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Ielūkojies Pāvila draudzē

„Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un
vus grēkus, mainīt savu dzīvi, mainīt sevi. Tas ir
sludināja Jūdejas tuksnesī:
skaļš apliecinājums. Ne katram ir drosme uz to.
Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir
“Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdetuvu klāt pienākusi.” (Mt. 3,1–2 un 5–6)
ja, un viss Jordānas apgabals un tika viņi kristīti
Neparasts aicinājums, taču reizē tik parasts,
jo ko gan citu baznīca vai Dieva vīri varētu sacīt
grēcīgai tautai? Mūsu valsts šajā gadā svin 100
gadu jubileju. Ko Dieva vīrs varētu sacīt šodien
mūsu tautai? “Esiet stipri!” “Esiet drosmīgi!” “Esiet patrioti!” “Mīliet savu valsti!” u.tml. vārdus. Bet
varbūt arī mums šajā simtgades jubilejā skanētu:
“Atgriezieties no grēkiem!” Nez vai tā ir tā uzruna,
ko mēs sauktu par labu, ja tāda skanētu parādē
vai prezidenta uzrunā. Manā studiju laikā kāds
students, šķērsojot Vācijas un Šveices robežu, no
sava auto skaļi sauca robežsargiem: “Dievs mīl
visus grēciniekus un muitniekus!”. Nezinu, vai tā
bija labākā evaņgēlizācijas forma. Bet interesanti, ka Jānis izvēlējās tieši šādus vārdus. Un zini,
es domāju, ka Jānis nāca nevis pēc klusuma vai
gavēņa laika, kas pavadīts tuksnesī, bet NO tuksneša pie cilvēkiem. Viņš nebija “sava laika bērns”,
jo sabiedrība, valsts un viņa laiks tuksnesī netika viņam klāt. Jānis nāca kā “tīrradnis” pa taisno
no Dieva “raktuvēm”, patiess, vienkāršs un reizē
tik skaidrs. Atgriezieties no grēkiem! Tā ir Jūsu
galvenā problēma! Un es domāju, vai tā nav arī
mums, jo mums šķiet, ka mums ir problēmas
ekonomikā, politikā, izglītības sistēmā, tieslietu
sistēmā utt. Bet vai mūsu īstā problēma nav
grēks, kas dziļi dzīvo mūsu kaulos?
Ir tāds sakāmvārds: “Dievs mājo tavā sirdī,
bet Ādams tavos kaulos.” Mūsu sirdis ir gribošas,
bet mūsu darbi un visa miesa – tā dzīvo vecajās
vērtībās, uztverē u.tml. Vai tu uzklausītu šos vārdus un izietu pie Jāņa? Vai tu atsauktos uz šādu
aicinājumu? Atsaukties uz to nozīmē apliecināt,
ka tu esi grēcīgs un tev ir dziļa vēlme nolikt sa

Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus.” Izgāja
tik daudz cilvēku! Mums gan ir ierasts, ka, ja vien
iespējams, gribas savus grēkus paturēt apslēptus
un dzīvot tā, it kā to nebūtu un ka to nasta mūs
nemaz nespiež. Bet tur cilvēki izgāja, jo tik ļoti
viņus nospieda šī nasta, tik ļoti, ka bija vienalga,
ko domās vai sacīs citi. Šī viņiem bija tā iespēja,
un viņi uz to gaidīja un nepalaida to garām. Un te
ir tas neparastais notikums, pie Jāņa atnāca pat
tā laika garīgā vadība un baznīca, kas acīmredzot
tapa viņa kristīti. Neslikti! Tā ir drosme nevis sist
sev pa krūtīm templī un teikt “vaina mana lielā
vaina”, bet kā garīgai vadībai iziet pie kāda neordinēta, baznīcā neiederoša, necienīgi (bez “svētā
glītuma”) tērpta vīra un ļaut tapt upē kristītam,
atzīstot savu grēcīgumu. Cik ļoti viņus nospieda
grēks!
Adventa laiks ir gatavošanās Kristus atnākšanai mūsu dzīvē. Un, lai tas notiktu, vajadzīga
nevien grēku nožēla, bet gan (un jau pirms tās!)
ir nepieciešama atklātība Dieva priekšā, jo kā
piedošana nāk no Dieva, tā arī mūsu grēkatziņa
nāk no Dieva.
Atklāj sevi Dieva priekšā, un Viņš tev parādīs,
kas un kāds tu esi. Droši vien tikai tā mēs varam
gūt patiesu nožēlu un piedošanu. Aicinu tevi šajā
laikā nākt Dieva priekšā un lūgt, lai Viņš uzrāda, kur tavā dzīvē ir nepieciešama grēku nožēla,
lai tu kļūtu brīvs un sagatavots saņemt Kristu.
Novēlu tev pavadīt šo svētku laiku patiesībā un
atklātībā savās attiecībās ar Dievu. Lai Jums izdodas stiprināt savu ticību, savas attiecības ar
Dievu!

Mācītājs Ģirts Prāmnieks

"Mēs neesam likteņa nolemtie, bet Dieva žēlastības izredzētie"
Ēc. 7:1-9; Ap. d. 28:1-10

