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Ielūkojies
Pāvila draudzē
Viss notiek tik lēni ...

Šopavasar ar bērniem veicām eksperimentu. Mēs iestādījām 3 kartupeļus, no kuriem divi bija svaigi un labi,
bet viens bija noturēts siltumā un tumsā visu ziemu un nemaz neizskatījās tik labi. Protams, ka bērni sākumā bija
gatavi rakt kartupeļu ražu jau nākamjā rītā. Kartupeļi aug tik lēni! Nesen ražu novācām – un ieguvām diezgan labu
rezultātu pat nemēslojot, nelaistot un neaprušinot. Nu ko, tas ir kartupeļu dabā - augt pat vissliktākajos apstākļos.
Vienīgais, kas patiešām ir nepieciešams, ir laiks. Ar tavu un manu garīgo dzīvi ir tāpat. Mums ir laiks strādāt, laiks
hobijiem, laiks izklaidēm utt. Vai tev ir laiks arī augt? Mēs dzīvojam “just in time”(šeit: īstajā brīdī) biznesa laikā. Visam
ir jābūt tieši tad, kad mums to vajag vai gribas. Arī garīgajā dzīvē mēs gribam, lai viss notiek uzreiz. Reizēm šķiet, ka
cilvēki domā, ka, ja viņi ir kāju spēruši baznīcā, tad visam dzīvē jāmainās. Ja ir lūguši, tad tūlīt jābūt pārmaiņām. Tā var
būt, bet tā var arī nebūt. Dievs darbojas arī “just in time” – tikai tas ir Viņa laiks. Kartupelim vajag vienu vasaru. Ābelei
vairākus gadus. Cik vajag tev?
Labā vēsts ir tā, ka Dievam nav bezcerīgu gadījumu. Arī mūsu ne tik labi saglabājies kartupelis nesa labu
ražu. Vajag tikai laiku un pacietību. Tu esi sācis lasīt Bībeli, labi – bet tev vajadzēs laiku, lai to izlasītu, un pacietību,
lai saprastu. Tu esi atgriezies, tas ir labi, bet vajadzēs laiku, lai mainītu tavus uzskatus, dzīves para- dumus, ierastās
“taciņas”. Kad kāds vīrs nāca pie Jēzus un lūdza pēc savas meitiņas dziedināšanas, Jēzus gāja ar šo vīru kopā uz viņa
mājām. (Lk.8,41). Tas prasīja kādu laiku. Kad Jēzus modināja Lācaru, vispirms bija jānoveļ akmens, jāielaiž gaiss un
gaisma, un tad Lācaram maziem solīšiem jāiznāk ārā (viņš bija satīts līķautos),- tam bija vajadzīgs laiks. (Jņ.11). Kad
mācekļi un citi, kas Jēzum sekoja, pēc Viņa augšāmcelšanās gaidīja, kas notiks tālāk, Jēzus sacīja “tos sapulcinājis,
Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši.
” (ap.d.1,4) Vai Jēzus nevar darīt uzreiz? Var unBībelē ir daudz tādu piemēru. Bet ir arī ļoti daudz to, kur ir jāgaida. Kā
jau minētajā piemērā,- pat uz Sv. Garu jaunajai draudzei ir jāgaida. Cik ilgi? Es nezinu, cik bieži tu to prasi savā ticības dzīvē – cik ilgi? Bet zini, Jēzus sacīja ka Viņš nāks atkal. Kad? Cik ilgi vēl? Es nezinu. Bet zinu, ka Jēzus dod mums
laiku, ļoti vērtīgu laiku. Tas ir laiks, kad varam atgriezties, laiks, kad varam augt, laiks, kad varam meklēt pazudušo.
Man patīk bieži domāt par to, ka Jēzum bija laiks priekš tevis un manis toreiz, Viņam ir laiks priekš tevis un manis arī
šodien. Vai man ir laiks priekš Viņa? Vai man ir laiks Viņa valstības celšanai? Vai man ir laiks augt? Visam vajag laiku,
arī tavai garīgai augšanai. Ja sēkla (Sv. Gars) ir tevī, tad tālākais ir laika un tavas pacietības jautājums. “Tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē un guļ un ceļas, nakti un dienu; un sēkla uzdīgst un uzaug, tā ka
viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. ”
(Mk.4,26).
Sēkla ir sēta, dod tai laiku, aprūpē to un kop. Augļi būs!

