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marts/aprīlis

Ielūkojies
Pāvila draudzē

Laiks pirms Lieldienām ierasti tiek saukts par Gavēņa laiku. Tas iesākas ar pelnu dienu. Gavēņa
laika tradīcijas dažādās baznīcās un konfesijās ir dažādas. Tā piemēram var gavēt pa dienu, bet uz nakti
gavēni neattiecināt. Tradicionāli gavenis ir 40 dienu garš. Taču romas katoļu baznīcā svētdiena netiek
skaitīta par gavēņa dienu. Galvenokārt ar gavēni izprot atturēšanos no ēšanas, taču ne tikai. Mūsdienās nereti kristieši gavēni attiecina uz televizora skatīšanos, datora lietošanu uc. Katrā ziņā gavēnis
tiek saistīts ar atteikšanos no kautkā. Bet vai tiešām pietiek ar atteikšanos? Mēs zinām, ka Dievam
mūsu darbus nevajag, to skaitā arī gavēni. Pie tam gavēt, nav viegli. Tas prasa spēku, pašdisciplīnu, izturību. Bet vai Dievam to no mums vajag? Dievs nav vēlējies mūs mocīt un spīdzināt. Vai mums pašiem
tad to jādara? Kāds tad ir gavēņa mērķis? Ko tas tev var dot?
Jēzus saka : “ Un, kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. ” (mt.6,16) Tā nav Dieva
vēlme, ka mēs ciešam. “neesiet saīguši kā liekuļi” liek domāt, ka jau toreiz laikam cilvēkiem šķita, ka
gavēnis ir ciešanas, jeb ka tam jābūt ciešanu pilnam laikam. Bet vai tiešām? Viens no gavēņa mērķiem
un jēgām ir stiprināt cilvēka attiecības ar Dievu un rast iespēju vairāk un skaidrāk sadzirdēt un sajust
Dievu. Dieva klātbūtne savukārt Dieva bērnam dod prieku. Tādejādi sanāk, ka gavējot patiesībā cilvēkam vajadzētu starot. Dieva tuvums taču iepriecina. Un neskatoties uz to, ka mūsu ķermenis prasa
savu, tomēr Jēzus saka “cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.”.
(Mt. 4,4) Un gavēņa mērķis ir tieši šī no Dieva nākošā vārda saņemšana.
Bet runājot par garīgu pārtiku, gavēnis nav vienīgais veids kā sevi garīgi pabarot. Ir vēl kas. Reiz
Jēzus pie kādas akas satika kādu sievieti. Viņš aicināja viņu mainīt savu dzīvi un veda pie Dieva. Kad
mācekļi atgriezās, viņi piedāvāja Jēzum ko ēst ( jo tādēļ viņi bija gājuši), taču Jēzus viņiem atbildēja, ka
viņam ir ēdiens, ko mācekļi nepazīst. (Jņ. 4) Jā, kalpojot un vedot cilvēkus pie Dieva tu tiec piepildīts,
jo tu piedzīvo Dieva tuvumu. Piepildot viņa aicinājumu un viņa mērķus tu pats topi piepildīts. Tādēļ es
gribu aicināt šajā laikā varbūt mazāk uzmanību veltīt gavēšanai, bet gan gavēt veltījot savu laiku un
spēkus tam lai piepldītu Kristus mērķi un tavu aicinājumu – meklēt pazudušo.

