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Caurspīdīgais iepakojums!
	 Reiz	 kāds	 saņēma	 dāvanu,	 lielu	 lielu	 kasti!	 Visi	
apkārt	 stāvošie	 viesi	 skatījaš	 ar	 lielu	 sajūsmu,	kad	 jubi-
lārs	sāka	saiņot	vaļā	savu	dāvanu.	Taču	kastē	atradās	cita	
mazāka	kaste.	Lieki	sacīt,	ka	jubilārs	bija	samulsis.	Tajā	vēl	
viena.	Kaut	kad	parādījās	vīstoklis,	skaisti	iesaiņots	dāvanu	
iepakojumā	ar	lenti.	Jubilārs,	cerību	pilns,	sāka	plēst	vaļā	
skaisti	noformēto	iepakojumu,	bet	tajā	atrada	vēl	vienu,	
tajā	vēl	vienu...	Un	tā	viņš	pakoja,	pakoja,	pakoja,	līdz	palika	
tikai	sērkociņu	kastītes	 izmēra	paciņa.	Viņš	atsaiņoja	arī	
to	un	patiešām	–	tur	bija	paciņa	ar	sērkociņiem.	Viesi	bija	
priecīgi	un	smējās,	bija	tik	jautri	visiem.	Arī	jubilārs	samul-	
sis	 izspieda	smaidu	uz	 lūpām	un	smējās	 līdzi,	cenšoties	
neskatīties	viesiem	acīs,	lai	neviens	neredzētu	viņa	sāpes	
un	vilšanos.	

	 Kāds	sacīs,	ka	tas	jau	tikai	joks.	Es	zinu,	bet	es	ne-
gribētu	būt	dāvanas	saņēmēja	vietā.	Es	ticu,	ka,	ja	iepako-
jums	būtu	bijis	caurspīdīgs,	jubilārs	pasmietos	un	nemaz	
nesaiņotu	to	vaļā.	Un	es	ticu,	ka	arī	tu	to	nedarītu.	Redzi,	
ja	 visu	 lielo	 iepakojumu	atsaiņošanas	 rezultātā	 tu	 izpa-
kotu	skaistu	dimantu,	tad	jau	viss	būtu	labi	arī	ar	to	lielo	
pakošanu.	Bet	kā	ir,	ja	lielā	iepakojumā	tev	dāvina	neko?!	
Iepakojums	var	būt	krāšņs	un	bagātīgs,	bet	arī	dāvanai	ir	
jābūt	atbilstošai.	Es	 ticu,	ka	 ikviens	no	mums	sacītu,	ka	
labāk	 ir	 saņemt	vērtīgu	dāvanu	sliktā	 iepakojumā	nekā	
skaisti	iesaiņotu	štruntu.	Droši	vien	katrs	esam	saņēmuši	
dāvanas,	kuru	iesaiņojums	ir	dārgāks	par	saturu.
	 	 Bet	kā	saiņo	Dievs?	
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Bet kā saiņo Dievs?
 Bet	 kā	 saiņo	 Dievs?	 Dievs	 ir	 nepārspējams,	
vispirms	 dodot	 mums	 dārgāko,	 kas	 viņam	 ir,	 –	 savu	
Dēlu.	Es	zinu,	ka	reizēm	mēs	tā	vieglu	sirdi	domājam,	ka	
Dievs	taču	zināja,	ka	modinās	Kristu	no	mirušajiem	un	
ka	Viņš	būs	mūžībā.	Es	arī	to	zinu.	Bet	es	negribētu	sūtīt	
savu	 dēlu	 kaut	 kur,	 kad	man	 būs	 jānoskatās,	 kā	 viņš	
cīnās,	cieš	un	iet	cauri	nāvei	un	uz	kādu	laiku	man	viņš	
ir	pat	jāpamet.	Kurš	no	vecākiem	ko	tādu	spētu?	Dievs	
dod	visdārgāko	dāvanu,	ko	viņš	mums	var	dot.	Kā	Dievs	
iesaiņo	šo	tik	dārgo	dāvanu?	Vai	Kristum	vispār	ir	“iesai-	
ņojums”?	Nav	un	reizē	ir.	Mēs	visi	zinām	Ziemassvētku	
notikumu	gaitu,	Kristus	dzimst	kūtī,	gulta	ir	silīte.	Tas	ir	
pirmais,	ko	varam	attiecināt	uz	“iesaiņojumu”,	vispieti-	
cīgākais	iesaiņojums	visvērtīgākajai	dāvanai.	Atceros,	kā	
bērnībā	konfektes	bija	saiņotas	avīžu	papīra	tūtās.	Tās	
arvien	 bija	 brīnišķīgi	 gardas.	 Es	 reizēm	 domāju,	 ka,	 ja	
Jēzus	būtu	piedzimis	ķēniņa	pilī,	 viņš	būtu	 “iesaiņots”	
purpurā,	baldahīnos,	smalkos	audumos	un	aiz	slēgtām	
durvīm	 gara	 pils	 gaiteņa	 galā,	 aiz	 durvīm	 ar	 sargiem	
priekšā,	pils	sargmūri	apkārt	un	paceļamu	tiltu	pār	pils	
aizsargkanālu.	Kristus ir pieejams.	Dievs	nevēlējās	 tā	
“iesaiņot	 	 	Kristu”,	 	bet	 	gan	 	 lika	 	piedzimt	 	vietā,	 	kur		
ikviens	var	būt	klāt,	kur	ikviens	redz	un	kur	vienīgie	sargi	
ir	Jāzeps	un	Marija.	Un	durvis?	Varbūt	to	nemaz	nebija.	
Būt	pieejamam,	tas	ir	kaut	kas	tik	ļoti	nozīmīgs!	Kristus	
„iesaiņojums”	vēstī,	ka	Jēzus	ir	mums	visiem,	ir	atvērts	
un	pieejams.	Un	 tāds	Viņš	arī	 bija,	 ikviens	Viņa	dzīves	
laikā	varēja	 	Viņu	uzrunāt	un	saņemt	atbildi.	 	 	 Ikviens	
varēja	 lūgt	 un	 saņemt	 Viņa	 palīdzību.	 Ikviens	 varēja	
pastiept	pret	Viņu	savu	roku	un	saņemt	dziedināšanu.	
	 Un	 bija	 tik	 pieejams,	 ka	 Viņu	 varēja	 vienkārši	
ņemt	un	piesist	krustā.	
	 Kādreiz	svētkos	mēs	šaujam	salūtus,	lai	priecā-
tos	 un	 citiem	 liecinātu	 par	 mūsus	 svētkiem.	 Valdība	
nereti	izšauj	gaisā	daudz	daudz	naudas.	Skatītāji	skatās	
un	vērtē,	cik	 liels,	cik	krāšņs	bijis	salūts,	cik	augstu	uz	
lidoja	 raķetes.	 Bet	 Dievs	 aizdedz	 zvaigzni	 debesīs	 –

augstāk	 kā	 jebkura	 raķete	 spēj	 un	 jebkad	 spēs	 uzli-
dot.	 Aizdegt	 zvaigzni	 nozīmē	 	 ienest	 gaismu.	 	Kristus 
ir gaisma.	Apustulis	Jānis	vēlāk	rakstīs	par	Jēzu	“Viņā	
bija	dzīvība,	un	dzīvība	bija	cilvēku	gaisma.	Gaisma	spīd	
tumsībā	…”	(Jņ.	1:4–5).	Jēzus	ne	tikai	ienes	gaismu,	Viņš	
pats	ir	mūsu	gaisma.	Tikai	Jēzus	izgaismo	mūsu	dzīves	
tā,	ka	ieraugām	tās	gaismā.	Tikai	Jēzus	ļauj	mums	atzīt	
grēku,	 jo	viņš	to	no	mums	arī	paņem	un	samaksā	par	
to	 ar	 savu	 dzīvību.	 Bez	 Jēzus	mēs	 esam	 tumsā.	 Mēs	
esam	neziņā,	esam	kā	cilvēki,	kas	dzīvo	zem	bauslības	
lāsta.	Vai	bauslība	ir	slikta?	Nē	un	jā	vienlaikus.	Bauslī-
ba	nav	slikta,	jo	tā	māca	mums,	kas	ir	labs	un	kas	nav.	
Slikta,	jo	tā	mūs	apsūdz	un	liek	zem	lāsta,	no	kurienes	
neviens	nespēj	izkļūt,	jo	visi	ir	grēcīgi.	Pāvils	vēlāk	raks-
tīs	par	Kristu	 “Jo	bauslības	gals	 ir	Kristus;	Viņā	 iegūst	
taisnību	 ikviens,	 kas	 tic.”	 (Rom	 10:4)	 Bauslības	 gals	 ir	
Kristus.	Bauslība	kā	svece	gaismo	tavu	dzīvi,	bet	Kris-
tus	 ienes	pilnīgu	gaismu.	Kam	 ir	Kristus,	 tam	bauslība	
kļūst	 lieka.	 “Bet	 pirms	 nāca	 ticība,	 mēs	 bijām	 turē-
ti	 ieslēgti	 bauslības	 važās,	 līdz	 parādītos	 ticība,	 kurai	
bija	 jānāk.	 Tā	 tad	 bauslība	 līdz	 Kristum	 ir	 bijusi	mūsu	
audzinātāja,	lai	mēs	ticībā	kļūtu	taisnoti.	Bet	kad	ticība	
ir	 nākusi,	 tad	 audzinātājai	 nav	 vairs	 varas	 pār	mums.	
Jūs	 jau	visi	 ticēdami	uz	Jēzu	Kristu	esat	Dieva	bērni.”	
(Gal.	3:23–26)	Kam	ir	dienas	gaisma,	tam	sveci	nevajag!	
	 Ja	 Jēzus	 būtu	 dzimis	 pilī,	 pie	 viņa	 nāktu	
raudzībās	un	nestu	dāvanas	kādi	ministri,	kādi	politiķi,	
augsti	 valsts	pārstāvji.	Bet	pie	Jēzus	 silītē	Dievs	 atve-
da	augstus	vīrus	ne	no	valsts	vien,	bet	no	tālām	tālām	
zemēm.	Tas	nešķiet	nekas	 īpašs,	bet,	manuprāt,	arī	 tā	
nav	sagadīšanās.	Tālas	zemes?	Kāds	sakars	šīm	tālajām	
zemēm	ir	ar	Jūdu	ķēniņu,	tas	jau	nav	viņu	ķēniņš.	Ve-
cajā	derībā	pravietis	 saka	 “Kristus ir visām tautām.” 
Un	 to	 apliecina	 vīri	 no	 tālajām	 austrumu	 zemēm.	 Tie	
nāk	 paši,	 nāk	 un	 atrod	 Jēzu,	 nes	 savas	 dāvanas	 un	
netiek	 raidīti	 prom,	 jo	 Jēzus	 nav	 tikai	 Jūdu	 ķēniņš.
	 Vīri	no	austrumiem	nesa	dāvanas	un	droši	vien	
pat	 nenojauta,	 ko	 tās	 nozīmē.	 Bet	mēs	 šodien	 zinām,	
ko	nozīmēja	 šīs	 trīs	 lietas:	 zelts,	 vīraks,	mirres.	Zelts	–	
kā	 jau	 piederas	 ķēniņam.	 Vīraks	 –	 kā	 priesterim,	 kas	
upurē,	 un	 mirres	 kā	 elļa	 upurim.	 Šīs	 dāvanas	 nebija	
parastas	dāvanas.	Dāvanas atklāj, kas ir Jēzus. Jēzus	
ir	 mūsu	 ķēniņš,	 kas	 ir	 arī	 mūsu	 priesteris,	 kurš	 mūs	
pieved	 Dievam	 caur	 upuri,	 un	 pats	 ir	 šis	 upuris.	 Šīm	
dāvanām	 ir	 tik	 liela	 simboliska	un	pravietiska	nozīme!
	 Bet	Dievs	dara	vēl	citādāk.	Es	domāju	–	augsti	
vīri	tādos	brīžos	vienmēr	tiek	pagodināti	un	aicināti,	bet	
parastie	cilvēki	tādos	brīžos	netiek	nedz	aicināti,	nedz-
pielaisti	 klāt.	 Taču	 Dievs	 darīja,	 ka	 arī	 parastie	 cilvēki,	
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gani,	tika	eņģeļu	aicināti.	Kā	būtu,	ja	tevi	aicinātu	nevis	
ierakstīta	vēstule	no	Prezidenta	kancelejas,	bet	gan	tevi 
aicinātu eņģeļi.	Jēzus	 ir	visiem,	par	to	mēs	 jau	runā-
jām,	bet	kas	īpašs	ir	ar	ganiem?	Īpaši	ir	eņģeļi,	ne	gani.	
Gani	ir	parasti	gani.	Eņģeļi	–	neparasti	debesu	vēstneši	
–	aicina	šos	parastos	vīrus	pie	visdižākā	ķēniņu	ķēniņa.	

