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Šajā pasaulē nekas no cirvjakāta nesanāk. Vai arī, 
kurš no mums, uzšuvis smalku uzvalku vai kleitu, 
tūlīt to mērc spainī un sāk mazgāt ar to grīdu. Nē, 
katrai lietai ir sava vieta un uzdevums. Dievs atklāj, 
ka tieši tāpat Viņš arī mūs ir radījis ar savu uzdevu-
mu, kam mēs atbilstam un deram. Tas ir ielikts 
mūsos. Nesen draudzē runājām par garīgu dziļumu,  
lūkojoties  uz  Dāvidu.  Dāvids  nebija karavīrs, bet 
viņš bija ganuzēns, ticīgs ganuzēns, kas uzticas Die-
vam. Un tas ir garīgs dziļums – es esmu ganuzēns, 
ar kuru ir Dievs, ko Dievs sargā. Dāvids zināja, kas 
viņš ir. Viņš atteicās no ķēniņa Saula bruņotā kara- 
vīra apģērba, jo viņš nav karavīrs, bet ganuzēns. Un  
fascinējoši,  ka mazais  Dāvids  izgāja  pretī  kara-
vīram Goliātam cīņā, bet ne kā karavīrs, bet gan 
arvien kā ganuzēns. Un Dāvids uzvarēja ne kā ka-
ravīrs, bet kā ganuzēns. Pagāja gadi, un Dāvids ar-
vien bija “ganuzēns”, ganīdams savu tautu jau kā 
ķēniņš. Viņš zināja, kas viņš ir. Vai tu zini, kas esi tu?

Ģ i r t s  P r ā m n i e k s

       Mēs nereti baidāmies, ka ticība Dievam mums 
atņems visu, kas mums ir, visu, kas pazīstams, ka 
Jēzus atņems mums to, kas mums patīk un pil-
nībā mūs pārmainīs. Bet Dievs, kas mūs radījis, ļoti 
labi zina, kas ir mūsu sirdī, kas mums ir dārgs, un 
kas esam savā būtībā. Kad Pēteris sastapa Jēzu, 
viņa dzīve mainījās radikāli, bet vienlaicīgi kaut kas 
palika nemainīgs. Pēteris bija zvejnieks, pirms sa- 
stapa Jēzu, un Pēteris palika zvejnieks arī pēc sa-
stapšanās ar Jēzu. Mainījās tikai “nozveja”, jeb tas, 
ko viņš zvejoja. Jēzus sacīja Pēterim: “Nāciet Man 
līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.”( Mt. 
4,19.) Jēzus nesacīja, ka “es tevi darīšu par misionā-
ru” vai “tu būsi bīskaps” utml. Bet,- tu būsi zvejnieks.
 Mēs katrs esam brīnišķi radīti, tā mums 
atklāj 139. psalms. Dievs ir mūsu radītājs un 
Viņš ļoti labi zina, kas mēs esam mūsu būtībā. 
Un, kad Dievs grib mūs lietot, viņš nepārkāpj 
šo robežu. Kurš gan no mums, uztaisot cir-
vi, ietu ar to vārīt putru. Tā tik pasakās notiek :) . 



Vai man jāstāsta par savu ticību?
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	 Esot	 baznīcā,	 bieži	 dzirdam	 par	 misiju,	
evaņģelizāciju	 un	 par	 to,	 ka	 mums	 ir	 jāiet	 sludināt	
Labo	vēsti	pasaulē.	Ko	nozīmē	-	pasaulē?	Ko	nozīmē	
-	 sludināt?	 Kas	 ir	 misija?	 Ja	 palūkojamies	 uz	 vienas	
vidējas	 luterāņu	baznīcas	 dzīvi,	 tad	 redzam,	 ka	 katru	
vai	katru	otro	svētdienu	baznīcā	ir	dievkalpojums,	kurā	
skan	 (	bet	 	ne	visur)	Labā	vēsts	mācītāja	 sprediķī	un	
Svēto	Rakstu	 lasījumā.	Cilvēki	tiek	aicināti	uz	baznīcu	
ar	baznīcas	torņa	zvana	skaņām.	Baznīcā	ir	cilvēki,	kas	
iet	 turp	un	dzied,	 aprunājas	 savā	 starpā	par	 savu	 ik-	
dienu	un	dzīvo	tādā	labā	saskaņā.	Varētu	likties,	ka	pa-
tiesībā	jau	baznīca,	būdama	pasaulē,	aicina,	liecina	un	
sludina	–	misija	notiek!	Ko	gan	vēl	vajag?!
	 Taču,	kāda	 ir	 realitāte?	Droši	vien	mēs	visi	 re-	
dzam,	ka	baznīcu	soli	paliek	arvien	tukšāki,	draudzes	
mazākas,	 kādas	 tiek	pārveidotas	par	 kopienām	vai	 ir	
jāslēdz,	 jo	nav,	kas	 tajās	 ietu.	Baznīcas	ēkas	 ir	dārgas	
uzturēšanā	(lielākoties	energoneefektīvas	un	sarežģī-
tas	 atjaunošanā).	 Ja	 baznīcā	 nav	 stipras	 draudzes,	
arī	 ēku	 nav,	 kam	 uzturēt.	 Cik	 ilgi	 baznīca	 pastāvēs?	
Vispirms	mirst	draudzes,	pēc	tam	arī	ēkas.	Ko	darīt?
	 Nereti	 mēs	 varam	 lasīt	 laikrakstos,	 ka	 kādai		
baznīcai	ir	atjaunots	tornis,	kādai	baznīcai	uzlikts	jauns	
zvans,	 vēl	 kādai	 gailis	 atgriezies	 tornī	utml.	Daudz	 šo	
remantdarbu	tiek	veikts	ar	dažādu	fondu	un	projektu	
palīdzību.	Tas	rada	dzīvas	baznīcas	sajūtu.	Ir	labi	cens-
ties	 saglabāt	 vēstures	 mantojumu.	 Taču	 tam	 visam	
ir	 mazs	 sakars	 ar	misiju	 un	 Kristus	 baznīcas	 būtību.	
Ēku	 atjaunošana	 ir	 vērtīga	 mūsu	 tautas	 kultūrvēs-																
turiskā	 mantojuma	 saglabāšanas	 sastāvdaļa,	 bet	 vai	
tas	ir	draudzes	uzdevums	un	vai	tā	ir	misija?	Reiz	Jēzus	
mācekļi	Viņam	rādīja	tempļa	celtnes	(tā	laika	baznīcu).	
Un	Jēzus	viņiem	sacīja:	““Vai	jūs	visu	to	neredzat?	Pa-
tiesi	Es	 jums	 saku:	 šeit	 akmens	uz	 akmens	nepaliks,	
kas	netiks	nopostīts.”	(Mt.	24,2)	Neskatoties	uz	to,	ka	tā	
ir	tik	nozīmīga	celtne,	Jēzus	saka,	ka	tā	netiks	saglabā-
ta.	Dievs	pieļaus	tās	nopostīšanu.	Kā	tad	tā?
	 Celtņu	 celšana	 nav	 mūsu	 uzdevums.	 Kas	
draudzei	paliks,	ja	tai	nebūs	savas	baznīcas?	Kad	Jēzus	
runā	 par	 sludināšanu,	 Viņš	 kādā	 līdzībā	 saka	 “...	 bet	
tīrums	ir	pasaule	...”	(Mt.	13,38).		Labajai	vēstij	ir	jāskan	
pasaulē,	ne	tikai	baznīcā.	No	baznīcas	tai	ir	jāizskan	ār-
pus	tās	sienām.	Braucot	pa	mūsu	zemi,		ik	uz	soļa	var	
redzēt	kādu	baznīcu.	Bet,	kad	piebrauc	klāt,	 tad	stāvi	
pie	slēgtām	durvīm,	pie	ēkas,	kurā	nav	dzīvības,	kurā	
nav	 ne	 svētdienas	 skolas	 (kāda	 gan	 nākotne	 gaida	
draudzi,	 kurā	 nav	 svētdienas	 skolas?),	 ne	 citu	 kādu	
aktivitāšu.	Vari	tikai	lasīt,	ka	ir	dievkalpojums.	Vai	tā	ir	
misija?	Vai	tā	ir	sludināšana	tīrumā?	Pārāk	bieži	mūsu	
baznīcas	ir	redzamas,	bet	draudzes	-	neredzamas!