Ģirts Prāmnieks

Rīgas Sv. Pāvila ev. luteriskās draudzes avīze

“Dievs, ja Tu esi, pasaki, kur ir mana vieta.”
Intervija ar Valdi Dvorovu
-Pastāsti, lūdzu, vairāk par savu ģimeni.
Cik Tevir bērnu?
-Mani bērni jau ir izauguši lieli, un nu
esam palikuši divatā ar sievu Intu. Mums
ir septiņi bērni - četras meitas un trīs
dēli, un arī vienpadsmit mazbērni. Kad
mēs sākām savu kopdzīvi un bērni nāca
pasaulē, bija interesanta attieksme no
apkārtējo cilvēku puses. Bija kādi, kas izteica negatīvas piezīmes, kas nesaprata,
kāda bagātība ir bērni. Ļoti reti cilvēki
priecājās. Tad, kad mēs iepazinām Dievu, tad mēs abi sapratām, ka tā ir ļoti liela svētība, bet pasaulē bērnus joprojām
neuzskata par bagātību vai svētību.
-Cik ilgi Tu esi ticībā?
-1990. gadā es sāku savu atgriešanās
ceļu. Varētu teikt, ka tajā laikā es sapratu, ka DIEVS IR.
-Kā Tu iepazini Dievu un atgriezies?
-Mans atgriešanās ceļš bija ļoti interesants. Es esmu dzimis un audzis padomju laika ģimenē, kurā nebija ticības vai
sarunu par Dievu. Valdīja pārliecība, ka
Dieva nav. Es arī tā dzīvoju, uzskatīju, ka
viss, kas ir saistīts ar baznīcu, ir murgs
un cilvēku mānīšana. Mana dzīve bija
ļoti traģiska, kaut gan es pats tobrīd to
neapzinājos. Man likās, ka viss ir kārtībā,
ka es dzīvoju labi un visu kontrolēju. Patiesībā es neko nekontrolēju un mana
dzīve bija “aizgājusi pa pieskari”. Es biju
nodzēries līdz bezpajumtnieka līmenim,
nedzīvoju mājās un mana ģimene praktiski dzīvoja bez vīra un tēva. Mājās es
biju aptuveni nedēļu un tad mēnešus
varēju vazāties apkārt dzerot. Gulēju
mājās pie alkoholiķiem, kur viss smirdēja, bija piečurāts un piesmēķēts. Tāds
bija mans pēdējais gads, pirms es sastapu Dievu. Vienā no reizēm, kad es kārtējo reizi atgriezos mājās, mana ģimene,
kas bija no tādas dzīves nomocījusies,
bija jau iepazinusi Dievu, piedzīvojusi
Viņa žēlastību un bija kristīti un iesvētīti.
Es pārnācu mājās un jutos ļoti pārsteigts
par sajūtu, kas mani pārņēma. Visu laiku biju uzskatījis, ka ģimene ir mans
īpašums, bet tajā reizē mani pārņēma
sajūta, ka mana ģimene man ir nozagta
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un ka starp mums ir milzīga aiza. Es to
nekādi nevarēju izskaidrot, bet skaidri
sapratu, ka kaut kas ir pazudis, un mana
ģimene man vairs nepieder. Tas mani
ļoti sadusmoja, un es gribēju noskaidrot,
kas tas ir. Tad mana sieva Inta pateica
man :“Viss tev te ir, te ir tavas mājas, te ir
ēdiens, puse no dīvāna, kur tu vari gulēt.
Vari nākt un iet, kad vēlies, bet es esmu
tik ļoti nogurusi no tādas dzīves, ka es
atsakos tā turpmāk dzīvot, tādēļ, ja tev
ir vajadzīgi bērni un es, tad tev ir jāatrod
Jēzus.” Tiklīdz Inta pieminēja Jēzu, man
bija skaidrs, ka viņa iet uz baznīcu. Es
kļuvu dusmīgs. Biju pārliecināts, ka Saldus mācītājs visas sievas ir pievilinājis
un sagrozījis viņām prātu. Man tobrīd
neienāca prātā, ka Dievs ir iesācis Savu
darbu pie manis un manas ģimenes.
Dievs lietoja Intas spēcīgo nostāju. Es
ārdījos, draudēju, šantažēju ar šķiršanos,
nācu mājās piedzēries, norāvu sievai
krustiņu no kakla, mētāju lietas pa gaisu
un tā uzvedos veselu pusgadu. Aizgāju
uz dievkalpojumu, kurā bija mana sieva
un bērni, izklaigājos arī tur, paņēmu bērnus un izvedu viņus ārā no baznīcas. Es
šausmīgi uzvedos. Iedomājieties, kāds
tas ir pārdzīvojums tuvajiem cilvēkiem,