Gudros	 vīrus	 aicināja	 zvaigzne,	 Herodu	 neaicināja	 ne-	
viens,	bet	ganus	–	eņģeļi!	Lai	vestu	pie	Jēzus,	Dievs	 ir	
gatavs	ne	tikai	iedegt	zvaigzni,	un	tikai	gudrie	vīri	saprot,	
ko	tā	nozīmē,	un	prot	tai	sekot	(daļēji	 	).	Bet	zvaigzne	
iedegta	 ikvienam,	un	mani	 tik	 ļoti	 iepriecina,	 ka	Dievs	
domā	arī	 par	 tiem,	 kas	 varbūt	 pat	 nemāk	ne	 lasīt,	 ne	
rakstīt.	Viņš	parūpējas	arī	par	viņiem,	lai		neviens	nepa-	
zustu!		Lai			ikviens			zinātu,		lai		ikviens		būtu		aicināts.		
Dievs	sūta	savus	eņģeļus.	Gani	saņem	vēsti	no	eņģeļiem.	
Kur	 vēl	 drošāku	 un	 satriecošāku	 ielūgumu	 saņemt!	
	 Vai	tu	gribētu	būt	eņģelis?	Droši	vien	tu	sacīsi,	ka	
nevari	tāds	būt,	un	tomēr	savā	ziņā	tu	to	vari.	Tu	vari	kļūt	
kādam	par	eņģeli,	kad	aicini	pie	Jēzus	un	kādam	saki:	
“Klau,	draugs,	tev	ir	ļoti	paveicies,	jo	priekš	tevis	ir	dzi-
mis	Jēzus,	un	es	tev	palīdzēšu	nokļūt	pie	Viņa	...”	Tu	vari	
būt	eņģelis,	jo	varbūt	arī	tavā	dzīvē	ir	bijis	tāds	eņģelis.	
Ja	tā	nebūtu	bijis,	tu	nesastaptu	Jēzu.	Kā	gani	tu	palik-
tu	tumsā	un	aukstumā,	pie	savām	ikdienas	rūpēm	un	
raizēm.	Taču	Dievs	nevēlas	tevi	tur	atstāt,	bet	vēlas	vest	
pie	 sava	 Dēla,	 lai	 tu	 iemantotu	 lielāko	 dāvanu	 –	 Viņa	
dēlu,	 dāvanu	 visneparastākajā	 iesaiņojumā,	 tik	 caur-
spīdīgā,	ka	jau	no	paša	sākuma	tu	redzi,	kas	šajā	dāvanā	
ir	iekšā.	Vienīgi	–	tas	ir	tik	liels,	tik	brīnumains,	ka	mums,	
raugoties	uz	to,	vajag	tik	daudz	daudz	laika,	lai	aptvertu,	
cik	brīnišķa	 ir	 šī	 dāvana	 šai	 caurspīdīgajā	 iesaiņojumā.	

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

 FILMA, 
KO VĒRTS NOSKATĪTIES

Vai tu tici? 
Do you believe?

	 Divpadsmit	dažādu	cilvēku	–	visi	
dzīvē	ilgojas	pēc	kaut	kā	vairāk.	Viņu	
dzīves	 negaidīti	 krustojas,	 un	 katrs	
no	viņiem	gatavojas	atklāt,	ka	Kristus	
krustā	ir	vara,	pat	ja	vēl	tam	netic.	
	 Kad	 pilsētas	 vietējo	 mācītā-

ju	 līdz	 sirds	dziļumiem	satricina	 kāda	gados	 veca	 ielu	
sludinātāja	acīm	redzamā	ticība,	viņam	tiek	atgādināts,	
ka	patiesai	pārliecībai/ticībai	vienmēr	 ir	nepieciešama	
aktīva	rīcība.	Viņa	atbilde	aizdedzina	no	ticības	balstītu	
ceļojumu,	 kas	 spēcīgi	 ietekmē	 visus,	 kuriem	 tas	 pie-
skaras,	tādā	veidā,	ka	tikai	Dievs	to	varētu	vadīt.	Šī	fil-
ma	ir	vairāk	nekā	tikai	filma.	Tas	ir	 jautājums,	uz	kuru	
mums	visiem	dzīves	laikā	ir	jāatbild:	–	Vai	jūs	ticat?	Un	
ko	jūs	ar	šo	atbildi	iesāksiet?	
	 To	noskatoties	draudzes	SPA	 izbraucienā,	daži	
šņukstēja,	daži	teica,	ka	filma	ir	smaga,	bet,	šķiet,	vie-					
naldzīgu	šī	filma	neatstāja	nevienu.

Piecas mīlestības valodas
  Kā	 izteikt	 sirsnīgu	 pieķeršanos	

otram	 cilvēkam?	 Grāmatā	 „Piecas	
mīlestības	 valodas”	 Gerijs	 Čep-
mens	 rāda	 tik	 dažādos	 cilvēku	
jūtu	 izpausmes	 veidus.	 Kopumā	
ir	 piecas	 mīlestības	 izpausmes	
valodas:	 kvalitatīvi	 pavadīts	 laiks;	
apliecinājuma	 vārdi;	 dāvanu	 pas-
niegšana;	 mīlestības	 darbi;	 fizisks	
pieskāriens.	 Tas,	 kas	 ir	 patiesi	

svarīgs	 tev,	 iespējams,	 pilnīgi	 neko	 nenozīmē	 otram	
cilvēkam.	Taču	šī	grāmata	beidzot	vedina	saprast	otra	
emocionālās	 nepieciešamības.	 Lietojot	 pareizos	 prin-
cipus,	 tu	 ātri	 apgūsi	 piemērotu	 mīlestības	 valodu	 un	
drīz	vien	iepazīsi	prieku,	ko	sagādā	prasme	izteikt	savu	
mīlestību,	–	turklāt	tu	arī	pats	jutīsies	mīlēts.
	 Šī	 grāmata	 šobrīd	 pieejama	 vairākos	 varian-
tos	–	vienā	no	tiem	ir	tikai	aprakstīta	katra	no	šīm	va-
lodām,	otrā	variantā	(krietni	biezākā	grāmatā)	ir	daudz	
vairāk	 piemēru	no	 dzīves.	 Un	 runa	 nav	 tikai	 par	 pāra	
attiecībām,	bet	par	attiecībām	starp	cilvēkiem	vispār.
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Saņemt stiprinājumu iekšējam cilvēkam