	 Kādā	 seminārā	 dzirdēju	 reiz	 tādu	 salīdzinā-
jumu:	 ābeles	 uzdevums	 nav	 dāvāt	 labus	 ābolus,	 bet	
gan	 jaunas	 ābelītes!	 Draudzei	 un	 kristiešiem	 ir	 jānes	
labi	 augļi	 no	 savas	 ticības.	Augļi	 daudz	 ko	 liecina	par	
koku.	 Ir	 labi,	 ja	esam	aktīvi	diakonijā,	 ja	esam	pacietī-
gi,	ja	darām	labu	utt.	Bet	mūsu,	kā	kristiešu,	galvenais	
uzdevums	 ir	 “jaunas	 ābelītes”.	 Mūsu	 uzdevums	 nav	
padarīt	pasauli	labāku.	Tāds	nebija	arī	Jēzus	uzdevums	
un	 mērķis.	 Bībelē	 sacīts	 -	 	 “Jo	 Cilvēka	 dēls	 ir	 nācis	
meklēt	un	glābt	pazudušo”(	Lk.	19,10).	Jēzus	mērķis	ir	
glābt	pazudušo.	Viss	cits	ir	par	maz.		Un	ko	darīt	tiem,	
kas	pieder	Viņam?	To	pašu.	Jēzus	mums	saka:“Kā	Tēvs	
Mani	sūtījis,	tā	Es	jūs	sūtu.”	(Jņ.	20,21)	Mēs	esam	aicinā-
ti	Kristus	sadraudzībā	un	vienlaicīgi	 sūtīti	Viņa	misijā.	
Būt	 par	 kristieti	 nav	 garīgās	 izaugsmes	 virsotne.	 Kad	
tu	esi	par	tādu	kļuvis,	tad	tev	ir	jākļūst	par	dzīvā	ūdens	
avotu,	jo	Jēzus	saka:	“Kas	Man	tic,	kā	rakstos	sacīts,	no	
viņa	miesas	plūdīs	dzīva	ūdens	straumes.”	(Jņ.	7,38.)

	 “Bet	 kāpēc	 un	 kā	 man	 sludināt”,	 ir	 vieni	 no	
visbiežāk	 uzdotajiem	 jautājumiem	 šai	 sakarā.	 Kāpēc	
sludināt?	Es	domāju,	to	atbildēt	ir	viegli.	Ja	deg	nams,	
un	 tur	 ir	mazs	bērns,	 tu	negaidīsi,	 līdz	kāds	 ies	glābt,	
tu	 neteiksi:	 “	 Pagaidīsim,	 lai	 to	 dara	 profesionāļi,”	 vai	
tml.	 Es	 ceru,	 ka	 tu	 iesi	 iekšā	 un	 glābsi	 nedomājot.	
Kuģa	 “Titāniks”	 	 nogrimšana	bija	milzīga	 traģēdija.	 To	
tādu	 padarīja	 daudzās	 kļūdas,-	 nepareiza	 ātruma	 iz-
vēle	 godkāres	 dēļ,	 skatu	 torņa	 vērotāju	 neuzmanība,	
kapteiņa	mēģinājums	izvairīties	no	sadursmes	(aprēķi-
ni	liecina,	ka	kuģim	ieskrienot	tieši	aisbergā,	tas	nebūtu	
guvis	 tik	 lielus	 bojājumus),	 glābšanas	 laivu	 trūkums	
utt.	Taču,	manuprāt,	vislielākā	traģēdija	šajā	katastrofā	
bija	tā,	ka,	kaut	arī	kuģis	grima	tik	lēni,	tomēr	liela	daļa	
glābšanas	laivu	bija	pustukšas.	Bailēs,	ka	tajās	nepietiks	
vietas,	cilvēki,	kas	bija	tajās	tikuši,	steigšus	īrās	prom	no	
grimstošā	kuģa	un	 reizē	arī	no	dzelmē	pazūdošajiem	
cilvēkiem.	 Nebija	 gan	 tā,	 ka	 gluži	 visas	 laivas	 aizīrās
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Mācītā js 
Ģirts  Prāmnieks

	 Gregs	 Lorijs,	 grāmatas	 “Kā	 pastāstīt	 par	 savu	
ticību”	autors,	rakstīja	reiz	par	savu	pirmo	evaņģelizē-
jošo	sarunu,	kā	viņš	skatījies,	ko	uzrunāt	un	kā	nolēmis	
uzrunāt	 kādu	 nepazīstamu	 sievieti,	 lai	 pastāstītu	 par	
savu	ticību	Jēzum.	Viņš	raksta,	ka	uzrunājis	sievieti	un	
cerējis,	 ka	viņa	 sacīs,	 ka	viņu	 tas	neinteresē.	Bet	 sie-	
viete	bija	gatava	runāt.	Viņi	apsēdās	uz	soliņa	un	viņš	
stāstīja.	Lielākoties	gan	esot	lasījis	no	sagatavota	trak-
tātiņa	un	bija	ļoti	nobijies	un	satraucies.	Bet	tad	Gregs	
Lorijs	esot	nonācis	līdz	tai	vietai,	kur	jājautā	cilvēkam,	
vai	viņš	vēlas	savu	dzīvi	uzticēt	Jēzum	un	kopīgi	lūgt.	
Viņš	nezināja,	kā	to	darīt,	bet	tomēr	izteicis	šo	piedāvā-
jumu,	būdams	pārliecināts,	ka	sieviete	atsacīs.	Bet	viņa	
sacīja:”	JĀ!”	Sieviete	bija	uz	 to	gatava,	bet	viņš	nebija	
uz	 to	 gatavs.	 Tomēr	kaut	 kā	 viņš	 atrada	 lapaspusi	 ar	
lūgšanu	un	 viņam	priekšā	 lasot,	 sieviete	 atkārtoja	 šo	
lūgšanu.	Tad	viņus	abus	pārņēma	liels	prieks.	Bet	Gre-
gam	Lorijam	tā	bija	mācība,	kurā	Dievs	atgādināja,	ka	
Viņš	sagatavo	sirdis,	Viņš	atgriež	un	uzrunā	–	mums	ir	
tikai	jābūt	tur	un	jārunā.	Ir	tik	labi	sajust,	ka	Dievs	tevi	
ir	lietojis!	Tādas	pieredzes	mums	katram	mūsu	ticības	
dzīvē	ir	vajadzīgas!
	 Jēkaba	vēstulē	sacīts:	“Mani	brāļi,	ja	kāds	jūsu	
starpā	nomaldījies	no	patiesības	un	kāds	viņu	atgriež,	
ziniet,	ka	tas,	kas	ir	atgriezis	grēcinieku	no	viņa	maldu	
ceļa,	izglābs	tā	dvēseli	no	nāves	un	apklās	grēku	pulku.”	
(Jk.	 5,19-20.)	 Tas	 ļoti	 daudz	 nozīmē	 Dievam,	 tā	 tam	
būtu	jābūt	arī	mūsu	ticības	dzīvē.	Mēs	taču	zinām,	kas	
sagaida	tos,	kas	nav	“glābšanas	laivā”,	vai	ne?!
	 Vai	tomēr	neapzināmies?	Tad	mums	tas	sev	ir	
jāatgādina.	Tur	ir	liela	motivācija	rīkoties.	Jēzus	saka	-	
“pļaujamā	daudz,	bet	pļāvēju	maz!	Tāpēc	lūdziet	pļau-
jas	Kungu,	 lai	Viņš	 izsūta	 strādniekus	Savā	pļāvumā”.	
(Mt.	9,37.)
	 Misijas	nedēļa	nav	 tava	 iespēja.	Misijas	nedēļa	
nav	opcija,	bet	“must”	(angliski	–	obligāta,	nepiecieša-
ma).	Tādēļ	es	lūdzu	arī	par	tevi	šajā	laikā,	 lai	Dievs	arī	
Tevi	sūta	Savā	pļāvumā!
	 	Mēs	esam	aicināti,	lai	tiktu	sūtīti!

prom,	kādas	atgriezās,	bet	tad,	kad	kuģis	bija	nogrimis,	
slīkstošo	palīgā	saucieni	bija	aprimuši	un	iestājies	klu-
sums.	Un	tad	arī	nebija	vairs	daudz	ko	glābt.	Bija	PAR	
VĒLU.
	 Reiz	sēdēju	baznīcā	un	iedomājos,	ka	arī	mūsu	
baznīca	 ir	 tāda	 liela	 “glābšanas	 laiva”.	 No	 Dieva	 sūtī-
ta	 šajā	 pasaulē.	Mēs	 esam	 tajā	 paglābušies	 un	 esam	
drošībā.	 Bet	 kādā	 arhīva	 plānā	bija	 rakstīts,	 ka	mūsu	
baznīca	var	ietilpināt	ap	1400	cilvēku.	Tas	ir	ļoti	daudz!	
”Arī	mūsu	laiva	ir	pustukša”,	es	toreiz	nodomāju.	Mums	
nav	 jābūt	 šajā	 pasaulē,	 bet	 mums	 ir	 jāatgriežas	 pie	
tiem,	kam	vajadzīga	palīdzība.	Es	zinu,	ka	cilvēki	toreiz	
pameta	slīkstošos,	baidoties	par	savu	dzīvību.	Es	zinu	
arī,	ka	atgriezties	viņiem	pie	grimstošā	kuģa	būtu	liels	
risks.	Cik	tālu	iet?