kad cilvēks, kas viņiem ir mīļš, tā uzvedas un tā sāpina. . Lai kā centos, nevarēju tomēr izmainīt savu ģimeni. Pēc pusgada es pirmo reizi uzrunāju Dievu. Tajā
pusgadā bija ļoti daudz notikumu, un
man būtu ļoti gari par tiem jāstāsta, es
redzēju interesantus sapņus, es biju pilnīgi pazaudējis mieru, visu laiku cīnījos.
Tad kādu dienu pajautāju tieši: “Dievs, ja
Tu esi, pasaki, kur ir mana vieta.”Un Viņš
man tajā pašā brīdī atbildēja. Tas gan
nebija, kā teikts Vecajā Derībā - balss no
debesīm neatskanēja, puķes vāzē nedega un balodis nenolaidās, bet kā elektrība izskrēja caur sirdi un prātu, un man
kļuva skaidrs, kas es esmu un, ka mana
vieta (tādam, kāds es šobrīd esmu) ir
ellē. Ar to man pietika. Pirmo reizi mūžā
es nešaubīgi sapratu, ka DIEVS IR un sajutu to “līdz kaulam”. Mani pārņēma paniskas bailes, sāpējaviss ķermenis,
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sirds ļoti pukstēja. Es nokritu nespēkā uz zemes, aizlīdu līdz dīvānam un domāju, ka tūlīt
nomiršu. To grūti aprakstīt. Bailes bija tik lielas,
ka sāpēja viss ķermenis. Visa dzīve nozibēja
gar acīm. Atcerējos pat atgadījumus no skolas laikiem, kāds es toreiz esmu bijis un kā izturējos. Atcerējos arī daudzus labus cilvēkus,
kas bija man apkārt. Es nemācēju Dievu lūgt,
bet vienkārši čukstus un brīžiem skaļi teicu:
“Dievs, piedod!”. Tie bija vienīgie vārdi, ko atkārtoju. Toreiz piedzīvoto atceroties, es, šķiet,
nedaudz vairāk saprotu, kā tas ir, kad cilvēks
nonāk ellē. Bībelē ir rakstu vieta “tu mirdams
mirsi”. Tas man uzreiz atsauc atmiņā to, ko es
toreiz piedzīvoju. Bailes no Dieva bija tik lielas,
ka to nevar ne ar ko salīdzināt. Trešajā dienā visas domas man bija izlidojušas cauri un mani
atlaida vaļā. Sirds pārstāja sāpēt, manī ienāca
miers un es uzreiz sapratu, ka Dievs man ir
piedevis. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas
piedošanu ir izbaudījis gan fiziski, gan garīgi.
Tā es pirmo reizi satikos ar Dievu un tad es
sāku atgriezties. Pirmās divas nedēļas pēc tam
es visu stāstīju savai sievai, lūdzu piedošanu
saviem bērniem un viņai. Mani pārsteidza kristiešu uzticība un mīlestība. Bija pagājis neilgs
laiks, kopš biju piedzīvojis atklāsmi no Dieva.
Saldū Sv. Jāņa baznīcā vajadzēja remontēt torni, es aizgāju pie mācītāja uz mājām, viņš man
iedeva baznīcas atslēgu. Pirms es atgriezos,
es biju grasījies apzagt baznīcu, un, kad es
iegāju iekšā baznīcā, man pazibēja doma: “Es
taču visu te varētu paņemt un aiznest, bet
nespēju. Pirms kāda laika es to spētu, bet nu
vairs nespēju. Man Dievs ir uzticējis šo lietu.”
Es piedzīvoju lielus piedzīvojumus ar Dievu.
Esmu Dievu izaicinājis un jautājis Viņam, un
Viņš man vienmēr ir atbildējis un atklājis visu
man būtisko.
-Kā tu kļuvi brīvs no alkohola atkarības?
- Alkohola atkarība man pazuda uzreiz, kā es
atgriezos. Es pat biju pārsteigts. Mani tas vairs
neinteresēja. Kopš piedzīvoju Dievu, mani
interesēja tikai Dievs un attiecības ar Viņu.
Es lūkojos uz alkoholu veikala skatlogā un
sapratu, ka tas mani vairs pilnīgi neinteresē.
Agrāk, kad kāds gāja ar alus pudeli pa ielu,
man, burtiski, tecēja siekalas. Pirms atgriezos,
varēja būt tā, ka es izgāju no mājas 10.
augustā, garām brauca mašīna, apstājās,
atvēra durvis, man parādīja kasti ar šņabi, teica: “Valdi, aiziet!” un es ielēcu tajā
mašīnā un aizbraucu. Un tikai 15. septembrī atgriezos mājās. Tas bija traki. Tas ir ļauni - dzīvot egoistiski, savai patikšanai, un tas