Girts Prāmnieks
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„Mēs ieguvām ne tikai laulību, bet arī vēl ģimeni tai klāt”
Intervija ar Salvi un Lieni Skopaniem
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Kā jūs nonācāt Sv. Pāvila draudzē?
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Kas mainījās, kā jūs izlēmāt iesaistīties draudzes dzīvē?
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Salvis: Mēs atradām dzīvokli Pāvila baznīcas rajonā un mums bieži sanāca braukt
baznīcai garām. Nezinu, kā būtu bijis, ja dzīvoklis būtu citā rajonā. Liene jau
vairākas reizes bija teikusi, ka tā ir skaista baznīca. Viņa arī teica, ka būtu forši apprecēties tādā banīcā.Pirmo reizi uz dievkalpojumu mēs atnācām Ziemassvētku
vakarā. Atmosfēra baznīcā un mācītāja sprediķis mani ļoti uzrunāja.
Liene: Es jau studiju laikā braucu garām Pāvila baznīcai un pievērsu tai uzmanību,
bet mēs negājām uz šo baznīcu ar domu, ka mēs paliksim draudzē.
Salvis: Nu jā, domājām, ka apprecēsimies un tad Ziemassvētkos,
Lieldienās un varbūt vēl kādā svētdienā mēs atnāksim.

Liene: Sākumā mēs gājām ar mērķi – kāzas. Likās, ka tam vajag Dieva svētību, bet
paši tobrīd īsti nesapratām, kāpēc. Draudzē uzzinājām, ka ir jāiziet Alfa kurss un
laulāto kurss. Mēs tam piekritām, taču nenojautām, ka visai drīz mēs paši iesaistīsimies kalpošanā.
Salvis: Kad mēs apmeklējām Alfa kursa nodarbības, komanda vēl nebija tik liela
un stabila kā šobrīd . Kad Ance (Alfas vadītāja) uzaicināja tur kalpot, mums šķita,
ka mēs varētu tam piekrist, lai gan bija arī šaubas par to, ko mēs Alfa kursā varētu
darīt. Ticībā arī vēl nebijām pārāk stipri. Taču mēs aizgājām un sākām kalpot. Mēs
sākām ar cilvēku sagaidīšanu un trauku novākšanu.
Liene: Ja man līdzās neatrastos Salvis, es nezinu, vai būtu aizgājusi kalpot Alfā.
Man šķiet, es nobītos. Mēs ar Salvi Dievu iepazinām kopā. Mani vecāki nav kristieši
un daudz ietekmēja mani, tādēļ ir tik labi, ka blakus bija Salvis, kurš pateica, ka
mums ir jāiet. Atceros, mēs apprecējāmies un vasarā Pāvilā bija mazāk pasākumu.
Toreiz mēs dzīvojām Vecmīlgrāvī un reiz negaidīti satikāmies ar mācītāju Ģirtu.
Mēs viņu satikām veikalā, un viņš ar humoru prasīja, kur mēs esam pazuduši. Mēs
sākām paskaidrot un noslēgumā apzinīgi teicām, ka nāksim uz draudzi. (Smejas.)