Latvijai nozīmīgā laikā – mūsu valsts simtgades noskaņās
– svarīgi aizdomāties par mūsu latvietību. Kādi mēs esam
kā latvieši? Un kāpēc tādi? Un tiem, kuri tic Kristum, iespējams, nāk klāt domas – vai es vairāk esmu kristietis, vai latvietis jeb kas manī dominē.
Man pirms kāda laika rokās nonāca grāmata par mācītāju
Albertu Vītolu. Grāmatas nosaukums “Es zinu stipru vietu”.
Autors ir diezgan daudz pētījis latviešu tautas paradumus un
īpaši dievību, likteņa noteicēju Laimu. Latvieši daudz ticējuši
noliktam mūžam. Pamanāma tāda kā nolemtība, proti, ko
Laima nolēmusi, tas būs. Ko Laima teikusi, tas notiks un
nekas jau nav novēršams. It kā Laima ir tā, kas nolemj cilvēka vietā: dzīves gājumu, apprecēšanos, pasaulē nākšanu
u.c. lietas. Pat cilvēka augumu tautasdziesmās nosaka likteņa dievības. No tā secinājums, ka latvietis (šeit pieminams
lugu autors R. Blaumanis un citi) svētumam pievie- nojas
vairāk ar prātu un nevis ar savu personību.
Proti, latvietis parastais caur tautasdziesmām it kā lūgšanā
vēršas pie Trīsvienīgā Dieva, kas radījis un uztur pasauli, un
tai pašā laikā arī pie dievībām (Laimas, Dēklas u.c.). Latviešu lūgšanas vairāk ir kā lūgumi nevis adorācija jeb Dieva
pielūgsme. Tā arī ir atšķirība. Praktiskais latvietis grib kādu
labumu no dievības, citādi nesaprot tās pielūgšanas jēgu.
Latviešus arī ļoti interesēja tēma par mūža galu un aizsauli.
Tāpēc savā laikā bija populāri un ir arī vēl tagad gari mirušo
piemiņas dievkalpojumi ar gariem aizlūdzamo sarakstiem.
Latviešiem mīļi kapu un svecīšu svētki, kuros pieminam
aizgājējus. Aizgājējus esam aicināti pieminēt, bet te vairāk tā
doma, ka latviešiem ir izteikta mistiskā izpratne. Arī vēlme
vismaz kaut ko vēl izdarīt aizgājēju labā, lai liktenis vēlīgāks.
Nereti tāpēc atsevišķi speciālisti latviešiem kā tuvāku
piedēvējuši pareizticību. Citi saka, ka tomēr luterānisms latviešiem tuvāks, jo viņiem sveša ir askēze. Jebkurā gadījumā
ikvienu garīgu atmodu ierosina metanoija jeb atgriešanās
no grēkiem. Dievību pielūgšana un sevis pakļaušana liktenim neko nemaina cilvēka dzīvē. Bez patiesas grēku nožēlas
dzīvība Baznīcā nav iespējama. Pēc A. Vītola domām tikai
patiesa dzīva Baznīca var būt nacionāla un nevis otrādi (kad
cilvēki no grēkiem atgriezušies un uz dzīvo Dievu savu ticību vērsuši – aut.).
Gregorskolas absolvente Asnate Dzene kādā sarakstē
raksta: “Domāju par tādiem izteicieniem kā – politiķi zog,
vēlēšanām nav jēgas, mēs esam apspiesta tauta, kāds cits
mūsu vietā visu izlemj, manam viedoklim nav nozīmes,
tāpēc tādu nemaz neformulēšu, ārpus savas personīgās
sadzīves labāk neko nedomāšu (un kur nu vēl teikšu) –
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no tā nav jēgas (varbūt pat “dabūšu iekšās” no varenajiem),
domāšu tikai par šeit un tagad, jo es lielās lietas tāpat nevaru ietekmēt.”
Tas ir tāds nolemtā latvieša tēls, tāda, kurš pakļāvies savam liktenim (vai vadītājam, vai partijai, vai …). Nesen lasīju
arī diskusiju sociālajos tīklos par to, kāda obligātā literatūra
skolā bija jālasa. Tā bija ļoti depresīva un cerību nedodoša.
Tā mēs sevi ietekmējam. To var mainīt pilnīga skata maiņa.
No sevis es novēršos un uz Dievu Tēvu Radītāju lūkojos!
Kristus krusts ir robežšķirtne starp šodienu un rītdienu. Ja
mēs atzīstam Kristus veikumu, tad atzīstam Dieva darbu
pie mums. Tad mēs varam nožēlot grēkus un Dieva Valstība tuvu mums pienāk.
Jānis Kristītājs Mt. 3:2 runā par atgriešanos no grēkiem.
Mt. 4:17 to pašu saka Jēzus. Proti, latvietim ir tieksme ticēt
un domāt, ka pār viņu valda kāds noteikts liktenis, tomēr
Dievs ir tas, Kurš visu nosaka (kā Pāvila gadījumā ar viņa
pagriešanu Dieva virzienā, skatīt Ap. d. 9:1–20) un arī VD
mēs lasām, ka Dievs nosaka, ja kādam lemts slikts liktenis.
Proti, Dieva žēlastība lielāka par visu. Dievs lielāks
par visu. Godājot un teicot Dievu, mēs paceļamies pāri
mūsu liktenim un piedzīvojam Dieva tuvumu caur Viņa
Valstības klātbūtni. Tas maina domāšanu. Mēs neesam likteņa nolemtie, bet Dieva žēlastības izredzētie! Laii
Visuvarenais Dievs Tēvs Radītājs ik mirkli ļauj mums to
saskatīt! Āmen.

Mācītājs
Raimonds Mežiņš

Lūgšanas pirms dievkalpojuma
plkst. 9.00
Baznīcā, diakonijas stūrītī

“..Ar visām lūgšanām un
lūgumiem lūdziet Dievu
Garā ik brīdi..”

(Pāvila vēstule efeziešiem 6:18)
Vien dažas dienas pirms mūsu valsts svētkiem
Sv.Pāvila draudzē notika Lūgšanu nakts. Šajā
naktī lūgšanas skanēja ne tikai pie mums, bet arī
citās draudzēs. Pasākuma iniciatori ir Vasarsvētku
draudze “Cerība”, notika lūgšanu tiešraide kristīgajā
radio, kuru vadīja mācītājs Jānis Sadovskis, un ēterā
viesojās arī mūsu mācītājs Ģirts Prāmnieks.
16.novembra vakarā pulcējāmies aptuveni 20 cilvēku. Sākām ar Tā Kunga slavēšanu altāra priekšā,
kur bija iedegtas sveces, un turpinājām ar lūgšanām,
pēc tam devāmies uz baznīcas pagrabiņu, lai
nedaudz sasildītos ar tēju. Vakara gaitā veicām trīs
lūgšanu ciklus. Pirmā lūgšanu cikla tēma – ģimene,
laulības, bērni; otrā cikla tēma – mūsu draudzes
vajadzības, aptverot visas nozares, kalpotāji un aizlūgšanas par cilvēkiem, trešajā ciklā lūdzām par
mūsu valsti, mieru uz zemes un brīvību. Lūgšanu
vakars noslēdzās ap pulksten diviem naktī.
Nākamā Lūgšanu nakts paredzēta ap Lieldienām.

Spēks. Prieks. Atpūta
Novembra beigās draudzē tika rīkots pasākums – SPA
(Spēks/Prieks/Atpūta) izbraukums uz Saldus Gregora
skolu, kurā piedalījās 33 dalībnieki, ieskaitot bērnus. Lekcijas Dzīve neziņā sākumā mācītājs Ģirts pastāstīja par
savu pieredzi kādā izbraukumā kopā ar ģimeni. Braucienā
gadījās negaidīts atgadījums, kas varētu notikt ar jebkuru.
Tas bija stāsts par reālu situāciju, ko ikviens viegli varam
iedomāties arī savā dzīvē. Stāstījums tika sasaistīts ar Bībeles rakstu vietām. Runājām par bailēm no nezināmā,
par sajūtām, kas rodas, kad esi nokļuvis nepazīstamā
situācijā. Runājām arī par Dieva slavēšanu un pielūgsmi,
jo pat bezcerīgās situācijās ir iespējams no sirds slavēt
Dievu.
Pēc lekcijas sadalījāmies četrās grupās uz īsām diskusijām.
Pēc pusdienām sekoja otra lekcija. Tās temats – Kas tu
esi? Kāds tu esi? Vai esi tāds, kādu Dievs tevi ir radījis? Vai
esi mēģinājis savu tēlu „uzlabot”, piemēram, ar skaistām
drēbēm, dārgām somiņām vai citām mūsdienu