var aizvest cilvēku postā. Dievs atdeva savu
dzīvību mūsu dēļ, Viņš nāca mūsu dēļ. Ar to
Viņš māca, ka mīlēt nozīmē nest upuri un atteikties no kādām lietām un no savtīgas dzīves.
- Kā tu nonāci Pāvila baznīcā?
- Uz Pāvilu mani uzaicināja mācītājs Ģirts.
Pirms tam es braukāju apkārt pa Latviju un
kādās draudzēs ieviesu Pielūgsmes kalpošanu.
Es sāku iet Saldus Sv. Gregora misijas centrā
uz misijas skolu. Man ļoti patika disciplīna, kas
tur valdīja. Tā bija iespēja pateikt savai miesai
nē un pagodināt Dievu. Es uz turieni gāju ar
prieku. Mācītājs Ģirts Sv.Gregora misijas centrā
vadīja kādas lekcijas, un man ļoti patika viņa
lekcijas. Reiz mums ar sievu vajadzēja braukt
uz Rīgu, un es pajautāju Ģirtam, vai viņš varētu
mūs aizvest. Viņš piekrita. Pa ceļam Ģirts stāstīja, ka viņš meklē draudzei otru mācītāju, bet
varbūt viņam nemaz nevajag otru mācītāju,
varbūt viņam vajag mani. Tad Ģirts mūs atveda līdz Pāvila baznīcai un izrādīja mums visu.
Es teicu, ka līdz septembrim mēs lūgsim par to
un tad redzēsim, kas notiks tālāk. Mēs ar Intu
lūdzām padomu Dievam, un jau augustā mēs
sazvanījāmies ar Ģirtu. Tā es sāku te kalpot.
Pāvila draudze man ļoti iepatikās un esmu
iemīlējis šo draudzi.
- Vai tu vari pastāstīt, kas ir gavēnis, un vai tu
pats arī gavē?
- Visu, ko tu aizliedz savai patikšanai, savam
komfortam, var nosaukt par gavēni. Vai tas ir
liels vai mazs, tas ir gavēnis. Man patīk gavēnis,
kad es varu sevi “atvērt” citiem. Mani uzrunā
Jesajas 58. nodaļa, kur teikts, ka gavēnis ir tas,
ka tu paēdini izsalkušos, apģērb nosalušos,
pabaro dvēseli, atsvabini cietumniekus, ka tu
esi plaisu izlīdzinātājs un posta vietu atjaunotājs. Man patīk tāds gavēnis, kad es aizliedzu
kaut ko sev un atdodos ar to citiem. Gavēnī tu
dod no sevis to, kas tev ir. Nevis to, kas paliek
pāri un bez kā tu varētu iztikt, bet to, kas tev
pašam ir tīkams. Gavēnī man patīk slavēt Dievu un dāvināt.
Intervēja
Rasa Svarupa