Kādās kalpošanās esat tagad iesaistījušies?
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Salvis: Alfa kursā, laulāto kursā un piedalāmies arī misijas nedēļā. Muzeju naktī mēs arī piedalījāmies, stāvējām baznīcas tornī. Alfa kursā,kā jau
teicu, viss sākās ar ēst taisīšanu un trauku novākšanu. Tagad es vadu
vienu diskusiju grupiņu un arī kādu no lekcijām. Laulāto kursā mēs sākām kalpot
kā palīgi Ģirtam un Annai, un arī tur lasījām lekciju.
Liene: Pirmā kalpošana bija tāda, ka mēs muzeju naktī stāvējām baznīcas tornī
un aicinājām cilvēkus tur uzkāpt. Viss sākās ar maziem darbiņiem, bet likās ļoti
forši, ka tu esi piederīgs kaut kam skaistam un lielam. Tur, kur ir vajadzība, tur mēs
cenšamies atsaukties un palīdzēt. Alfa kursā es pieskatu bērnus un taisu uzkodas.
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Kādēļ jūs ieteiktu citiem apmeklēt Alfa kursu?
Salvis: Tas ir kā garīgais tramplīns. Sākumā, nākot tikai uz dievkalpojumu, es nebūtu
ieguvis to, ko es ieguvu Alfa kursā. Tas palīdz sakārtot visu tavu dzīvi, nevis tikai kaut
kādas konkrētas lietas. Patiesībā tu pats vari nemaz nepamanīt, kā tu mainies un visas
nevajadzīgās lietas nokrīt nost un pazūd.
Liene: Mēs jutām pārmaiņas uzreiz. Es redzēju, kā Salvis izmainās. Viņš man pats teica,
ka viņš ir mierīgs. Alfā ir iespēja rast atbildes un diskutēt, jo citādāk tev nav iespēju
diskutēt. Tev varbūt ir savs uzskats, un tā dēļ tu baznīcā nemaz negribi spert kāju, bet
īstenībā tev vajag vienkārši izrunāt ar kādu tev svarīgos jautājumus tīri cilvēcīgā līmenī.
Alfā tev ir iespēja runāt ar draudzes cilvēkiem kā ar līdzīgiem, un viņi palīdz tev izprast
pamatlietas, lai tu pats varētu izsvērt - tevi interesē vai nē, tu tici vai nē. Alfa kurss ir ļoti
svētīgs.
Salvis: Man liekas, ka no Alfa kursa neviens neaiziet vienaldzīgs.
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Kādi bija jūsu iespaidi par laulāto kursu?
Liene: Laulāto kurss mani ļoti uzrunāja. Tolaik mēs bijām kopā jau 10 gadus un es domāju, ko gan mēs varam vēl izrunāt, bet laulāto kurss lika aizdomāties par tēmām, par
kurām es iepriekš nebiju domājusi , palīdzēja saprast lietas, par kurām jau biju domājusi
un palīdzēja paskatīties uz laulību pavisam citādāk. Mēs ļoti daudz paņēmām līdzi no šī
kursa. Pirmkārt, sākām vairāk domāt par otru cilvēku, nevis sevi. Es iemācījos par katru
mazo lietu, ko Salvis izdara, pateikt paldies.
Salvis: Tagad jau ikdienas situācijās es atceros kādas no lekcijām un kaut ko no mācītā.
Par laulāto kursu mēs stāstām citiem pāriem, ko pazīstam.
Liene: Jā, ļoti gribas dalīties ar laulāto kursa atziņām ar citiem pāriem. Man šķiet, ka tas
palīdz kaut ko iekustināt.