“vērtībām”? Ko Dievs domātu par Ādamu, piemēram, satiekot to šodien?
Pieskārāmies arī tematam par mūsdienu saspringto
dzīves ritmu, neprasmi pat nakts laikā nolikt malā telefonu. Pārrunājām arī par daudzu vēlmi izrādīt internetā
savas dzīves skaistās puses, jo savas neizdošanās jau mēs
tur nerādām.
Tas rosināja mūs arī pašiem ielūkoties savā mobilajā
telefonā un paskatīties, ko tad mēs tur ieliekam, kā arī ko
un kādu mērķu dēļ tur rakstām. Cik ļoti daudziem šodien
ir tik svarīgi, ko citi par viņiem domā.
Diskusiju grupiņās katrs varēja dalīties savā pieredzē.
Pēcpusdienā devāmies nelielā ekskursijā pa Saldus pilsētas pastaigu taku, bet vakarā bija iespēja spēlēt komandas saliedēšanās spēli un noskatīties kinofilmu.
Otrajā dienā lekcijā runāja mācītājs Raimonds Mežiņš.
Pārrunājām katru pantu 16 psalmā.
Svētdienā apmeklējām Mārtiņa Lutera Saldus ev. lut.
draudzes dievkalpojumu.
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Altāra pārvērtības

Draudze iepriecina draudzi
Tagad, kad esam nedaudz uzposuši savu altāri, gribas
paveikt vēl kādu labu darbiņu. Iepriekš jau pieminējām, ka citām draudzēm nav tik skaista altāra galda
kā mums Pāviliešiem. Kādu laiku mācītāja sakristejā
stāvēja mazāka izmēra altāris, kam nebija īstā (pareizā)
pielietojuma. Tā kā mūsu mācītājs kalpo arī Jaunciema
draudzē, viņš zināja teikt, cik sliktā stāvoklī tur ir altāra
galds (būtībā tas ir “bēdīgs” rakstāmgalds). Tā arī radās
ideja mazliet „uzfrišināt” šo nelielo altāra galdu un
uzdāvināt to Jaunciema draudzei, lai tas kalpotu Dievam nevis noputētu sakristejā. Esam to notīrījuši un
nošpaktelējuši vietās, kur bija izveidojušies kādi robi.
Vēlējāmies to nokrāsot gaišākā krāsā, lai labāk iederētos Jaunciema baznīcā, jo tā ir diezgan gaiša. Šī doma
likās piemērota (īpaši pēc mūsu pašu baznīcas grīdas
krāsošanas talkas). Bet Jaunciema draudzes pārstāve
teica, ka labprāt to redzētu tieši oriģinālveidā, lai tas
kalpotu arī par piemiņu kā dāvinājums no Sv.Pāvila draudzes. Kaut gan sākotnēji it nemaz tā nebija
paredzēts – bet nu būs sanākusi skaista Ziemassvētku
dāvana. Lai saņēmējiem ir prieks!
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Noteikti jau būsiet pamanījuši, ka mūsu baznīcas
altāris izskatās nedaudz citādi. Pirms kāda laika
draudzē sāka pārspriest, ka būtu kaut kas jādara ar altāra izskatu, jo altāra segas savu laiku jau
nokal pojušas. Un pēkšņi atklājās, ka zem altāra
segām ir skaists koka altāra galds, kas saskan gan ar
altāra sētiņas, gan ar citiem altāra greznuma rakstiem. Kādēļ gan ko tik skaistu slēpt zem vairākām
auduma kārtām? Īpaši ņemot vērā, ka nebūt ne
visās baznīcās ir speciāli gatavoti skaisti altāra galdi. Reizēm altāra galds sanaglots no dēļiem vai tiek
izmantots parasts galds, un nav pat domājams, ka
to varētu lietot bez altāra segām. Tieši tādēļ šķiet,
ka jau sākotnēji mūsu baznīcas altāra galdu nav bijis
paredzēts pilnībā apklāt.
Tā kādā vakarā noņēmām audumus un citas detaļas no altāra, un tas uzreiz kļuva tik tīrs un viegls.
Paeksperimentējām ar kādu lietu noņemšanu un
uzlikšanu un atradām piemērotāko altāra izskatu.
Tika iegādāts speciāls biezs un tonēts stikls, kas nu
ir uzlikts uz altāra galda, lai to būtu vieglāk kopt.
Uz Pļaujas svētkiem draudze piedzīvoja šīs altāra
pārvērtības. Mazliet gan vēl būs pie tām jāpierod, jo
altāra galds ir krāsots tumši brūnā krāsā kā lielākā
daļa mūsu baznīcas interjera detaļu, bet, iededzot
sveces, tiek panākts gaišuma līdzsvars.

Nedēļas nogale
Mūsu draudzes dzīves būtiska sastāvdaļa ir Alfa kurss,
un šī kursa ļoti svarīga sastāvdaļa ir “nedēļas nogale”, kas
šogad norisinājās no 2. novembra vakara līdz 4 .novembra
vakaram. Tā ir ļoti svarīga tāpēc, ka tieši šajā nedēļas nogalē
tiek runāts par Svēto Garu un ļaunumu. Tieši šajā nedēļas
nogalē ir iespēja uzzināt, kas ir Svētais Gars, ko Viņš dara un
kā To var saņemt un lietot turpmāk savā dzīvē. Šīs lekcijas
lasīja mūsu pašu mācītājs Ğirts Prāmnieks.

Piektdienas vakarā varējām sanākt kopā, būt sadraudzībā
un dalīties ar savām liecībām.
Sestdiena iesākās ar lekcijām un, lai dotu kādu atelpu,
bija noorganizēts izbraukums ar džipiem pa mežu – es gan
gribētu teikt: izbrauciens kopā ar mūsu ticību, cik daudz
mēs uzticamies vadītājam/Dievam.

Sestdienas vakarā varējām arī noskatīties filmu “Golgāta” (iesaku noskatīties), baudīt pirts priekus un arī dalīties
iespaidos par dienas laikā piedzīvoto un dzirdēto.
Svētdien vēl pēdējās lekcijas, kur viena no lekcijām bija
par ļaunumu (mums viņš ir jāpazīst). Šo nedēļas nogali
noslēdzām mūsu Sv. Pāvila baznīcas vakara Step Up dievkalpojumā.
Šīs nedēļas nogales vienmēr ir tik piepildītas ar Dieva
klātbūtni!
Un kā šāds pasākums gan varētu notikt bez slavēšanas?!
Slavēšanā mūs vadīja mūsu pašu draudzes mūziķi Dita

un Raimonds, jaunieši Everika, Estere, Agnese, Katrīna un
Pēteris un jaukās meitenes Vita, Laura un Alise. Man šīs
slavēšanas vienmēr ir tik īpašas, kad Dieva tuvums ir vai
ar roku taustāms. Tas ir tik pacilājoši!