Pateicamies Valdim par tik spēcīgu liecību,
kas nepārprotami parāda Dieva spēku,
mīlestības varu un ir tik iedvesmojoša.
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Marts
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

1
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

2
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 3

3
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

4

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

6
12.00 Zupas
virtuve

7
18.30 Laulāto kurss3

8
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

9
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 4

10
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
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12
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

13
12.00 Zupas
virtuve

14
18.30 Laulāto kurss4

15
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

16
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 5

17
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

18
Draudzes rekolekcijas
Saldū

19
Draudzes rekolekcijas Saldū
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

20
12.00 Zupas
virtuve

21
18.30 Laulāto kurss5

22
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

23
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 6

24
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

25

26
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

27
12.00 Zupas
virtuve

28
18.30 Laulāto kurss6

29
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

30
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss

31
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

aprīlis
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

1

2
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

3
12.00 Zupas
virtuve

4
18.30 Laulāto kurss7

5
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

6
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 7

7
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

8

9
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

10
12.00 Zupas
virtuve

11
18.30 Laulāto kurss8

12
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

13
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 8

14
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

15

16
7.00 Lieldienu agrais
dievkalpojums
10.00 Lieldienu
Dievkalpojums
10. 00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

17
12.00 Zupas
virtuve

19
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

20
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 9

21
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

22

23
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

24
12.00 Zupas
virtuve

26
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

27
16.00 Mācītāja
Pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss 10

28
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

29

30
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp
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Izraujies no garīgās rutīnas!
Rekolekcijas draudzei
Nezinu, cik daudzi no jums zina vai ir piedzīvojuši rekolekcijas. Man šķiet, ka vislabākais veids, kā noskaidrot,
kas ir rekolekcijas, ir pašam tajās piedalīties un tās piedzīvot. Bet es centīšos jums radīt priekšstatu, „uzzīmējot”, kas
ir rekolekcijas.
Ikdienā mēs bieži vien esam rutīnā. Darbs, skola, mājas, sociālie portāli, televīzija un svētdienās – draudze.
Man šķiet, ka arī mūsu garīgā dzīve var nonākt rutīnā. Lūgšanas paliek „sausas”, slavēšanā vairs nepievēršam uzmanību tam, ko dziedam, kalpošanai vairs neredzam jēgu un lasīt Bībeli nemaz negribas. Pienāk brīži, kad Dieva
klātbūtni vairs nejūtam. Mēdz būt, ka ikdienā ir grūti izrauties no šīs garīgās rutīnas, grūti kaut ko mainīt. Rekolekcijas tam ir laba iespēja. Tas ir laiks, kad mēs varam nošķirties no ikdienas, būt kopā, lūgt, klausīties un pieaugt savā
ticībā. Rekolekcijās būs laiks lekcijām, lūgšanām, daudz laika, lai slavētu Dievu un ieklausītos tajā, ko mums saka
Dievs, arī lai mēs, draudze, būtu ciešākā vienotībā un labi pavadītu laiku kopā. Tā būs brīnišķīga nedēļas nogale,
kad mēs varēsim daudz saņemt no Dieva. Ir grūti dot, ja mēs jūtamies tukši un noguruši, bet es ticu, ka Dievs šīs
rekolekcijas izmantos, lai mūs katru pildītu ar Savu Garu, ar mieru un mīlestību, ko mēs varēsim dot tālāk, citiem.
Es aicinu tevi izmantot šo iespēju un izrauties no savas ikdienas, lai veltītu laiku Dievam! Viņš gaida uz mums.
Rekolekcijas mēs vēlamies rīkot trīs reizes gadā – pavasarī, vasarā un rudenī. Arī ģimenes ar bērniem ir
aicinātas uz rekolekcijām. Pirmo rekolekciju tēma būs „Aicinājums”. Tās notiks 18.–19.martā Saldus Sv.Gregora kristīgās misijas centrā. Lai pieteiktos rekolekcijām, ir jāaizpilda anketa, ko var atrast baznīcā vai rakstot uz
info@pavilabaznica.lv. Pieteikšanās līdz 12.martam. Maksa par dalību rekolekcijās ir 30 EUR no personas (bērniem
līdz 7 gadu vecumam bez maksas).

Rasa Svarupa

M ar ts

Dita
Svarupa
Helmuts Dobelnieks
Agija Kalme		
Jānis Līdigs		
Laura Hoiere		
Juris Lezdiņš		
Anita Padaga		
Māra Ozola		
Inese Žabinska
Pēteris Treijs		
Ojārs Liepiņš		
Kalvis Zanders

(20)
(35)
(45)
(35)
(35)
(80)
(80)
(70)
(30)
(75)
(80)
(25)

a pr Ī li s

Jānis Karašnieks
Artis Tirzmalis
Indra Zeltiņa		
Dzintars Lazda		
Anna Prāmniece
Juris Ķirsis		
Dzidra Zviedre		
Armands Veide		
Linda Mitrone

(40)
(45)
(45)
(45)
(35)
(55)
(70)
(50)
(25)

05.03.
12.03.
12.03.
16.03.
17.03.
21.03.
23.03.
25.03.
25.03.
28.03.
31.03.
31.03.