Padalieties ar kādu foršu notikumu no draudzes dzīves!
Salvis: Draudzē vienkārši ir forši cilvēki. Man tā bija pagājušā vasaras nometne. Mēs bijām tajā vairāk iesaistīti. Pirmo reizi mums bija daudz uzticēts. Es sajutu, ka esmu piederīgs draudzei un sapratu, ka man draudze ir ļoti vajadzīga. Nometnē mēs saņēmām
bezgala daudz.
Liene: Laulības, tāpēc, ka mēs sapratām, ka ir forši būt tur, kur mēs esam un saņemt arī
tik daudz mīlestības no apkārtējiem. Kāzu otrajā dienā, kad bija jābrauc uz baznīcu pakaļ glāzēm, bija prieks to darīt. Ieguvām ne tikai laulību, bet arī vēl ģimeni klāt.
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Ko jūs esat piedzīvojuši draudzē, ko citur nevarētu saņemt?
Liene: Ļoti daudz. Es ieguvu draudzi un otras tādas nav, kā arī mentorus, kas spēj iedot
un uzrunāt.
Salvis: Visi meklē baznīcu, kad viss ir slikti. Es vienmēr no draudzes pasākumiem aizgāju
ar mieru un nekur citur es to neiegūtu. Kad es visu nedēļu esmu nostrādājis un tad aizeju uz dievkalpojumu svētdienas rītā, pēc tam es iznāku ārā no baznīcas ar ļoti labu sajūtu. Arī garīgās mājas tu tiešām nekur citur nedabūsi. Kā arī tādu mācītāju, kāds mums
ir, man šķiet, citur nevarētu iegūt.