	 Jēzus	gāja	līdz	galam!	Viņš	ne	tikai	riskēja,	bet	
Viņš	skaidri	zināja,	uz	ko	iet.	Jā,	Viņam	bija	mūžīgā	dzī-	
vība,	 Viņš	 zināja,	 ka	 Tēvs	Viņu	modinās	 augšā	 un	 ka	
Viņš	dzīvos	pie	Dieva	mūžībā.	Bet,	vai	tad	tu	nē?!	Vai	arī	
tev	nav	mūžīgās	dzīvības	apsolījums?	Kā	par	Jēzu,	tā	
es	varētu	sacīt	arī	par	tevi!	Vai	tad	tu	to	nevari	teikt	arī	
par	sevi?
	 Un	ar	ko	gan	 tu	 riskē,	 sludinot	un	stāstot	par	
Kristu?	Ka	kāds	pateiks,	ka	tu	neesi	īsti	pie	pilna	prā-
ta,	vai,	ka	tev	vienkārši	pateiks:’”	Atvainojiet,	bet	mani	
tas	 neinteresē.”	 Tici	 man,	 tas	 nav	 diezko	 baisi.	 Man	
šķiet,	 daudz	 baisāk	 ir	 sēdēt	 glābšanas	 laivā	 un	 klusi	
noraudzīties	postā,	vai	pat	vēl	sacīt:	 “Nesatraucieties!	
Ja	jums	tas	kuģis	der,	tad	palieciet	uz	tā.	Gan	jau	neno-	
grims,	viss	ir	kārtībā,	un	ūdens	ir	silts...	”
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viņas	pašaizliedzīgo	kalpošanu.	
	 	 	 	 Vēl	 bija	 iespēja	 kopā	 noskatīties	 kristīgu	 filmu	 (ar	
popkornu	un	coca	colu	:)	).	Filma	bija	tik	aizkustinoša,	
ka	mēs,	visa	pirmā	rinda,	raudājām.	Un	arī	tas	ir	 jauki,	
ka	varam	tā	kopā	raudāt!	Pēc	filmas	dažiem	savstarpē-
jās	pārrunas	nebeidzās	līdz	pat	pieciem	rītā.	Bija	iespēja	
pārrunāt	un	rast	atbildes	uz	tādiem	jautājumiem,	kuri	
bija	nolikti	“tālu	plauktiņā”.
	 	 	 	 	 Mācītāja	 lekcijā	 par	 Bībeli	 tika	 skaidri	 un	 vienno-	
zīmīgi	pasludināts,	ka	Bībele	ir	AUTORITĀTE!
					Svētīgi	bija	pārdomāt	savu	identitāti	tādā	aspektā	kā:
-	Kas	man	ir	Dievs?
-	Kas	es	esmu	Dievam?
-	Kādas	ir	manas	attiecības	ar	Dievu?
							Starp	lekcijām	bija	arī	brīvais	laiks.	Es	to	izmantoju,	
lai	 aprunātos	 ar	 kādu	māsu	Kristū	no	draudzes.	Bieži	
baznīcā	ātri	paskrienam	viens	otram	garām,	nemaz	nav	
laika	uzklausīt	vienam	otru,-	te	bija	tā	brīnišķīgā	iespēja.

	 	 	 Es	 priecājos,	 ka	 pieņēmu	 lēmumu	 vienu	 marta	
nedēļas	 nogali	 (23./24.marts)	 pavadīt	 kopā	 ar	 Dievu	
un	ar	brāļiem,	un	māsām	Kristū.	Tā	bija,	kaut	uz	pāris	
dienām,	neliela	Dieva	bērnu	kopiena,	kā	aprakstīts	Bī-
belē	Apustuļu	darbos	2.	nod.	46.-47.	“46	Viņi	mēdza	ik	
dienas	 vienprātīgi	 sanākt	 Templī,	 pa	mājām	 tie	 lauza	
maizi	un	baudīja	barību	ar	gavilēm	un	vientiesīgu	sirdi,	
47	slavēdami	Dievu.....”.	Es	jutos	izredzēta,	jo	tiku	izrau-
ta	no	pasaulīgās	ikdienas	un	iecelta	vidē,	kurā	Valda	un	
kuru	Vada	Pats	Dievs.	Mēs	lielāko	dzīves	daļu	pavadām	
pasaulīgā	vidē	un	nemaz	nav	tik	viegli	atvēlēt	laiku	Die-
vam	vairākas	dienas	no	vietas.
						Mums,	kā	kristiešiem,	vistiešākais	uzdevums	ir	nest	
Jēzus	gaismu	pasaulē,	mainīt	 šo	 vidi.	 Šāds	SPA	 rada	
iespēju	 “uzpildīt	 savus	 lukturus	 ar	 eļļu”,	 jo	 saņemam	
daudz	atziņu,	stiprinājumu	un	svētību.
						Varētu	jau	iebilst,	ka	šāds	SPA	nemaz	nav	vajadzīgs,	
var	arī	viens	pats	mājās	būt	kopā	ar	Dievu.	Nezinu,	var-
būt	es	maldos,	bet	domāju,	ka	tad	tā	ir	neiziešana	no	
savas	komforta	zonas		vai	varbūt	lepnība.	Esot	vienat-	
nē,	tu	ignorē	draudzes	locekļu	sadraudzību,	mīlestību,	
stiprinājumu.	 Tu	 nepiedzīvo	 kopības	 sajūtu	 –	 Vienā	
miesā,	Vienā	Garā.	Mēs	tik	daudz	varam	saņemt	un	dot	
cits	citam!	Man	šķiet,	ka	šie	SPA	ir	īpaši	arī	ar	to,	ka	mēs	
nekad	iepriekš	nezinām,	ar	kuriem	draudzes	locekļiem	
būsim	 kopā	 šīs	 dienas,	 un	 nereti	 mēs	 varam	 vairāk	
iepazīt	tos	draudzes	locekļus,	kurus	līdz	šim	esam	tikai	
redzējuši	dievkalpojumā.
	 	 	 	 	Man	šie	SPA	 ir	kā	 “Garīgā	šprice”,	kas	atjauno,	arī	
sakārto	un	dod	spēku	dalīties,	svētīt,	kalpot.
					SPA	laikā	mums	bija	arī	brīnišķīgs	uzdevums	–	darbs	
vienatnē	un	 klusumā	ar	Dieva	Vārdu.	 Lūdzām	Dievu,	
lai	Dievs	vada	un	māca	mūs	cauri	šim	tekstam	–	Jēka-	
ba	 vēstules	 1.	 nodaļai.	 Ko	 šis	 teksts	 man	 saka?	 Kas	
man	bija	jaunums?	Ko	darīt?	Kur	gribu	nokļūt?	Tā	bija	
pamatīga	 sevis	 iepazīšana.	 Šie	 uzdevumi	 bija	 tik	 ļoti	
rūpīgi	izstrādāti,	lai	neviena	atziņa	nepaliktu	neiztirzā-
ta	un	nepaietu	garām	manai	sirdij.	Pateicība	mācītājam	
par	šiem	uzdevumiem.	Pēc	uzdevumu	veikšanas	dalī-
jāmies	mazajās	diskusiju	grupiņās.	Bija	prieks,	ka	varē-
jām	savstarpēji	dalīties,	kā	uz	katru	attiecās	šie	panti.	
Pārsteidzošā	 kārtā	 apjautām,	 ka	 lasām	priekšā	 viens	
otram	savas	grēksūdzes.	Tas	bija	brīnišķīgi,	ka	varējām	
to	 līdzdalīt!	Nebija	nekādu	 farizejisku	masku!	Tas	bija	
patiesi	un	dzīvi.	Pateicība	Dievam,	ka	varējām	piedzī-
vot,	ka	Dieva	Vārds	kļūst	dzīvs	tevī	un	maina			sirdi.
				Vēl	es	priecājos,	ka	bija	iespēja	slavēt	Dievu.	Mēs	tā	
aizrāvāmies	ar	slavēšanu,	ka	nemaz	nepamanījām,	ka	
Ditiņa	jau	nedaudz	pagurusi.	Sirsnīgs	paldies	Ditiņai	par

SPA – ne burbuļvanna, ne masāža, ne maskas, bet – svētceļojums Dievam par 
godu - slavēšana, pielūgsme, lūgšanas, Dieva Vārda baudīšana, sadraudzība un prieks.

