laikā bruņojāmies gan garīgi, gan arī praktiski no 
dažādiem materiāliem izgatavojot konkrētās dienas “ieroci” par 
kuru tika runāts nodarbībās. Katru dienu mums bija arī kāds 
kareivis, kas katru dienu savam tērpam pievienoja detaļas, lai 
nedēļas noslēgumā būtu labi bruņots. 

 Kādiem tas varbūt bija jaunums, bet lielākajai daļai tas bija 
gaidīts ikgadējais vasaras piedzīvojums.
Nu jau.. (grūti uzreiz pateikt cik gadus) vasara nav iedomā-
jama bez draudzes vasaras nometnes, kur sanāk kopā visa 
draudze, lai nedēļu dalītos kopīgos priekos. Nometnē mēs 
visi nonākam uz viena viļņa un visi jauniņie kļūst par savē-
jiem. Ko pēc tam var arī redzēt draudzes ikdienā, jo ir kaut kas 
kopīgs piedzīvots, sajusts.

Esam bruņoti Dievā

Šogad mēs bijām Drabešu pagastā Amatas upes krastā, ļoti skaistā 
viesu namā “Billes nams”, kur mūs uzņēma sirsnīgā saimniece Iza-
bella ar ģimeni. Arī šis viesu nams mums nāca kā mazs brīnumiņš, 
jo iepriekš plānotā vieta Engurē mums tomēr atteica. Jāatzīst, ka 
tas bija mazliet satraucošs moments, jo mēs sapratām, ka ir jau ok-
tobris un pavisam maz laiks palicis, lai atrastu citu nometnes vietu, 
jo tik lieli viesu nami tiek ļoti ātri rezervēti. Tajās dienās es izsūtī-
ju ļoti daudz e-pastus dažādiem viesu namiem un šis viesu nams 
bija vienīgais, kas tajā nedēļā atbildēja. Viesu nams bildēs bija tik 
skaists, ka tieši no viņa es nemaz necerēju saņemt atbildi.

Šogad nometnes tēma bija “Dieva ieroči” ar rakstu vietu no 
Efeziešiem 6:11-17, “11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai 
jūs varētu pretī stāties velna viltībām. 
12 Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām 
un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem 
gariem pasaules telpā. 
13 Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī 
stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt. 
14 Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies 
taisnības bruņās, 
15 kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; 

Kā allaž notika dažādas interešu nodarbības, kur varēja 
radoši izpausties, piemēram, dekupējot svečturīšus, izga-
tavojot ziepes, smukumdēlīšus vai spēlējot galda spēles 
un dodoties pārgājienā. Vakara pasākumus vadīja Rasa un 
Ronalds, kas apciemoja mūs no Šveices un bija sarūpējuši 
dažādus uzdevumus vakariem un kopīgi visi iestudējām 
arī deju.
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Vēl kāds interesants gadījums mums bija - sveicām laulī-
bu dienā mūsu pašu draudzes locekļus Nilu un Īrisu. Tā 
kā viņu laulību ceremonija notika no nometnes netālajā 
Ķempju baznīcā un viņus laulāja mūsu mācītājs Ģirts, tad 
ar vedējiem sarunājām, ka jaunajam pārim neko nezinot 
viņus atvedīs pie mums uz nometni, lai visa draudze var 
sveikt. Tur mēs visi kopīgi viņus sagaidījām, nodziedājām 
dziesmu un lūdzām. Samīļotus laidām tālāk baudīt skaisto 
svētku dienu. 

Kopumā šogad izdevās diez gan mierīga nometne, bez 
īpašām traumām vai kādiem starpgadījumiem. Dievs ir 
turējis mūs savās rokās un sargājis. Vēl šķiet interesanti, 
ka šī patiešām kļūst par draudzes nometni nevis bērnu, 
jo šogad visvairāk bija tieši ģimenes, kur vecāki brauc 
kopā ar bērniem, nevis tikai aizsūta bērnus uz nomet-
ni, lai paši “atpūstos”. Un atkal esam pārsnieguši dalīb-
nieku skaita rekordu, šogad bijām 124.
Gribas teikt, ka ar laiku ir radusies stipra un mīloša ko-
manda, kas strādā pie nometnes organizatoriskajām 
lietām. Un tas nav mazsvarīgi, īpaši man, jo nometnes 
izdošanās vai neveiksmes ir atkarīgas tieši no tā cik sa-
liedēta un elastīga ir komanda. Un varbūt ne vienmēr 
es protu skaisti pateikt PALDIES komandai, tomēr es 
tiešām ļoti novērtēju un jūtu jūsu atbalstu šajā garajā 
nedēļā, kas izrādās ir tikai 5 dienas gara. :)
Ja TEV ir kādas idejas nākamajam gadam, tad nāc iz-
stāsti!