Šīs dažas dienas neiztikām jau arī bez dienišķās maizes.
Par to liels paldies jāsaka Alfas kursa komandas meitenēm,
kuras lielāko dienas daļu rosījās virtuvē – Dacei, Sigitai,
Lienei, Ilzei, Ilonai un visa vadītājai Ancei. Šīs meitenes
parūpējās gan par brokastīm, pusdienām un vakariņām,
kā arī par kafijas pauzes uzkodām.

Nedēļas nogale bija ļoti piepildīta ar Dieva klātbūtni un tomēr… dzīvē ļaunums mēģina mums uzbrukt, lai
novērstu mūsu uzmanību no svarīgākā. Ticībā un paļāvībā
uz To Kungu mēs varam stāties ļaunumam pretī un tas
bēgs.
“Tad nu dodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un
viņš bēgs no jums; tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies
jums.” (Jēk. 4:7–8)

Sarmīte Bašena
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Par mājas sajūtu draudzē
Intervija ar Alfa kursa vadītāju Anci Mūriņu
Cik sen tu jau esi mūsu draudzē? Kāds ir
tavs ticības aizsākums?
Sv.Pāvila draudzē esmu kopš 2013.
gada, kad pēc Alfa kursa iesvētījos šajā
baznīcā. Bet ticības sākums radies jau
bērnībā. Vecāki bija Lodes Apšu draudzes locekļi, mamma, svētdienas skolas
skolotāja, mani veda sev līdzi uz nodarbībām. Pieņēmu to kā pašsaprotamu.
Es augu, un ticība auga kopā ar mani.
Kā tu nonāci tieši šajā drudzē?
Gan jau Dievs būs vadījis. Pārcēlāmies uz
Rīgu, iesākumā gājām uz Jauno Ģertrūdi,
tur kalpoja mums jau zināms mācītājs.
Ar laiku sapratām, ka reizi pa reizei atnākot uz baznīcu, ir grūti draudzē ienākt
un iesakņoties. Kad piedzima Jēkabs un
gribēju viņu nokristīt, skatījos pēc kādas
draudzes tuvumā un nonācu pie Pāvila draudzes, taču kristības vēl nenotika.
Pēc kāda gada no jauna gribēju nokristīt
Jēkabu, nebiju arī iesvētījusies, un manā
redzeslokā atkal nonāca Pāvila baznīca. Uzzināju, ka vispirms jāapmeklē Alfa
kurss, un tā nu es te paliku.
Tu pieminēji, ka tava ģimene irticīga. Vai
tavi vecāki šobrīd apmeklē kādu draudzi?
Es mēģinu viņus atvest uz Pāvila baznīcu. Uz svētkiem, mamma, protams, nāk.
Tētis, īpaši kad Jēkabs vēl bija mazs un
uz svētdienas skolu vajadzēja līdzi iet,
diezgan bieži pavadīja viņu, lai es varētu
būt dievkalpojumā.
Ar ko tu nodarbojies ikdienā?
Esmu juriste valsts pārvaldes iestādē un
audzinu bērnu.
Pie mums esi jau piecus gadus. Kādās
kalpošanās iesaisties?
Mana galvenā kalpošana – Alfa kursa
koordinēšana. Pieslēdzos arī, ja kur nepieciešams, piemēram, vasaras nometnē
mazajiem bērniem vadu Bībeles stundu.
Esmu arī draudzes padomē.
Kā tu kļuvi par Alfa kursa vadītāju?
Atskatoties, šķiet, ka iepriekšējā Alfa kursa vadītāja Larisa to jau bija izplānojusi.
Biju viņas vadīto diskusiju grupā.
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Nākamajā gadā Larisa aicināja mani
nākt komandā un būt par viņas palīgu.
Savukārt vēl nākamajā kursā viņa paziņoja, ka vairs nebūšot vadītāja. Tas man bija
sava veida šoks.
Bet tu taču jau biji apguvusi,
kā viss notiek?
Jā, vienu kursu es biju kā palīgs un ar laiku jau apmēram sāku saprast, ap ko lieta
grozās. Bet pēc kāda laika viss kaut kā organiski aizgāja. Sākums, teikšu, bija grūts,
to komandas kodolu savākt.
Arī šobrīd tas, ko es gribu komandā
panākt, iespējams, nemaz nav iespējams. Bet gribētos, lai katrs to savu darbiņu zina. Sākumā visiem tiek sadalītas
atbildības jomas, un gribētos, lai ikviens
savu darbu paveiktu bez īpaša atgādinājuma vai uzaicinājuma. Reizēm gadās, ka
lielākā daļa sēž un tērzē, kamēr divi visu
mēģina sakopt, sakārtot. Bija grūti iet klāt
un visu laiku bakstīt, atgādināt. Tagad gan
darbs krietni uzlabojies, ir izkristalizējies
arī stingrs komandas kodols, piemēram,
Salvis ar Lieni ir mana trešā roka. Liene ir
riktīgs virtuves boss, visu nokomandējusi,
un man par virtuvi vispār nav jādomā.
Kas ir grūtākais, organizējot Alfa kursa
nedēļas nogali?
Es... man pat negribētos lietot vārdu „grūti”. Sarežģītākais ir samenidžēt katram
savu darbu, jo arī nedēļas nogalē gadās,
ka cilvēks ir aizmirsis, kādus pienākumus
pats uzņēmies, vai arī neredz lietas, kas
tieši tobrīd darāmas, piemēram, ir jāiet
teikt, ka vajadzētu uzslaucīt grīdu.
Kādam ir jābūt, lai kļūtu par komandas
biedru, un cik liela šobrīd ir komanda?
Kādas ir kalpošanas jomas?
Noteikti jābūt pašiniciatīvai. Lai cilvēks
redz un saprot, ka šeit un tagad sava roka
ir jāpieliek. Cilvēks, kurš ir gatavs kalpot
bez atlīdzības. Vienkārši sirdsdarbu darīt,
palīdzēt citiem. Tas arī ir pats svarīgākais,
jo tā atlīdzība jau nāks...ar laiku. Komandā mēs esam daudz, aptuveni divdesmit
cilvēku.

Darbības lauks – gan diskusiju grupu vadīšana, gan
grupas vadītāja palīga darbs, mūziķu piedalīšanās, gan
virtuve, jā, arī atbildība par labierīcību kārtību un telpu
uzkopšanana.
Misijas nedēļā tu mums stāstīji liecību par
finanšu tēmu. Varbūt tev padomā vēl kāda?
Šobrīd tā vēl tikai briest. Vasarā, kad ir tāds klusais periods, jo bieži esam ārpus Rīgas, nonākot nometnē, es
pēkšņi izjūtu, saprotu, cik ļoti man pietrūka visu šo cilvēku
un atmosfēras. Vasaras beigās šogad bija Alfa komandas
tikšanās, viss iet ņigu ņegu, visi runā, smejas. Es tā kā
nedaudz no malas paskatījos un nodomāju – kā man tā
visa pietrūka!
Tieši cilvēku?
Tās kopības sajūtas ar draudzi. Mājas sajūtas. Pat tad, kad
tu vien brauc garām baznīcai, ir šī sajūta.