Esmu	ļoti	pateicīga	mūsu	mācītājam,	kas	radīja	iespē-
ju	draudzes	locekļiem	būt	kopā	–	izbraukumā.	Paldies	
arī	 mācītāja	 sievai	 Anniņai	 par	 sapratni,	 ka	 mācītājs	
nedēļas	 nogali	 varēja	 būt	 kopā	 ar	 mums.	 Vēl	 gribē-
ju	 teikt	 arī	 lielu	 paldies	 mūsu	 Seiliņai,	 kura	 viena	
pati	 uzņēmās	 visu	 organizatorisko	 darbu.	 Pateicos	
arī	 visiem,	 kas	 šajā	 draudzes	 pasākumā	 piedalījās.	
Bijām	 kopā	 ar	 Dievu	 un	 draudzi	 Garā	 un	 patiesībā.	
Tā	 ir	 ekselenta	 iespēja,	 to	 vajag	 izmantot.	 Novē-
lu	 ļauties	 izbaudīt	 mūsu	 draudzes	 SPA.	 	 “Meistar,	
šeit	 mums	 ir	 labi,	 taisīsim	 trīs	 teltis,..”	 Lūk.9:33(a)

Mīlestībā,	
Ilona	Krūmiņa
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LAIKS AKTIVITĀTE

19:00 Atklāšana,	Draudzes	video

19.00-23.40
Pāvila	baznīcas	makets	no	LEGO	(60	000	klucīšu)
Parkā	vides	objekts	-	Tilts

19:10 Spēle	:	Instrumentāls	trio

19.10 Iespēja	uzkāpt	tornī	un	apskatīt	baznīcas
	pulksteņa	mehānismu,	Bībeles	izstāde

20:00 Draudzes	video
20:10 Spēlē:		Pāvila	draudzes	Jauniešu	grupa
21:00 Skečs	-	Pasaules	tirgotāji

21:15 Spēlē:	grupa	“Arma	Dei”

22:00 Draudzes	video
22:10 Spēlē:	Dita	Svarupa

23:00 Spēlē:		Pāvila	draudzes	Jauniešu	grupa

23:40 Noslēgums

Muzeju nakts
18.maijs

Baznīcu nakts
7.jūnijs

LAIKS AKTIVITĀTE

19:00 Atklāšana

19.00-23.40
Pāvila	baznīcas	makets	no	LEGO	(60	000	klucīšu)
Parkā	vides	objekts	-	Tilts

19:10 Spēlē:	Pāvila	draudzes	Jauniešu	grupa

19.10–	22.00 Iespēja	uzkāpt	tornī	un	apskatīt	baznīcas	
pulksteņa	mehānismu,	Bībeles	izstāde

20:00 Draudzes	video
20:10 Spēlē:	Dārta	Roze	Legzdiņa
21:00 Skečs	-	Pasaules	tirgotājs

21:15 Spēlē:	Mateja	draudzes	jauniešu	grupa

22:00 Draudzes	video
22:10 Spēlē:	Dita	Svarupa
23:00 Spēlē:		Pāvila	draudzes	Jauniešu	grupa
23:40 Noslēgums

Misijas nedēļa 19.- 26. maijs
19. maijs 20. - 24. maijs 25. maijs 26. maijs

PĀVILA	FESTIVĀLS
11.00	-	Spēlē:	Dita	Svarupa	un	
ekskursija	pa	baznīcu
12.00-	Spēlē:	Riverfall
un	ekskursija	pa	baznīcu
13.00	-	Spēlē:	Jauniešu	grupa
un	ekskursija	pa	baznīcu
14.00	-	Spēlē:	Dita	Svarupa
un	ekskursija	pa	baznīcu
18.00	-	koncerts	“CitaMūzika“

Paralēlās	aktivitātes:	
*izklaides bērniem
*vides	objekts	-	TILTS 

*baznīcas	makets	no	LEGO

8.00	-	Svētbrīdis
13:00	-	21.00	Atvērta	baznīca
19.00	-	Vakara	pasākums

Paralēlās	aktivitātes:	
*vides	objekts	-	TILTS 

*baznīcas	makets	no	LEGO

10.00	-	Dievkalpojums
10.00	-	Svētdienas	skola 
12.00	-	Sievu	tikšanās
14.00	-	Ērģeļkoncerts
18.00	-	StepUp	
	 dievkalpojums

Paralēlās	aktivitātes:	
*vides	objekts	-	TILTS 

*baznīcas	makets	no	LEGO

10.00	-	Dievkalpojums
10.00	-	Svētdiena	skolas		
	 noslēgums
14.00	-	Ērģeļkoncerts
18.00	-	StepUp	
	 dievkalpojums

Paralēlās	aktivitātes:	
*vides	objekts	-	TILTS 

*baznīcas	makets	no	LEGO
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Alfa kursa nedēļas nogales izbraukums
	 	 	 Katru	 gadu	pavasarī	 un	 rudenī	mūsu	draudzē	
norisi-	nās	Alfa	kurss,	 kura	neatņemama	un	 ļoti	
svarīga	 sastāv-	 daļa	 ir	 nedēļas	 nogales	 izbrau-
kums.	 Arī	 šajā	 pavasarī	 no	 29.	 līdz	 31.martam	
devāmies	uz	 kristīgo	nometņu	 centru	 „Norkalni”	
Ropažos.	Uz	Alfa	kursa	nedēļas	nogali	parasti	do-
das	ne	tikai	kursa	dalībnieki,	bet	arī	komanda,	līdz	
ar	to	kopā	sanākam	prāvs	pulciņš	–	ap	40	cilvēku.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Daļai	komandas	pasākums	patiesībā	sākas	
jau	piekt-	dienas	rītā,	veicot	sagatavošanās	darbus	
–	jāparūpējas,	lai	visiem	būtu	ar	ko	nokļūt	Norkal-	
nos,	 lai	katrs	 tiktu	pie	savas	guļvietas,	un	kur	nu	
bez	 lielās	 iepirkšanās	 gandrīz	 3	 stundu	 garumā.	
Visus	šos	darbiņus	padarot,	esam	gatavi	piektdie-
nas	vakarā	sagaidīt	dalībniekus	Norkalnos.

     Pāvila draudzes nometne notiks	no	21.	-	26.	 jūlijam,	nedaudz	aiz	Ērgļiem	-	Jumurdas	muižā.	
Tā	ir	skaista	vieta	ezera	krastā.	Dzīvosim	trīs	ēkās,	kurās	ir	labiekārtotas	istabiņas.
	 	 	 	 	Nometne,	kā	 jau	 ierasts,	 ir	paredzēta	visiem	draudzes	 locekļiem;	mammām	un	tētiem	ar	ma-
zuļiem,	vecvecākiem,	bērniem,	pieaugušajiem.	Jebkura	vecuma	dalībnieks	draudzes	nometnē		at-
radīs	kaut	ko	piemērotu	tieši	sev.	Bērni	radoši	 izpaudīsies	 interešu	grupu	nodarbībās,	pieaugušie	
varēs	pārrunāt	sev	svarīgas	tēmas	Bībeles	stundās,	māmiņas	vienkārši	varēs	atpūsties	no	ēst	ga-
tavošanas	un	ikdienas	rūpēm,	seniori	varēs	sadraudzēties	savā	starpā	un	iepazīt		jaunos	draudzes	
locekļus.
	 	 	 	 	 Pieteikties	 nometnei	 var	 līdz	 16.	 jūnijam,	 aizpildot	 elektronisko	 pieteikumu,	 kas	 pieejams	
draudzes	mājas	lapā	www.pavilabaznica.lv	sadaļā	“Nometne”,	pēc	pieteikuma	saņemšanas	nosūtī-
sim	uzaicinājumu	ierasties	parakstīt	dalībnieku	 līgumu.	Pieteikties	var	arī	pie	draudzes	 lietvedes	
Seilas.
	 	 	 	 	Nometnes	dalības	maksa	 ir	 115	eur	draudzes	 locekļiem	un	 150	eur	ciemiņiem,	kas	 ietver	nak-	
šņošanu,	 5	 ēdienreizes	 dienā,	 ekskursiju,	 izdales	 un	 nodarbību	materiālus,	 lielu	 devu	mīlestības	
un	vēl	lielāku	sadraudzību.

Bagātību sala Jumurdā
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Tam	 sekoja	 mācītāja	 Ģirta	 lekcijas	 par	 Svēto	 Garu.	
Jāatzīst,	ka	šīs	lekcijas	nekad	nevienu	dalībnieku	nav	
atstājušas	vienaldzīgu.	Tādēļ	mēs,	komanda,	uzskatām,	
ka	nedēļas	nogales	pasākums	ir	vissvarīgākā	Alfa	kur-
sa	sastāvdaļa.	Arī	šajā	nedēļas	nogalē	Svētais	Gars	bija	
klātesošs	un	darbojās.

			 	 	Nedēļas	nogali	sākam	ar	sarunu	vakaru,	kura	laikā	
vēlamies	 vairāk	 savstarpēji	 iepazīties,	 jo,	 lai	 arī	 līdz	
nedēļas	 nogales	 pasākumam	 ir	 aizvadītas	 vairākas	
ceturtdienu	lekcijas,	tomēr	dalībniekiem	ir	bijusi	iespē-
ja	 tuvāk	 iepazīties	 tikai	 savu	 mazo	 diskusiju	 grupiņu	
ietvaros,	 bet	 ne	 ar	 pārējiem	dalībniekiem	un	koman-
du.	Sarunu	laikā	katrs	dalās	ar	savu	līdzšinējo	kristieša	
pieredzi,	ar	savu	ceļu	 līdz	Pāvila	draudzei,	ar	 liecībām,	
kā	Dievs	ir	darbojies	viņa	dzīvē.	Vakars	norisinās	pieklu-	
sinātā	atmosfērā,	starp	sarunām	iestarpinot	arī	slavas	
dziesmas.	Arī	šoreiz	sarunas	ievilkās	līdz	vēlai	naktij.
						Sestdien	un	svētdien	rītu	iesākām	ar	enerģisku	rīta	
rosmi gan	miesai	–	vingrojot,	gan	garam	–	slavējot.

