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Ielūkojies Pāvila draudzē
„11 Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies, un
lietus posms ir galīgi izbeidzies!
12 Zemes virsu pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks
– pavasaris, un ūbeles balss jau dzirdama mūsu
zemē.” Sal. augstā dziesma 2:11–12
Pavasaris ir klāt! Cik tas ir iepriecinošs un dziedējošs! Reizēm ir apbrīnojami, cik maz mums vajag,
lai pazustu smaguma sajūta, depresīvs noskaņojums un sirdī ieplūstu priecīgs vieglums. Nedaudz
gaismas aiz loga mostoties, nedaudz siltuma, sajust viegla silta vēja brāzmu, dzirdēt atskanam
pirmo putnu dziesmas un ieraudzīt pirmos krokusus dārzā. Un reizēm šķiet, ka Dievs ir radījis
visu, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs savā ikdienā
varētu dzīvot gaišu un prieka pilnu zemes dzīvi.
Mums tikai ir jāmācās to ieraudzīt, priecāties par to
un smelt: pavasarīgā pastaigā mežā, vienā stundā
pie jūras, pavasara ūdens pārpildītā foreļstrauta krastā. Viena šāda “bezmaksas terapija” Dieva
radībā ir tik dziedējoša. Un, ja pie tā pievieno dzīvu

sarunu ar Dievu, Dieva vārdu, tad ir pilnība. Nereti braucot kaut kur (pat ikdienas darbos), iebraucu
ar auto mežā, lai uz mirkli apstātos klusumā kādā
stigā, klausītos, lūgtu, gūtu mieru, lasītu Bībeli (kaut
nieka 15 minūtes), un slavētu Dievu par to, kāds Viņš
ir. Reizēm esmu pat gatavojis uzrunas un sprediķus
mežā, Ķīšezera vai kāda meža ezera krastā. Man ir
arī savas mīļās vietas, kur tā būt klusumā. Pavasarī ir
šī neparastā sajūta “redzi, ziema ir pagājusi... Zemes
virsu pārklāj puķes, klāt ir dziesmu laiks – pavasaris”.
Pavasaris ir vajadzīgs arī mūsu garīgajā dzīvē, tādēļ
gribu aicināt Tevi šajā Lieldienu laikā neskumt lieki,
ne-iesprūst Lielajā piektdienā. Mēs, baznīcu kristieši, nereti iesprūstam ieputināti ciešanu, gavēņu,
grēka apziņas un nastas kupenās. Bet Lieldienas
ir pavasaris! Redzi, ziema ir pagājusi, akmens ir
novelts, mūsu dzīvē iespīd Dieva gaisma un ienes
pavasara slavas dziesmu un dzīvību. Tu esi dzīvs!
Baudi to! Dievs ir dāvājis Tev garīgu pavasari! Viņš
nāk pie Tevis un grib būt ar Tevi kopā šajā pavasarī.
Ģirts Prāmnieks
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Draudze ir vairāk nekā vieta, kur būt !

Kas īsti ir draudze? Lieldienu laikā baznīca mūsu skatu
vērš uz Jēzu, Viņa upuri un Viņa augšāmcelšanos. Taču
toreiz tāpat kā šodien Lieldienas ātri pagāja un šeit uz
zemes palika tikai tie, ko Jēzus bija uzrunājis, aicinājis
un kas Viņam bija sākuši sekot. Šie bija tie, kas veidoja
pirmo kristīgo draudzi, tie bija kristīgās baznīcas pamati. Tik bieži tiek citēta rakstu vieta no Ap. d. 2. nodaļas,
kur Lūka raksta, kas draudzei tajos laikos bija svarīgi un
būtiski. Draudzei toreiz nebija savu stingru liturģiju, sava
dievnama (gāja uz templi), savas dziesmu grāmatas,
liturģisku tērpu utt. Bet baznīcai toreiz bija lūgšanas, vakarēdiens un liecība par Dieva Dēlu no apustuļu mutes.
Un ar to pietika, lai Dievs ikdienas draudzei pievienotu
“tos, kas tika izglābti”. (Ap. d. 2:47) Paradoksāli, bet nākamajos trijos gadu simtos baznīca, kurai bija jāiznīkst slēpjoties vajāšanās, bija tik spēcīga liecināšanā, ka strauji
auga. Jēzus, atstājot draudzi sacīja: “.. (jūs) būsiet Mani

liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un
līdz pašam pasaules galam.” (Ap. d. 1:8) Un tā arī notika.
Kas pēc Kristus augšāmcelšanas un debesbraukšanas
ir kristieši un draudze šeit uz zemes? Atbildes varētu
būt vairākas, taču šķiet, ka Jēzus dod mums pašu centrālo – liecinieki. Būdami liecinieki, viņi tikās, Stefans
mira, būdams liecinieks, mācekļi tiesu priekšā stāvēja
kā liecinieki utt. ... Būt par augšāmceltā Kristus liecinieku
bija lielais uzdevums pēc Lieldienām.

Kas draudzei jādara pēc Lieldienām?

Jābūt par augšāmceltā un dzīvā Kristus lieciniekiem! Mazāk ir par maz! Mums nav jāliecina par foršu
draudzi, mums nav jāliecina par miera draudzi, mums
nav jāliecina par progresīvu baznīcu, mums nav jāliecina par tolerantu baznīcu u.tml. Mums ir jāliecina par
augšāmcelto un dzīvo Kristu! Bet būt par liecību, tas
taču smaržo pēc misijas?! Jā, un vēl vairāk. Stefans
stāvēja kā liecinieks, un par savu liecību samaksāja ar
savu dzīvību. Vai tiešām būt par LIECINIEKU ir dzīvības vērts? Bet viņam tas bija šīs cenas vērts. Pēteris ar
Jāni stāvēja augsto priesteru priekšā un sacīja “Sprie-