	 Mūsu	 Baznīcā	 turpat	 10	 gadus	 notiek	 Klusu-
ma	 rekolekcijas	 pēc	 Ignācija	 no	 Lojolas	 metodes.	 Tās	
ir	individuāli	vadītas	četru,	septiņu	vai	vairāk	dienu	re-
kolekcijas,	 kurās	 tu	 klusē	 un	 pārdomā	 Rakstu	 vietas.	
Nemainīgā	dienas	programma	 ir	 šāda:	brokastis,	 pus-							
dienas,	 vakariņas	 un	 ik dienas tikšanās ar vadītāju, 
dievkalpojums, ekspozīcija (līdz	60	min	Dieva	tuvumā	
kapelā	 ikonas	 priekšā)	 un	 iespēja	 piedalīties	 stundu	
lūgšanās.	
 Ik dienas vadītājs/līdzgaitnieks iedod trīs 
līdz četrus Bībeles tekstus, par kuriem meditēt, tos 
pārdomājot, ņemot vērā trīs Ignācija metodes: die-
višķā lasīšana jeb Lectio Divina, iztēles lūgšana un 
eksāmena lūgšana/izvērte. Par šīm metodēm būtu 
jāraksta atsevišķi. 
	 Tu	vari	pārdomāt Rakstu vietas	istabiņā,	kurā	
dzīvo,	pastaigā	vai	kādā	tevis	 izvēlētā	vietā,	kur	tu	ne-
traucē	citiem	un	citi	netraucē	tev!	Klusuma	rekolekciju	
mērķis	ir	drošā,	nesteidzīgā,	klusā	vidē	sastapties	ar	Die-
vu/Jēzu	daudz	intīmākā	veidā	nekā	ikdienas	skrējienā	
mums	tas	izdodas.	Tā	ir	iespēja	piedzīvot	Dieva	tuvumu,	
saņemt	“stiprinājumu	 iekšējam	cilvēkam,	…	 izprast	un	
atzīt	Kristus	mīlestību”	(Ef.	3:16–18).	
	 Pirmoreiz Klusuma rekolekcijas apmeklēju 
2012. gadā Usmā. Tās	 vadīja	mācītājs	 Uģis	 Brūklene,	
un	 viņa	 sieva	 Harina	 gādāja	 par	 mums	 praktiski.	 Tā	
bija	 pirmā	pozitīvā	 pieredze	 ar	 Klusuma	 rekolekcijām.	
Pirmajās	 rekolekcijās	 Uģa	 vadībā	 izgāju	 cauri	 Ignācija	
vingrinājumiem	un	 ļāvos	 tādai	dziļākai	 sevis	mīcīšanai	
dvēseles	 līmenī.	Tāpēc	pēc	septiņu	gadu	pārtraukuma	

ilgojos	ko	tādu	piedzīvot	rekolekcijās	arī	šogad.	
	 Biju	 nolicis	 laiku,	 lai	 septembra	 pirmo	 nedēļu	
pavadītu	 Mazirbes	 rekolekciju	 centrā	 septiņu	 dienu	
Klusuma	rekolekcijās.	Ar	nepacietību	gaidīju	šo	notiku-
mu.	Tik ļoti gribējās dziļāk izprast, satvert, saprast 
un piedzīvot Dieva mīlestību.	Zināju,	ka	mans	garīgais	
vadītājs	būs	prāvests	Kārlis	Irbe,	un	ar	prieku	gaidīju	pir-
mo	tikšanos.	

 Pirmais uzdevums	 man	 bija	 ar	 Lectio	 Divina	
metodi	lasīt	139. Psalmu.	Es		biju		šo		Rakstu	vietu	lasī-
jis	daudzas	reizes.	Arī	2012.	gada	Klusuma	rekolekcijās	
sāku	ar	šo	Psalmu.	Dieva	tuvums	man	caur	šo	Psalmu	
atklājas	 īpaši.	 Es	 īpaši	 piedzīvoju Dieva pieskārienu 
caur 3. un 5. pantu,	kur	Psalma	autors	raksta:	“Tu	esi	
ap	mani	…	no	visām	pusēm,	Tu	turi	Savu	roku	pār	mani”.		
	 Kādus	pāris	gadus	atpakaļ	Saldus	draudzes	lo-
cekle	Santa	uzdāvināja	man	pašas	zīmētu	bildi,	kur	es 
sēžu uz platformas malas un Dieva roka ir pār mani 
(sk.	attēlu).	Un	pēc	Rakstu	izlasīšanas	un	pastaigas	Maz-
irbes	 apkārtnes	mežos	es	piedzīvoju	 šo	Dieva	 žēlastī-
bu,	pieskārienu.	Vēl	vairāk!	Kādā	brīdī	Dieva	balss	man	
teica:	 “Paskaties!”	 Es	 ieraudzīju	 kādu	 nelielu	 egli,	 kas	
bija	augstu	priežu	ieskauta.	Kādas	piecas	sešas	priedes	
bija	apstājušās	aptuveni	triju	metru	rādiusā	ap	egli	un	
no	visām	pusēm	to	it	kā	“sargāja”.	Tas	man	bija	pirmais	
piedzīvojums	ar	Dievu.	Dievs	burtiski	parādīja	šo	Rakstu	
vietu.	Un	es	nodomāju,	ka	mēs	ko	tādu	varam	ieraudzīt	
un	piedzīvot	ik	dienu,	ja	esam	vērīgi	un	piestājam	savā	
dzīves	skrējienā	brīdī,	kad	Dievs	mūs	uzrunā.

Pieredze	Ignācija	no	Lojolas	Klusuma	rekolekcijās



 5

 Otrais īpašais piedzīvojums bija ar Jēzu.	
Pēc	 Rakstu	 vietas	 Jāņa	 ev.	 1:35–39	 izlasīšanas	 Jēzus	
mani	 uzaicināja	 paciemoties	 Viņa	 “mājās”.	 Tā	 bija	 iz-
tēles	lūgšana,	un	es	iztēlojos	būšanu	pie	Viņa,	kur	Viņš	
mājo.	Tur	bija	piecas	istabas:	pirmā istaba bija lūgšanu          
istaba –	trīs	soli,	kur	katra	Svētās	Trīsvienības	persona	
lūdzas/domā	par	mums.	Kopīgai	lūgšanai	vienprātībā	ir	
spēks	(Mt.	18:20).	
 Otra istaba bija guļamistaba.	Tajā	atradās	trīs	
gultas/kušetes,	bet	griestu	šai	istabai	nebija.	Apguļoties	
varēja	 redzēt	 Universu	 un	 tālumā	 Zemi,	 kuru	 varēja	
“iezūmot”	tik	tuvu,	ka	var	nolasīt	katra	cilvēka	domas.	
Šajā	 istabā	Rakstu	 vieta	par	Jēzus	 klātbūšanu	mums	
ik	 dienas	 līdz	 pasaules	 galam	 (Mt.	 28:20)	 iedeva	 citu	
nokrāsu.
 Trešā istaba – virtuve. Jēzus	 prasīja,	 ko	 es	
vēlos.	Es	iedomājos	lielu,	ceptu	zivi.	Tā	tūlīt	pat	parādī-
jās	man	uz	šķīvja.	Es	biju	apstulbis,	bet	atcerējos		Raks-
tu		vietu	par	maizes	un	zivju	pavairošanu	(Lk.	9:12–17).	
Tāpat	 piedzīvoju	 to,	 kā	 Dievs	 grib	 un	 var	 par	 mums	
parūpēties	jebkurā	mirklī.	
 Ceturtā istaba – viesu istaba.	Tur	mums	bija	
saruna	 par	 avotu	 un	 ūdeni,	 kas	 no	 avota	 iztek.	 Par	
spēku,	ko	ikdienā	dod	dzīvā	ūdens	straumes,	ja	no	tām	
smeļamies	(Jņ.	4:10–15).	Cik	svarīgi	ir	būt	ikdienā	Dieva	
tuvumā	un	smelt	dzīvo	ūdeni	no	rakstītā	Vārda	un	Gara.	
	 Piektā istaba bija pagrabs (nosacīti	istaba).	
Ja	māja	bija	neliela,	tad	pagrabs	 izskatījās	milzīgs.	Tas	
bija	 pilns	 ar	 burciņām	 (miljardiem!).	 Tās	 bija	 pilnas	 ar	
Gara	augļiem	un	spēku	no	Dieva	(sk.	Gal.	5:22–23;	Ap.	
d.	8:10;	1.	Kor.	4:20).	Jēzus	man	iedeva	vienu	mazu	bur-
ciņu	ar	spēku.	To	iespējams	atvērt	ik	reizes,	kad	esmu	
divatā	ar	Jēzu,	un	smelties	šo	spēku	no	mūsu	tuvības.
	 Tāds	bija	mans	piedzīvojums	ar	Jēzu	Viņa	“mā-
jās”.	Protams,	tā	bija	mana	 iztēle,	bet	saturs,	ko	Jēzus	
deva,	bija	īsts	un	Vārdā	pamatots.	Un	mēs	visu	to	varam	
iegūt,	 ik	 dienu	 esot	 ar	 Viņu.	 Bet	 vai	 esam?	 Vai	 mēs	
rodam	 laiku	un	spējam	nodoties	 tam,	 lai	būtu	 tikai	ar	
Viņu?	
 Klusuma rekolekcijas palīdz sastapties ar 
Dievu/Jēzu nesteidzīgās, bet ļoti fundamentālās 
sarunās/tuvuma brīžos, kas atstāj milzīgu iespaidu 
uz mūsu garīgo pieredzi un sekošanu Kristum.	Tā	ir	
mana	 pieredze.	 Pagaidām	 viss.	 Ja	 Dievs	 gribēs,	 kādā	
no	 nākamajiem	 numuriem	 varētu	 būt	 turpinājums	
pieredzei,	ko	ieguvu	rekolekcijās.	

Mācītājs	Raimonds Mežiņš

Pierakstīts	24.10.2019.,	piedzīvots	3.09.2019.