	 	 	 	Svētdien	pēc	lekcijas	dalībnieki	un	mazo	diskusiju	
grupiņu	 vadītāji	 visi	 kopā	 diskutēja	 par	 nedēļas	 no-
gales	lekcijās	dzirdēto,	dalījās	savās	pārdomās,	un	iz-
braukums	noslēdzās	ar	Step	Up	dievkalpojumu.
	 	 	 Lai	 viss	 noritētu	 gludi,	 un	 nedēļas	 nogale	 izdo-
tos,	komandai	 ir	 jāiegulda	milzum	liels	darbs,	bet	tās	
mirdzošās	acis,	ar	kādām	dalībnieki	vienmēr	aizbrauc	
mājās,	ir	vislabākā	alga,	ko	saņemt	par	ieguldīto	darbu.
	 	 	 Liels	 paldies	 katram	 komandas	 dalībniekam	 par	
kalpošanu!

Alfa	kursa	vadītāja
Ance	Mūriņa		

					Nu	jau	par	neatņemamu	Alfa	kursa	nedēļas	nogales	
sastāvdaļu	 ir	 kļuvis	 izbrauciens	 ar	 džipiem	pa	mežu	
sestdienas	pēcpusdienā.	Par	šo	 izbraucienu	vienmēr	
sajūsmā	ir	gan	jauni,	gan	veci.	Par	to	liels	paldies	Ģir-
tam!
				Atgriežoties	no	meža,	vakaru	turpinājām	ar	slavē-	
šanu	 un	 sarunām	 par	 rīta	 lekcijās	 dzirdēto.	 Dienu	
noslēdzam	ar	filmu	„Crazy	stupid	love”,	kurā	bija	gan	
joki,	par	ko	pasmieties,	gan	lietas,	par	ko	padomāt.	Pēc	
filmas	 tie,	 kam	 vēl	 nenāca	miegs,	 izmantoja	 iespēju	
izkarsēties	pirtī.
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Pāvila	draudzes	OPEN	Jauniešu	vakaru	komanda	aicina:

Ieskandināsim 
vasaru kopā!

-	29. jūnijā, sestdienā.
-	plkst.	8:10	pulcēšanās	pie	Origo	pulksteņa.

PROGRAMMĀ:
-	Ķemeru	nacionālais	parks;
-	Baskāju	taka;
-	Pikniks;
-	Peldēšanās.

Vilciena	izmaksas:
1,40-1,90€	vienā	virzienā.
Baskāju	takas	izmaksas:
-	pieaugušajiem	8€;
-	skolēniem	5€.

LĪDZI	ŅEMT:
-	naudu	transportam	un	Baskāju	takas	biļetei;
-	uzkodas	kopējam	piknikam;
-	dzeramo	ūdeni;
-	peldlietas.

Vidējā	kilometrāža	-	40km.
Vairāk	info	rakstot	mums	ziņu!	

Dita	Svarupa	tālr.	+371	20073307.
Pasākums	paredzēts	ikvienam	draudzes	loceklim.

PS.	Ja	Tev	nav	velosipēds,	bet	vēlies	piedalīties,	dod	
ziņu,	iespējams	ir	risinājums!
Kā	arī,	ja	Tev	ir	velosipēds,	bet	netiec	vai	pats	nevēlies	
piedalīties,	 arī	 dod	 ziņu	 un	 dāvā	 iespēju	 piedalīties	
kādam,	kas	dikti	vēlas!	:)

Plānotās jauniešu aktivitātes

Jaunciema darba nometne Uzmini, pa kuru upi!
Līdzīgi	kā	pagājušajā	gadā	arī	šogad	ir	iespēja	piedalīties	
Jaunciema	darba	nometnē,	lai	palīdzētu	Jaunciema	ba-
znīcai	atkal	uzziedēt.	Ja	iepriekšējā	reizē	iznesām	visus	
solus	un	krāsojām	grīdu,	tad	šoreiz	krāsosim	kanceli	un	
pašus	solus.
Nometne	notiks	no	8.-10.jūlijam.	Nakšņosim	teltīs	
baznīcas	pagalmā,	gatavosim	ēst	uz	ugunskura	un	iesim	
peldēt	uz	Ķīšezeru.
Dalības	maksa	20€.,	pieteikties	līdz	5.jūlijam	pie	Ditas	
Svarupas.š
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Vasaru	 noslēgsim	 ar	 jauniešu	 laivu	 braucienu,	 kas	
notiks	13. un 14. augustā.
[Kad	ūdens	upēs	parasti	vissiltākais...	:)]
Pirmajā	dienā	laivosim,	bet	otrajā	dienā	atpūtīsimies	
-	spēlējot	spēles,	gatavojot	ēst	uz	ugunskura	un	pār-
runājot	dažādas	tēmas.
Līdzi	jāņem	telts	un	viss	gulēšanai,	peldlietas.
Dalības	maksa	35€
Pieteikties	līdz	8.augustam,	rakstot	uz	

info@pavilabaznica.lv



				Vispirms	-	Ģimenes	dievkalpojums,	kurā	bērni	mūs	
iepriecina	ar	savām	mīļām		dziesmiņām	un	vēlējumi-
em	 mātēm,	 kurā	 visi	 jūtamies	 kā	 viena	 ģimene,	 un	
vēlāk	esam	brīnišķā	sadraudzībā	draudzes	dārzā,	kur	
notiek	 dažādas	 aktivitātes	 un	 tiek	 svinēta	 šī	 diena	
draudzes	lokā.
	 	 	 Otrais	 lielais	 pasākums	 -	Misijas	 nedēļa	 no	 18.-26.	
maijam,	kurā	katru	vakaru	ir	kāda	uzruna,	patiesa	cil-
vēku	liecība	par	Dievu	un	arī	slavēšana.	Tā	ir	laba	iespē-
ja	katram	kopt	draudzību	garīgi	un	arī	stiprināties	pie	
kafijas	galda.	Lai	Dievs	mūs	visus	svētī	un	iepriecina.
Gal.6:5	“Tad	nu	nepiekusīsim	labu	darīdami,	jo	savā	laikā	
mēs	pļausim,	ja	nepagursim.”
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Emer.  māc ītā ja 
Va ira  Bitēna

Sadraudzība
Sadraudzība mācekļiem savā starpā
					Septiņi	mācekļi	bija	sanākuši	kopā	pie	Tibērijas	jūras.	
Pēc	sarunām	Pēteris	teica:	Jņ.21:3.	“Es	iešu	zvejot,	tie	
saka	viņam:	Mēs	iesim	tev	līdzi!	Tad	tie	aizgāja	un	iekā-
pa	laivā,	bet	tanī	naktī	nekā	nedabūja.”
	 	 	 	 	 Kādas	 skaistas	 attiecības!	Mācekļu	pulciņš	nepa-
meta	Pēteri	vienu.	Viņi	zināja,	cik	grūts		ir	zvejas	darbs.	
Viņi	bija	gatavi	ne	tikai	jūrmalā	aprunāties,	bet	arī	ga-
tavi	 doties	 Pēterim	 līdzi	 nakts	 zvejā.	 Jo	 tumšā	 naktī	
jūrā	 	 jebkas	 var	 gadīties.	Mācekļi	 jau	bija	 piedzīvojuši	
negaidītas	vētras,	kad	viņi	sauca	Jēzus	palīdzību.	Kāds	
drošums,	ja	ap	tevi	ir	draugu	pulciņš!	Mēs	tevi	neatstā-
sim	vienu:	”Mēs	iesim	tev	līdzi!”	Zveja	bija	neveiksmīga,	
tanī	naktī	nekā	nedabūja.
				Cik	labi,	ka	šajās	skumjās	Pēteris	nebija	viens.	Viņam	
blakus	bija	draugu	pulciņš.	Kā	Dievs	saka:	“Dalītas	bē-
das	ir	pusbēdas.”
Sadraudzība ar Jēzu.
					Mācekļi	jau	bija	ar	Jēzu	sastapušies,	kad	Viņš	iestā-
jās	 aiz	 aizslēgtām	durvīm	un	 atklāja,	 ka	 Viņš	 ir	 dzīvs	
un	augšāmcēlies.	Par	to	mācekļi	bija	 izbijušies.	Jēzus	
viņiem	sacīja:	 “Miers	 ar	 jums!	Un	 to	 sacījis,	Viņš	 tiem	
rādīja	savas	rokas	un	sānus.	Tad	mācekļi	kļuva	 līksmi	
savu	Kungu	redzēdami.”
	 	 	 	 	 Tā	 bija	 atjaunota	 draudzība	 pēc	 lieliem	 un	 sma-		
giem	 pārdzīvojumiem.	 Kad	 mācekļi	 savu	 Kungu	 pa-
meta	Ģetzemanes	dārzā.	Bet	nu	Jēzus	stājās	mācekļu	
vidū	mierinādams,	bez	jebkādiem	pārmetumiem.
	 	 	 	 	 Šī	 ir	 trešā	 reize,	 kad	 Jēzus	 ierodas	 jūrmalā,	 lai	
sagaidītu	savus	noskumušos	mācekļus.	Viņš	viņus	tik	
mīļi	uzrunā	Jņ.21:5-6	“Bērni,	vai	jums	ir	kas	ko	ēst?	Tie	
viņam	 atbildēja:	 Nav!	 Viņš	 tiem	 sacīja:	 Izmetiet	 tīklu	
laivas	labajā	pusē,	tad	jūs	dabūsiet!	Tad	tie	izmeta	tīk-
lu	un	vairs	nevarēja	izvilkt	aiz	zivju	daudzuma.”	Jēzus	
draudzība	 nav	 tikai	 darbos.	 Viņš	 lielā	mīlestībā	 gaida	
mācekļus	 krastā.	 Jn.21,9.”Izkāpuši	malā,	 viņi	 tur	 redz	
ugunskuru	no	oglēm	un	uz	tā	zivis	noliktas	un	maizi.”
	 	 	 	 	 Kāda	 mīlestība!	 Skumjos	 mācekļus	 sagaida	 pie	
ugunskura,	kur	viņi	var	sildīties,	baudīt	ceptas	zivis	un	
ēst	maizi.	 Jēzus	 ir	 darījis	 visu,	 lai	 iepriecinātu	 nogu-
rušos	un	izsalkušos	mācekļus.	Bet	vienpusīga	mīlestī-
ba	nav	pilnīga.	Arī	 otrai	 pusei	 ir	 kaut	kas	 jādod	pretī.	
10.p.	Jēzus	saka:	“Atnesiet	no	zivīm,	ko	jūs	esat	dabū-
juši.	 12.p.	Jēzus	viņiem	saka	 “Nāciet	un	 turiet	azaidu!	
13.p.	Tad	Jēzus	nāk,	ņem	maizi	un	dod	to	viņiem,	tāpat	
arī	zivis.””	Tā	ir	pilnīga	un	priecīga	sadraudzība.	
Mācekļi	dod	savu	daļu,	un	Jēzus	dod	pretī	to,	ko	Viņš	
ir	sagatavojis.	Tā	ir	mīlestība	citam	pret	citu.	To	Jēzus	
mums	 māca	 saprast,	 ka	 paklausot	 Viņa	 padomam	
un	 paļaujoties	 uz	 Viņa	 vārdu,	 mēs	 nekad	 nebū-
sim	 zaudētāji.	 Arī	 tad,	 kad	 Viņš	 prasa	 kaut	 ko	 dot.
					Arī	mums,	Pāvila	draudzei,	maijs	ir	tāds	sadraudzī-
bas	mēnesis.
					Vispirms	-	Ģimenes	dievkalpojums,	kurā	bērni	mūs	