03.04.
03.04.
06.04.
08.04.
08.04.
12.04.
16.04.
17.04.
28.04.

Lai ar Dieva klĀtbūtni piepildīts jaunais dzīves gads!
Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā visus marta un aprīļa jubilārus, īpaši
izceļot draudzes locekļus ar apaļajām jubilejām.
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“Mēs spējam sanākt kopā un lūgt vienā valodā”
Atskats uz Tezē Jauniešu tikšanos Rīgā
Laikā no 28.decembra līdz 1.janvārim Rīgā notika Tezē Jauniešu Jaungada tikšanās. Arī mūsu draudze piedalījās
pasākumā un viesģimenēs uzņēma 175 cilvēkus. Visvairāk cilvēku viesojās no Polijas (63), bet bija arī jaunieši
no Ukrainas (30), Vācijas(25), Horvātijas (15), Lietuvas (10), Somijas (10), Zviedrijas (8), Austrijas (4), Ungārijas (3),
Šveices (1), Krievijas (1) un Latvijas tālākajām pilsētām (3). Kopā mēs sanācām uz rīta lūgšanām mūsu draudzē
un arī Jauno gadu sagaidījām baznīcā, lūdzot, dejojot, dziedot un iepazīstot cilvēkus un citas valstis. Prieks bija
Rīgā redzēt priecīgus jauniešus, kas nes gaismu. Šķiet, ka šis pasākums mūs, latviešus, vairāk atraisīja, mēs kļuvām viesmīlīgāki, izpalīdzošāki un atvērtāki. Rīga pārvērtās, pateicoties šim pasākumam un kopīgām lūgšanām.

“Kad Latviju pāršalca vēsts, ka Latvijā ieradīsies 15 000 kristiešu, es nodomāju, ka tas ir brīnišķīgi, tā patiešām
ir liela svētība mums un man ir prieks par šiem jauniešiem. Tomēr sevi es nesaistīju ar šo pasākumu, jo neesmu
jau vairs jaunieša vecumā. Dzirdēju aicinājumus uzņemt jauniešus pie sevis, viesģimenē, bet arī tad vēl domāju,
ko tad es, gan jau citi to izdarīs. Iekšēji es jutu aicinājumu, bet visu laiku izdomāju pretargumentus. Tā es divas
dienas domās cīnījos ar “par” un “pret”. Trešajā dienā, tā bija svētdiena, gāju un sev teicu – viss, es piesakos.
Izdomāju, ka es paņemšu divas meitenes, kas, visticamāk, zinās krievu valodu un būs labi.
““Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” – saka Tas Kungs.”/Jes. 55:8/ 28.decembrī
man piezvanīja, lai nākot pretī saviem svētceļniekiem. Kad ierados baznīcā, man pretim stāvēja divi brīnišķīgi
puiši, kas nezināja krievu valodu, tikai poļu un nedaudz angļu. Varat iedomāties manu pirmo sajūtu… Bet es
nodomāju, ja jau Dieva Gars mani ir uzrunājis un vadījis, tad mani nepametīs un palīdzēs. Tagad varu teikt, ka
man tās bija neaizmirstamas, prieka pilnas dienas. Sapratāmies lieliski! Brīžiem bija gan mēmais šovs, gan lieli
smiekli, bet pāri visam prieks. Izbaudīju brīnišķīgas dienas lūgšanās, kas notika Arēnā Rīga, gan pasākumos
Sv.Pāvila draudzē. Paldies arī no maniem Polijas puišiem, kas sūta pateicības vārdus par visu!
“Bet es paļaujos uz Tevi, ak, Kungs, es saku: “Tu esi mans Dievs.”” /Ps. 31:15/
Cik ļoti mums jāmācās paļāvība un uzticēšanās visās lietās mūsu Kungam! Viņš nepametīs, bet būs klātesošs!”