Seila Rubīna

“Celies, topi apgaismota! Jo tava Gaisma nāk, un Tā
Kunga godība uzlec pār tevi.”
(Jesajas 60: 1)

Adventa un Ziemassvētku mirdzuma laiks atkal gaismo mūsu sirdis un liek atplaukt klusajam
priekam, no jauna uzliesmo mīlestības liesmiņas,
un gribas visu ļauno aizmirst, visas pārestības piedot, visu nemieru izdzēst un savu sirdi piepildīt ar
dziesmu: “Gods Dievam augstībā!” Tas var piepildīties, ja
paklausām pravieša Jesajas aicinājumam “Celies!” Proti,
jāceļas no vienaldzības miega. Līdzīgs aicinājums skan
no Jēzus mutes Atklāsmes grāmatā 3: 2 “Uzmosties un
stiprini tos, kas taisās mirt, jo ES neatradu tavus darbus
pilnīgus mana Dieva priekšā.” Uzmosties un celties ir nepieciešams, lai varētu sagaidīt TO Kungu, kas vēlreiz nāks
kā Ķēniņš. Ir jāierauga šī Adventa gaisma un jātop tās apgaismotam. Tikai tad spēsim ieraudzīt Tā Kunga godību.
Ieraudzīt savu Glābēju un Pestītāju.
Ja atceramies Kristus piedzimšanas notikumu – “Un
gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami,
sargāja naktī savus lopus, un Tā Kunga eņģelis pie tiem
piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās
ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es
jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo
jums šodien Pestītājs dzimis.”” (Lūkas 2: 8–11)
Daudziem, kas vēl dzīvo bez Glābēja, šis notikums
var piepildīties šodien. Vēl šodien Pestītājs gaida tos, kuri
viņu uzņems savā dzīvē. Vēl šodien viņa gaisma spīd pasaulē un skan Viņa balss: “Nāciet pie Manis, Es esmu nācis
jūs atpestīt.”
Kad muitnieks iegāja dievnamā, viņš samanīja Tā kunga spožumu un bijībā neuzdrošinājās pacelt acis uz altāri, bet sita pie savām krūtīm un sacīja: “Dievs, esi man
grēciniekam žēlīgs!”

Viņš gāja mājās, Dieva taisnots un svētīts. Dievs ar Savu
gaismu un spožumu nevienu neizbiedē, tādēļ eņģelis
mierināja ganiņus: „Nebīstieties.” Parasti biedē tumsa.
Tumsas dēļ mūs apžilbina gaisma. Jēzus sacīja, ka cilvēki
tumsu mīlēja vairāk nekā gaismu, jo viņu darbi bija ļauni.
Cilvēki, kas mīl grēku, atrodas tumsā un nenāk pie gaismas. Bet vēl ir žēlastības laiks. Vēl Jēzu var iemantot par
savu labāko draugu. Nākt pie Jēzus – tā ir lielākā bagātība, ko iegūst cilvēka nemirstīgā dvēsele gan zemes dzīves
laikā, gan mūžībā.
”Kas tic uz Dieva Dēlu, tam ir liecība Viņā. Kas netic
Dievam, tas Viņu ir darījis par meli, tāpēc ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par Savu Dēlu. Un šī ir
tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī
dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva
Dēla nav, tam nav dzīvības.” (Jāņa pirmā vēstule 5: 10–12)
Kādu lielu dāvanu Dievs mums visiem cilvēkiem ir dāvājis! Vai spējam no tās atteikties? Apustulis saka: “Ļaujieties
salīdzināties ar Dievu.” Tā ir Adventa laika nepieciešamība,
lai varētu tapt apgaismoti, un Tā Kunga godība lai apspīd
mūs visus, svinot Kristus piedzimšanas svētkus.

Emer. mācītāja
Vaira Bitēna
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THE PROTEST
Kādā oktobra vakarā pie mums Sv.Pāvila
baznīcas pagrabiņā uz nelielu interviju un muzikālu ieskatu jaunajā albumā “Legacy” viesojās grupa
THE PROTEST no ASV. Grupas puiši – pēc mūzikas
stila diezgan skarbi, bet dzīvē pievērsušies Dievam
– Latvijā bija ieradušies koncerttūres ietvaros. Grupa spēlē kristīgo mūziku. Latvijā viņi spēlēja Liepājā,
Jelgavā un Rīgā, lai muzicējot sludinātu par Dievu.
Intervijā viņi nedaudz pastāstīja, kā grupa izveidojusies, kur viesojušies, kā arī atzinās, ka viņiem ļoti
iepatikusies Latvija. Varējām baudīt dziesmu akustiskās versijas. Cerams, ka grupa nākamajā gadā
varētu vēlreiz iegriezties pie mums, šoreiz jau lai
spēlētu pilnu koncertu.

GRĀMATA,
KO VĒ RTS IZLASĪ T

“Mīlestība, pieņemšana
un piedošana”
Jau esam jūs aicinājuši lasīt mūsu
ieteiktās grāmatas, kuras ir daudz
vairāk nekā tikai romāns ar labu teoloģisku saturu. Šoreiz vēlos piedāvāt
lasīt grāmatu, kas runā tieši par to,
kādai ir jābūt draudzei, par to, kas to
raksturo pirmām kārtām un uz ko tai
tiekties.
Kādai gan ir jābūt draudzei? Kādam ir
jābūt mācītājam? Bet ne tikai šīs
pamatlietas. Ja draudze sludina labo vēsti ne tikai savās sienās,
bet arī ārpus tām, tad tā veic misiju. Ja misija un sludināšana
notiek pareizajā vietā, rodas tās „augļi” – cilvēki, kas atgriežas
pie Dieva. Un nereti tieši tas rada problēmas, jo, ienākot no pasaules, viņi vienlaikus ienes draudzē arī daļu savas pasaules un
reizēm pat izaicina draudzi. Uz ko izaicina? Nē, ne jau uz cīņu ar
grēku. Viņi izaicina mūsos spēju piedot, pieņemt un mīlēt. Tikai
draudzē, kurā ienāk cilvēki, kas ir atsķirīgi, tās locekļi patiesi var
redzēt savu “garīgo spēku”. Kā draudzei izdzīvot šādās situācijās?
Kā izturēties pret grēku un grēcinieku draudzē? Kas ir draudzes
kultūra un kādas ir tās vērtības?
Grāmata ļauj ne tikai vērtējoši palūkoties uz draudzi. Domāju, to
lasot, ir svarīgi atcerēties, ka draudze tiek būvēta no dzīvajiem
„ķieģeļiem”. Tie esam mēs visi – arī es un tu. Tā kā šī grāmata runā
par draudzi, tā runā arī par tevi un mani draudzē.
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FILMA,
KO VĒRTS NOSKATĪTIES
“War Room”
(“Kara istaba” latv.;
“Komandpunkts”
kriev.)
Vai lūgšanai ir nozīme?
Vai varbūt lūgšana ir
tikai rituāls? Vai manai
lūgšanai ir spēks?
“War Room” ir filma
par mūsu ikdienas dzīvi
tās zemākajās
posta ielejās, nekontrolējamās situācijās un mūsu
bezspēcību. Kad ir izsmelti visi cilvēciskie līdzekļi,
kad pārņem bezcerība, kad visu gribas mest pie
malas, mēs saprotam, ka ir atlikušas tikai divas
iespējas – padoties apstākļiem vai spert radikālu
soli, lai tos mainītu. Mūsu cīņa šajā pa-saulē nav
izcīnāma ar juridiskiem vai varas līdzek-ļiem. Pāvils
saka, mums ir jācīnās pret ļaunām garīgām varām
un spēkiem. Ar garīgu spēku var cīnīties tikai garīgi. Un nereti šķietami ar garīgumu nesaistītas lietas
sevī slēpj garīgas cīņas rezul tātus. Gluži kā laulībā,
kurā ir zudusi mīlestība, attiecībās iestājies sasalums un vīra acis skatās kaut kur citur ... Atliek tikai viens – ierīkot “kara istabu” jeb komandpunktu,
nostāties uz kara ta-kas un uzsākt cīņu ar velnu.