Misija un māceklība
	 	 	 	 	 	 Tuvojoties	Misijas	 nedēļai	 Pāvila	 draudzē	mums	
varētu	domas	būt	ap	to,	ko	es	varu	darīt,	lai	kāds	iepazīst	
Dievu	caur	mani?	Kādā	Rakstu	vietā	Jēzus	saka:	“ja	šie	
klusēs,	tad	akmeņi	brēks!”	(sk.	Lk.	19:38-40).	Tas	noti-
ka	brīdī,	kad	Jēzus	iejāj	Jeruzālemē.	Mācekļi	slavē	un	
pielūdz	Savu	Kungu.	Patiesi	mēs	esam	aicināti	 slavēt	
To	Kungu	ik	dienas,	ik	mirkli,	tomēr	ir	īpašas	reizes,	kad	
mēs	 to	 darām,	 liecinot	 pasaulei	 par	 to,	 Kurš	 ir	mūsu	
Kungs.	Un	tāda	reize	 ir	Misijas	nedēļa,	kad	slavēšanas	
dziesmas,	uzrunas,	 liecības	un	aizlūgšanas	 ir	koncen-
trēti	daudz	nedēļas	laikā.	
								Mēs	esam	īpaši	aicināti	Misijas	nedēļā	paši	apme-
klēt	pasākumus	un,	cik	iespējams,	uzaicināt	piedalīties	
kādu	 savu	 draugu	 mums	 līdzi.	 Tieši	 tādā	 veidā	 –	 es	
pats	piedalos	un	ņemu	kādu	sev	līdzi!	Līdzīgi	kā	Raks-
tos	teikts:	“Filips	atrod	Nātānaēlu	un	saka	viņam:	“Mēs	
esam	 To	 atraduši,	 par	 ko	Mozus	 bauslībā	 un	 pravieši	
rakstījuši,	Jēzu	no	Nacaretes,	Jāzepa	dēlu.”	Nātānaēls	
viņam	 sacīja:	 “Vai	 no	 Nacaretes	 var	 nākt	 kas	 labs?”	
Filips	 viņam	atbild:	 “Nāc	 un	 redzi!””(Jņ.	 1:45-46).	Mēs	
aicinām	cilvēkus	nākt	mums	 līdzi	un	redzēt,	ko	Dievs	
var	un	grib	darīt	ar	mūsu	draugu.	
	 	 	 	 	 	 	 	Svarīgs	šajā	aicinājumā	 ir	 fakts,	ka	mums	 ir	 la-
bas	attiecības	ar	šo	cilvēku.	Lai	viņš	nāktu	mums	līdzi,	
viņam	 ir	 jāuzticas	mums,	 ka	 tas,	 uz	 ko	mēs	 aicinām,	
būs	kaut	kas	labs!	Mums	arī	jābūt	jūtīgiem	saprast	vai	
priekš	šī	konkrētā	cilvēka	Misijas	nedēļa	 ir	 īstajā	 laikā	
viņagarīgajā	izaugsmē.	Mums	jāapzinās	laiks,	kurā	dzī-	
vojam.	 Ja	 kādreiz,	 sākot	 no	 viduslaikiem	 un,	 iespē-
jams,vēl	20.	gadsimtā	strādāja	princips:		atved	cilvēku
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uz	Baznīcu	–	viņš	noticēs	–	iegūs	pieredzi	–	izveidos	at-
tiecības	ar	cilvēkiem.	
Tad	21.	gs.	šis	princips	strādā	tieši	pretēji:	
izveido	attiecības	–	 ļauj	 iegūt	pieredzi	ar	Dievu	–	viņš	
noticēs	–	kļūs	par	daļu	no	Baznīcas.	
							Šis,	protams,	nav	nekāds	pavisam	universāls	prin-
cips,	 kas	 darbojas	 vienmēr	 un	 visos	 laikos.	 Tomēr	 tā	
ir	tāda	vadlīnija,	kuru	varam	censties	ievērot.	Jo	kāda	
cilvēka	pievešana	Kristum,	Debesu	Valstībai,	Kristībai,		
visbiežāk	ir	process	vairāku	gadu	garumā.	Varbūt	tavs	
draugs	ir	garīgi	jau	tik	tādu	nobriedis,	ka	var	uzklausīt	
liecības,	uzrunas	un	caur	to	iepazīs	Kristu	personīgi.	Tad	
aicini	viņu	uz	Misijas	nedēļu!	Tu	jautāsi	–	kā	lai	es	zinu,	
vai	 mans	 draugs	 tam	 ir	 gatavs?	 Lūdz	 Dievu!	 Svētais	
Gars	 	 vadīs!	 Kādreiz	 Dieva	 Gars	 var	 apstādināt	 kādu	
procesu,	 sarunu,	 vai	 tieši	 otrādāk	–	pavērt	negaidītas	
durvis	kādai	sarunai!	(sk.	Ap.d.	8:26-39)
							Man	nesen	bija	gadījums	tāds	…	e-pastā	atnāk	kāda	
info	par	kādu	kristīgu	pasākumu.	E-pastā	man	nāk	ļoti	
daudz	dažādas	info	par	kristīgiem	pasākumiem	un	ne	
vienmēr	 visu	 varu	 kādam	 nodot	 to	 tālāk.	 Šajā	 reizē			
Dievs	 kaut	 kā	 pamudināja,	 ka	 šī	 info	 var	 kādam	 būt	
noderīga.	Es	 lūdzu	Dievu	un	Dievs	man	uzrādīja	kādu	
cilvēku.	Es	viņam	aizsūtīju	šo	info.	Šis	cilvēks	tieši	tajā	
brīdī	bija	kādās	grūtībās	un	meklēja	risinājumu.	Pasā-
kums,	kuru	es	viņam	aizsūtīju	var	nest	risinājumu	viņa	
grūtībām.	Nezinu	vai	viņš	apmeklēja	šo	pasākumu,	bet	
es	savu	uzdevumu	biju	izdarījis.		