	 Tā	saistās	ar	Baznīcas	gada	noslēgumu.	Cilvēkiem	
tā	 ir	nozīmīga	kā	Mirušo	piemiņas	diena.	Bet	 tas	nav	cil-
vēka	dzīves	noslēgums.	Cilvēkā	ir	gan	miesa,	gan	dvēsele.	
Cilvēks	mirst	 tad,	kad	viņu	atstāj	dvēsele,	 taču	dvēsele	 ir	
nemirstīga.	Pravietis	Jesaja	26.	nodaļā	19.	pantā	saka	:”Tavi	
mirušie	dzīvos.”
	 Pāvila	vēstulē	romiešiem	(6:22)	vēstīts	“...jūsu	iegu-
vums	ir	svētdzīve		un	tās	gals	–	mūžīga	dzīvība.”
Lūk.	ev.	(20:38)	“Tātad	Dievs	nav	mirušo,	bet	dzīvo	Dievs,	jo	
Viņa	priekšā	visi	ir	dzīvi.”
	 Jēzus	Kristus	gāja	nāvē,	lai	izpirktu	cilvēku	grēkus	
un	dāvātu	mūžīgo	dzīvību.	Šī	mūžīgā	dzīvība	tiek	piedāvā-
ta	katram,	kas	pieņem	Jēzu	Kristu,	pieņem	Viņu	kā	savu	
pestītāju	 un	 glābēju	 no	mūžīgā	 soda.	 Jo	 tie,	 kas	 noraida	
savu	Glābēju	un	Viņa	lielo	žēlastību,	arī	stāvēs	mūžīgā	Dieva	
priekšā,	lai	saņemtu	sodu	par	savu	neticību.	Neticība	ir	vis-
lielākais	grēks,	un,	ja	cilvēks	netic,	tad	viņš	pats	ir	izvēlējies	
mūžīgo	soda	vietu...
	 Tādēļ	šai	Mūžības	svētdienā	ir	svarīgi	ne	tikai	aiziet	
līdz	 kapsētai,	 bet	 būt	 arī	 dievnamā,	 pagodināt	 Dievu	 un	
glābēju	Jēzu	Kristu,	kas	pēc	nāves	atvērs	Debesu	vārtus	un	
uzņems	savā	godības	valstībā.	Domāt	par	mūžību	nozīmē	
domāt	par	to,	kā	mēs	sekojam	Tam,	kas	ir	Ceļš,	Patiesība	un	
Dzīvība.	Jēzus	saka	–	neviens	netiek	pie	Tēva	kā	vien	caur	
Mani.	
	 Pieviļas	tie,	kas	Dievam	tic,	bet	netic	Jēzum.	Mūžī-
ba	 ir	mūsu	 dvēseles	mājas.	 Jēzus,	 atvadoties	 no	 saviem	
sekotājiem,	saka:	“Jūsu	sirdis	 lai	neizbīstas!	Ticiet	Dievam	
un	 ticiet	man.	Mana	Tēva	namā	 ir	daudz	mājokļu.	Ja	 tas	
tā	nebūtu,	vai	es	jums	tad	būtu	teicis:	Es	noeju	jums	vietu	
sataisīt?	Un	kad	es	būšu	aizgājis	un	jums	vietu	sataisījis,	tad	
es	nākšu	atkal	un	ņemšu	jūs	pie	sevis,	lai	tur,	kur	es	esmu,	
būtu	arī	jūs.”	(Jāņa	ev.	14:1–3)
	 Kāds	 brīnišķīgs	 šīs	 zemes	 dzīves	 noslēgums!	
Mūžībā	mūs	gaida	mājoklis,	ko	pats	Kungs	mums	gatavo.	
Šajā	tekstā	es	nevaru	aprakstīt	visu	to	debess	godību,	par	
ko	Bībele	stāsta.	Tas	katram	pašam	ir	jālasa.
	 Dāvids	 saka:	 “Tu	darīji	man	 zināmu	dzīvības	 ceļu.	
Tu	 piepildi	mani	 ar	 prieku	 Sava	 vaiga	 priekšā	 un	 jaukas,	
svētības	pilnas	dāvanas	pie	Tavas	labās	rokas	ir	mūžīgi.”	(Ps.	
16:11)
	 Cik	 svarīga	 un	 nozīmīga	 mums	 ir	 šī	 svētdiena,	
domājot	par	mirušajiem,	bet	vēl	nozīmīgāk	ir	domāt	par	to,	
kāds	ir	mūsu	ceļš	uz	mūžību.	Jēzus	rāda,	ka	ir	divi	ceļi,	pa	
kuriem	iet	cilvēki.	Viens	ir	platais	ceļš,	kas	ved	uz	pazušanu,	
bet	otrs	 ir	šaurais	ceļš,	kas	aizved	uz	mūžīgo	dzīvību.	Abi	
noslēdzas	mūžībā.	Tikai	katram	ir	sava	vieta.
	 Pieņemsim	 Jēzu,	 un	 tad	 mūsu	 dzīve	 ir	 drošībā.	
Viņš	mūs	vada	pa	mūžības	ceļu.	

Mācītāja Vaira Bitēna

Mūžības svētdiena
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Kas ir Alfas nogale? ju	 klausīšanās,	 diskusijas	 un,	 protams,	 neiztiekam	 bez	
kārtīga	 meža	 izbrauciena.	 Bet	 šoreiz	 stāsts	 ir	 par	 vir-
tuvi,	 kurā	 nepārtraukti	 darbojas	 vismaz	 trīs	 cilvēki,	 lai
kopīgiem	 spēkiem	 sagādātu	 gardu	 maltīti	 ikvienam.	
Virtuvē	 darbu	 netrūkst	 nekad,	 īpaši	 sestdienā,	 tāpēc	
priecājos,	ka	 ikviens	no	komandas	 ir	gatavs	pielikt	savu	
roku,	 lai	 ar	 mīlestību	 piepildītu	 katru	 izsalkušo.	 Šoreiz	
īpaši	 lielu	 prieku	 rada	 Pāvila	 jauniešu	 grupa,	 kas	 ar	
prieku	 nāk	 palīgā	 nevien	 uzklāt	 galdu,	 bet	 arī	 sagriezt	
kartupeļus	 rasolam	 un	 berzt	 lielos	 katlus.	 Tikai	 šādi	
kopā	darbojoties	mēs	varam	dalībniekiem	parādīt,	kāda	
ir	 Dieva	 ģimene,	 un	 dalībnieki	 to	 arī	 pamana	 un	 izjūt.
	 Sestdienas	 pievakare	 aizrit	 mierīgi,	 vismaz	
tiem,	 kas	 palikuši	 “Norkalnos”.	 Bet	 tiem,	 kas	 devušies	
meža	 izbraucienā	 –	 asu	 izjūtu,	 jautrības	 un	 izaicināju-
mu	 netrūkst.	 Gaidot	 ceļiniekus	 atpakaļ,	 esmu	 paspē-
jusi	 četras	 reizes	 ieslēgt	 un	 izslēgt	 čepeškrāsni,	 bet	
ar	 kārtīgu	 tumsu	 visi	 ir	 atpakaļ	 –	 smaidīgi	 un	 pozitīvu	
emociju	 pilni.	 Tad	 nu	 arī	 vakariņu	 laiks	 ir	 klāt,	 lai	
mierīgi	 baudītu	 vakara	 filmu	 un	 atpūtu	 pirtiņā.	 Kad	
gan	 vēl	 ir	 iespējamas	 sarunas	 pirtī	 ar	 mācītāju?! 

	 Svētdienas	 rīts	 ir	 īpašs	man,	 jo	 es	 ceļos	 pirmā,	
lai	 brokastīs	 visus	 iepriecinātu	 ar	 plānajām	 pankūkām.	
Laiks	 vienai	 pašai	 virtuvē	 ir	 svētīgs,	 jo	 varu	 netraucē-
ti	 klausīties	 slavasdziesmas	 un	 veltīt	 laiku	 sarunai	 ar	
Dievu.	 Bet	 jau	 pēc	 stundas	 sākas	 rosība,	 visi	 sāk	mos-
ties,	 un	 pēdējā	 nedēļas	 nogales	 diena	 var	 sākties.	 Rīta	
rosme,	 brokastis,	 slavēšana,	 lekcija	 (šoreiz	 gan	 jāsaka	
neierastā	 formātā	 Salvis,	 mans	 vīrs,	 lasa	 lekciju,	 kurā	
netrūkst	 liecību	 no	 mūsu	 ģimenes	 dzīves)	 un	 prak-
tiskais	 darbs.	 Dienas	 pirmā	 puse	 aizrit	 nemanot,	 pus-
dienas	 jau	 ir	 klāt,	un	arī	 virtuves	komanda	var	uzelpot,	
jo	 ir	 vairs	 tikai	 sakopšanas	 darbi.	 Kamēr	 visu	 nokop-
jam,	 rit	 diskusijas	 par	 lekcijās	 dzirdēto	 un	 šajās	 dienās	
piedzīvoto.	Pēc	 tam	 laiks	 kopīgi	 doties	 atpakaļ	uz	Rīgu.	
	 Nedēļas	 nogales	 noslēgums	 ir	 Step	 Up	 diev-	
kalpojums	Sv.Pāvila	baznīcā,	kurā	ar	prieku	satieku	lielu	
daļu	šīs	nedēļas	nogales	dalībnieku.	Viņi	priecīgi	nāk	klāt	
un	pasakās	par	gardajām	maltītēm	un	rūpēm,	ko	esam	
viņiem	veltījuši.	Un	šis	ir	tas	brīdis,	kad	varu	slavēt	Dievu	
un	pateikties	Viņam	par	visu,	kas	noticis	pēdējās	divās	die-	
nās,	jo	tas	ir	bijis	iespējams	tikai	ar	Viņa	vadību	un	spēku.