Liels paldies Salvim un Lienei Skopaniem par sirsnīgo, atklāto sarunu un par nesavtīgo
kalpošanu Sv.Pāvila draudzē!
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Rasa Svarupa
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RESTARTS
“Lietas nemainās pašas no sevis, tās ir jāmaina. Lietas neattīstās pašas par sevi, kāds tās vienmēr attīsta. Un lietas, kas
ir sabojātas, ir kādam jāsalabo, jāatjauno. Atjaunošana ir māksla. Ir māksla salabot salūzušu auto. Ir māksla atjaunot
sasistu vāzi. Ir māksla izlabot bojātu gleznu. Māksla ir pat pļaut mauriņu vai piešķirt dārzam jauku skatu.
Atjaunot savu dzīvi ir vislielākā māksla, jo šķērslis šajā procesā esi tu pats. Dzīve sastāv no daudzām “daļām”. Atjaunojot
vienu, nebūt tūdaļ nemainās visas citas. Mums ir jāuzlūko katra daļa savā dzīvē un katra atsevišķi jāatjauno, noliekot to
Dieva priekšā, izvērtējot un ļaujot Dievam sacīt savu spriedumu caur Viņa nemainīgo Vārdu – Bībeli. Atjaunot sabojāto
– tā ir liela māksla. ”(Ģ. Prāmnieks)
Drīz jau vasara būs pagājusi, un varam atskatīties
uz draudzes vasaras nometni ar tēmu “Restarts”. Nometne
norisinājās Sepenes ezera krastā no 23. jūlija līdz 28.
jūlijam. Šīs bija ļoti piepildītas 5 dienas. Kā nometnes
laikā noskaidrojās, neviens tā īsti nezina, cik tieši Pāvila
draudzei ir bijušas vasaras nometnes, taču es zinu pavisam
droši, ka man šī bija jau 7. Pāvila draudzes nometne pēc kārtas.
Iespaidīgs skaitlis, vai ne? :)
Varbūt iesākšu ar nelielu statistiku. Nometnē
kopumā piedalījās 111 cilvēku (resp, nakšņoja vismaz 2
naktis). Ciemos uz vienu dienu bija atbraukuši vēl 4 cilvēki. Šis noteikti ir rekords dalībnieku skaita ziņā. Bijām 57
pieaugušie, no tiem 6 seniori, kā arī 56 bērni, no kuriem
pašam jaunākajam bija vien pāris mēnesīšu. Šī statistika,
man šķiet, lieliski parāda, ka šī ir visas draudzes nometne.
Šīgada nometnē kalpoja 37 cilvēki. Tā ir aptuveni trešā daļa dalībnieku, kas nometnes laikā citiem dāvāja
savas zināšanas, laiku un mīlestību,- sagatavojot un vadot
kādas nodarbības.
Nometnes laikā mūs ēdināja 5 pavāru komanda 5 reizes dienā un viņiem tas izdevās patiešām lieliski.
Nedzirdēju nevienu, kurš teiktu, ka ir izsalcis. :)
Notika piecu vecumu grupu Bībeles stundas,
kuru laikā pārrunājām, kā Restartēt attiecības: ar Dievu, ar
vecākiem, ar naudu un mantu, ar prieku un labsajūtu.
Pēcpusdienās laiks tika atvēlēts 10 interešu nodarbībām. Tās bija - ziepju vārīšana, puķu piespraužu izgatavošana, ziepju filcēšana, komandas saliedēšana, ukuleles
spēlēšana, frizūru veidošana, apģērbu pārveidošana, lego
pulciņš, sarunas ar mācītāju, dēļu dekori. Šīs bija nodarbības,
kur nu katrs varēja radoši izpausties. Vakaros pulcējāmies uz
aizraujošiem vakara pasākumiem, kuros redzējām skečiņus
ar i-robotu un i-phone, kas sarunājās par attiecīgās dienas
tēmu un tādējādi rosināja to vēlreiz pārdomāt, varējām kopā
dziedāt, piedalīties kādos konkursiņos vai citās aktivitātēs.
Šajā visnotaļ lietainajā vasarā mums nometnē paveicās, jo
pārsvarā laiks bija saulains un silts, tādēļ neizpalika ūdens
prieki bērniem, kā arī pieaugušajiem izbraucieni ar laivu.
Rītos, kā zināms, miegs ir vissaldākais, tāpēc jo īpašu
prieku raisīja kundzes, kas starp pusaizmigušiem bērniem
ar lielu sparu piedalījās rīta rosmē. Tas tik bija piedalīšanas
spars un prieks, un paraugs!