diet paši, vai ir taisnīgi Dieva priekšā jums vairāk klausīt
nekā Dievam; jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam
redzējuši un dzirdējuši.” (Ap. d. 4:19) Vēlāk Pāvils stāvēs
Heroda Agripas priekšā un liecinās par to, kā Jēzus
viņu ir uzrunājis un darījis par savu liecinieku. Neparastā pārvērtība ir tā, ka laikam pirms Lieldienām ikviens bija TIKAI SEKOTĀJS, bet kopš Jēzus viņus
uzrunājis pēc Lieldienām, Viņš viņus ir darījis nevis par sekotājiem vien, bet vispirms – par lieciniekiem. Kā Pēteris
un Jānis saka “..jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam
redzējuši un dzirdējuši.” Ko tu esi redzējis un dzirdējis?
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Ja nav redzēts un dzirdēts,tad nav par
ko liecināt. Iespējams, tā ir tik daudzu Jēzus seko-

tāju un pat veselu draudžu un baznīcu problēma šodien
– nav dzirdēts un redzēts. Kā skanētu tava liecība? Pāvils
Agripam stāsta pēc vienkārša principa: kāda bija mana
dzīve pirms sastapšanās ar Jēzu. Kā notika sastapšanās.
Kāda ir mana dzīve šodien pēc sastapšanās. Tas nav ļoti
sarežģīts koncepts. Cilvēki parasti par ticību uzdod šādus jautājumus: Kāpēc tev vajag ticību? Kā es varu iegūt
ticību? Ko tev dod ticība? Pāvils dod Agripam šīs atbildes
no savas dzīves. Es ticu, ka ikviens no mums var dot šo
liecību citiem.
Mēs Pāvila draudzē rīkojam misijas nedēļu – nu jau
katru gadu. Kas ir misijas nedēļa? Droši vien būs grūti atbildēt vienā teikumā. Taču es varbūt vieglāk varu
pateikt, kas nav misijas nedēļa! Misijas nedēļa
nav aktivitāte, ko dara tava draudze. Tā
nav aktivitāte, lai mēs būtu nodarbināti. Tā nav arī tāds
liels festivāls vai nometne. Tā nav arī vienkārša iziešana
sludināt uz ielas. Varbūt kādi tad sacītu: “Tad jau varētu
bez tās iztikt?” Droši vien ka daudzi arī varētu. Daudziem
jau arī ir vienalga. Bet tiem, kas ir redzējuši un dzirdējuši,
tas ir svarīgi, jo kā gan lai klusē?! Vai viens kristietis var
būt kristietis bez liecināšanas? Es zinu, ka nē. Un es arī
zinu, ka liecināšanai ir daudz dažādas formas un veidi.
Pāvils saka, lai visa mūsu dzīve ir kā viens liels upuris
un dievkalpojums (Rom. 12). Un visustarp arī misijas
nedēļai ir vieta. Pāvilam bija misijas ceļojumi, konkrēti
un tieši ar mērķi nest vēsti. Misijas nedēļa ikvienam dod
iespēju veikt šo misiju kopā ar draudzi. Mēs katrs esam
aicināti to darīt personīgi un savā ikdienā, bet mēs arī kā
draudze varam šo misiju veikt kopīgi un ne privāti vien.

Vienoti liecībā pasaulei pasaulē.

Ko draudze tev var dot? Tas droši vien ir
visbiežāk klusībā uzdotais jautājums. Es gribu jautāt tev
tikpat klusu, ko tu sagaidi no draudzes? Tik daudziem
no mums draudze ir vieta, kur BŪT, un bieži, kur PŪT.
Reizēm šķiet, ka draudze ir tāda vieta kā grozs, kur var
salikt ābolus, lai tie tur ir vienuviet kopā. Proti, ja esi
kristietis, tad tava vieta ir draudzē. Un tas ir tiesa. Jēzus
saka, ka draudze ir viņa miesa (1.kor. 12). Arī draudzei
apustuļu darbu laikos bija skaidrs, ka ikviena kristieša
vieta ir Kristus draudzē. Jo arī visa kalpošanas dāvanu
pilnība ir nevis vienā kristietī, bet tās bagātība ir izdalīta
draudzē.Nav tā, ka bez baznīcas nevar atgriezties, var.
Pāvils ir tam labs apliecinājums. Bet kad Pāvils bija atgriezies, viņš meklēja sastapt apustuļus un pievienoties
draudzei. Taču Dievs nesagaida no mums vienkārši b(p)
ūšanu draudzē, būšanu par kristiešiem. Būt par kristieti
nenozīmē piekrist kādam pasaules uztveres modelim.
Kristietība arī nav spieķis, ar ko iet cauri dzīvei. Pāvils
runā par kristieša ticību kā par kaut ko tādu, kas pārvērš

viņu viņa būtībā (2.kor. 5). Kā koka zars tas ir viens ar
koku. Vai mūsu uzdevums ir turēties pie koka? Noteikti.
Bet ne tas vien. Pie koka mēs turamies un turēsimies
vienmēr, kaut vai mūsu savtīgo motīvu vadīti. Mēs taču ik
dienas dzīvojam no Kristus, no Dieva mīlestības, žēlastības un spēka. Ir dienas, kad tikai Kristus dod spēku un
motivāciju celties. Protams, ka mēs turēsimies! Nereti
dzirdu, ka kristieši runā par to, kā cīnās par savu ticību un lai paliktu pie Dieva. Būtībā jau droši vien, tur nav
nekā nepareiza. Velns cenšas mums atņemt ticību. Visi
viņa uzbrukumi būtībā ir vērsti pret mūsu ticību. Tomēr
šī cīņa nav visa mūsu ticības cīņa. Kad Jēzus runā par
zariem, kas paliek pie Viņa, Viņš saka “Palieciet Manī un

Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES
ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā,
tas nes daudz augļu.” (Jņ. 15:4–5). Ja mēs skatāmies
no Dieva perspektīvas, mūsu uzdevums nav tikai palikt
pie “koka”. Ikviena zara uzdevums ir nest augļus. Un tas
savukārt nozīmē, ka arī Dievs kaut ko sagaida no Tevis
un manis. Jēzus turpat saka “ES ESMU īstais vīnakoks,

un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas
nenes augļus, Viņš noņem”. (Jņ. 15:1–2) Ja nav augļu,
tad mūsu ticība šķiet deformēta, nepietiekama, savtīga.
Es zinu, ka esam luteriska draudze luteriskā baznīcā. Es
ticu, ka ticība ir pietiekama grēku piedošanai un pestīšanai. Tomēr es nevaru noliegt, ka, ja ticībai nav darbu, tad
tā “pati par sevi ir nedzīva”. (Jk. 2:17) Arī Jēzus stāsta
līdzības par “neuzticamo kalpu” (Mt. 25) vai kalpu, kuru
piedošana neizmainīja (Mt. 18). Es domāju, ka lūkojoties
uz mācekļiem, uz Stefanu, Pāvilu u.c., mums ir jāatzīst,
ka viņu ticība bija tāda, kas lika LIECINĀT nevis BŪT. Ar
“būšanu” ticībā, draudzē, baznīcā ir vēl daudz par maz.
Tā nav ne tuvu virsotne. Tas ir tikai ceļa sākums, un labi
tam, kurš to apzinās un saprot. Tikai to apzinoties, tu
vari būt atvērts Dieva vadībai un Dieva ceļam.
Nereti dzirdu cilvēkus vērtējam draudzi pēc šādiem
kritērijiem: vai baznīca ir izremontēta un patīkama, ērta.
Vai kalpotāji ir smaidīgi un laipni? Vai Dievkalpojums ir
aizraujošs un interesants? Vai ir daudz aktivitāšu? Vai
mācītājs ir foršs? Vai sprediķis nav par garu? u.tml. Reiz
redzēju kādu video, kur tieši tāpat šādus jautājumus
uzdeva par braucienu ar kruīzakuģi. Vai kuģis ir jauns un
drošs; vai komanda ir laipna, vai izklaides programma ir

aizraujoša; vai kapteinis ir foršs, vai brauciens nav pārāk
garš u.tml. Man nav nekas pret siltu, ērtu, komfortablu baznīcu braucienam ar Dievu šīs pasaules jūrā. Man
nav arī nekas pret interesantu sprediķi, jautru mācītāju
vai daudzām aktivitātēm draudzē. Es par to visu priecājos. Es gribu būt foršs mācītājs foršā draudzē. Es gribu,
lai kalpotāji ir laipni un smaidīgi, lai Dievkalpojums ir
prieka pilns un stiprinošs, arī jautrs reizēm. Es gribu, lai
sprediķis uzrunā un aizskar tos, kas grib to dzirdēt. Man
nav nekas pret to visu. Bet es negribu, ka mūsu draudze
būtu kruīza kuģis, kur vienkārši BŪT, kur pavadīt BRĪVO
LAIKU, kur gūt EMOCIJAS.
Mīļie pāvilieši, mums ir kāda misija! Es negribu, ka mēs
to aizmirstam vai pazaudējam. Jēzus saka, ka zarus,
kas nenes augļus, Tēvs noņem, izmet, nogriež. Pasaules
vēsturē mēs zinām, ka Tēvs var nogriezt atsevišķus kristiešus, draudzes un pat veselas baznīcas! Tas izklausās
draudīgi. Bet patiesībā tas ir nopietni. Mēs nereti aizmirstam, ka Dievam bez mīlestības uz mums ir svarīgi arī citi
ļaudis – pazudušie. Viņš mums dod daudz, kā līdzībā par
neuzticamo kalpu. Un, ja Tēvs ko dod, tad tam ir arī kāds
mērķis un nodoms. Dievs ir visu piedodošs un mīlošs,
bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Viņš arī ir tas, kam ir
vara, spēks un tieši Viņš ir tas, kas tiesās. Mēs esam atbildīgi Viņa priekšā. Baznīca nav piedeva mūsu dzīvei,
kur nu vēl mūsu garīgajai dzīvei. Baznīca ir liecinieks
šajā pasaulē. Tādēļ man šķiet, ka, salīdzinot draudzi ar
kruīza kuģi, droši vien es izvēlētos to salīdzināt ar kara
kuģi, kam ir skaidra misija; kur komanda zina, kādēļ viņi
te ir; kur komanda kalpo ar to, kas viņiem ir dots un uzticēts; kur ir arī nopelni un uzvaras! Skaidra misija. Vai
tev ir skaidra tava misija?
BŪT nereti var nozīmēt PŪT. Ikvienam ir vieta BŪT
draudzē. Tomēr BŪT ir par maz. Tev un man ir jānes
augļi. Draudzei ir jānes liecība. Lieldienas paies ātri.
Ko draudzei darīt nākamajā “rītā”? LIECINĀT par
augšāmcelto un dzīvo Kristu!

Mācītājs
Ģirts Prāmnieks

Jaunieši brīvsolī

Lai pavadītu laiku ārpus ierastajām telpām un cilvēkiem, Sv.Pāvila draudzes jaunieši kopā ar draugiem
no visām pusēm devās izbraukumā ārpus Rīgas – uz
Norkalniem. Kopumā tur tika pavadītas gandrīz divas
dienas – 8. un 9.marts.
Piektdienas vakars sākās ar komandu darbu. Katrā
komandā pa četriem cilvēkiem un bija nepieciešams
vismaz viens lukturītis un kompass telefonā. Visiem
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bija jāuzvelk zābaki un jakas un jādodas laukā, lai sāktu ceļojumu pa Norkalnu teritoriju, kuru vēl diezgan
biezā kārtā klāja ledus. Ceļojums izpaudās kā fotoorientēšanās sacensības. “Open” meitenes jau iepriekš
bija safotografējušas objektus dienas gaismā, bet
tagad tie visi bija ar lukturīšiem jāatrod. Pasākums
kopumā bija diezgan ekstrēms: skrējiens tumsā pa
ledu un dubļiem, cenšoties neiekrist upē un neieskriet
kokā, kādā brīdī sāka arī pamatīgi līt. Trīs minūtes pēc
tam, kad Helvijs bija pateicis, ka sliktāk vairs nevar būt,
sākās arī krusa.
Pēc tāda skrējiena karsta pirtiņa bija īsti vietā. Pirts
līdz pieciem rītā dažiem bija pasākuma “jāņtārpiņš” jeb

highlight.