Sirsnībā, 
Seila 

Ekskursijas dienā devāmies uz Līgatnes dabas takām, kur 
apskatījām zvēriņus. Lielu prieku izraisīja lāči, kas karstā 
laika dēļ plunčājās ūdenī. Savukārt citus zvēriņus vajadzē-
ja kārtīgāk ar aci meklēt starp krūmiem, jo patiešām karstā 
laika dēļ bija paslēpušies ēnainākās vietas. Vēlāk devāmies 
uz Ķempju baznīcu, kur vakariņojām un pēc tam notika 
vakara pasākums. Vakara pasākuma laikā pieskandinājām 
ar dziesmām nelielo baznīciņu.

Ceturtdienā mums vakara pasākums bija īpašāks, jo visiem 
bija jāiestudē kāda dziesma. Tas izvērtās par muzikālu va-
karu, kur bija gan bruņinieki, gan čempioni, pat četri tank-
isti bija iegriezušies pie mums. Visvairāk pārsteidza vecākā 
puišu grupa, kas šo uzdevumu bija ņēmusi īpaši nopietni 
un bija iestudējuši ļoti īpašu horeogrāfiju dziesmai. Viņiem 
tik sinhroni sanāca, ka gribas domāt, ka viņi šo visu bija 
sagatavojuši jau pirms nometnes, grūti ir iedomāties, ka to 
var dabūt gatavu dažos vakaros. Lai gan es nojaušu, kuros 
vakara brīžos viņi gatavojās, jo puišu istabiņa bija tieši virs 
manas. :) 

Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze



7

   Gandrīz saulainā pirmdienas rītā draudzes jaunieši — 
vai nu pēc pases datiem, vai pēc sirds stāvokļa — uz 
divām dienām devās laivu braucienā. Divdesmit divi  
cilvēki  busiņā iekrāmēja  matracīšus,  guļam -maisus, 
lietusmēteļus, peldkostīmus un sviestmaizes, lai dotos 
uz Siguldu. 
  Kamēr šoferi aizveda mašīnas un atveda laivas, pārējie 
savā starpā iepazinās, spēlējot ledlaužus. Kad ledus bija 
salauzts, visi kāpa laivās un mēģināja saprast, kā jāsadar-
bojas, lai laiva tiktu uz priekšu. Pamazām tas izdevās. Pa 
ceļam tika ieturētas pāris ēšanas/peldēšanās pauzes, 
kurās daži, mēģinot pie-veikt Gaujas straumes, “nopeldē-
jās” ar visām drēbēm. Jautrības netrūka. Jaunieši pa 
ceļam laivās dziedāja slavēšanas dziesmas. Vakarā pie 
ugunskura un zem krītošām zvaigznēm mācītājs Ģirts 
kopā ar sievu Annu vadīja sarunas par Dieva mīlestību 
un attiecībām cilvēku starpā. Vēl arī visi kopā apsveica 
mīļo draudzes māsu Lindu 21.dzimšanas dienā.
  Nākamajā dienā airi vairs netika cilāti. Pēc siltākas vai 
aukstākas gulēšanas teltī visi kopā meklēja mežā malku, 
kūra ugunskuru, lai varētu cept desas un vārīt pusdienu 
griķus. Pēc strādāšanas visi paspēja arī atpūsties, sa-
draudzēties, spēlējot karoga spēli un galda spēles, pel-
doties Plauža ezerā un cepot desas.
   Šoreiz jāsaka: “Viss labs, kam labs turpinājums!” Visi jau-
nieši  vecumā  no 12  līdz 25 gadiem  aicināti ik piekt-
dienu uz jauniešu vakariem “Open” Sv. Pāvila draudzes 
pagrabiņā. Tur brīvā  gaisotnē var  gan mācīties saprast, 
kas ir Bībele un kāpēc tā joprojām ir aktuāla, gan pie-
dalīties galda futbola mačos. Uz vietu, kur ikviens jutīsies 
iederīgs, šoruden pirmo reizi jaunieši sanāks 14.septem-
brī pulksten 18.00. Jauni draugi, spēles, sarunas– tas viss 
katru piektdienu.

Elizabete Mežule

No Līgatnes līdz Turaidai
Jauniešu laivu brauciens
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Silueti un kubs
Ir devušies uz Ogri, lai izstāstītu mūsu 

draudzes liecības arī citiem.



Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze

G r ā m ata ,
 k o  v ē r t s  i z l a s ī t

F i l m a ,
 k o  v ē r t s  n o s k at ī t i e s

Saules valstība
Vai esat kādreiz lasījuši labu 
dogmātikas grāmatu? Iespē-
jams nē. Bet šī Jums noteikti 
jāizlasa. Es pārlasu šo grā-
matu laiku pa laikam, jo tā 
tik vienkārša un laba dog-
mātikas grāmata, kas palīdz 
nepazaudēt to, kas ir mūsu 
ticības būtība. Vienlaicīgi tā 
ir laba ētikas grāmata, jo tā 
arī parāda, kā mūsu ticība 
veido mūsu praktisko dzīvi, 
jo mēs katrs taču dzīvojam 
tā, kā ticam. Šajā grāmatā 
tas viss nav aprakstīts filazofi

Ticības jautājums
Šķirti zaudējumā. Vienoti ticībā. Filma ir par dažādiem 
cilvēkiem un dažādām “ticībām”, jeb pareizāk būtu jāsa-
ka, par dažādiem cilvēkiem un vienas ticības dažādiem 
dzi- ļumiem. Ko dod ticība? Kāda ir ticības jēga? Kāda 
ir ciešanu jēga? Vai Dievs ir mīlošs arī ciešanās? Vai uz           
Dievu var paļauties? Tie ir jautājumi ko nereti dzirdam 
vai arī paši esam tos uzdevuši. Šī filma, manuprāt, ļoti labi 
parāda, kā mēs savu ticību varam izdzīvot grūtos brīžos, 
kad esam izaicināti apšaubīt Dieva uzticību, mīlestību, 
žālastību, vai vispār zaudēt ticību. Vai ciešanās ir svētība? 
Un ja tā ir, kāda tā izskatās? Vai piedošanai ir arī robežas? 
Filma arī rāda, kāds ir Dievam mīlestības spēks, kas stāv 
pāri visām sāpēm un grūtībām. Tik bieži jautājam, vai 
Dievs vada notikumus mūsu dzīvē un vai mūsu dzīvai 
ir jēga? Uz lielāko daļu jautājumu atbilde varētu būt, ka 
tas ir ticības jautājums! Šo filmu var skatīties kopā ar visu 
ģimeni, jo tā dos daudz vielas paŗdomām un sarunām. 
Novēlu jauku skatīšanos!

ski sausā vai akadēmiskā formā, bet gan viegli lasāmā un 
saprotamā stāsta veidā. Arī Jēzus daudzas svarīgas lietas 
mums māca nevis akadēmiski, bet gan stāstu un līdzību 
formā. Ja Jūs lasījāt un Jums patika iepriekšējā avīzītē ieteik-
tā Kristīnes Rojas grāmata “Sapņotāji”, tad šī  Jums arī pa-
tiks. Grāmata stāsta par mazu zēnu Palko, viņa dzīves ceļu 
un par viņa sastapšanos ar evaņģēliju to lasot “no vāka līdz 
vākam”. Ļoti aizkustinošs stāsts ar daudz negaidītiem dzīves 
pavērsieniem Palko dzīvē. Taču stāsts nav tikai par zēnu, bet 
gan par pieaugušajiem, kas ir šī zēna dzīvē un viņu ticību. No 
šī zēna mācījās viņa tēvocis, mācījās svešinieks un pat katoļu 
priesteris caur viņu iepazina Pestītāju! Un arī es esmu daudz 
mācījies no šī zēna. Ticu, ka arī Tev būs ko mācīties no viņa. 
Reizēm bērni ir labākie skolotāji!

 Katras sezonas noslēgumā Alfa kursa komanda 
tiekas, lai pārrunātu notikumus, kas bijuši kursa laikā, un 
apspriežas, ko varētu darīt, lai uzlabotu nākamo kursu. Ir 
tik vērtīgi apmainīties ar idejām un pieredzi.
 Alfa kursa komanda tik daudz sevi iegulda kursa 
tapšanā, vadot diskusiju grupiņas un lekcijas un esot sa-
draudzībā Alfa kursa nedēļas nogalē, ka kursa noslēgumā 
arī pašiem ir vajadzīga sadraudzība. 
 Šoreiz komandas tikšanos iesākām Jelgavā, 
iemēģinot kādu sportisku aktivitāti – SUP’ošanu (airēšana 
uz dēļa pa upi). Lielākajai daļai šī bija pirmā reize uz upes, 
turklāt bija tik spēcīgs vējš, ka vajadzēja daudz fiziskā spē-
ka, bet, atgriežoties krastā, visi bija smaidīgi. 
 Tikšanās otrajā daļā ciemojāmies pie draudzes lo-
cekļiem Ilonas un Andra Krūmiņiem, kur varējām pabūt 
sadraudzībā un vēlāk vakarā arī diskutēt un pārspriest            
iepriekšējā Alfa kursa norisi. 
 Paldies Alfa kursa komandas vadītājai Ancei par 
neatlaidīgu darbu un mīlīgo dāvaniņu katram komandas 
loceklim un Ilonai un Andrim par uzņemšanu savās mājās.