	 Jaunā	 rudens	 sezona	Pāvila	 draudzē	nav	 iedo-	
mājama	 bez	 Alfas	 kursa.	 Tā	 nu	 arī	 šoreiz	 apņēmības	
pilni,	 uzlocītām	 piedurknēm,	 atvērtām	 sirdīm	 un	Dieva	
vadīti	 kalpojam	Alfā.	 Varbūt	 tikai	man	 tā	 liekas,	 bet	 šis	
kurss	 ir	nācis	ar	daudziem	pārbaudījumiem	–	 lielākiem	
vai	mazākiem,	bet	tie	“sašūpo”	Alfas	komandu.	Bet	tieši	
šādos	brīžos	mēs	varam	lūkoties	uz	Jēzu	un	jautāt	pēc	
viņa	 padoma	 un	 vadības.	 Un	 te	 nu	 nonākam	 pie	 at-
klāsmes,	ka	savā	spēkā	nenieka	nespējam,	jo	“Kas	Manī	
paliek	un	es	viņā,	tas	nes	daudz	augļus,	jo	bez	Manis	jūs	
nenieka	nespējat	darīt”	 (Jņ.	 15:5).	Paldies,	Kungs,	ka	Tu	
esi	 klātesošs	grūtībās	un	vienmēr	esi	mūs	piepildījis	 ar	
spēku,	paļāvību	un	dāvājis	mīlestību	pret	ikvienu	cilvēku.
	 Katra	 kursa	 ietvaros	 dodamies	 divu	 dienu	 iz-
braucienā	uz	 “Norkalniem”,	 lai	mācītos,	 kalpotu,	 atpūs-
tos	 un	 iepazītos	 tuvāk	 ar	 kursa	 dalībniekiem.	 Šī	 Alfas	
kursa	 nedēļas	 nogale	 pienāca	 negaidīti	 ātri	 –	 burtiski	
negaidīti	 ātri.	  	Ar	 	 izmaiņām	 	kursa	 	norises	 	grafikā	
esam	 spiesti	 pārplānot	 savus	 nedēļas	 nogales	 plānus	
un	 sākam	 laicīgi	 organizēt	 lielo	 iepirkšanās	 tūri.	 Jau	
ceturtdienā	 top	 pilns	 iepirkumu	 saraksts,	 lai	 pilnvaro-
tie	komandas	dalībnieki	piektdien	var	 iepirkties	raiti	un	
bez	 lieka	 stresa.	Man	 kā	 atbildīgajam	par	 virtuves	 dar-
biem	ir	dots	grūts	uzdevums	–	veidot	sarakstu,	kurā	viss	
norādīts	 kilogramos,	 gabalos	 un	 šķēlēs.	 Parasti	mēs	 ar	
Anci	iepērkamies	“uz	aci”,	bet	tā	kā	šoreiz	mēs	abas	ne-
varam	piedalīties	pie	iepirkšanās,	produktu	saraksts	top		
atbilstoši	 	prasībām.	  	Paldies,	 	ka	komandā	 ir	patiesi	
sirdscilvēki,	kas	noliek	pie	malas	savus	 ikdienas	darbus	
un	 dodas	 uz	 veikalu	 stumt	 smagos	 iepirkuma	 ratus.	
Piektdienā	ar	vairākiem	auto	tiek	aizgādāta	pārtika,	teh-
nika	 mūzikas	 un	 video	 nodrošināšanai	 un	 citas	 saim-
niecības	lietas,	bez	kurām	nedēļas	nogalē	nevaram	iztikt.
	 Dievs	 man	 ir	 devis	 burvīgu	 virtuves	 koman-
du,	 kurai	 pilnībā	 varu	 uzticēties,	 pat	 neesot	 klāt,	 tāpēc	
mierīgu	 sirdi	 piektdienas	 vakariņas	 nododu	 koman-
das	meiteņu	rokās.	Kad	visi	 ieradušies	un	 iekārtojušies,	
sēžamies	 pie	 vakariņu	 galda.	 Lai	 dalībnieki	 iejustos	 un	
lēnām	 “pārslēgtos”	 uz	 nedēļas	 nogales	 režīmu,	 tiek	
rīkots	sarunu	vakars	pie	vīna/kvasa	glāzes,	kur	nepies-
piestā	 gaisotnē	 tiek	 aicināts	 ikviens	 iepazīstināt	 ar	 sevi	
un	dalīties	pārdomās	par	to,	kā	nonācis	Pāvila	baznīcā	un	
Alfas	kursā.	Lai	iedrošinātu	jaunos	dalībniekus	runāt,	arī	
komandas	cilvēki	dalās	ar	savu	stāstu,	atceroties	 to,	kā	
Dievs	 viņus	 aicinājis	 būt	 Pāvila	 draudzē	 un	 kalpot	 Alfā.	
	 Sestdienas	rīts	sākas	agri,	bet	jo	īpaši	agri	koman-
dai,	jo	viss	jāsarūpē	brokastīm.	Tā	nu	sākas	darbīgā	sest-	
diena,	 kurā	notiek	fiziska	 izkustēšanās,	 slavēšana,	 lekci
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	 Tāpat	 kā	 mums	 nepieciešams	 ēdiens,	 mūsu	
garīgajai	 attīstībai	 nepieciešams	 Dieva	 vārds,	 kuru	
smeļamies	Svētajos	Rakstos.	Ja	nav	Dieva	vārda,	to	vietu	
ātri	ieņem	cits...
	 Pavisam	nemanot	ir	pazuduši	spriedelējumi	par	
politiku,	ekonomiku,	grūto	dzīvi	un	ikrīta	“kafija	ar	Mīlas	
viesuli”	(kafija	ir	palikusi).		
	 Es	pateicos,	Dievs,	ka	manas	acis	 veras	uz	Tevi,	
Jēzu.	“Tavs	vārds	ir	manu	kāju	spīdeklis	un...	(Ps.	119:105)”
Katra	 nodarbība	 mani	 uzrunā	 ļoti	 personīgi.	 Lekcijas	
ir	 dziļas	 un	 izsmeļošas,	 tik	 daudz	 pārdomu	 rosinošas,	
piemēram,	“Dievs	+Es”,	 “runāt	Dievu”,	 “Bībeles	studēša-
na”	un	citas.	Dievs	ir	klātesošs	visās	dzīves	jomās,	arī	šajās	
nodarbībās,	jo	kur	ir	Dieva	vārds,	mīlestība,	sadraudzība,	
tur	ir	Svētais	Gars.
	 Es	mācos	 saprast,	 kas	 es	 esmu,	 un	 ļaujos	 Die-
va	vadībai,	 lai	Svētais	Gars	dod	man	garīgu	gudrību.	Ja	
Kungs	 vēlas,	 lai	 es	 sludinu	 tā	 Kunga	 spēkā	 Evaņģēliju,	
man	jāpadziļina	zināšanas	ticības	jautājumos.
	 Mīļie	 draudzes	 locekļi,	 brāļi	 un	māsas,	mums	 ir	
Dieva	 dota	 iespēja	 sevi	 garīgi	 pilnveidot.	 Tas	 darbs,	 ko	
Dieva	 spēkā	mācītājs	 Ģirts	 un	 grupu	 vadītāji	 dara,	 nes	
un	 nesīs	 svētītus	 augļus,	 jo	 mēs	 vairs	 neesam	 pasīvie	
klausītāji	svētdienas	rītu	un	vakaru	dievkalpojumos.	Mēs	
esam	Dieva	bērni,	kas	dzīvo	dzīvās	sarunās	ar	Dievu.

Anita Kuzmane

	 Paldies	 visai	 Alfas	 komandai	 un	 viņu	 ģimenēm,	
kas	 rod	 laiku	 kalpot	 Dievam	 Tam	 Kungam!	 Īpašs	 pal-
dies	 Dacei,	 kas,	 viena	 pati	 darbojoties	 draudzes	 mājas	
virtuvītē,	 gādāja	 par	 saldajiem	 ēdieniem,	 ko	 celt	 galdā	
“Norkalnos”.	 Par	 kalpošanu	 Alfā	 un	 ne	 tikai	 Alfā	 lasu	
Dieva	 vārdā:	 “Jo,	 kā	 mums	 vienā	 miesā	 ir	 daudz	 lo-
cekļu,	 bet	 ne	 visiem	 locekļiem	 ir	 vienāds	 uzdevums,	
tāpat	 mēs	 daudzi	 kopā	 esam	 viena	 miesa	 Kristū,	 bet	
savā	starpā	visi	esam	locekļi.	Kad	nu	mums,	pēc	mums	
piešķirtās	 žēlastības,	 ir	 dažādas	 dāvanas,	 tad	 lai	 tās,	 ja	
tās	ir	pravieša	spējas,	 izpaužas	saskaņā	ar	ticības	mēru,	
kalpošanas	spējas	–	kalpošanā,	spējas	mācīt	–	mācīšanā;	
pamācīšanas	spējas	–	pamācīšanā,	kas	dod	no	sava,	 lai	
to	dara	vientiesīgi,	kas	valda,	lai	dara	to	rūpīgi,	kas	strādā	
žēlsirdības	 darbu,	 lai	 dara	 to	 ar	 prieku”(Rom.	 12:4–8).

Liene Skopane

	 Šogad	pavasarī	pabeidzu	Alfas	kursu.	Tas	bija	lie-
lisks	pasākums,	kurā	iepazinu	Trīsvienīgo	Dievu	un	arī	pats	
sevi.	Sevis	iepazīšanas	process	nebija	tik	patīkams.	Dzerot	
tēju	un	kafiju,	ēdot	gardās	uzkodas,	piedaloties	diskusijās,	
sadraudzējos	arī	ar	draudzes	locekļiem.	Vasarā	kopā	ar	ģi-
meni	vēl	piedalījos	draudzes	nometnē	Jumurdā.
	 Paldies	 Dievam,	 tik	 daudz	 kas	 manā	 ģimenē	 ir	
mainījies,	arī	mani	paradumi.	Tagad	 ik	rītu	un	vakaru,	arī	
dienā	 pateicos	 Dievam	 par	 Viņa	 žēlastību,	mīlestību	 un,	
protams,	lasu	Bībeli.
	 “Visi	 šie	 raksti	 ir	 Dieva	 iedvesti	 un	 ir	 noderī-
gi	 mācībai,	 vainas	 pierādīšanai,	 labošanai,	 audzināšanai	
taisnībā,	 lai	Dieva	cilvēks	būtu	pilnīgs,	sagatavots	katram	
labam	darbam.”	(2.Tim.	3:16–17)
	 Lasot	Bībeli,	man	rodas	jautājumi,	vai	es	pareizi	iz-
protu	kādu	rakstu	vietu,	 tāpēc	biju	priecīga,	ka	draudzes	
mācītājs	Ģirts	organizēja	Betas	kursu	tiem,	kas	pabeiguši	
Alfas	kursu.
	 Betas	 kursu	 apmeklēju	 otro	 mēnesi	 un	 katru	
nodarbību	 gaidu	 ar	 lielu	 prieku	 un	 neparastu	 pacilātību.	
Nodarbības	notiek	reizi	nedēļā	no	19.00–21.00	(dažreiz	il-
gāk,	bet	tas	man	patīk!)	lekciju	un	diskusiju	formātā.
	 Lekcijas	 vada	 Ģirts	 Prāmnieks,	 bet	 grupu	 darbu	
organizē	un	vada	mūsu	draudzes	māsas	Līvija	un	Kristīne.	
Ir	arī	mājasdarbi.	Nodarbībās	mēs	saņemam	izdales	ma-
teriālus	par	noteiktu	lekciju	tematu,	kurus	varēsim	izman-
tot	ikdienā	pēc	kursa	beigšanas.

Es mācos saprast

Tuvākais	Beta	kurss	sāksies	28.	janvārī
Tuvākais	Alfa	kurss	sāksies		20.	februārī

 



līdzi	 nešanai	 uz	mājam,	 kā	 arī	 kopīgi	 piedzīvojumi	 Svēt-				
dienas	skolā. 

Vai ir kāds īpaši mīļš temats bērniem un skolotājiem?
Atnākot	uz	Svētdienas	skolu,	bērna	dvēsele	bagātinās,	 tā	
ir	 bērniem	 	 vēl	 viena	 	 lieliska	 	 iespēja	 	 sadraudzēties	 un		
tuvināties	 Dievam,	 bet	 mums,	 vecākiem,	 dod	 cerību,	 ka	
kristīgās	vērtības	būs	bērna	dzīves	pamats.
Visi	nodarbību	temati	savā	ziņā	ir	mīļi.	Mēs,	skolotāji,	priecā-
jamies,	ja	priekam,	kas	rodas	bērnos,	līdzi	vēl	tiek	paņemts	
Dieva	vārds	un	mēs	kopīgi	piedzīvojam	tikšanos	ar	Dievu	
pašu,	mācāmies	saskatīt	Viņa	brīnumus	un	svētības.