									Aicinu	tevi,	tuvojoties	Misijas	nedēļai,	lūgt	Dievu	un	
prasīt	Viņam	–	kuri	būtu	tie	cilvēki,	kuriem	iedot	info,	
bukletu	par	Misijas	nedēļu	un	aicināt	uzpasākumiem.	
Varbūt	par	kādiem	cilvēkiem	Dievs	aicinās	vairāk	lūgt	
un	apciemot,	izdarīt	kādu	citu	mīlestības	darbu.	Misijas	
nedēļa	nav	tikai	skatuve	un	pasākumi	pie	Pāvila	baz-	
nīcas.	Misijas	nedēļas	mērķis	ir	lūgšanā	pacelt	acis	uz	
debesīm	un	nonest	Debesis	kādam,	kuram	tās	tik	ļoti	
ir	 vajadzīgas.	Kādam,	kurš	dzīvo	nepazīstot	Dievu	un	
Viņa	mīlestību.	Pa	ceļam	nereti	Dievs	mūs	pašus	kārtī-
gi	samīļo!	
	 Misijas	nedēļas	aicinājums	ir,	cik	iespējams,	no-
likt	malā	 ikdienas	rūpes,	darbus,	pasaulīgu	skriešanu	
un	padomāt	par	cilvēkiem	mums	apkārt.	Ieraudzīt	cil-
vēku	ciešanas,	vajadzības	un	ar	Dieva	palīgu	dot	viņiem	
cerību	un	ticību,	kas	nāk	no	Tā	Kunga	un	Rakstos	raks-	
tīta.	Veltīt	savu	laiku	un	naudu	kādam,	kuram	tas	būtu	
vairāk	 nepieciešams	 nekā	 man.	 (sk.	 Lūk.	 10:30-37)	
Varbūt	 vari	 atbalstīt	 ar	 savu	 kalpošanu,	 lūgšanu	 vai	
līdzekļiem	Misijas	nedēļas	aktivitātes.	Lūdz	Kungu	un	
Viņš	tev	atklās,	kas	tev	darāms!	Tad	ej	un	dari!	

Māmiņu stāstiņi
Saruna	starp	brāļiem...
Samuels	(7g.):	“Paņemt	to,	draugs!”
Marks	(5g.):	“Es	īstenībā	neesmu	tavs	draugs.	Dzirdēji,	
draugs?”

***
Ilzes	mazdēls	Miķelis:
Tēvs	pēc	Miķeļa	pieprasījuma	nopērk	skaisti	sarkanu	
saldo	želeju.	Mājās,	to	atvēris,	Miķelis	neizskatās	diez	ko	
apmierināts.	Jautāju,	vai	ir	garšīgs?
Miķelis	atbild:	“Pārāk	garšīgs!”	-	un	aizstumj	trauku	labi	
tālu	no	sevis.

***
Samuels	(7g.):	“Man	skolotāja	stāstīja,	ka	Līgo	naktī	zied	
kautkāda	puķe,	kas	jāiet	meklēt.”

***
Samuela	(6g.)	izteikums:
“Nu	Mark!	Tu	to	tā	nodziedāji,	ka	koks	pat	noģība!”

***
Braucam	mašīnā.	Pauliņa	(5g)	stūrē	stūri	un	saka:”	Kad	
būšu	liela,	man	būs	mašīna.	Es	braukšu	uz	skolu,	aiz-
vedīšu	lielo	brāli	uz	skolu.	Un	mazo	brāli	uz	bērnudārzu.

***
Samuela	(5g.)	atziņa:	“Es	mirt	jau	māku,	bet	peldēt	vēl	
ne.”	(Domāts	nirt)

***
Marks:	„Mammu,	uzmini,	kas	tas	ir	-	mazāks	kā	ezītis,	
dzīvo	kūtī,	ēd	gaļu...
Nezini?	-		Maziņš	gaļēdājdinozaurs!!!”

Ēdam	vakariņās	paštaisītus	hamburgerus...
Samuels	(7g.):	“Tas	sīpols	ir	ļoti	ass!”
Mamma:	“Jā,	bet	veselīgs.”
Samuels:	“Nu	tik	veselīgs,	ka	nevar	ieēst!”

***
Saku	Krišjānītim	(5g.),	lai	ģērbj	kurpes,	jo	dosimies	
uz	baznīcu,	uz	vakara	dievkalpojumu.	Krišjānis	jautā,	
uz	kuru	baznīcu	mēs	dosimies?	Atbildu,	ka	uz	Pāvila	
baznīcu.
Krišjānis:	“Uz	to	Pāvila	baznīcu	ar	tiem	brūnajiem	
enģelīšiem?”
Es	pie	sevis	izbrīnīta	nodomāju:	Pāvila	baznīcā	brūni	
eņģelīši??	Mēģinu	viņam	kaut	kā	savādāk	paskaidrot,	
uz	kuru	baznīcu.	Par	cik	uz	baznīcu	dodamies	kājām,	
saruna	risinās	visu	ceļu,	Krišjānis	uzstājīgi	un	dusmīgi	
apgalvo,	ka	tā	ir	tā	ar	tiem	brūnajiem	eņģelīšiem,	lai	
būtu	miers,	es	piekrītu	un	saku,	ka	viņš	man	parādīs,	
kur	tie	brūnie	eņģelīši	ir.	Kad	pieejam	pie	baznīcas,	
Krišjānis	pieskrien	pie	sienas	un	rāda:	“Nu	re,	es	teicu	
ar	brūnajiem	eņģelīšiem!”	Izrādās,	domāti	ir	ķieģelīši...

***
Samuels	(6g.):	“Zini,	kā	var	paņemt	5	dakšas	nesaskai-
tot?	-	Paņem	trīs	un	pēc	tam	divas.”		Tà	lūk!

***
Samuels	iztīra	zobus	ar	jauno	zobu	birsti	un	saka:	„Šī	ir	
laba	birstīte,	viņai	tāds	maigs	pieskāriens...“

***
Marks	(5g.):	“Samuel,	man	smiekli	no	galvas	iznāca...”
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Mamma	tētim:	“Tu	atceries	kaut	ko	smieklīgu,	ko	bērni	
teikuši?”
Tētis:”Ar	tādu	dusmīgu	mammu	jau	bērni	neko	
smieklīgu	nesaka.”		(Katrīna	4	bērnu	māmiņa)

***
Samuels	(7g.)		jautā	mammai,	kā	var	dzirdēt	Dievu?
Mamma	saka,	ka	viens	veids,	kā	dzirdēt	Dievu,	ir	
ieklausīties	savā	sirsniņā.
Samuels:	“Bet	es	taču	nevaru	tik	zemu	pieliekties!!!”
Marks	(5g.)	no	rīta	pie	brokastīm:	“	Mammu,	zini	ko...?	
Es	naktī	pamodos	un	palūdzu	Dievam,	lai	Viņš	man	dod	
labu	tanti,	ar	ko	precēties.”
Nu	 laikam	 saprot,	 ka	 mazas	 meitenes	 neprecas,	 bet	
lielās	viņam	savukārt	liekas	tantes.

***
„Re,	kaķis	mēlējas!”	(domāts	mazgājas).		Dārta	5.g.

***
Lieku	Heidi	(3g.)	gulēt	pusdienslaiku	un	saku,	lai	taisa	
actiņas	ciet,	atnāks	miedziņš,	atnesīs	saldus	sapnīšus...
„Viņš	jau	bija	atnācis,	bet	es	viņu	izķeksēju	ārā!“	
–	atskan	Heidi	balss.

***
Marks	saka:	Mammu,	Tev	un	man	uz	rokas	ir	mazas	
spalviņas,	a	tētim	ir	lielas	spalvas	kā	mežs!”

***
Braucam	uz	Salaspils	Botānisko	dārzu.	Es	stāstu	Kriš-
jānim,	ka	tur	būs	daudz	dažādi	augi.	Krišjānis	dusmīgi	
protestē:	„Nē,	botāniskais	dārzs	-	tad	tur	ir	botas,	bet	
ja	Tu	saki	,	ka	tur	ir	augi,	tad	tas	ir	Augāniskais	dārzs!
(Marija)

***
Ģirts:	“Samuel,	apēd	zupiņu!	-	par	Defendera	buferi,	
par	pagrieziena	rādītāju,	par	rezerves	riteni...”

***
“Man	nokita	kājas,	man	nokita	kājas...”	–	Noels	(2g.)	
sauc.	Tas	nozīmē,	ka	kautkas	viņam	uzkritis	uz	kājas.

***
Sākoties	pirmajām	siltajām	dienām,	ģimene	devāmies	
izbraukumā	ar	riteņiem	gar	jūras	krastu.	Krišjānītim	
neiztrūkstoši	līdzi	iemīļotā	māsas	dāvinātā	mīkstā	
mantiņa	-	zaķītis,	ko	viņš	piesprādzējis	uz	sava	riteņa	
bagāžnieka.	Jau	esam	kādu	laiciņu	braukuši	un	pa	
gabaliņu	viens	no	otra.	Pēkšņi	atskan	ļoti	satraukts	
Krišjāņa	sauciens:	“Stop!	Visi	apstājieties,	stop!!!”	
Mēs	apstājāmies,	nolecam	no	riteņiem	un	satraukti	
lūkojamies,	kas	atgadījies	Krišjānim.	Viņš	nokāpj	no	
riteņa,	noņem	savu	zaķīti	no	bagāžnieka	un	noliec	to	
ar	galviņu	uz	leju...	pēc	brīža	vienā	mierā	paziņo:	“Viss	
kārtībā,	varam	braukt	tālāk,	vienkārši	zaķītim	palika	
slikti,	viņš	pavēma.	Tagad	ir	labi,	varam	doties	tālāk!”