Ne tikai kalpot, bet arī kopā atpūsties!
ALFA KOMANDAS tikšanās
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oktobris

novembris

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1 2 3 4
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

5
12.30 Lūgšanu grupa
18.00 Open vakars 
jauniešiem

6 7 
PĻAUJAS SVĒTKI 
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

8 9
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

10 11
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

12
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu grupa
18.00 Open vakars 
jauniešiem

13 14
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola 
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

15 16
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

17 18
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

19
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu grupa
18.00 Open vakars 
jauniešiem

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

22 23
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

24 25
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

26
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu grupa
18.00 Open vakars 
jauniešiem

27 28
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

29 30
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

31
18.00 Reformācijas 
dievkalpojums

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

2
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

3 4
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

5 6
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

7 8
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

9
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

10 11
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

12 13
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

14 15
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

16
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

17 18
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

19 20
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

21 22
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

23
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

24 25
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola 
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

26 27
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

28 29
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Alfa kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

30
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem
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Decembris
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1 2
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

3 4
12.00 Zupas virtuve
18.30 Laulāto kurss

5 6
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Iesvētes mācības
19.00 Ērģeļkoncerts

7
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

8 9
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

10 11
12.00 Zupas virtuve

12 13
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Iesvētes mācības
19.00 Ērģeļkoncerts

14
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

15 16
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

17 18
12.00 Zupas virtuve

19 20
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Iesvētes mācības
19.00 Ērģeļkoncerts

21
12.00 Zupas virtuve
18.00 Open vakars 
jauniešiem

22 23
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola 
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

24
14.00 Svētbrīdis RUS
16.00 Ģimenes dievk.
18.00 Tradicionālais 
dievk.

25
10.00 IESVĒTĪBAS

26 27
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ērģeļkoncerts

28 29 30
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      Dzīvi ticībā mēs saistām ar pārmaiņām mūsu dzīvē. Kad 
cilvēks top ticīgs, mainās viņa vērtības, mainās viņa dzīves     
uztvere un ētika. Parasti ticības sākums iezīmē arī “kursa 
maiņu” dzīvē. Iepriekšējās vērtības un dzīvēs mērķi nomainās 
ar jauniem - dievišķiem. Dzīvai ticībai vienmēr ir izpausme 
cilvēka dzīvē. Jēkabs saka :”Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā 
pati par sevi ir nedzīva. ” (Jk. 2,17 ) Mūsu ticība parādās mūsu 
darbībās, mūsu attieksmē, mūsu dzīves ikdienas lēmumos. 
Mēs ikviens dzīvojam tieši tā, kā ticam.
    Ticība Bībelē nekad nav bijusi tikai meditatīva dimensija 
lūgšanu klusumā vai dzīšanās pēc eiforiskas sajūtas. Ticība 
ir kas vairāk par to. Jēzus ir sacījis, ka Viņš ir ar ticīgu cilvēku 
viņa ceļos “Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules 
galam”( Mt. 28,20). Un šis apsolījums attiecas arī uz tiem 
brīžiem, kad mēs galīgi nejūtam Dieva klātbūtni mūsu dzī-
vē. Taču arī pirms šī apsolījuma ir sacīts viens “nosacījums”, ja 
mēs ejam pie cilvēkiem un nesam labo vēsti un “... mācīdami 
turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. “ (Mt. 28,20) Nepietiek 
ar apziņu un sajūtu vien. Jēzus grib mūsos ne tikai apziņu 
par pestīšanu, ticību Viņam un sajūtas, bet arī citu dzīvi. 
Kādā vietā Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka ļoti konkrēti: “Jūs esat 
Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu ”.( Jņ. 15,14) Atliek 
jautāt, kas mēs esam, ja nedarām, ko Jēzus pavēl? Kāds tad 
ir mūsu statuss Viņa priekšā? No drauga par kalpu vai uzreiz 
par neuzticīgo kalpu?
    Ticības dzīves sākumā ir viegli šīs pārmaiņas ieraudzīt un ir 
viegli nest pirmos pārmaiņu augļus. Bet, kad laiks iet un mēs 
savā ticības dzīvē esam lēnām pieauguši, tad mēs   arvien 
vairāk un vairāk saskaramies ar daudz grūtākiem izaicinā-
jumiem. Ja var tā sacīt, tad ticības dzīves sākumā mēs ar 
vieglu roku mainām, atsakāmies un uzvaram to ļaunumu 
mūsu dzīvē, kas viegli “tīrās”. Jā, ne vienmēr viegli, bet mūsu 
pirmā mīlestība, atgriešanās spars un entuziasms mums 
palīdz. Bet, kad ir pienākusi ikdiena, un Dievs mums norāda 
uz “katliņa apakšu”, tad saprotam, ka tas vairs nebūs tik vien-
kārši. Katliņa apakšā parasti ir tas, kas visilgāk ir piededzis, 
un tas nenāk tik viegli nost. Un arī mūsu dzīvē ir domāšanas 
veidi, ierastas shēmas, ierastas “taciņas”, kuras nav tik viegli 
pamanīt un ,kad pamanītas, nav tik viegli tās mainīt.
   Es draudzē bieži novēroju, ka tieši šī cīņa reizēm ir vis-
smagākā un vienlaicīgi visnomācošākā, jo reizēm šķiet, ka 
nekas neizdodas. Atkal un atkal attopamies vecajos ieradu-
mos, lietas risinām vecos, pasaulīgos veidos. Kāda vilšanās 
ir, kad atkal attopies, ka esi bijis neiecietīgs, ka esi atļāvies 
pateikt to, ko nevajadzēja, ka piedošanas vietā vieglāk 
bija ļaut vaļu naidam. Vai varbūt, kad darīji labu kādam, 
domādams vairāk par sevi, savu lepnumu un godu, “kristīgu-
mu”. Vai varbūt, kad vienkārši atkal domāji, ka esi kaut kas 
vairāk par to otru. Savtīgums, neiecietība, slinkums, karst-
galvība, visatļautība, iedomīgums, egoisms, vienaldzība, 
remdenums, liekulība ... šis saraksts ir tik garš. Jo vairāk mēs 
dzīvojam Dievā, jo vairāk mēs atklājam šīs lietas pie sevis. Un 
tas sāp.
    Ko darīt? Var mēģināt padarīt lietas vienkāršākas. Kādi 
cilvēki domā,- “bet es vismaz neesmu nevienu nogalinājis”. 
Vai arī, “es neesmu taču laulību pārkāpis utt”. Mēs gribam to 
latiņu nolaist zemāk. Mēs atceramies, kādi mēs reiz bijām 
(dzērāji, laulības pārkāpēji, pēc naudas skrējēji,darbaholiķi, 
krāpnieki) un kādi vairs neesam. Un pie šīs uzvaras esam 