Interviju	sagatavoja	Kristīne Kalniņa Avota
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Intervija ar Svētdienas skolas vadītāju Indru Raudiņu
Cik šobrīd bērnu ir Svētdienas skolā un

kāds ir viņu vecums? 
Svētdienas	skolā	ir	ap	trīsdesmit	bērnu	vecumā	no	trim	
līdz		piecpadsmit	gadiem.

Kā notiek nodarbības?
Nodarbības	notiek	svētdienās	dievkalpojuma	laikā.	Nodarbī-
ba	kopumā	dalās	trīs	daļās	–	vispirms	visi	kopīgi	ar	dziesmām	
slavējam	 Dievu,	 lūdzam	 un	mācāmies	 “Zelta	 pantus”,	 pēc	
tam	 katrai	 grupai	 ar	 skolotāju	 ir	 atsevišķa	 nodarbība	 par	
kādu	noteiktu	tematu,	saistītu	ar	Dieva	vārdu,	un	noslēgumā	
sadraudzība,	cienājamies	ar	tēju	un	kādu	cepumu,	augli.

Cik daudz tu zini par svētdienas skolu?

Kas skolotāju Kristīni
 mudina kalpot Svētdienas skolā?

Kā bērni tiek sadalīti pa grupā?
Dalījums	 ir	 trijās	 grupās.	 Jaunākajā	 grupā	 ir	 bērni	 līdz	
septiņiem	 gadiem,	 vidējā	 grupā	 –	 no	 septiņiem	 līdz	
desmit	 gadiem,	 vecākajā	 grupā	 –	 no	 vienpadsmit	 līdz	
piecpadsmit	 gadiem.	 Nodarbības	 vada	 seši	 skolotāji,	 ir	
trīs	skolotāju	palīgi	un	mūzikas	skolotājs	ar	palīgiem.
Kas irbijis sarežģītākais, darbojoties Svētdienas skolā?
Darbu	 nodarbībās	 apgrūtina	 tas,	 ka	 bērnu	 skaits	 katrā	
nodarbībā	ir	mainīgs.	Vienā	reizē	var	būt	piecpadsmit	bēr-
nu,	bet	citā	tikai	kādi	četri.	Bērni	nenāk	regulāri,	tāpēc	rodas	
grūtības,	 gatavojoties	 nodarbībām,	 jo	 skolotājam	 jāsaga-
tavo	 atbilstošs	 skaits	 materiālu,	 tas	 prasa	 gan	 laiku,	 gan	
arī	 līdzekļus.	 Ja	 skolotājs	 sagatavo	nodarbībām	materiālu	
piecpadsmit	bērniem	un	atnāk,	piemēram,	četri,	daudz	ma-
teriāla	paliek	pāri,	savukārt	kādā	citā	reizē	tas	var	pietrūkt,	
un	tad	skolotājam	jāliek	lietā	iztēle,	lai	visi	atnākušie	varētu	
darboties	ar	to	materiālu	daudzumu,	kas	ir,	un	to,	protams,	
arī	darām.	Bērnu	skaits	nodarbībās	ir	atkarīgs	no	vecākiem,	
tāpēc	aicinām	vecākus	padomāt,	cik	regulāri	bērni	piedalās	
nodarbībās.	 Savukārt	 regulārs	 nodarbību	 apmeklējums	
māca	bērniem	kārtību	un	disciplīnu.

Kas bērnos rada lielāko prieku?
Bērniem	lielāko prieku sagādā kopīga darbošanās, kopā	
būšana,	 labā	 atmosfēra,	 kas	 valda	nodarbībās,	 jo	 tā	 ir	 ļoti	
svarīgs	faktors.	Tā	mums	ir	brīnišķīga,	to	veido	pats	Svētais	
Gars,	 darbodamies	 caur	 mums,	 katru	 vienu	 kalpotāju.	
Bērniem	nodarbībās	arī	ļoti	patīk	veidot	praktiskus	darbiņus

	 Mani	 kalpot	 mudina	 bērni.	 Atceros,	 kad	 pati	 biju	
bērns,	man	bija	savas	ilgas	un	vēlmes	pēc	kā	tāda	kā	netvera-
ma.	 	Tagad	saprotu,	 	ka	biju	 	 ilgojusies	sastapt	Jēzu	sevī	un	
arī	citos	un	piedzīvot	Svētā	Gara	vadību.	Tagad	kā	pieaudzis	
cilvēks	ar	trim	bērniem	(viens	jau	teju	trīspadsmit	gadu	vecs,	
otrajai	jau	teju	pieci	un	mazākajam	gads	un	seši	mēneši)	re-
dzu	atšķirību	starp	vēlmēm	vecumos	un	varēšanu	saprašanā	
uzņemt	 konkrēto	 vēsti	 konkrētā	 veidā.	 Esmu	 novērojusi,	
kalpojot	7–10	gadu	veciem	bērniem,	ka	bērnam	ir	individuā-
la	 uztvere	 –	 kādam	 redzes,	 citam	 dzirdes	 vai	 kādam	 abas	
kopā,	gan	vizuāli,	gan	sadzirdot,	gan	pateicībā	vai	lūgšanā	iz-
teikti	vārdi,	gan	darbībā,	kad	gatavojam	vecākiem	pārsteigu-
mus	 ar	Dieva	 vārdu,	mācāmies	 komunicēt	 arī	 ar	 vecākiem	
un	pildām	Kristus	pavēli,	 sludinot	Evaņģēliju,	mācāmies	būt	
paklausīgi,	darot	to,	kas	ikvienam	ir	jādara	kā	Kristus	miesai.	
	 To	 visu	 darot,	 izmantoju visas maņas,	 mācāmies	
angļu	 valodu	 ar	 multfilmu	 fragmentiem,	 kurus	 šad	 un	 tad	
atkarībā	no	temata	cenšos	ielikt,	bērni	paši	arī	tulko.	Bērni	at-
tīsta	 arī	 lasītprasmi	 –	 paši	 organizē,	 kurš	 lasa,	 kurš	 pēc	 kura	
lasa,	bet	pēc	tam	pārrunājam	lasīto.	Sadraudzībā	našķojoties,	
gūstu	 atgriezenisko	 saiti	 –	 bērni	 pastāsta,	 kas	 patika	 nodar-
bībā,	 ko	 vēlētos	 nākamajā	 nodarbībā,	 ko	 sapratuši,	 pārrunā-
jam	 arī	 nesaprotamo	 vai	 noskaidrojam,	 ja	 radušās	 šaubas.



9

Dažkārt	ir	temati	par	skolā	piedzīvoto	un	piemēri	ar	rīcības	
plāniem	attiecīgajā	nodarbībā,	kurā,	piemēram,	Jēzus	saka	
“Mīliet	savu	ienaidnieku,	darait	labu	tiem,	kas	jūs	ienīst”.	Tā	
bērni	 mācās pārvarēt šķēršļus un	 izlīdzināt	 konfliktus,	
kas	arī	ir	ĻOTI	noderīga	prakse.
	 Bieži	 mudinu	 bērnus	 palīdzēt	 vecākiem	 mājas	
darbos,	tā	apgūstot	arī	to,	ka	vecākiem	dažkārt	ir	patīkami	
saņemt	palīdzību	no	bērna,	un	tas	arī	mudina	uzturēt	kārtī-
bu	mājās.	Var	palīdzēt	viens	otram	ar	darbu	vai	uzslavu,	vai	
pamudinājumu	darīt	 labas	lietas,	kā	arī	mudinu	piedot,	 ja	
ir	kādi	pāridarījumi,	kuri	grauž	sirsniņu.	Ļoti	daudz	strādā-
ju,	lai	iedrošinātu	bērnus	būt	stipriem,	piemēram,	Latvijas	
dzimšanas	 	 dienas	 101.	 gadadienā	 	 izvēlējos	 tematu	 par	
Daniela	drosmi	pastāvēt	uz	to,	kam	tic,	arī	tas	zināmā	veidā	
stiprina	patriotismu,	māca	mīlēt	savu	valsti,	cienīt,	mīlēt	un	
kalpot	cilvēkiem	atbilstoši	savai	iespējai	un	pēc	vajadzības.	
Jēzus	mums	ir	labākais	piemērs,	viņš	prata	ar	visiem	sa-
runāties,	darot	to	mīlestībā	un	brīžiem	arī	Tēva	spēkā.

Kāpēc vecākiem bērni būtu jāved uz Svētdienas skolu?
 “Tādēļ Manai tautai jāmācās pazīt Manu Vārdu, 
un tāpēc tanī dienā tai būs jāatzīst, ka Es esmu tas, kas 
saka: šeit Es esmu!” (Jes. 52:6)
	 Mums	kā	bērniem	pieder	šķīstība	un	visi	Dieva	ap-
solījumi	un	stiprinājumi,	kad	mācāmies	pastāvēt	pasaulē.	
Lai	 to	 tā	 kārtīgi	 iemācītos,	 bērni	 ir	 jāved	 uz	 skolu	 –	 šajā	
gadījumā	 uz	 Svētdienas	 skolu,	 kur	 bērni	 apgūst	 dzīves	
pamatus	gan	komunikācijā,	gan	konfliktu	 risināšanā,	gan	
kā	 stiprināt	 citus	un	 tapt	pašiem	stiprinātiem.	Arī	 to,	 kur	
atrast,	 kā	 atrast	 vajadzīgo	Rakstu	 vietu	 īstajā	 brīdī.	 Tāpat	
vecāku	un	bērnu	attiecības	tiek	mācītas,	iepazīstot	Bībeles	
pamatus.	 Kā	 jāizturas	 pret	 vecākiem	 cilvēkiem	 vai	 vien-	
audžiem,	 pret	 kādu,	 kuru	 tu	 nemīli,	 vai	 ja	 pats	 esi	 kļuvis	
kādam	nemīlams,	mācām	kā	to	risināt.	
	 To	 visu	 pārrunājam	 un	 iemācāmies	 Svētdienas	
skolā,	 arī	 kā	 izveidot	 veselīgas	 attiecības	 gan	 ar	 Debesu	
Tēvu,	gan	ar	saviem	tuvajiem	un	mīļajiem.	Būt	mierā	gan	
pa	vertikāli	(ar	Dievu)	gan	pa	horizontāli	(ar	līdzcilvēkiem).	
Kā	risināt	un	izkļūt	no	sarežģītām	situācijām,	uz	ko	paļau-
ties.
 „Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekā-
das pazudināšanas.” (Rom. 8:1)
	 Ļausim	bērniem	piedzīvot	Dievu,	 jo	mēs	 jau	nees-
am	slikti	vecāki,	kuri	gribētu	dot	sliktas	dāvanas,	bet	pašas	
labākās,	 tādēļ	 mīļie	 vecāki	 –	 dodiet	 pašu	 labāko	 –	 Dieva	
tuvumu	 un	 stiprus	 pamatus,	 kas	 neļodzās,	 pamatus,	 uz	
kuriem	 bērni	 var	 celt	 savas	 dzīves.	 Mudiniet	 bērnus,	 pār-
runājiet	mājās.	Mūsu	labākais	skolotājs	ir	Dievs	Svētais	Gars,	
kas,	savukārt,	norāda	uz	Dieva	Dēlu	–	Jēzu	Kristu.	„Jēzus 
Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība, neviens 
netiek pie Tēva (Dieva Tēva) kā vien caur Mani (Jēzu 
Kristu)!” 
 Tik	ekskluzīva ir Svētdienas skola	un	lietas,	ko	tajā	māca.
Priecīgus	svētkus	un	piedzīvot	Dievu	pašu	novēl	