Otrā izbraukuma diena vairāk tika pavadīta iekštelpās. Rītu visi iesāka ar svētbrīdi, kurā Dita vadīja Tā Kunga slavēšanā. Pēc tam visi kopīgi studēja Bībeli kopā ar
mācītāju Ģirtu, pārrunājot to, kā Ābrahāms spēja uzticēties un paklausīt Dievam, kad viņam bija jādodas
upurēt savu vienīgo dēlu Īzaku. Visi kopā mēģināja izprast, ko nozīmē paklausīt Dieva plānam, ne vienmēr
zinot, kāds būs tā iznākums. “Ja tu spēlē kārtis ar Dievu, tu taču neteiksi, ka spēlēsi vien tad, ja redzēsi,

kas viņam rokās, vai ne?” uzticēšanos Dieva plāniem
mēģināja iezīmēt Ģirts.
Tā kā Dievs līdz šim ir ieplānojis daudz foršu “Open”
jauniešu vakaru, domājams, tie arī turpināsies. Ikviens vecumā no 12 līdz 25 gadiem katru piektdienu
ir gaidīts Sv.Pāvila draudzes pagrabiņā plkst.18.00 uz
kopīgu Bībeles studēšanu, “Uno” noteikumu izveidošanu un būšanu kopā ar, iespējams, līdzīgi domājošajiem.

Rīts ar lūgšanu
Īpašās svētdienas rīta
lūgšanas aizsākās pavisam nesen (tikai 2018
gada rudenī). Tās jo īpaši
sirdī bija un (domāju) joprojām ir mūsu draudzes loceklim Raimondam
Mežiņam. Ir dzirdēts, ar
kādu degsmi viņš par
tām stāstīja no savas
pieredzes, kad kalpojis par mācītāju kādā
draudzē un piedzīvojis
šādu lūgšanu spēku. Un
lūgšanai patiesi ir liels
spēks! Lūgšana ir kā saruna ar Tēvu, caur to mēs izsakām savas jūtas un domas un dodam Viņam lielāku
iespēju, ko darīt mūsu dzīvē.
“Tā arī es jums saku – Lūdziet, tad jums taps dots,
meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps
atvērts.” (Lūk. 11:9)
Tā kādā svētdienā Līvija jautāja, ko es domājot par
šādām svētdienas rīta lūgšanām.
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Elizabete Mežule

Teicu, ka tas būtu ļoti labi un labprāt pievienotos.
Pieņemot, ka šīs lūgšanas jau notiek, nākamajā
svētdienas rītā ierados agrāk baznīcā, bet šo lūgšanu nebija. Vēlāk ieradās Līvija un noskaidrojās, ka tās
pagaidām vēl nenotiek – vajadzīgs vadītājs un vai es
varētu tās vadīt. Mana pirmā doma bija nu nē, tikai
ne es, es neko nezinu par šādu lūgšanu vadīšanu.
Taču pēc maza pārdomu brīža un, saņēmusi dažas
norādes, – piekritu. (Vēl viens solis sperts ticībā un
paļāvībā uz Kungu Jēzu Kristu!)
“Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā (..)”
(Mat. 6:6)
Arī mūsu kopīgās lūgšanas notiek “kambarī” aiz atvērtām durvīm. Šis kambarītis ir blakus mūsu Pāvila
baznīcas Lego versijai vai Diakonijas telpās. Šeit nav
daudz vietas, bet arī Bībelē stāv rakstīts:
“Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur
es esmu viņu vidū.” (Mat. 18:20)
Tā arī mēs sanākam kopā divi vai vairāki lūdzēji.
Iesākam mēs ar Dieva vārda lasījumu un domu apmaiņu par to. Turpinām ar lūgšanām par visiem svētdienas pasākumiem, kas norisināsies mūsu draudzē,

par kalpotājiem, draudzi, par tautu un vēl daudz ko
citu. Šajās lūgšanās īpaša uzmanība tiek pievērsta ne
tikai svētdienas pasākumiem, bet arī tam, kas īpaši
ir uzrunājis mūsu sirdis šajā rītā – kāda pateicība vai
aizlūgums, kāds konkrēts cilvēks. Lūgšanas vienmēr
noslēdzam ar Jēzus mācīto lūgšanu.
Ir prieks skatīties, kā dievnams pildās ar cilvēkiem,
kā mainās (uzlabojas) kādas lietas, arvien vairāk cilvēku var redzēt arī pie sadraudzības/kafijas galda.

“Lūdziet, tad jums taps dots. (..)” (Mat. 7:7)
Pateicos mūsu Debesu Tēvam par uzklausītām
lūgšanām! Nemitēsimies lūgt un slavēt Viņu, jo Viņš ir
labs, mūžam labs!
Ja kādu no jums šis raksts ir uzrunājis un jūs vēlaties kādā svētdienas rītā pievienoties mums, esat mīļi
gaidīti katru svētdienu plkst. 9:15 mūsu “kambarītī”.

Sarmīte Bašena

Pāvilieši uzsāk jaunu koncertprojektu „Cita mūzika”
No š. g. 2.marta ikviens mīļi aicināts ik sestdienu pulksten 18.00 apmeklēt Rīgas Sv.Pāvila baznīcu, lai baudītu
mūziku profesionālu izpildītāju sniegumā. Koncerti
baznīcā ir īpaši. Baznīca ir vieta Dieva pielūgsmei, bet
tā ir arī perfekta koncertzāle ar savu īpašo akustiku un
auru. Tās lieliski papildina viena otru. Nenoliedzami, tā
ir sava veida evanģelizēšana caur mūziku. Jaunais projekts „Cita mūzika” domāts klausītāju iepazīstināšanai
ar dažādiem profesionālās mūzikas stiliem un žanriem, kā arī ar mūsdienīgu skaņas un dzejas sintēzes
performanci. Un vēl, kas nebūt nav mazsvarīgi, – šī ir
Sv.Pāvila draudzes mūziķu grupas izlolota ideja, sekojot Dieva aicinājumam: „Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu
slavēt! (2) Pateicieties Tam Kungam ar cītaru, spēlējiet
Viņam uz desmitstīgu arfas! (3) Dziediet Viņam jaunu
dziesmu! Skandiniet jauki ar bazūnēm! (Psalms 33)
Projekta kodols ir četras dažādas mūziķu grupas –
muzikālā apvienība ‘’Cita mūzika”, metāla pūšamo instrumentu kvintets “Rīga”, stīgu kvartets “Sotto Voce”
un jaunradītā apvienība “Perry Borr”.
Projekta autori ir mūziķu grupa “Cita mūzika” – Andžejs
Rancevičs (ērģeles), Egils Šķetris (trombons) un Ingars
Rancevičs (vijole). Viņu meistarīgo spēli varat dzirdēt
arī Sv Pāvila draudzes svētdienas rītu dievkalpojumos.
Kvintets “Rīga” ir dibināts 1985.gadā. Kā orķestra
”Rīga” kolektīvs kvintets ir sniedzis koncertus Latvijas
pilsētās, kā arī Lietuvā, Igaunijā, Krievijā. Deviņdesmito
gadu sākumā kvintets “Rīga” izveidojās kā patstāvīgs
kolektīvs un turpina sniegt koncertus Latvijā, Vācijā,
Nīderlandē. Kvinteta “Rīga” repertuārs ir ļoti plašs un
daudzveidīgs, tas ietver baroka komponistu opusus,
kas lieliski izskan piecu metāla pūšamo instrumentu
skanējumā, kā arī klasiķu, romantiķu un mūsdienu
džeza komponistu partitūras. Kvinteta mūziķi ir Latvijas Mūzikas akadēmijas absolventi un Latvijas vadošo