gatavi arī palikt. Mūsu šodienas neveiksmi gribam definēt kā 
normālu ikdienu, kā neiespējamo misiju, jo esam taču vecā 
cilvēka varā. Mēs gan zinām, ka Jēzus to latiņu tur pietiekami 
augstu (Mt. ev. 5. nod.), bet kurš tad ir bez grēka?! Kurš tad 
spēj piepildīt bauslību?! Un tiesa, mēs to nespējam. Bet vai 
tieši šī doma nav tā, kas mūs kavē turpināt pārmaiņas mūsu 
dzīvē?
   Un kā vēl, jo tā mēs aizbildinām mūsu neveiksmes un drīz 
vien atmetam ar roku šai cīņai. Bet vēl pēc kāda laika nonākam 
lielā spriedzē, jo saprotam, ka mēs esam nemitīgā liekulībā, 
ka mēs nemitīgi barojam sevi ar kristīgiem sprediķiem baz-
nīcā un vienlaicīgi ar nekristīgu dzīvi ikdienā. Cik ilgi mēs to 
spēsim? Tas ir tikai laika jautājums, kad mēs nespēsim tādu 
dzīvi turpināt un sabruksim.
   Kāda jēga cīnīties, ja cīņu nevar uzvarēt? Kāda jēga 
cīnīties pret grēku, ja to nevaram uzvarēt?
   Skaidrs, ka pilnīgu uzvaru mēs neizcīnīsim. Bet to mums jau 
ir izcīnījis Kristus. Taču mūsu cīņai ar grēku mūsu ikdienā ir 
liela nozīme, pat, ja negūsim pilnīgu uzvaru, jo:
1. Cīnoties pret grēku un ļaunumu mēs iegūstam tīrākas dzī-
ves. Mūsu dzīves kvalitāte uzlabojas, un grēks to neietekmē 
tik ļoti.
2. Cīnoties pret šo mūsu ikdienas grēku mēs radām labāku 
dzīves kvalitāti mūsu tuvākajiem un mūsu ģimenei.
3. Vai esi kādreiz vēlējies mainīt pasauli? Cīnoties ar grēku tu 
to dari, jo nostājies pret ļaunumu.
    Ikvienā situācijā vai vietā, kur būsim rīkojušies pretēji grēka 
iegribai, mēs būsim kaut ko mainījuši pasaulē, varbūt ģimenē 
un mūsos pašos. Tas ir kā piliens okeānā, bet neaizmirsti, ka 
lieli plūdi arī sastāv no maziem pilieniem!
   Kā vēl mēs varam reaģēt uz to, ka mums neizdodas pilnīgi 
izdzēst grēku no savas ikdienas? Nereti mēs tad ķeramies pie 
mūsu teoloģijas, un tad varbūt skaidrojam to kaut kā tā: cil-
vēks ir atgriezies, bet arvien viņā mājo grēks, vecais cilvēks, 
kas cīnās ar labo jauno. Bet, tā kā veco mēs uzvarēt nevaram 
šeit, jo no tā mēs tiksim vaļā tikai mūžībā, tad grēks ir mūsu 
ikdienas “norma”. Šāds skaidrojums, protams, ir saprotams, 
un tam ir arī savs pamatojums Bībelē. Tomēr mēs nevaram 
rezignēt grēka priekšā, to padarot par “normu”. Mūsos, īpaši, 
ja esam Dieva bērni, visam būtu jāsaceļas pret grēku, pat, 
ja nespējam to uzvarēt. Mūsu būtībā caur Sv. Garu ir jābūt 
notikušām izmaiņām, ka mēs ar visu savu sparu pretojamies 
un nekādīgi, nekādīgi nevaram samierināties ar grēku mūsu 
dzīvē. No tā, starp citu, izriet patiesa grēksūdze. Ja grēks 
mums ir norma un ikdiena, cik patiesa ir mūsu grēku nožēla? 
Vai tā vispār var būt patiesa? Tas tad ir līdzīgi kā mušas, kas 
vasaras laikā sitās pret auto stiklu. Kurš mušu dēļ samazina 
ātrumu? Vai kam par viņām ir žēl? Nē, viņas ir kļuvušas par 
“ikdienu”. Tā arī mēs nereti mūsu ikdienā grēkojot ar laiku pat 
nejūtam nožēlu, jo kādu nožēlu lai jūt par to, kas ir normāls?! 
Bet Sv. Gars nav mierā ar grēku mūsu dzīvē, tādēļ to uzrāda 
un liek mums stāties tam pretī, pat, ja mēs nespējam gūt pil-
nīgu uzvaru. Mūsu pilnīgā uzvara ir Kristū, bet mūsu ikdienā 
ir mūsu cīņa. Ne velti Bībele ir pilna ar aicinājumiem stāties 
pretī grēkam, mainīt savu dzīvi, savu domāšanu. Jēzus mūs 
uz to neaicinātu, ja tam nebūtu nozīmes vai, ja šīs pārmaiņas 
nebūtu iespējamas. Jaunā Derība mūs mudina uz šīm pār-
maiņām, jo tās ir iespējamas!
   Bet kādēļ mums nesanāk? Es ticu, ka būs lietas, kas mums
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Mācītājs 