Kristīne Kalniņa- Avota

Ekspedīc i ja 
“Zudusī  baznīca”

	 Vienā	no	StepUp	dievkalpojumiem	dzirdēju,	ka	ir	
paredzēts	vīru	izbrauciens	jeb	ekspedīcija	–	trīs	dienas	ar	
džipiem	pa	bezceļiem,	apskatot	pamestas	baznīcas,	baz-	
nīcu	drupas	un	vietas,	kur	agrāk	 ir	bijušas	baznīcas.	Es	
uzreiz	sapratu,	ka	man	ir	jābrauc	un	ne	tikai	tāpēc,	ka	tas	
ir	offroad’s	ar	džipiem	veselas	trīs	dienas	(kas	gan	var	būt	
jautrāk,	vai	ne?),	bet	arī	 tāpēc,	ka	tas	varētu	būt	patiesi	
garīgs	brauciens	draudzes	vīru	–	brāļu	–	kompānijā,	ap-
skatot	vietas,	kur	agrāk	ir	pulcējušies	kristieši,	lai	pielūgtu	
mūsu	Kungu	Dievu.
	 Viss	 sākās	 piektdienas	 vakarpusē	 ar	 braucienu	
līdz	 lielākajai	 daļai	 braucēju	 jau	 pazīstamajiem	Norkal-	
niem,	kur	notiek	Alfas	kursa	nedēļas	nogales.	Tur	pirts,	
vakara	sarunas	un	kārtīgs	miegs.	Nākamajā	rītā	brokastis	
un	dodamies	ceļā	uz	pirmo	“zudušo”	baznīcu	–	pareiz-
ticīgo	 baznīcas	 drupām	 Suntažos.	 Tālāk	 dodamies	 pa	
mežu	 takām,	 upēm	 un	 zemes	 putekļainajiem	 ceļiem,	
apskatot	pamestas	baznīcas,	līdz	nonākam	nākamajā	na-
ktsmītnē	–	Kristiāna	Dāvida	pamatskolā,	kur	mūs	sagaidī-
ja	ļoti	jauki	cilvēki	un	gardas	vakariņas.	Vakarā	bija	lielis-
ka	Helēnas	Dekantes	 vēstures	minilekcija	par	 vienu	no	
tuvumā	esošajiem	brāļu	draudzes	saieta	namiem,	kuru	
mēs	apmeklējām	nākamajā	dienā	Helēnas	Dekantes	pa-
vadībā.	 Svētdienā	 apmeklējām	dievkalpojumu	 Lubānas	
evaņģēliski	luteriskajā	baznīcā,	bija	arī	neliela	ekskursija	
pa	to	un	turpinājām	ceļu	uz	vēl	dažām	pamestām	baz-
nīcām.	 Viena	 no	 tām	 –	 pamestā	 Strūžānu	 evaņģēliski	
luteriskā	 baznīca,	 kuru	 mēs	 apskatījām,	 iztīrījām,	 aiz-
slēdzām	durvis	un	aizvedām	prom	tās	krustu.	Krusts	 ir	
no	metāla,	smags	un,	baidoties,	ka	tas	kādu	dienu	varētu	
pazust	 uz	 visiem	 laikiem,	 tika	 pieņemts	 lēmums	 ņemt	
to	līdzi,	jo	tur,	acīmredzams,	ik	pa	laikam	bija	viesojušies	
„viesi”,	lai	baudītu	grādīgos	dzērienus.
	 Kopumā	–	ļoti	svētīgi	un	jautri	pavadītas	brīvdie-
nas	draudzes	vīru	kompānijā.
	 Ar	 nepacietību	 gaidu	 nākamo	 ekspedīciju	 “Zu-
dusī	baznīca	2020”.

Aivis Pijols
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Tu nekad…, Tu vienmēr…
 Vai esat kaut reizi savam dzīvesbiedram tei-
kuši: “Tu nekad nedzirdi, ko es saku…” vai arī citu reizi 
– “Tu vienmēr…”? Ja tava  atbilde  ir  “Jā”,  ņemiet 
savu otru pusi aiz rokas un ieplānojiet abi pavadīt 
10 (desmit!) neaizmirstamus vakarus kopā Laulāto 
kursā. Nav nozīmes, vai esat laulībā vienu, desmit 
vai arī divdesmit gadu, bet, iespējams, jūs vēl tikai 
sirsnīgi draudzējaties un laulības vēl tikai tiek plāno-
tas. Visos šajos gadījumos kursā pavadītais laiks būs 
nozīmīga ilgtermiņa investīcija jūsu attiecībās, tā būs 
kā profilaktiskā pārbaude, apliecinot stiprās puses 
un norādot uz vājajiem punktiem. Jūs domājat, ka 
par savu otro pusīti zināt visu un nekas jūs nespēs 
pārsteigt?
 Mēs,	 Laulāto	 kursu	 veidotāji,	 pieņemam	 šo	 izaicinā-
jumu	un	 sakām	–	būs	 lietas,	 ko	uzzināsiet,	 ieraudzīsiet	
un	 iepazīsiet	no	 jauna.	Būs	gan	patīkamas	atziņas,	 gan	
viela	 pārdomām.	 Šis	 kurss	 atsvaidzinās	 jūsu	 attiecības,	
atgādinās,	kādēļ	esat	kopā	viens	ar	otru.	Vēl	vairāk	–	tas	
sniegs	pavisam	praktiskus	padomus,	ko	un	kā	darīt,	 lai	
būtu	 vēl	 labāk.	 Īpaši	 noderīgs	 Laulāto	 kurss	 ir	 pāriem,	
kuri	 ir	attiecībās,	bet	nav	 laulājušies,	 jo	kurss	bieži	vien	
ļauj	nonākt	pie	atklāsmes	–	jā,	es	patiesi	vēlos	būt	ar	šo	
cilvēku	laulībā	vai	arī	–	nē,	nevēlos	to.
	 Kurss	 parasti	 notiek	 otrdienu	 vakaros,	 kad	 pāri	
satiekas	 Pāvila	 baznīcas	 pagrabiņā	 un	 kopīgi	 vakariņo,	
tad	 seko	 stāstījums,	 kur	 lektori	 –	 kāds	 laulāts	 pāris	 –	
stāsta	par	attiecīgās	nodarbības	 tēmu	un	dalās	ar	savu	
pieredzi,	 savukārt	pārējie	pāri	 pilda	praktiskos	uzdevu-
mus.	Sarunas	notiek	tikai	savā	starpā!	Pāriem	nav	pub-
liski	jādalās	ar	savu	pieredzi,	visas	sarunas	ir	tikai	ar	savu	
mīļoto.

	 Galvenās	tēmas,	kas	tiek	aplūkotas	Laulāto	kursa	
nodarbībās:
*  Kas	veido	stipru	pamatu	attiecībām	un	laulībām.
* Sazināšanās	māksla	 –	 otra	 dzirdēšana	 un	 runāšanas	
nozīmība.
*  Konfliktu	risināšana.
*  Piedošanas	spēks.
*  Ģimenes	un	līdzcilvēku	ietekme	uz	attiecībām.
* 	Labs	sekss	–	stipras	un	veselīgas	laulības	sastāvdaļa.
* 	Mīlestības	valodas	un	mīlestības	darbi.
	 	Ir	arī	daži	pārsteigumi,	bet	tā	kā	tie	ir	pārsteigu-
mi,	tad	tos	nemaz	nedrīkst	atklāt.
	 Tie	 pāri,	 kuri	 ir	 apmeklējuši	 Laulāto	 kursu,	 ir	
atzinuši	to	par	vērtīgu	ieguldījumu	savās	attiecībās.	Par	