orķestru mākslinieki – Andrejs Pogrebņaks, pirmā
trompete, Jānis Smilga, otrā trompete, Dainis Tarasovs, mežrags, Egīls Sķetris, trombons, un Roberts
Brants, tūba.
Stīgu kvarteta “Sotto Voce” dalībnieki ir Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra mūziķi Gidons Grīnbergs, Leonards Antoņevičs, Silvija Krauze un Rihards
Štrauss. Kvarteta repertuārā ir populāra dažādu stilu
mūzika.
„Perry Borr” ir pieredzējušu mākslinieku – dzejnieka Artūra Puntes, metālmākslinieka Jēkaba Voļatovska un komponistes Lindas Leimanes – jaunradīta
apvienība, kas uzstājas ar pašu izgudrotiem instrumentiem un to radītiem skaņu efektiem. Uzstāšanās
– tā ir ne tikai mūzika, bet arī pašu radīto instrumentu
skanisko iespēju izpēte – skaņas performance, kurā
nozīmīga loma ir dzejas tekstam. Instrumentu izveidē
zem “Perry Borr” zīmes piedalās arī viņu domubiedri
– Ingars Rancevičš (vijoles.lv) un Vladislavs Bogdanovs
(Prosto Radio: liepaja.tk). Bez jau minētajiem kolektīviem projektā plānoti arī citu žanru muzikālo kolektīvu koncerti.
Idejas iniciators ir Sv.Pāvila draudzes ērģelnieks Andžejs Rancevičs. Andžejs ir bijušā draudzes ērģelnieka Ata
Stepiņa audzēknis un viņa radošo ideju turpinātājs. Atis
Stepiņš bija izcils ērģelnieks, komponists, skolotājs, aktīvs baznīcas muzicēšanas atbalstītājs un koncertu organizētājs. No 1990.–2013. gadam, kad tika aizsaukts
mūžībā, viņš bija mūsu Sv.Pāvila draudzes ērģelnieks.
Arī viņu pieminot, lai skan!
Uz tikšanos sestdienu vakaros pulksten 18.00 Pāvilā!
Būsiet mīļi gaidīti!

					

Egils Šķetris
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Nemanāmās kalpošanas