Ģirts Prāmnieks

      Bet vai ievērojāt, ka starp 3. un 4. līmeni ir liela plaisa? 
Jā, tā tas ir, jo ar to, ka kaut ko atzīstam par vērtību un 
nedaudz tajā virzienā paejam, ir vien kā daži soļi, kas tomēr 
vēl nekur neaizved. Tas liek mums atzīt vērtību un kaut ko 
padarīt – piemēram, ja gribējām izlasīt Bībeli, tad tas liks 
mums to palasīt kādu laiku, varbūt kādu Bībeles stundu ap-
meklēt. Tomēr Bībeles lasīšana nekļūs par mūsu ikdienu. Vai 
līdzīgi ar lūgšanu, tā nebūs mūsu ikdienas nepieciešamība, 
drīzāk cīņa ar sirdsapziņu vai bauslība “tev tas bija jādara, 
tu taču apņēmies”. Redzi, 3. līmenī vēl nekādas patiesas iz-
maiņas nenotiek ar tevi, tu tikai dari kaut ko saskaņā ar sa-
viem vērtējumiem un izvēlēm. Taču minētā lieta vēl nebūt 
nav kļuvusi par daļu no tevis. Tādēļ ir nepieciešams nākamais 
solis – piešķirt, piem. Bībeles lasīšanai nevis vērtību, bet pri-
oritāti! Es neizeju no mājas nelasījis, neaizeju gulēt nelasījis, 
neskatos TV nelasījis, neēdu vakariņas nelasījis utt. Vienkārši, 
piešķir prioritāti. Tikai tad kaut kas patiešām mainās tavā 
dzīvē un lēmumos. Un kad pietiekami ilgi būsi bijis šajā pri-
oritātes līmenī, tas nemanāmi pāries līmenī, kur ši lieta būs 
kļuvusi par daļu no tevis, iesakņojusies dziļi tavā būtībā.
   Tas viss izklausās pēc gara un sarežģīta processa,  kur 
tik daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem. Un pats 
nepatīkamākais, ka tas izklausās pēc sūra darba. Un tā tas 
ir. Mēs dzīvojam laikmetā, kur visu gribam iegūt, ja ne gluži 
“nekustinot ne pirksta”, tad tomēr katrā ziņā “pakustinot ti-
kai pirkstu”, kā saka “viena datorpeles klikšķa attālumā”. Mēs 
gribam iegūt lietas ātri, vienkārši un lēti. Un tā mēs gribam 
to arī garīgā dzīvē. Aiziet uz vienu dievkalpojumu un pietiek. 
Palūgt par pārmaiņām un gaidīt, ka kas notiks (stipra ticība 
protams nav peļama, bet diezvai slinkums ir aizvietojams ar 
ticību :) ). Iziet alfakursu un pietiks. Apmeklēt kādu semināru 
un cerēt, ka ar to viss būs atrisināts. Nē, nepietiks gan. Īstām 
pārmaiņām nepietiks. Ir ražas un pļaujas svētku laiks, un 
Pāvils raksta : “kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus” (2. kor. 9,6). Ja 
mums ir slikta rāža, tad ļoti iespējams, esam sīksti sējuši. Ja 
mums neizdodas kādas pārmaiņas savā dzīvē, tad ne vien-
mēr ir jāvaino Dievs, bet bieži ir jāatzīst, ka esam sīksti sē-
juši, neesam darījuši visu nepieciešamo. Pāvils, kad lūdz par 
draudzi Kolossā, saka “Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi 
apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem”( Kol. 1,11). Iz-
turīgiem un pacietīgiem! To mēs varam lūgt Dievam mūsu 
pārmaiņu ceļā, spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. Ja 
mēs gribam pļaut labu ražu, tad mums ir gan jāar, gan jāsēj 
bagātīgi, gan jārušina un jāravē, arī garīgā ziņā. Es ticu, ka 
tieši tad Dievam ir ko svētīt.
    Lai tev izdodas!