***
“Mark!	Tev	jāiedzer	zāles.”	“Nu	mamm!	Ja	cilvēks	
negrib,	tad	negrib...”

***
Kabatlakatiņš-labakaktiņš,
fotoaparāts-fotofārējamais,
zaļa	kupla	eglīte-zaļa	klupa	eglīte.	(Ilzes	bērni)

***
Samuels	(7g.):	“Man	liekas,	ka	visiem	veciem	cilvēkiem	
jādzīvo	laukos,	jo	tā	ir	tāda	mierīga,	klusa	veciem	
cilvēkiem	piemērota	vieta.”

Mans	mīļākais	Marka	Prāmnieka	(5g)	pērnā	rudens	iz-
teiciens	bija	veltīts	tieši	man,	kad	vēlējos	bērniem	teikt,	
lai	pārgājienā	neatpaliek	no	pieaugušajiem	–	
“Sieva,	ej	pie	sava	vīra!”	–	viņš	atteica.	
Man	bija	daudz	par	ko	pārdomāt	pēc	tam	par	savām	at-
tiecībām	ar	savu	vīru,	iespējams,	kā	rezultātā	nonācām	
laulāto	kursā.

***
Pirms	ļoooti	daudziem	gadiem	bērnudārzā	tēvi	pie-
dalījās	talkā,	palīdzot	salabot		bojātās	lietas	dārziņa	
rotaļlaukumā.	Mazie	puisīši	centās	atdarināt	savus	
tēvus,tāpēc	3-gadīgais	Artis	paņēma	āmuru	un	jau	
kādu	brīdi	nesekmīgi	centās	iedzīt	naglu	smilškastes	
koka	malā.	Grūti	to	izdarīt,	ja	ar	vienu	roku	jātur	nagla,	
bet	ar	otru	kārtīgi	jāuzsit	pa	to.
“Es	paturēšu.	Dod!”	iesaucās	atsaucīgais	5-gadīgais	
brālis	Ģirts.	Viņš	nu	turēja	naglu,	bet	Artis	abās	rokās	
stingri	saņēma	āmuru	un	sparīgi	blieza...
brālim	pa	pirkstiem,	protams.
(Inese)

***
Samuels	(8g.)	skatās	video,	kur	traktors	miglo	lauku	
un	saka:	„Mammu,	traktors	piemēsloja	visu	lauku!“

***
Salmums	(saldējums)	(Jānis)

***
Samuels	(7.g.):	“Es	jums	uztaisīšu	kakao,	jo	jūs	esat	
kafejnīcas	pacienti.”

***
Marks	(4g.)	uzskricelē	kaut	ko	uz	papīra	un	paskaidro:	
“Tas	ir	burts...	Tikai	bišķi	citādāks.”

***
Heidi	(6g.):	“Es	gribu	kļūt	par	zirgu	jātnieci.”
Samuels	(5g.):	“Es	-	par	dabas	pētnieku.”
Marks	(3g.):	“Bet	es	par	dinozauru...”

***
Samuels	(6g.)	ieslēdz	mašīnā	daudzkārt	dzirdētu	
dziesmu.	Marks	(4g.)	klausās,	klausās,	tad	zem	deguna	
nomurmina:	“Man	tā	dziesma	ir	apnikusi	no	zemes	
kodola	līdz	debesīm.”

***
Ralfa	(3g.)	izteicieni
	 Esmu	pieguris	(noguris).	
	 Mamma	Pētersone,	ūdeni	gribu!	
	 Spēlēšu	akadioniju	(akordeonu).	
	 Jomonēze	(majonēze).	
	 Ome	Zina	ir	vismīļākā	uz	zemes	un	debesīs.	
	 Tēti,	es	esmu	tavs	mīļais	draudziņš.	
	 Kad	es	izaugšu	liels,	es	būšu	tētis,	man	būs	
ūsas,	es	braukšu	ar	mašīnu	un	nerunāšu	(domāts,	ka	
nerunās,	kad	vadīs	auto).	
	 Es	cirvēju	(cērtu	ar	cirvi).	

***
Heidi	(3g.)	brauc	mašīnā,	skatās	pa	logu	un	saka:	„Re	
kur	divas	vārnas	–	viena	liela,	otra	tālu.“

***
Samuels	lūdz	vakarā...
“Dievs	dod	lūdzu,	lai	man	ir	laba	sieva	un	Markam	
laba	sieva,	un	Noelam	laba	sieva,	un	Heidi	laba	sieva...”	
Marks	čukst	priekšā:	“Heidi	lai	laba	vīrs...”

***
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Tālr.	26117190
Ērģeļkoncertu vad.: Jeļena Privalova- Epšteina
Tālr.	22092900

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Ģirts	 Prāmnieks,	 Ilona	 Krūmiņa,	
Ance	 Mūriņa,	 Vaira	 Bitēna,	 Anna	
Prāmniece,	Dita	Svarupa,	Raimonds	
Mežiņš,	Seila	Rubīna,	
Korektore	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	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

Baznīcu
Nakts

7. jūnijā

Vīru 
izbraukums 
14.-16. jūnijs

Ērģeļkoncerti
ceturtdienās 

plkst. 19.00
Svētdienās
plkst. 14.00

CIta Mūzika
sestdienās 
plkst. 18.00

draudzes
nometne 

21.-26.jūlijs

Sievu tikšanās
Mēneša 

3. svētdienā
Plkst.12.00

Misijas 
nedēļa

18.-26. maijs

svētdienas
skolas

Noslēgums
26.maijā

G R Ā M A T A , 
K O  V Ē R T S  I Z L A S Ī T

Šī	grāmata	nav	 romāns	vai	 stāsts.	Šī	
ir	grāmata,	kas	“runās”	ar	tevi	par	pa-
saules	 būtiskajām	 tēmām	 un	 liela-
jiem	jautājumiem.	Kas	 ir	Dievs?	Kāds	
ir	Dievs?	Kas	ir	velns?	Kas	ir	patiesība?	
Kādēļ	 ir	 ļaunums?	 Kāpēc	 notiek	 ne-
laimes?	 Kas	 ir	 cilvēks?	 Kas	 ir	 grēks?	
Kas	 ir	 labs,	 un	 kas	 ir	 slikts?	 Daudz	
būtisku	 jautājumu,	 par	 ko	 teologi	

raksta	biezas	un	 sarežģītas	grāmatas.	Bo	Gīrc	 ir	bijis	
Zviedru	luterāņu	baznīcas	bīskaps	ar	brīnišķu	dāvanu	
-	 sarežģītas	 lietas	 izskaidrot	 vienkārša	 veidā	 un	 va-
lodā.	Pateicoties	šai	viņa	dāvanai,	viņa	grāmatas	ir	ļoti	
viegli	 lasāmas	 un	 saprotamas.	 Pagājušajā	 draudzes	
izdevumā	ieteicu	lasīt	Bo	Gīrca	grāmatu	“Dieva	āmurs”,	
kas	ir	romānu	grāmata.	Savukārt	šo	grāmatu	droši	var	
likt	plauktā	ar	uzrakstu	“dogmātika”.	Lasot	šo	grāmatu,	
gūsi	 daudzas	 atbildes,	 sakārtosi	 jau	 tevī	 esošo	 in-
formāciju	“pa	plauktiņiem”,un	iegūsi	kādus	labus	jau-
nus	jautājumus,	kas	tevi	vedīs	atkal	tālāk.	Lai	labi	lasās!

Heidi:	“Mammu,	es	šodien	aizmirsu	uz	skolu	paņemt	
latviešu	valodu,	bet	man	piezīmi	neierakstīja,	jo	es	
dienasgrāmatu	arī	aizmirsu.”

***
Marks	(5g.):	“Es	vispār	neprecēšos.”
Samuels	(7.g.):	“Bet	Mark,	Dievs	taču	mūs	radīja,	lai	
mēs	vairotos!”	
Marks:	“Kāpēc?”	Samuels:	“Nu	to	es	nezinu...”

***
“Mark,	kā	saka	aitas?”	-”viens,	divi,	trīs,...”

***
Marks:	“Mammu,	tualetē	kautkas	činkstēja.	Tas	nebiju	
es,	tāpēc	domāju,	ka	ods.”

***
Heidi:	“Es	nevaru	sagaidīt,	kad	sāksies	brīvlaiks...”
Mamma:	“Kā?	Tikko	tak	sākās	skola!?!”
Heidi:	“Nē!	-	Jau	vesela	nedēļa	pagājusi!!!”	

***
Samuels	(6g.)	paskatās	uz	kuskusu	šķīvī	un	saka:	
“Hm...	izskatās	kā	sabiruši	sānkauli...”

***
Smērēju	pastētes	maizi	un	taisos	ēst.	Samuels	(4g.)	
izmisis	paziņo:	„Tu	nedrīksti	ēst	pastēti	–	tas	taču	ir	
tēta	ēdiens!!!“	(Pas–tete)

***