“No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi Viņa priekšā klusināt, (20) ka, ja mūsu sirds
mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.” (1.Jāņa 3:19–20)
Mana kalpošana Sv.Pāvila draudzē sākās 2016.gada
16.martā, tieši šajā dienā es atbrīvojos no ieslodzījuma
vietas. Atbraucis no Jēkabpils uz Rīgu un ejot garām
Sv.Pāvila baznīcai, redzēju tās logos degam gaismu
(izrādās,ka šajā vakarā baznīcā krāsoja grīdu). Es tiku
ielaists baznīcā. Martā atkārtoti sāku iet uz Alfa kursu, kaut ieslodzījuma vietā to jau biju izgājis. Tieši Alfa
kurss bija tas, kas mani uzrunāja un pamudināja uz atgriešanās ceļa.
Pati pirmā mana kalpošana iesākās ar misijas nedēļas
sagatavošanas darbiem, palīdzot labirinta sagatavošanā. Līdz septembrim piedalījos dažādos darbos,
gan kā kalpotājs, gan biju baznīcā dežurants.
Algotu darbu sāku strādāt septembrī. Tiku pieņemts
kā palīgstrādnieks saimniecības darbos. Darba apjoms
ir liels, kad netieku galā, nāk palīgā draugi. Ļoti lielu aktivitāti un palīdzību man dod draudzes brālis no Indijas.
Viņš ir tas, kuršs bez jebkāda uzaicinājuma nāk palīgā.
Mana kalpošana ir saistīta ar baznīcas parka sakopšanu, bet ne tikai. Parka un draudzes pagalmā vasarā
ir jāpļauj zāle, parasti to daru reizi divās nedēļās, bet
pagājusī vasara bija karsta un zāle neauga, līdz ar to arī
jāpļauj bija retāk. Katru rītu, sakopjot parku, sanāk lielais maiss ar atkritumiem, ko garāmgājēji samētā baznīcas tuvumā... Vasaras periodā palīdzu Misijas nedēļā
ar praktiskajiem darbiem, piemēram, pagājušajā gadā
bija puķu pārstādīšana un laukuma uzrakšana ar lāpstu, kā arī kuba konstrukciju izbūve.
Ziemā jātīra sniegs un jākaisa smiltis ap baznīcu un
pie draudzes nama, citreiz tas ir jādara pat vairākas
reizes dienā.
Vislielākā palīdzība ir nepieciešama, kad atved granulas kurtuvei, un savu iespēju robežās atkal man
palīdz brālis no Indijas. Tas laikam ir visgrūtākais darbs,
kas jāpaveic, ja man vienam jāsagrūž pagrabos granulu maisi kurināšanai gan baznīcā, gan bērnu centrā
Jota. Pati smagākā reize bija, kad es viens pats maisus
ar septiņām tonnām granulu nogādāju pagrabos un vēl
šie maisi bija jāsakārto un jāsakrauj, lai pagrabā būtu
lielāka ietilpība.
Kurināšanu gan baznīcā, gan Jotā sākam novembra
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sākumā, kad gaisa temperatūra ir apmēram divpadsmit grādu, bet sezona beidzas aprīlī. Uz dievkalpojumu
baznīcu papildus sildām ar malku, to saziedo celtnieki vai izmantojam vecās mēbeles, jo baznīcas krāsns
atļauj to darīt. Vispirms tas viss, protams, vēl ir jāsazāģē.
Reizēm gadās arī kuriozi, kad dievkalpojuma laikā
rodas tehniskas problēmas. Netraucējot dievkalpojuma norisi, bija jalikvidē sadūmojums, kas radās tādēļ,
ka caur katla šneka padevi ar vēja plūsmu granulu
bunkurā tika iedzīta uguns dzikrstele. Tā negadās bieži,
taču gadās...
Cikos sākas mana darba diena? Es maz guļu, apmēram četras piecas stundas. Darbu sāku apmēram
jau sešos no rīta un līdz deviņiem vakarā, kad pārbaudu
kurtuvi un aizslēdzu baznīcu.
Rīts man iesākas ar lūgšanu, aizlūgumiem un pateicību par iesākto dienu un nodzīvotajām dienām, ka Dievs
mani ved pa šauro grūto ceļu. Protams, tas nenozīmē,
ka visu laiku esmu uz vietas baznīcā. Nebūt ne! Savu
darba dienu es izkārtoju pats, lai nerastos fiziskais pārgurums. Dienas vidū atnāku uz mājām, arī izeju pastaigā
utt., citiem vārdiem, dzīvoju normālu dzīvi, neteiktu, ka
esmu salaulāts ar pašu baznīcu.
Es sevi raksturotu kā impulsīvu cilvēku, ļoti patīk
reizēm muļķīgi uzvesties, lai dzīve neliktos garlaicīga.
Nezinu, kā būtu pareizāk, taču runāju to, ko domāju,
redzu, dzirdu. Ja izskatās, ka dzīvoju kā vientuļais vilks,
jāteic, ka pilnībā esmu atsities savā vectēvā. Viņš arī
bija tāds kā vientuļnieks. Kad vectēvs bija šajā pasaulē,
mums bija māja Stāmerienes pagastā, un, lai cik paradoksāli tas neizklausītos, bet mājas nosaukums bija
„Vientuļi”.
Ir arī lietas, kuras apbēdina, bet tam man ir risinajums. Pateicoties Dievam, varu būt nakts vidū baznīcā
pazemībā Mūsu Kunga priekšā. Viss, kas mums ir uzlikts (pārbaudījumi, grūtības, sāpes, vilšanās utt.), tā ir
niecība salīdzinājumā ar Jēzus Kristus ciešanām, kurš
nesa mūsu krustu. Jo Radītājs parādīja savu mīlestību
caur savu Dēlu.

Vjačeslavs Kataļikovs

Iesakņoties Kristū

“(..) un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs
iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā (..)” (Efez. 3:17)
Gavēņa laikā mēs pārdomājam Kristus ciešanu ceļu. Viņš uzņēma
visus mūsu grēkus un izdeldēja tos pie krusta. Tā Viņš pierādīja savu
mīlestību gan Savam Tēvam, gan visai cilvēcei. Viņš mira par mums,
lai mēs caur Viņa upurnāvi iegūtu mūžīgu dzīvību.
Tagad mēs dzīvojam laikā, kad Viņš ir augšāmcēlies Dievs un
spēcīgs, kas valda pār debesīm un zemi. Jēzus Kristus ir apsolījis būt
ar mums kopā līdz pasaules galam, līdz Viņš vedīs Savus ļaudis Sava
Tēva valstībā.
Viņa gara klātbūtne šeit virs zemes nav pasīva, lai uz mums nolūkotos, kā mēs dzīvojam, kā Viņam ticam, kā ievērojam Viņa vārdus.
Šajā apustuļa Pāvila vēstules pantā ir tik daudz pasacīts, ko Kristus
dara mūsu labā.
1. Viņš uztur mūs ticībā
Visa mūsu garīgā dzīve ir saistīta ar ticību. Ticībai ir jāaug. Tai ir
vajadzīgs garīgais spēks, un to saņemam no Kristus. Apustulis Pāvils
saka: “Viņš savā bagātībā un varenībā dod Savu Garu un liek pieaugt
iekšējam cilvēkam.”
Tikai caur stipru ticību mēs spējam atvērt savas sirds durvis un
lūdzam Kristu ienākt un mājot mūsos. Tā nav tikai ienākšana uz īsu
brīdi, bet Viņš vēlas būt ar mums kopā, kamēr mēs spējam Viņā
iesakņoties.
2. Stipri stāvēt mīlestībā
Mēs dzirdam daudz runāšanu par mīlestību. Mums jāmīl Dievs,
jāmīl savs tuvākais. To visi zinām, bet šiem vārdiem ne vienmēr seko
piepildījums. Tas ir tāpēc, ka neesam iedziļinājušies šīs apustuļa Pāvila
vēstules efeziešiem 17.panta vārdos. Kamēr mēs caur ticību neesam
uzņēmuši Jēzu savās sirdīs, lai Viņš mājotu mūsos, mēs nevarēsim
pastāvēt mīlestībā. Mūsu spēja mīlēt ir atkarīga no tā, kā Kristus var
darboties mūsos. Jāņa pirmajā vēstulē teikts: “Mīļie, mīlēsim cits citu,
jo mīlestība no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst
Dievu.” (4:7) „Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet
ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.” (4:10)
Mēs vispirms saņemam Dieva mīlestību, tā mūs piepilda un dara stiprus, ka mēs spējam mīlēt, spējam novērtēt Dieva mīlestību un saprast
Kristus grēka izpirkšanas upuri. Izprast to, kā Kristus nācis mūs glābt
un pestīt. Sadzirdēt Viņa mīlestības balsi, kura sauc: ”Nāciet pie Manis
visi bēdīgie un grūtsirdīgie, Es jūs gribu atvieglināt.” (Mt.11:28)
Kāda būs mūsu atbilde? Jēzus saka: “(..) Kas mani mīl, tas Manus
vārdus turēs un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu.” (Jņ.14:23)
Cik brīnišķu sadraudzību mums ir iespējams baudīt ar mūsu Tēvu un mūsu Glābēju
Jēzu Kristu, kas neliek mums ciest, bet
ļauj baudīt dievišķo mīlestību.