neizdosies līdz mūža galam, bet vienlaicīgi ticu, ka liela daļa 
mums izdosies, ja centīsimies un gudri darīsim, jo Kristus 
mums palīdz ar sava Gara spēku un klātbūtni. Tādēļ - kā radīt 
pārmaiņas sevī tur, kur šķiet, tev neizdodas?
    Vispirms mums ir jāatšķir divas vienkāršas lietas. Parasti, ja 
mēs vēlamies kaut ko savā dzīvē mainīt, tad tās ir divu veidu 
lietas.
   1.Kaut kas ļoti destruktīvs un grēcīgs, no kā gribam at-
brīvoties. Tas var būt kāds atklāts grēks, kurā dzīvojam, vai 
arī kāds netikums, ieradums, no kā vēlamies atbrīvoties savā 
dzīvē. Tas ir kas līdzīgs mājas tīrīšanai, kad gribam kaut ko 
izmest no tās.
      2. Kaut kas konstruktīvs, pozitīvas pārmiņas, kad vēlamies 
nevis kaut ko grēcīgu izmest no savas dzīves, bet gan kaut 
ko pozitīvu, dievišķu ienest savā ikdienā, dzīvē, mājās.
   Vispirms lielas pozitīvas pārmaiņas, kurās vēlamies kaut 
ko ienest savā dzīvē. Tās visas sākas ar vienkāršiem solīšiem. 
Tiem nav jābūt lieliem, bet tiem ir jābūt. Pieņem vienu mazu 
lēmumu, piemēram, ja vēlies izlasīt Bībeli, tad neizvirzi sev 
uzdevumu, ka izlasīsi pa vienai Bībeles grāmatai ik dienas. 
Nosaki, ka lasīsi tikai 3 nodaļas ik dienas. Un tad sāc un 
neatlaid. Es zinu, ka būs dienas, kad galīgi negribēsies. Iz-
maiņas nekad nerodas un nenotiek tikai sajūtu vadībā. Īstas 
izmaiņas notiek, stingri turoties pie pieņemtiem lēmumiem 
un izvēlēm. Un tad, kad pienāks tas vakars, kad negribēsi 
lasīt, tad arīdzan sper mazos solīšus: noliec Bībeli uz galda, 
uzvāri tēju, atver Bībeli vietā, kur jālasa tālāk. Tād apsēdies 
pie tās un skaties uz to, tad izlasi 5 pantus, tad vēl ... soli pa 
solim. Bet neatlaid.
    Pārmaiņu process ir garš process. Tas nenotiek ātri. Tam ir 
arī dažādas fāzes. Droši vien visi esat ievērojuši, ka sākumā ir 
dedzība un prieks. Sākumā arī labi panākumi, bet tad iestā-
jas rutīna, ikdiena un nogurdinošs posms. Šajā brīdī parasti 
daudzi atmet ar roku: “par grūtu, nav jēgas, nav iespējams, 
tomēr nepatīk, tomēr neuzrunā utt.”. Bet tie, kas iziet cauri šai 
fāzei, gūst stabilitāti un prieku no sasniegtā, un tas kļūst par 
daļu no ikdienas. Bet uz šo procesu var paskatīties arī citādāk. 
Psihalogs Benjamins Blooms kopā ar kādiem kolēģiem iz-
pētīja un uzrādīja tādu kā 5 līmeņu vērtību sistēmu, lai 
ienestu kādas vērtības mūsu dzīvē.
       1. Kļūt uzmanīgam. Kad kāda lieta, ko sadzirdam, izlasām, 
vai kāda doma, ko dzirdam, padara mūs uzmanīgus un mūs 
ieinteresē.
   2. Reaģēt. Kā es varu vairāk uzzināt par šo tēmu un 
labāk saprast domu? Mēs varam lasīt grāmatas, apmeklēt 
seminārus, runāt ar citiem draudzē par šo tēmu un dzirdēt 
viņu pieredzi/liecības.
       3. Atzīt par vērtību. Es atzīstu, ka šī ir būtiska tēma un man 
tā noderētu savā dzīvē. Es nolemju praktiski kaut ko darīt un 
kādas reizes cenšos pieturēties pie pieņemtā lēmuma.
     4. Piešķirt prioritāti. Es pārkārtoju visu savu dzīvi, lai man 
būtu vairāk iespēju sekot pieņemtajam lēmumam un to 
piepildīt. Nosaku sev par noteikumu, ka šai lietai kā mini-
mums 3 mēnešus ir absolūta prioritāte.
      5. Daļa no manis. Visi mani lēmumi tiek pieņemti šīs vērtī-
bas gaismā. Šis, iespējams, ir garākais posms. Bet nu tas ir 
kļuvis par neatņemamu manas dzīves sastāvdaļu. Man nav 
vairs par to jādomā, nav jāpiespiežas, tas notiek pats, jo ir 
daļa no manas būtības.
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Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
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E-pasts: laulatie@pavilabaznica.lv
Tālr. 29350555
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Avīzes sagatavošanā piedalījās: 
Ģirts Prāmnieks, Sarmīte Bašena, 