kvalitatīvi	pavadītu	laiku,	kas	pavadīts	sarunās,	atmiņās,	
smieklos	un	 jā,	 dažkārt	 arī	 asarās.	Mēs	bieži	 sakām,	ka	
ģimene,	vīrs,	 sieva,	dzīvesdraugs	 ir	mana	augstākā	pri-
oritāte,	ir	man	paši	svarīgākie,	bet	ikdienas	skrējienā	aiz	
pienākumu	 un	 darba	 gūzmas	 pastumjam	 tos	 malā,	 jo	
nekur	jau	nepazudīs,	sapratīs,	ka	tas	viss	tak	mūsu	pašu	
labā…	Bet	tad	pēkšņi	tā	vairs	nav,	aiziet,	pazūd,	nesaprot,	
sastop	kādu	citu…	Kas	notika?	Kāpēc	tā?		
 BET KAD JŪS PĒDĒJO REIZI BIJĀT DIVATĀ 
UN, GUĻOT VIENS OTRAM PRETĪ, SKATĪJĀTIES ACĪS 
UN VIENKĀRŠI SARUNĀJĀTIES PAR ŠO UN TO, PAR 
TO, CIK ĻOTI VIENS PAR OTRU ESAT PATEICĪGI DIE-
VAM? Tā	 nav	 tikai	 rozā	 briļļu	 perioda	 pazīme.	 Jo	 ilgāk	
esat	attiecībās,	jo	lielāka	nozīme	ir	kvalitatīvām	sarunām	
un	laikam,	ko	veltāt	viens	otram.
	 Tomēr	–	ideālu	attiecību,	laulību	un	pāru	nav.	Un	
nevajag!	Runa	nav	par	ideāliem	pāriem.	Svarīgākais	dzīvē	
ir	censties	un	piestrādāt	pie	attiecībām,	izrādīt	patiesu	in-
teresi	par	otru	un	pateikties	Dievam	par	to,	cik	brīnišķīgu	
cilvēku	viņš	ir	sūtījis	un	devis	iespēju	būt	kopā	ar	viņu	un	
dibināt	ģimeni.
	 Mēs	ar	Nilu	izgājām	šo	Laulāto	kursu,	gatavojoties	
laulībām,	un	kaut	arī	mums	pašiem	šķita,	ka	mums	viss	ir	
vislabākajā	kārtībā,	vairākas	lietas	nācās	pārvērtēt	un	šo-
brīd	uz	tām	skatāmies	pavisam	ar	citām	acīm.	Lielākais	
pārsteigums	 mums	 bija	 daudzie	 praktiskie	 uzdevumi,	
kas	 lika	 padomāt	 un	 godīgi	 izvērtēt	 lietas,	 notikumus,	
skatījumu	uz	to.	Un	būtiski,	ka	bija	jāatbild	uz	jautājum-	
iem,	 par	 kuriem	agrāk	nebija	 domāts.	 Lai	 arī	 daudz	 ko	
viens	par	otru	zinājām,	bija	 lietas,	ko	viens	par	otru	uz-	
zinājām	pirmo	reizi.	Tas	vēlreiz	apliecināja	sarunu	būtis-
ko	nozīmi,	 jo	 bieži	 dzīvojam	ar	 pieņēmumiem	par	 otru	
cilvēku,	 viņa	 sajūtām	 un	 vajadzībām,	 bet,	 noskaidrojot	
patiesību,	izrādās	pavisam	cita	aina.	Sākotnēji	domājām,	
labi,	 būs	 lekcijas,	 teorija,	noklausīsimies,	un	 lieta	darīta!	
Bet	 tā	 vietā	 –	 iemācījāmies	 ļoti	 daudz	 praktisku	 lietu,	
un,	 patiesi,	 to	 izmantojam	 vēl	 šodien.	 Tas,	 kā	 Anna	 un	
Ģirts	ir	veidojuši	šo	kursu,	kāda	mīlestība	tajā	ir	ieguldīta,	
cik	nozīmīgi	 tas	 ir	bijis	pāriem,	mūs	 tik	 ļoti	 iedvesmoja,	
ka	 palikām	kalpot	 un	 esam	 jau	 atkārtoti	 noklausījušies	
vairākus	 Laulāto	 kursus,	 palīdzot	 nodrošināt	 ar	 kursu	
norisi	saistīto	praktisko	pusi.	
	 Sv.Pāvila	draudze	var	pateikties	Dievam	par	stip-	
rām	 laulībām,	 pāriem,	 kuri	 spēj	 tikt	 pāri	 grūtībām,	 būt	
kopā	gan	priekos,	gan	bēdās	un	kuri	kalpo	draudzē.	Ar	
Dieva	svētību	Laulāto	kurss	ir	veidojis	šo	pamatu	un,	ce-
rams,	arī	turpmāk	stiprinās	ikvienu.

Kā veidot patiesas attiecības un veiksmīgu laulību
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	 Dalība	Laulāto	kursā	maksā	EUR	130.00	vienam	
pārim,	un	šī	maksa	ietver	gan	vakariņas,	gan	mācību	ma-
teriālus	 un	 simbolisku	 atlīdzību	 lektoriem.	 Par	 kursu	 ir	
iespējams	maksāt	pa	daļām.	Tā	kā	tuvojas	Ziemassvētki,	
apsveriet,	varbūt	kādam	pārim	Laulāto	kursa	dāvanu

karte	varētu	būt	ļoti	vērtīga	dāvana!	Kursu	var	apmeklēt	
ikviens	pāris	neatkarīgi	no	tā	piederības	Sv.Pāvila	drau-	
dzei.	
Uz	tikšanos! 

Īrisa un Nils

THE PROTEST  (ASV) koncerts
	 Jau	 otro	 gadu	 Rīgas	 Sv.	 Pāvila	 draudzē	 viesojas	
kristīgā	roka	grupa	The	Protest	no	ASV,	Indiānas	štata.
	 The	 Protest	 parasti	 baznīcās	 nekoncertē,	 lai	 arī	
dziesmas	 ir	ar	kristīgu	vēsti.	Lai	evanģelizētu	ar	mūziku,	
viņi	spēlē	klubos	un	bāros.
	 Pagājušajā	gadā	notika	akustiskais	koncerts	baz-	
nīcas	 pagrabiņā,	 un	 mums	 tas	 iepatikās,	 tādēļ	 šogad	
lūdzām	grupu	muzicēt	pašā	baznīcā,	uz	ko	mūziķi	arī	at-
saucās.
	 Jāteic,	ka	ieradās	diezgan	daudz	cilvēku	(jā,	arī	ļoti	
dažāda	vecuma),	un	liela	daļa	no	tiem	mūsu	baznīcā	vie-
sojās	pirmo	reizi,	daži	pat	brauca	no	attālākām	pilsētām,	
piemēram,	no	Saldus.
	 Pats	koncerts	bija	pieklusinātākā	versijā	nekā	līdz	
šim	dzirdētie	dziesmu	ieraksti,	bet,	protams,	tas	nemazi-	
nāja	efektu,	ka	baznīcā	var	skanēt	arī	šāda	veida	mūzika.	
Iespējams,	gados	jaunākai	paaudzei	šobrīd	tā	arī	pietrūkst,	
jo	lielākoties	ir	dzirdama	“viegla”slavēšanas	mūzika.
	 Paši	 THE	 PROTEST	 grupas	 puiši,	 neraugoties	 uz		
viņu	 nedaudz	 skarbo	 izskatu,	 ir	 īpaši	 laipni,	 sirsnīgi	 un	
draudzīgi	 un	 ļoti	 labprāt	nāk	ar	 visiem	 runāties	par	 vis-
dažādākajām	tēmām.	Arī	koncerta	 laikā	grupa	pastāstīja	
par	 	 savu	dziesmu	būtību,	un	noslēgumā	notika	 	neliela	
intervija,	 kurā	 katrs	 no	 dalībniekiem	pastāstīja	 par	 savu	
ceļu	 līdz	 ticībai.	 Šie	 puiši	 par	 ticīgiem	 kļuva	 pusaudžu	
vecumā.	Divi	brāļi	Jarob	un	Josh	nāk	no	kristīgas	ģimenes	
un	 uzauga	 baznīcā	 ar	 kristīgu	 vēsti,	 bet	 paši	 līdz	 galam	
vēl	nebija	 ticībā,	 jo	 ticību	vecāki	nevar	 iedot,	 tā	 jāpiedzī-
vo	 katram	 pašam.Viens	 no	 brāļiem	 kļuva	 patiesi	 ticīgs	
kristīgā	nometnē.	Kā	viņš	 teica,	 līdzīgā	nometnē,	kāda	 ir	
jums	(Pāvila	draudzei).	Ģitārists	TJ	ticīgs	kļuva,	pateicoties	
šiem	abiem	brāļiem.	Viņa	ģimene	nebija	ticīga,	bet	tagad	
arī	viņa	vecāki	ir	kļuvuši	ticīgi.	Adam	arī	nenāk	no	ticīgas	
ģimenes	un	 savu	 ticības	 ceļu	 ir	 veidojis	pats.	Pagājušajā	
gadā	puišiem	Latvija	tā	bija	iepatikusies,	ka	šoreiz	viņi	līdzi	
ņēma	arī	savas	sieviņas	un	draudzenes.	
	 Latvijā,	neskaitot	mūsu	baznīcā	notikušo	koncer-
tu,	notika	vēl	trīs	koncerti	–	Rīgā,	Jelgavā,	Liepājā.	Un	tiem,	
kas	vēlējās	dzirdēt	šo	grupu	pilnā	skaņā,	bija	iespēja	doties	
uz	koncertiem	ārpus	baznīcas,	ko	daži	arī	darīja.

	 Neliela	klausītāju	grupa	no	draudzes	nejauši	sa-
tikāmies	 Jelgavā,	 kur	 cilvēku	 nebija	 pārāk	 daudz,	 bet	
THE	PROTEST	puišus	 tas	neatturēja	no	pilnīgas	un	en-
erģiskas	uzstāšanās.	Un	arī	šajā	bārā	viņi	nāca	runāties	ar	
apmeklētājiem,	labprāt	arī	bildējās.		

Seila Rubīna



Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts:	alfa@pavilabaznica.lv
Tālr.	26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts:	laulatie@pavilabaznica.lv
Tālr.	29350555
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts:	prieksnieks@pavilabaznica.lv
Tālr.	26117190

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Ģirts	 Prāmnieks,	 īrisa	 Zvagule,	
Anita	 Kuzmane,	 Liene	 Skopane,	
Raimonds	 Mežiņš,	 Vaira	 Bitēna,	
Kristīne	 Kalniņa-Avota,	 Aivis	 Pijols,	
Seila	Rubīna,	Marika	Marherte

Draudzes rekvizīti

Rīgas	Svētā	Pāvila	evanģēliski	
luteriskā	draudze

Reģ.	Nr.	90000306537	
Banka:	AS	SEB	Banka;	

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

Beta kurss
28. 01. 2020.
plkst. 19.00

Draudzes SPA
Martā

Laulāto kurss
11. 02. 2020.

Alfa kurss
20. 02. 2020.

Vīru tikšanās
mēneša 

1. svētdienā
plkst. 12.00

Sieviešu  
tikšanās Mēneša 

3. svētdienā
Plkst.12.00

CIta Mūzika
svētdienās 
plkst. 14.00

Open
jauniešu vakari

janvārī

Ziemassvētku laika pasākumi
24.12. plkst. 14.00 Ziemassvētku svētbrīdis RUS
24.12. plkst. 16.00  Ziemassvētku ‘ģimenes dievkalpojums
24.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums
25.12. plkst. 12.00 Ziemassvētku rīta dievkalpojums
29.12. plkst. 10.00 Dievkalpojums
29.12. plkst. 18.00 StepUp dievkalpojums
31.12. plkst. 18.00 Vecgada dievkalpojums
05.01. plkst. 10.00 Dievkalpojums
05.01. plkst. 12.00 Draudzes eglīte
05.01. plkst. 18.00 StepUp dievkalpojums