Dzīves apstākļi šogad mums bija dažādi; daži dzīvoja
istabiņās lielās mājās, citi kotedžās, kur, knapi atverot istabiņas durvis, ar vienu kāju jau biji iekāpis gultā.
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Varbūt sākumā kādi par to bija nedaudz satraukušies, bet līdz
nometnes beigām visi bija apraduši ar šīgada nometnes apstākļiem un varēja pilnvērtīgi baudīt nometnē pavadīto laiku.
Ceturtdiena mums izvērtās par neparastāko nometnes dienu.
Rīta svētbrīdi novadīja misionārs Marks Aber, kas ir Amerikas
latvietis un beidzamos gadus dzīvojis Peru. Pavisam negaidīti un iepriekš neplānoti viņš pievienojās mūsu nometnei uz
visu nedēļu, tādēļ ikvienam bija iespēja ar viņu aprunāties.
Šajā dienā pie mums viesojās arī misionārs Imants ar sieviņu.
Imants kristiešu vidū zināms kā misionārs ar dziedināšanas
dāvanu. Viņš vadīja Bībeles stundu pieaugušajiem par tēmu
“Restartēt attiecības ar labsajūtu un prieku”.
Ceturtdienas pašā vidiņā pēc pusdienām devāmies
nelielā ekskursijā uz zoo “Cīrulīši”. Daļa nometnes dalībnieku
“Cīrulīšos” nokļuva ar auto, bet izturīgākie soļoja turp pašu
spēkiem. Un bija viņi tik izturīgi, ka brīdī, kad šoferīši brauca pretī, lai aizvestu atlikušo ceļa posmu līdz zoo, nemaz
negribēja kāpt auto. Zoo apskatījām zvēriņus. Nometnes
ekskursijas neatņemama daļa ir pāviliešu iemīļotā pērlīšu
spēle, kuras laikā pamatīgi izskrieties dabūja gan mazi, gan
lieli. Bet ar to vēl mūsu ceturtdiena nebeidzās, jo vakara pasākumā mums bija ballīte, kurā visiem bija jāpārģērbjas par
baterijām, tādām baterijām, kas kaut kādā veidā pozitīvi var
uzlādēt mūs visus. Jāatzīst, acis žilba no fantāzijas lidojuma!
Tur patiesi bija vērojama ļoti radoša pieeja tērpu izveidei.
Un notikumiem piesātinātā ceturtdiena noslēdzās ar
nakts stafeti bērniem. (Tiem, kas vēl nebija pavisam saguruši.)
Patiesībā daudzi laikam jau bija atmetuši cerības, ka nakts
stafete notiks, jo trešdienā mūs apciemoja ikgadējais nakts
stafetes organizētājs Juris, un visi bērni bija pilnīgi pārliecināti, ka tieši trešdienā, kad viņš ir ieradies, būs šī stafete. Varu
iedomāties, ar kādu vilšanos nācās tomēr aizmigt, kad Juris
vēlā vakara stundā devās mājup. Toties priecīgais pārsteigums
ceturtdienā, kad neviens vairs stafeti necerēja piedzīvot, noteikti kompensēja iepriekšējo vilšanos.
Tā pavisam ātri bija pienākusi arī piektdiena, kad
nometne noslēdzās un dalībniekiem bija jāatvadās. Ne vienam vien acīs bija asaras..
Bet tas nemaz nav tik skumji, kā tobrīd šķita, jo mēs
visi katru nedēļu atkal tiekamies Pāvila baznīcā.
Ja mums būtu jārunā par nometnes ieguvumiem,
tad viennozīmīgi tā ir tuvāka iepazīšanās vienam ar otru un
draudzes saliedēšanās. Tā ir mīlestības dāvāšana un rūpēšanās
vienam par otru kā ģimenē. Draudzē bija kundzes, pret kurām
es izturējos rezervētāk, jo mums līdz šim nebija sanācis tuvāk
iepazīties, un tieši nometnē es atklāju, cik fantastiski un mīļi
cilvēki viņas ir. Šīs brīnišķīgās emocija rada vēlmi iepazīt tuvāk
arī pārējos draudzes locekļus.
Noslēgumā vēlos pateikt lielu PALDIES visiem, kas
iesaistījās nometnes organizēšanā un kādu nodarbību
vadīšanā vai sagatavošanas darbu veikšanā baznīcā un
nometnē. Bez jums šī nometne vienkārši nevarētu notikt. Esmu ļoti pateicīga Dievam par tik lielu un brīnišķīgu
komandu.
P.s. Meklējam idejas nākamajam gadam :)