Raksts tikai tiem, kas sevi pilnībā atdod kalpošanai ...
Mācītāji un draudzes darbinieki savā ikdienā nereti
nonāk situācijās, kad pie viņiem vēršas cilvēki, kas ir dzīvības un nāves jautājuma priekšā vai citās svarīgās un
smagās dzīves situācijās. Bet būtībā šajā pasaulē ikviens
no mums ir aicināts būt par Jēzus roku un kāju, būt par
daļu no draudzes, kalpojot pasaulē, kurā valda nabadzība, ļaunums, atkarības, salauztas attiecības, izpostītas
ģimenes, slimības u.tml. nelaimes. Visā, ko darām, beigu
beigās runa ir par Dieva valstības celšanu un mīlestības
apliecināšanu pasaulē. Kas gan var būt svarīgāk? Kā mēs
drīkstam atļauties domāt par sevi, ja visai pasaulei tik ļoti
vajadzīgs mūsu ieguldījums!
Kāds cilvēks man reiz sacīja: “Vai tad es nevaru tev
zvanīt un prasīt, lai brauc palīgā tieši tad, kad man vajag?
Kāpēc man jāpierakstās vai jāgaida? Vai tad tu neesi 24/7
pieejams un gatavs kalpot? Kas tu par mācītāju, ja tev
tur mājās kaut kas ar bērniem un sievai jāprasa atļauja
... utt.?” Kā lai jūtas laulāts mācītājs vai kalpo- tājs, kad
draudzes vajadzības “kliedz” un pieprasa būt par Nr. 1 viņa
dzīvē? Kad šķiet, ka tu dzirdi draudzi sakām “par nožēlu
jaunajam mācītājam ir ģimene.” Vai kad kā draudzes loceklis dzirdi: “Varētu jau viņu palūgt, viņš varētu palīdzēt,
bet viņam jau nav laika, jo viņam ir ģimene. Pāvils gan bija
neprecējies un vārēja tik daudz izdarīt!” Kā justies?
Vai otrādi, kad tu lasi Bībelē, ka Dievs radīja cilvēku
kā “vīrieti un sievieti, Viņš radīja” un tie bija “viens”. Un tu
visu laiku jūties kā 0,5? Kad draudzē “normālie kristieši”
ir laulāti un ar ģimenēm, kur viss ir OK, bet tev pat nav
nedz laulības problēmu, nedz bērnu audzināšanas jautājumu, jo tev nemaz nav laulības? Un tev kāds saka: “Tev
to grūti saprast tagad, tu jau vēl neesi laulāts. Tad gan tu
sapratīsi.” Un vienīgais, ko tu saproti no tā visa, ir tas, ka tu
esi puse, nepilnīgs, nepilnvērtīgs, jo tu esi “singls”. Cik
pilnīga var būt tava kalpošana, ja esi tik nepilnīgs savā dzīvē? Es gribu otro pusi, es gribu laulību, bet man tās nav.
Vai esmu nolemts vientulībai?

Šīs ir spriedzes divas puses. Mūsu draudzē ir daudz
laulātu cilvēku ar ģimenēm, kas ir aktīvā kalpošanā un
līdz ar to lielā spriedzē. Gribas kalpot, daudzi gaida no tevis šo kalpošanu, bet tev ir jābalansē starp darbu, ģimeni
un kalpošanu. Un nereti “singli” nesaprot ģimenes cilvēkus, jo kas gan var būt svarīgāk par Dievu un kalpošanu
Viņam. Un mūsu draudzē ir daudz “singlu”, vēl neprecētu
vai šķirtu, vai cita iemesla dēļ vienkārši ir vieni. Viņiem
tiešām ir laiks kalpošanai. Bet tie, kas ir gados vecāki,
domā, ka savu tiesu laika jau ir nokalpojuši un nu pienācis
“pensijas” laiks draudzē. Savukārt citi „singli” jūtas nedroši un nepilnīgi kalpošanai ar zemu pievienoto vērtību.
Jo, kas gan es esmu, būdams tikai “puscilvēks”.
Šajā adventa laikā StepUp vakara dievkalpojumos mēs
runāsim tieši par šo mūsu kalpošanu no “pozīcijas”, kurā
katrs esam savā dzīvē, – precēts vai neprecēts, ar bērniem
vai bez ģimenes. Kāds ir Dieva nodoms manai dzīvei un
kalpošanai, kā es varu kalpot vislabāk un ko Dievs gaida no
ma-nis? Kur ir draudzes robežas? Kur es varu sacīt draudzei – „GAIDI”vai arī pat treknu „NĒ”. Mēs zinām, ka gadu
simtiem ilgi tas ir bijis svarīgs jautājums, jo līdztekus
laulībai un mājas ģimenes dzīvei ir bijuši likumi un laulību aizliegumi baznīcā, ir bijuši mūki un mūķenes, ir bijuši
klosteri. Kurš gan no dzīves veidiem kalpošanai ir labāks?
Kā man kalpot, ņemot vērā stāvokli, kādā esmu šodien?