Emer. mācītāja
Vaira Bitēna
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Worship karakuģis
Semināru zālē 19.janvārī norisinājās pielūgsmes seminārs, kuru organizējām es un Rasa. Tā pamatdoma –
dalīties ar zināšanām, kuras esam guvuši aizvadītajā gadā, un vēlme saliedēt mūsu draudzes pielūgsmes grupas,
lai tām arī būtu iespēja diskutēt savā starpā un pārrunāt kādus jautājumus, kas saista mūs visus. Kopumā
seminārā piedalījās apmēram 20 cilvēku.
Tas sākās plkst. 10.00 ar mācītāja Ģirta uzrunu. Viņš pastāstīja par mūzikas vēsturi baznīcā un par to, kas
īsti ir slavēšana, muzicējot baznīcā, kā arī par dažādu instrumentu lomu baznīcā un mūzikas veidiem Sv. Pāvila draudzē. Jautājums, kuru viņš uzdeva mums visiem: „„Vai tu spēj iedomāties ticību bez mūzikas?” Es viennozīmīgi nevaru.”
Pēc tam es dalījos pārdomās par vairāk praktiskām lietām, arī par mūzikas izvēli, piemēram, kā vislabāk
sakārtot dziesmas dievkalpojumam, par repertuāra plānošanu, mēģinājumiem un citiem jautājumiem.
Plkst. 13.00 bija pusdienas, un pēc tām savās pārdomās dalījās Rasa. Viņa akcentēja jautājumu par to, kādam
ir jābūt pielūgsmes mūziķim baznīcā. Sekoja aizlūgšanas un skanēja pielūgsmes mūzika Ditas vadībā.
Noslēgumā noskatījāmies filmu – I Can Only Imagine. Iesaku to noskatīties katram. Mums visiem ļoti patika!

Ronalds Svarups

GRĀMATA,
KO VĒRTS IZLASĪ T
Bo Gīrs ir bijis Zviedru luteriskās baznīcas bīskaps ar Dieva
dotu dāvanu atklāt
romānos un stāstos
Dieva vārda patiesības
un dot tās cilvēkiem.
Starp daudziem labiem viņa darbiem ir
arī šie stāsti, par kādu
vietu Zviedrijā un
dažādiem mācītājiem,
to ideāliem, mērķiem,
uzvarām un zaudējumiem cauri kalpošanas gadiem un gadu desmitiem. Mācītājs ir tāds pats cilvēks, tikai ar citu atbildību un uzdevumu. Tik daudz kas no viņa tiek gaidīts.
Bet viņš tapat cīnās ticības dzīvē, reizēm trūkst
padoma, reizēm pieredzes..., gluži tāpat kā tev un
man. Vai viegli būt mācītājam? Vai viegli būt kalpojošam kristietim? Vai viegli būt Dieva darba laukā?
Šī grāmata palīdzēs tev nedaudz no cita skatu
punkta palūkoties uz draudzi, cilvēkiem un kalpotājiem, un kopaina kļūs nedaudz reālāka un tuvāka.
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FILMA,
KO VĒRTS NOSKATĪTIES
“God`s not dead”
„Dievs nav miris”
„God`s not dead” nav
filma par Lieldienām,
bet labi iederas Lieldienu laikā. F.Nīče apgalvoja, ka, ja Dievs ir
bijis, tad viņš ir miris. Arī
Lieldienu laikā pirms
diviem tūkstošiem gadu cilvēki piesita Jēzu Krustā, viņš mira. Par to neviens nešaubās. Taču trešajā dienā Viņu Dievs uzmodināja, un viņš ir dzīvs. Vai
Dievs ir miris vai dzīvs? Filma ataino mūsdienu dzīvi
ASV dažādu cilvēku un viņu uzskatu dzīvē. Vai Dievs
ir dzīvs? Kādi pierādījumi to apstiprina? Kādēļ cilvēki
apgalvo, ka Dievs ir miris? Vai Dievam ir kāda ietekme
uz mūsu dzīvi? Vai man par savu ticību ir jācīnās?
Daudz jautājumu, uz kuriem šī filma cenšas mums
palīdzēt rast atbildi. Jaunu studentu komfrontē, viņa
pasniedzējs izaicina viņu atteikties no ticības vai
pierādīt Dieva eksistenci. Jauna sieviete dzīvo attiecībās ar inteliģentu vīrieti, kas pazemo viņu un neļauj
mājās runāt par Dievu. Kādu meiteni tēvs ticības dēļ
izmet no ģimenes. Kāda jauna sieviete vizītē pie ārsta
saņem sliktu diagnozi ... Kā dzīvot? Dievs, vai tu esi?