Elizabete Mežule, Seila Rubīna
Vāka foto Egils Šķetris

Foto Rasa Svarupa un Dita Svarupa
Korektore Marika Marherte un

 Inese Prāmniece

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
Citos laikos iepriekš vienojoties.

Tālr. 29741123
info@pavilabaznica.lv

mācītājs ģirts prāmnieks:
Pieņemšana ceturtdienās 

plkst. 16.00–18.00
Tālr. 26154090 

girtonkuls@hotmail.com

svētdienas
skola

svētdienās 
plkst.10.00

Alfa 
kurss

ceturtdienās 
plkst. 19.00

beta
kurss

pavasarī

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

Open 
vakari

jauniešiem
piektdienās 
plkst.18.00

Senioru 
lūgšanu 
stunda

piektdienās 
plkst.12.30

Draudzes SPA

23.-25.
 novembris

Zupas 
virtuve

otrdienās
Piektdienās 
plkst. 12.00

Laulāto
kurss

9.oktobrī

 Va s a r a s  p ā r v ē r t ī b a s
 Kādā no draudzes padomes tikšanās reizēm vienojāmies, ka baznīcas pagrabiņu gribētos padarīt glītāku un 
mīlīgāku, jo mēs, pāvilieši, tur bieži pulcējamies dažādos draudzes pasākumos un tur uzņemam arī daudzus viesus. Tajā 
pat reizē mēs pārrunājām, kāda nu kuram ir vīzija par pagraba pārvērtībām. Nākamajā tikšanās reizē (jau pēc draudz-
es nometnes) saskaņojām visu draudzes padomes locekļu vīzijas par ideālo pagraba telpas izskatu un pēc dedzīgām                 
diskusijām vienojāmies, ko no mūsu sapņiem un iecerēm varam realizēt īsajā laika sprīdī līdz rudens pasākumu un dažādo 
kursu sākumam. Nācās noteikt prioritātes un no dažām iecerēm atteikties.
      Vienojāmies, ka šoreiz piestrādāsim pie logiem, durvīm, griestiem, un sienām. 
    Lūk, kas šobrīd ir paveikts - sienām un 
griestiem notīrījām bojātās vietas, tās 
apstrādājām un nokrāsojām. No sienas 
noņēmām arī liekās flīzes un nevajadzīgas 
kļuvušās caurules. Nomainījām logus, lai 
telpā labāk saglabātu siltumu un salabojām 
durvis. Sakārtojām elektrības vadus, no-
mainījām slēdžus un papildinājām rozešu 
skaitu.
   Vēl sīki darbiņi ir palikuši, piemēram, 
-jāpieliek žalūzijas, projecēšanas ekrāns un 
galda virsma ar plauktu sistēmu, un citi sī-
kumi mājīgākas atmosfēras radīšanai, bet 
lielākais un netīrākais darbs jau ir paveikts. 
   Pateicamies visiem, kas mums palīdzēja 
realizēt šo projektu un padarīt baznīcas 
pagraba telpu tīkamu gan mums pašiem, 
gan mūsu viesiem. lai būtu patīkamāk 
uzņemt viesus.