Seila Rubīna
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oktobris
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena
1
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

2
12.00 Zupas virtuve

3
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

4
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

5
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

6
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

7

8
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

9
12.00 Zupas virtuve

10
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

11
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

12
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

13
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

14

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

16
12.00 Zupas virtuve

17
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

18
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

19
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

20
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

21

22
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

23
12.00 Zupas virtuve

24
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

25
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

26
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

27
ALFA ned. nogale
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

28
ALFA ned. nogale

29
ALFA ned. nogale
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

30
12.00 Zupas virtuve

31
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

NOvembris
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

1

2

3

4

5
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

6
12.00 Zupas virtuve

7
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

8
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

9
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

10
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

11

12
Baznīcas 130 svinības
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

13
12.00 Zupas virtuve

14
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

15
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

16
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

17
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

18

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

20
12.00 Zupas virtuve

21
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

22
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

23
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana

24
Draudzes SPA
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda

25
Draudzes SPA

26
Draudzes SPA
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

27
12.00 Zupas virtuve

28
19.00 BETA kurss

29
12.00 Zupas virtuve
19.00 Ērģeļkoncerts

30
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana
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Spēks, Prieks un Atpūta.
Draudzes SPA
Pasākums “Draudzes SPA” mūsu draudzē ir radies pavisam nesen un, iespējams, ne visi zina, kas tas ir. SPA
(latīņu valodā “Sanus per Aquam”) nozīmē “veselība caur ūdeni”. Tātad SPA procedūras, kas šobrīd ir ļoti populāras
un pieejamas baseinos, pirtīs un hoteļos, nozīmē relaksāciju, atjaunošanos un rūpes par savu ķermeni ar dažādu
ūdens procedūru palīdzību. Tas ir labi, protams.
Un tomēr...
Rūpēties par mūsu sirdi ir daudzkārt svarīgāk kā kopt savu ķermeni, tādēļ draudzes SPA ir garīgais SPA, kurā
mēs garīgi atpūšamies, atjaunojamies un atgūstam spēkus ( gan bez pirtīm un baseiniem). Tā ir brīnišķīga nedēļas
nogale, kurā mēs priecājamies, draudzējamies un pavadām laiku ar Dievu un viens ar otru, nošķirti no ikdienas
rūpēm un uztraukumiem. Katrā draudzes SPA pasākumā tiek aicināts kāds lektors, kas lasa lekcijas un mudina
mūs domāt par svarīgām lietām. Piemēram, pirmajā Pāvila draudzes SPA tēma bija “Aicinājums”, otrajā - “Garīgā
izaugsme”. Bez lekcijām allaž ir arī slavēšana, lūgšanas, ekskursija, sadraudzība un filmas skatīšanās. Tā ir kā maza
draudzes nometnīte.
Es gribētu apgalvot, ka draudzes SPA ir pasākums visiem draudzes locekļiem. Nav svarīgs vecums vai arī tas,
kur tu savā garīgajā ceļā atrodies. SPA mēs saņemam tik daudz no Dieva, ka atgriežamies mājās garīgi daudzkārt
bagātāki, kā uz turieni aizbraucām. Arī draudzes locekļu bērniem tās ir mazas rekolekcijas, jo lekciju laikā viņiem
nodarbības vada svētdienas skolas skolotāja. Pēc šādiem draudzes SPA var sajust to, cik labi ir laiku pavadīt kopā
ar draudzi un arī to, cik ļoti draudze mums katram ir vajadzīga. Man šķiet, ka tas, ko mēs iegūstam, kopīgi pavadot
laiku, kopīgi garīgi pieaugot, nav iespējams, ja esam un paliekam vieni.
Šos pasākumus, lai cik vajadzīgi un nozīmīgi katram draudzes loceklim tie arī būtu, nav iespējams noorganizēt
par brīvu. Dalības maksa draudzes SPA pasākumā parasti ir 30 EUR, un šo robežu mēs cenšamies nepārsniegt, lai
pasākums visiem būtu pieejams. Jāatzīst, ka ar dalībnieku samaksāto summu tomēr nepietiek, tāpēc abu iepriekšējo draudzes SPA sekmīgai norisei Pāvila draudze sniedza finansiālu pabalstu. Piemēram, SPA “Garīgā izaugsme” vajadzībām draudze piešķīra 190 EUR telpu īrei, vēl 110 EUR, ko ziedoja gan lektoram un svētdienas skolas skolotājai,
gan 20 EUR sīkiem izdevumiem.
Draudzes SPA mēs plānojam organizēt 3 reizes gadā – agrā pavasarī (martā), vasaras sākumā (jūnijā) un
vēlā rudenī (novembrī). Aicinām ikkatru piedalīties šajā aizraujošajā draudzes pasākumā – Pāvila draudzes SPA.
Informācija par draudzes SPA būs lasāma draudzes mājaslapā, kā arī par to tiks īpaši izziņots.
P.S. Man ir prieks par visu, ko mēs kopā varam piedzīvot no Dieva žēlastības. :)

Rasa Svarupa

Lai ar Dieva klĀtbūtni piepildīts jaunais dzīves gads!