Mācītājs
Ģirts Prāmnieks

Atskats uz 1.decembra vainagu pīšanas pasākumu
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Žēlastība jums un miers, no Dieva, mūsu Tēva,
un no Kunga Jēzus Kristus
“Ak, Kungs, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas
sargā derību un parāda žēlastību tiem, kuri mīl Tevi un
pilda Tavas pavēles,
6 lai Tava auss kļūst uzmanīga un Tavas acis atvērtas, lai
dzirdētu Sava kalpa lūgšanu, ar kādu es tagad griežos pie
Tevis dienu un nakti par Israēla bērniem, Taviem kalpiem,
izsūdzēdams Israēla bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret Tevi. Arī es un mana tēva dzimtas, mēs esam
grēkojuši.
7 Mēs esam rīkojušies ļoti nekrietni pret Tevi, jo neesam turējuši Tavas pavēles, likumus un tiesas, ko Tu esi
pavēlējis Savam kalpam Mozum.
8 Atceries jel vārdu, ko Tu pavēlēji Savam kalpam Mozum,
sacīdams: ja jūs kļūsit neuzticīgi, Es jūs izkaisīšu starp
tautām;
9 bet, ja jūs atgriezīsities pie Manis un turēsit Manas
pavēles un izpildīsit tās, tad, kaut arī no jūsu vidus izdzītie
būtu debess galā, tomēr Es viņus sapulcināšu no turienes
un atvedīšu viņus uz to vietu, ko esmu izvēlējies, lai tur
liktu dzīvot Savam Vārdam!
10 Tie taču ir Tavi kalpi un Tava tauta, kuru Tu esi atbrīvojis
ar Savu lielo spēku un Savu stipro roku!
11 Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa
lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava Vārda, un dod jel panākumus Tavam kalpam šodien un piešķir viņam labvēlību
tā vīra priekšā!” (Neh.1:5-11)
Lasot šo Nehemijas lūgšanu, man likās, to varētu teikt
par mūsu tautu. Šodien mēs svinam mūsu valsts 100
gadu pastāvēšanas jubileju. Bet vai tie īsti ir 100? Ikdienā
visur redzot Latvijas simtgades logo, man visu šo gadu ir
sajūta, ka mēs nedaudz mānām sevi. Vai īstais cipars patiesībā nav kādi nieka 40?
Mūsu tautu izklīdināja – uz rietumiem tautieši bēga
paši, uz austrumiem aizveda ar varu. Mūsu tautas garīgie
vīri saka, ka mūsu tauta pirms otrā pasaules kara iegūto brīvību izmantoja elku kalpošanas kopšanai, ienesot
tautā zīmes un tradīcijas, kas ir Dievam nepieņemamas.
Līdzīgi kā Ādams ar Ievu nespēja savu brīvību neizmantot
sev postošā veidā. Es neņemos spriest par to, cik ļoti tas
tā bija vai nebija, bet tautu sašķēla un izklīdināja.
Tad sekoja okupācijas gadi. Tiesa, Latvija arvien vēl
bija, bet tā bija kā Latvijas PSR (Padomju Sociālistiskā Republika). Kāda Latvija toreiz bija? Kāds bija Latvietis savā
zemē, savā valstī, ja to var saukt par savu.
Tik daudz posta, tik daudz sadragāta. Padomju vara
turpināja postīt tautu, zemi, mantojumu un vērtības.
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Nopostītas baznīcas, muižas, pilis, ielejas, daba un pat
ēkas pašā Rīgas sirdī.
Bet nu mums ir brīvība, jau ilgāk nekā pirmās Latvijas laikā. Kaut kādus namus esam cēluši un atjaunojuši,
bet kādus pieminekļus esam arī nojaukuši. Bet ziniet,
ka vēl šodien var braukt pa Latviju ekskursijās pa dievnamu drupām, kas nav tikuši uzcelti un atjaunoti. Kā
Jeruzāleme Nehemijas laikā. Tur dzīvoja cilvēki, bet
viss bija drupās. Arī pie mums bija drupas un ir vēl šodien. Kādēļ ir šīs drupas? Kādēļ Jeruzālemes iedzīvotāji
nespēja uzcelt savu pilsētu, tikt vaļā no posta pēdām?
Nehemija atklāja, ka ne tikai pilsēta bija drupās
un negodā sadragāta. Drupās bija paši cilvēki, kas tur dzīvoja! Sagrauti cilvēki nevar uzcelt sagrautās pilsētas vai
valstis. Nehemijam nācās iet un celt šos cilvēkus. Bija jāceļ
drosme, spēks, cerība, piederības sajūta, lepnums, ticība.
Kā izskatās drupas cilvēkos? Nē, tas nav vienkārši cerības un motivācijas trūkums. To vietā stājies kas cits. Arī
drupas nekad nav vien tukša vieta, tajās vienmēr ir izkropļotu jumtu, sienu, siju, ķieģeļu kaudzes. Arī cilvēkos ir
izkropļota lepnuma, ?savtīguma, varas «kaudzes». Kā to
visu sakārtot? Kādēļ ir šīs drupas? Nehemija par iemeslu
tam atrada Dievbijības trūkumu. Tikai atjaunojot Dievbijību, varēja atjaunot cilvēkus un tautu. Tautai vajag ko
augstāku par krimināllikumu vai valdības dotiem likumiem. Tautai vajag Dievu. Likumu, kas nav pilns drupu, jo
sagrauti cilvēki izdod graujošus likumus (savtīgus, manipulējošus, patvaļīgus). Tauta nevar sekot šādiem likumiem! Nehemija atjaunoja dievbijību tautā un iedeva tai
prioritāru vietu.
Bija jānāk Nehemijam, lai kaut kas mainītos, un
jāceļ trīs ēkas reizē – dievnams, pilsēta un dievbijība. Tikai tad viņa zemē kaut kas mainījās.
Neviens Nehemiju nebija iecēlis vai iebalsojis par
prezidentu vai pilsētas mēru. Viņš vienkārši bija vīrs,
kam sāpēja sirds par tautu un pilsētu, vīrs, kas redzēja to postu un bija gatavs nolikt malā savu peļņu, ambīcijas, lepnumu un doties, lai kaut ko darītu lietas labā.
Tā ir labākā programma un pirmsvēlēšanu reklāma.
Laulāto kursā mēs runājam par nodošanos,
bez kuras nevar pastāvēt neviena laulība.
Arī Nehemija zināmā mērā nodevās šai kalpojošajai misijai. Te varētu domāt par mūsu valsts vadītāju nodošanos un spēju pamest savus biznesus
un peļņas avotus un pievērsties valsts vadīšanai.
Par nodošanos sauc, kad tu atstāj savas intereses
nedaudz “aiz borta”, liekot citas prioritātes to vietā.

Mūsu valstī viss darbojas nedaudz tā:
Piramīda, kā ir.

VALDĪBA

TAUTA
“(..) Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās
apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri.“
(Mk. 10:42)
Piramīda, kā jābūt.

TAUTA

VALDĪBA
“(..) Ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais
un visu kalps. (Mk. 9:35)
Atcerieties, Dieva loģika!