Rita Zvanītāja (uzņēma viesus)
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“Kas var sasildīt sirdi aukstā ziemā? Tikai Tezē Jaungada tikšanās siltā atmosfēra. Priekš manis nav labākas alternatīvas kā Jaunais gads ar Tezē pasākumu. Jau tradicionāli ukraiņu bija ļoti daudz, bet pirmo reizi lielajā vakara
lūgšanā skanēja dziesma ukraiņu valodā. Redzēt, kā starptautiskā pasākumā Eiropas valstī ārzemnieki cenšas dziedāt
dziesmu mūsu valodā, tas lika man piedzīvot lielu lepnumu par Ukrainu. Kaut arī tikšanās notika Latvijā, likās, ka
tā notiek pie mums mājās. Labu iespaidu atstāja tas, ka vairums latviešu runā krievu valodā un, pateicoties tam, ka
nebija valodas barjeras, mēs varējām atbildēt uz Rīgas iedzīvotāju jautājumiem, un viņiem, savukārt, bija iespēja
mums pastāstīt visu to, ar ko viņi gribēja dalīties. Mēs varējām apmeklēt Jūrmalu un pastaigāties gar Baltijas jūras
krastu, un, kaut arī laiks bija aukstāks nekā pagājušogad Valensijā, iespaidi nebija sliktāki. Skaisti izrotāta pilsēta un
cilvēki, kas mūs sagaidīja ar atvērtām sirdīm. Tas ir tik brīnišķīgi, ka ticība Dievam jauniešiem atver tik daudzas durvis.
Mūsu “mamma uz šo laiku” bija uzņēmusi četras meitenes un svētku pusdienu laikā pajautāja, kā mēs sākām ticēt
Dievam un vai dzīvē ir bijuši brīži, kad mēs esam jutušas – Dievs ir līdzās. Katrai no mums bija kāds stāsts.”
Lolanda (Ukraina)
“Kad es pateicu savai ģimenei un draugiem, ka došos uz Tezē Jauniešu tikšanos Rīgā, daži no viņiem man jautāja:
„Kādēļ?”. Tagad es esmu pārliecināta par savu atbildi. Es saprotu, cik svarīgs ir „Tezē uzticības svētceļojums”, īpaši
šajā nedrošajā laikā, kas pilns ar vardarbību un konfliktiem. Mums vajag parādīt, ka mēs spējam sanākt kopā un
lūgt vienā valodā, kaut gan esam no dažādām pasaules malām. Mūsu pūliņi, ierodoties šeit no tālienes, un jūsu,
Rīgas iedzīvotāju, pūliņi, sagatavojot šo tikšanos, nebija bezjēdzīgi. Daudzas reizes es esmu uzņēmusi cilvēkus savās
mājās. Bet tā bija pirmā reize, kad mani kāds uzņēma, un tā bija lieliska pieredze! Paļaujoties uz Dievu, uzticoties
viesģimenei un jūsu draudzei, kas sagatavoja mums guļvietas, lika man ieraudzīt mazo un vienkāršo dzīves elementu vērtību. Es vēlos jums pateikties par jūsu rūpēm un viesmīlību! Manas sajūtas un atmiņas no šīs tikšanās ir ļoti
pozitīvas, pateicoties jūsu darbam un pūliņiem!”
Gosia (Polija)
„Mēs esam pateicīgi, ka jūs bijāt daļa no Tezē tikšanās organizēšanas! Pagājušogad Tezē tikšanās laikā, kad uzzinājām, ka nākamā notiks Rīgā, kas ir tik tuvu Somijai, mēs nolēmām piedalīties. Pirms šīs tikšanās un arī tās laikā es
sapratu, ka mēs varam savās sirdīs izprast Baltijas valstu vēsturi un nozīmi mūsu neatkarībai. Es biju ļoti aizkustināta,
kad mūsu viesģimene dalījās savās domās par situāciju Latvijā šodien. Manās un arī viņu acīs Latvijas jaunieši pieder
jaunai cerības un gaismas paaudzei. Mēs esam pateicīgi mūsu viesģimenei par diskusijām par situāciju Eiropā un
visā pasaulē.”
Henrikka (Somija)
„Dienas, ko pavadījām Rīgā, bija tiešām brīnišķīgas. Mūsu grupa vēl aizvien ir pateicības pilna par viesģimeņu un