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā visus augusta, septembra oktobra un novembra jubilārus, īpaši izceļot
draudzes locekļus ar apaļajām jubilejām.

a ugus ts
Ilze Zeļģe 		
Linda Putniņa 		
Karlīna Stradiņa
Zenta Vaivade
Edgars Grīnbergs
Ārija Zālīte 		
Juris Žurovičs 		
Oskars Smilga

(25) 10.08.
(20) 13.08.
(25) 14.08.
(60) 18.08.
(45) 18.08.
(90) 20.08.
(30) 29.08.
(30) 31.08.

ok t obris
Andris Krūmiņš
Ruta Kalve 		
Larisa Riņķe 		

(60) 06.10.
(50) 27.10.
(50) 29.10.

se pte m b r is
Daina Tenisone 		
Agnese Veberste 		
Kristīne Ceiča			
Gintauts Padags 		
Kristīne Berķe 			
Andrejs Mors-Jaroslavcevs
Daina Līdiga 			
Ilva Krūmiņa 			

(45) 07.09.
(40) 16.09.
(30) 20.09.
(85) 22.09.
(30) 24.09.
(30) 25.09.
(55) 28.09.
(30) 29.09.

Nove m b r i s
Biruta Adolfi 			
Monika Vera Labdarbe
Imants Kalniņš 		
Silva Rieksta 			

(90) 17.11.
(75) 20.11.
(55) 22.11.
7
(65) 28.11.

Ieņēmumu/ Izdevumu PāRSKATS 04/05/06/07
Ieņēmumi EUR
Ieņēmumi no kolektes		
3567.8
Ziedojumi bez mērķa			
7549.79
Ziedojumi nometnei			5537.75
Ziedojums iesvētībām			515
Ziedojums kristībām			660
Ziedojumi laulībām			1115
Ziedojums misijas nedēļai			
50
Ziedojums draudzes SPA			
30
Ziedojums svētdienas skolai		
10
Ziedojums Alfas kursam			
31
Ziedojums par telpām			
70
Ziedojums Ģitāras stundām		
82
Ziedojums tehnikas iegādei		
600
Ziedojumi remontam			135
Ziedojumi žogam			75
Ziedojumi zupas virtuve			
30
Ziedojums baznīcas labiekārtošanai
10
Ziedojumi ērģlēm			627.21
SIA Pāvils ieņēmumi			
17169.1
Citi ieņēmumi				388.6
Ieņēmumi no koncertiem			
1524.11
				kopā: 39777.36
Izdevumi EUR
Algas darbiniekiem , lektoriem, 9 nodokļi 20341.37
Apdrošināšanas izdevumi			500
Nī nodoklis				480
Laulāto kursa izdevumi			
298.02
Apkures izdevumi			1530
Komunālie maksājumi			5514.81
Remontdarbi				250.94
Kantora( biroja ) izdevumi 		
841.73
Izdevumi svētdienas skolai		
90.92
Izdevumi misijas nedēļai			
631.42
Alfa kursa izdevumi			
94.64
Diakonijas izdevumi			8.2
Izdevumi drukas darbiem			
931.81
Izdevumi ērģeļu remontam		
580
Citi saimn. darbības izdevumi 		
974.02
Sakaru izdevumi				377.1
Apsardzes izdevumi			342.67
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
163.1
Zupas virtuves izdevumi			
758
Izdevumi draudzes pasākumiem		
1036.75
Izdevumi nometnei 			
6979.61
				kopā: 42755.12

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
Ērģeļkoncertu vadītāja: Jeļena Privalova-Epšteina
Tālr. 25242058

SVĒTDIENAS ALFA KURSS
SKOLA
sākot ar 21.09.
sākot ar 17.09.
plkst. 10.00

plkst. 19.00

LAULĀTO
KURSS

BETA KURSS

sākot ar 26.09.
plkst. 18.30

sākot ar 03.10.
plkst. 19.00

LŪGŠANU
STUNDA

ĢIMEŅU
LŪGŠANU

ar V. Bitēnu
sākot ar 08.09.
plkst. 12.30

grupa
ceturtdienās
plkst. 19.00

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 sagatavoja Rasa Svarupa,
Ģirts Prāmnieks,
Korektore Inese Prāmniece