CILVĒKI

Es domāju, ka nemaz tik daudzi negribētu pamest savus biznesus un darbus, lai kalpotu tautas interesēs. Tad arī tev tur vieta vēl paliktu brīva .
Mums, kristiešiem ir jāapzinās, ka bez dievbijības
valdīšana vienmēr būs bezdievīga. Bezdievīgs koncepts ir
bezdievīgs, lai cik labs, humānistisks, demokrātisks, komunistisks, sociālistisks tas censtos būt. Tas paliek bez
augstākās vērtības – dievbijības. Mums var būt daudz
dažādu vērtību, bet kā pirmajai ir jābūt dievbijībai, jo no tās
izriet citas vērtības – godīgums, nesavtīgums, taisnīgums,
pazemība, laipnība u.c. būtiskas vērtības cilvēka dzīvē.
Pāvils filipiešiem raksta: «Savā starpā turiet tādu
pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā
būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,
bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs (..).» (Fil 2:5–7) Tas ir aicinājums mums visiem. Jo tautu un valsti svētu nepadara dziesmas un himnas. Tikai dievbijība atjauno
sagrautas sirdis cilvēkiem, kas var uzcelt sagrautu valsti.
Tikai dievbijība ļauj valdībai būt kalpojošai valdībai. Bez
dievbijības valdība var būt tikai valdoša un bezatbildīga.
Tos vīrus tur piramīdas augšā mēs šodien neizmainīsim. Aizmirstiet, neskatieties turp. Skatieties uz saviem
bērniem, ieguldiet viņos, māciet dievbijību, vediet pie Dieva, lai Viņš viņus māca un veido. Neuzticiet vien skolām
un valstij (Genders, skolu programmu saturs, ierobežotas skolotāju tiesības utt.). Izaudzināt savus bērnus par
cilvēkiem (un tas nav domājams bez ticības viņu sirdīs)
ir mūsu, vecāku, pienākums un atbildība. Bezdievīga
valsts nekad nespēs iedot to, ko var dot dievbijīgi vecāki, dzīva draudze, baznīca un Dievs. Tautai tuksnesī bija
jādzīvo 40 gadu, līdz ar veco paaudzi «nomira» vecās
vērtības. Tikai viņu bērni varēja ieiet Apsolītajā zemē.
Es ticu, ka mēs kā Tauta arī gribam ieiet savā Apsolītajā zemē – ieiet tādā Latvijā, kurā valda taisnīgums,
godīgums, pārticība pieticībā. Mēs to piedzīvosim, ja
mācīsim mūsu bērniem dievbijību, jo viņi jau «parīt»
ieņems tos krēslus, no kuriem nāks dievbijīga valdīšana ar atbildību Dieva priekšā un Dieva svētīta valdīšana mums visiem pazemīgā kalpošanā tautai! Āmen.

DIEVS, kas kalpo, pestīšana
“Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps.”
(Mk.10:44)
Pirmā klostera dibinātājs un vadītājs sacīja, ka viņš nav
vadītājs, bet kalps, kas dara, lai viņa 60 mūkivarētu būt
mūki. Viņš nolika sevi nevis pāri, bet zem tiem, kuru labā
viņš kalpo. Mūsu valdības vīri jau nereti sevi atceras kā
«tautas kalpus», jo pat mūsu izpratnē tauta ir liela vērtība. Tāpēc mēs svinam 11.Novembri, pieminot tos, kuriem
tauta bija lielāka vērtība par viņiem pašiem.
Interesanti, cik gari būtu partiju un kandidātu saraksti, ja pirmie tiešām būtu «tautas kalpi» pēc būtības?

Sprediķis 2018. gada 18. novembrī

Mācītājs
Ģirts Prāmnieks
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Uzmanību Datu atjaunošana

Decembrī

15. dec. 12.00 Ziemassvētku koncerts
19. dec. 18.00 Kristīgās skolas koncerts
20. dec. 19.00 Ērģeļmūzikas koncerts
23. dec. 10.00 Dievkalpojums
23. dec. 14.00 Ērģeļmūzikas koncerts
23. dec. 18.00 StepUp dievkalpojums
24. dec. 14.00 Muzikāls svētbrīdis krievu valodā
24. dec. 16.00 Muzikāls ģimenes svētbrīdis
24. dec. 18.00 Tradicionāls svētvakara dievkalpojums
25. dec. 10.00 Ziemassvētku rīta dievkalpojums
27. dec. 14.00 Ērģeļmūzikas koncerts
30. dec. 10.00 Dievkalpojums
30. dec. 14.00 Ērģeļmūzikas koncerts
30. dec. 18.00 StepUp dievkalpojums
31. dec. 18.00 Vecgada dievkalpojums
5. janv. 18.00 Draudzes eglīte
6. janv. Zvaigznes dienas dievkalpojums

svētdienas
skola
svētdienās
plkst.10.00
Laulāto
kurss

sākot ar
26.02.
Rīgas

Svētā

Alfa kurss
sākot ar
14. februāri

Zupas virtuve
otrdienās
Piektdienās
plkst. 12.00
Pāvila

A.Deglava iela 1,Rīga,
www.pavilabaznica.lv, info@pavilabaznica.lv
Alfa kursa koordinatore: Ance Mūriņa
E-pasts: alfa@pavilabaznica.lv
Tālr. 26491350
Laulāto kursa koordinatore: Anna Prāmniece
E-pasts: laulatie@pavilabaznica.lv
Tālr. 29350555
Kora vadītājs: Andžejs Rancevičs
Tālr. 28212889
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: prieksnieks@pavilabaznica.lv
Tālr. 26117190
Ērģeļkoncertu vad.: Jeļena Privalova- Epšteina
Tālr. 22092900

Mīļā draudze, lūdzam visus draudzes locekļus atjaunot draudzes locekļu reģistrācijas anketas datus.
Izmaiņas nepieciešamas saistībā ar datu aizsardzības
noteikumiem, tādēļ lūdzam ikvienu ierasties draudzes
kancelejā – svētdienās pēc dievkalpojuma un ceturtdienās no plkst. 16.00. – 18.00., lai precizētu un atjaunotu datus savās anketās.
Izmaiņas jāveic līdz 2018. gada 31. decembrim.
Informējam, ka draudzes lietvedības tālruņa numurs
ir mainīts. Turpmāk draudzes lietvedi varēsiet
sazvanīt pa tālr. +371 28909222

Senioru
lūgšanu
stunda

Open vakari
jauniešiem
piektdienās
plkst.18.00

piektdienās
plkst.12.30

Ērģeļkoncerti

beta
kurss
sākot ar
22.01.

ceturtdienās
plkst. 19.00
Svētdienās
plkst. 14.00

evanģēliski

luteriskā

mācītājs ģirts prāmnieks:

draudze

lietvede seila Rubīna:

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

Pieņemšana ceturtdienās
plkst. 16.00–18.00
Citos laikos iepriekš vienojoties.
Tālr. 28909222
info@pavilabaznica.lv

Avīzes sagatavošanā piedalījās:

Draudzes rekvizīti

Ģirts Prāmnieks, Sarmīte Bašena,
Seila Rubīna
Korektore Marika Marherte

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