jūsu draudzes viesmīlību. Mēs izbaudījām lūgšanas un tikšanos ar cilvēkiem no Rīgas un Eiropas. Mājās, Vācijā,
mēs atgriezāmies 2.janvārī un bijām noguruši, – Rīgā mēs bijām ne pārāk daudz gulējuši. Vislielāko iespaidu atstāja latviešu mentalitāte. Daudzi cilvēki, no dažādām vecuma grupām, runāja ar mums un prasīja par mūsu ceļojumu un mūsu motivāciju viesoties šeit Rīgā. Šķita, ka visi zina angļu valodu, un mēs bijām ieinteresēti sarunāties ar
svešiniekiem. Kopumā mums radās tiešām ļoti patīkama pieredze, viesojoties jūsu valstī, pilsētā un draudzē. Sūtām
jums sveicienus no Padebornas Vācijā! Lai Dievs jūs svētī!”
Christian, Denniss, Ingo un Thorsten (Vācija)
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Ieņēmumi EUR
Ieņēmumi no kolektes		
4161.78
Ziedojumi bez konkrēta mērķa
3984
Ziedojumi zupas virtuvei
41.55
ziedojumi remontam		
154
Ziedojumi žogam		
15
Ziedojumi Iesvetībām		
280
Ziedojumi ērģelēm		
350
ziedojumi kristībām		
130
ziedojumi svētdienas skolai
50
ziedojumi draudzes nometnei
40
Ziedojumi laulībam		
150
Ziedojums ģitāras stundām
7
Ziedojums alfa kursam		
10
Ziedojums altārgleznas izgaismošanai
20
Ziedojumi tehnikas iegāde
300
SIA Pāvils ieņēmumi
8941
Ieņēmumi no koncertiem
1005.65
kopā:
19639.98
Izdevumi EUR
Algas 9 darbin. , lektoriem,nodokļi
9017.06
Citi nodokļi( Nīn, LELB)
997.39
NĪ Apdrošināšana
262.5
Apkure
4922
Citi komunālie maksājumi
2698.66
sakaru izdevumi
177.74
Apsardzes izdevumi
170.66
Izdevumi Taize pasākumam
379.41
Naudas apgrzījuma blakus izdevumi
37.2
Biroja izd.(kanc. preces, tīr. līdzekļi)
425.55
Ērģļu remonts
400
Tipogrāfijas izdevumu t.sk. Avīzītei
508.26
Remontdarbi
1645.94
Zupas virtuves izdevumi
603.81
Diakonijas izdevumi
16.73
Alfas kursa izdevumi
68.08
Izdevumi draudzes pasākumiem
101.86
Izdevumi nometnei
31.7
Pārējie saimn. darbības izdevumi
454.19
kopā:
22918.74
Svētdienas skolas vadītāja: Alise Jansone-Prāmniece
E-pasts: a.jansone.pramniece@gmail.com
Tālr. 22547226
Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts: ance.murina@inbox.lv
Tālr. 26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts: anna.pramniece@gmail.com
Tālr. 29350555
Kora vadītājs: Andžejs Rancevičs
Tālr. 28212889
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: pastkaste@hotmail.com
Tālr. 26117190
Erģeļkoncertu vadītāja: Jeļena Privalova-Epšteina
Tālr. 25242058

mācītājs ģirts prāmnieks:

lietvede seila Rubīna:

Pieņemšana ceturtdienās
plkst. 16.00–18.00
Tālr. 26154090
girtonkuls@hotmail.com

Pieņemšana ceturtdienās
plkst. 16.00–18.00
Pārējā laikā iepriekš vienojoties.
Tālr. 29741123
info@pavilabaznica.lv

Rīgas Svētā Pāvila
evaņģēliski
luteriskā draudze
Augusta Deglava iela 1,
Rīga, LV-1009
info@pavilabaznica.lv
www.pavilabaznica.lv
@svpavils
Pāvila draudze

Draudzes rekvizīti
Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski
luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000306537
Banka: AS SEB Banka;
kods: UNLALV2X
Konts: LV79UNLA0002000701013

Avīzes sagatavošanā piedalījās:
Redaktore un makets Seila Rubīna
Rakstus un intervijas sagatavoja
Rasa Svarupa, Ģirts Prāmnieks,
Korektore Marika Merharte un
Inese Prāmniece