Izbrauciens uz stokholmu
Alfa kurss ir ļoti apjomīga kalpošanas joma. Šajā
darbā ir nepieciešami cilvēki ēst gatavošanai, cilvēku
sagaidīšanai, telpu sagatavošanai, grupiņu vadīšanai,
mūzikai un arī lekcijām. Arī Alfa komanda to saprot
– darbs ir liels, tādēļ, noslēdzot sezonu un apkopojot
paveikto, rodas domas par to, kā atzīmēt veiksmīgu
Alfa kursa noslēgumu un komandai uzdāvināt kopīgu
atpūtu. Brauciens paredzēts gan kā iespēja atpūsties, gan arī kā iespēja saliedēties un tuvināties,
lai arī turpmāk spētu darboties kā viens mehānisms.
Šogad 1.februārī visi tikāmies pie Rīgas Pasažieru ostas, lai kopīgi dotos kruīzā uz Stokholmu.
Pirmo vakaru pavadījām sarunās pie kafijas krūzēm, jo
šajā dienā atzīmējām arī Lienes Skopanes dzimšanas
dienu, bet vēlāk baudot priekšnesumus lielajā zālē.
No rīta radās jautājums, kurā pulkstenī īsti
skatīties, jo zināms, ka Stokholmas laiks atšķiras
par stundu. Mani pamodināja kajītes biedrene ar
bērniem, un labi, ka tā, jo modinātājs noskanēja vien tad, kad visi jau pie kopīga galda brokastoja.
Silti saģērbušies, apbruņojušies ar termosiem
un ēdienu piknikam, bijām gatavi iziet pilsētā.
Galapunkts – Tehnikas muzejs, dažiem – Policijas muzejs. Turpceļā (~1h) gājām ar kājām tādēļ,
ka bija labs laiks. Gājām gar ostas rajonu, kurš ne
pārāk acīm baudāms, vēlāk cauri plašai, garenai
pļavai, kur cilvēki pastaigājās ar suņiem un slēpoja.
Muzejā gan bariņos, gan individuāli devāmies
staigāt pa četriem stāviem, lai iepazītu Stokholmas vēsturi, eksponētās antīklietas, tehnoloģijas
un jaunatklājumus. Bērniem tā bija ļoti piemērota vide (bērnu laukumi un dažādas aktivitātes), arī
pieaugušajiem bija interesanti. Vēl interesantāk,
manuprāt, bija tiem, kas devās kompānijā ar Arti.
Viņš kā tāds “gids” spēja paskaidrot vairākas lietas un

iepazīstināt gan ar vēstures faktiem, gan nedaudz no
savas pieredzes, jo dažus gadus bija dzīvojis šajā valstī.
Kad kājas jau bija piekusušas, visi norunājām doties
uz piknika vietu iekštelpās. Esam tik liela komanda, ka
stūmām sešus kvadrātveida galdiņus kopā un tomēr
dažiem sēdvietu bija par maz. Atpakaļceļā braucām
ar autobusu, uz kuru nelielā steigā centāmies paspēt.
Pēc stundas, kad prāmis uzsāka kustību, komandai bija iespēja doties uz izīrētu saunu un džakuzi.
Vēlāk kā ierasts pulcējāmies ēšanas zonā. Ance
bija sagatavojusi spēli, kur minējām logo, citātus
no filmām un dziesmas, kuras atskaņoja “reversā”.
Daži komandas locekļi piedalījās kruīza rīkotajā loterijā. Kopumā mūsu kompānijā bija 19 loterijas biļetes. Un bija arī uzvarētāji!

Vitālijs tika pie skaista Hugo Boss rokaspulksteņa un
Dace pie liela saldumu maisa, kuru vēlāk arī padalīja
citiem bērniem. Pēc loterijas pārvācāmies uz karaoke
bāru, kur Ilonas un Salvja pamudināta, devos uz skatuves.
Nākamajā rītā bez lielas atvadīšanās, novēlot laimīgu mājupceļu, šķīrāmies laimīgām sejām, labi atpūtušies un pacilāti, lai atkal dotos katrs pa savu taku.

Dita Svarupa
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Sastapties ar savu ēnas pusi

Nereti draudzes kalpotāji meklē
jaunas grāmatas, idejas un materiālus par to, kā kļūt par labāku
draudzes kalpotāju. Mēs esam
tendēti uzlabot mūsu spējas un to,
kas notiek ārpus mums, tā vietā, lai godīgi ieskatītos
sevī un atklātu savas ēnas puses. Skaidrs, ka mums
visiem ir ēnas puses. Kas ir šī ēna? Ēna ir nepatīkamu
emociju uzkrāšanās, pārsvarā neapzināti, netīri motīvi
un domas, kas stingri ietekmē un veido mūsu uzvedību. Tā ir versija par to, kādi esam, tikai izkropļotā veidā.
Ēna izlaužas uz āru dažādos veidos. Citreiz kā
grēcīga uzvedība, kā tiesājošs perfekcionisms, dusmu
uzliesmojums, greizsirdība, aizvainojums, iekāre, alkatība vai rūgtums. Tas var izpausties arī kā maigs veids,
kā glābt citus un būt notikumu centrā, lai cilvēkiem
patiktu. Vai arī kā nespēja beigt strādāt. Var būt arī kā
tieksme uz izolāciju vai tāds iekšējs stīvums, nevarība.
Ēna var parādīties kā grēcīga uzvedība vai arī kā
vājums, ievainojums. Ēna nav vēl viens nosaukums
grēkam, bet tas ir tāds iekšējs apspiestu emociju radīts
spēks, kas slēpjas un nekontrolējami izlec ārā neatbilstošās situācijās.
Kā šīs ēnas izpaužas draudzes kalpotāju darbībā? Daži piemēri:
* Daudziem draudzes kalpotājiem ir mācīšanas vai organizatoru spējas savākt cilvēkus kopā. Tas ir labi. Ēnas
puse varētu būt kliedzoša vajadzība pēc apstiprinājuma. Pat aicinājums uz atgriešanos no grēkiem var būt
sauciens pēc apliecinājuma. Tāpat publiska uzstāšanās
kā iemesls veidot distanci ar cilvēkiem.
* Kāds draudzes kalpotājs novērtē izcilību. Tas ir labi.
Ēnas puse šim var būt, kad tiekšanās pēc izcilības
pārkāpj robežu un kļūst par perfekcionismu, kas nepieļauj kļūdas. Perfekcionisms apklusina mūsu iekšējo
kauna izjūtu.
* Kāds tiecas pēc Dieva patiesības un pareizas doktrīnas. Tas ir labi. Ēnas puse šim ir tā, kas kavē mūs
mīlēt cilvēkus, kuri domā citādāk. Šī ēna darbojas, izejot no mūsu nekompetences un bailēm, nedrošības
par to, kas ir pareizs.
* Nereti mēs gribam redzēt, ka Baznīca izmanto visu
tās potenciālu. Tas ir labi. Ēna pārņem vadību tad, kad
esam tik ļoti aizņemti ar mērķu sasniegšanu, ka nespējam vai nevaram komunicēt ar līdzgājējiem un veidojam tādu tempu, ka citi netiek līdzi. Ēnas motivācija
– izmisīga vajadzība saņemt no citiem uzslavu mūsu
darbā.
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* Mēs mīlam kalpot. Tas ir labi. Ēna atklājas, kad ielienam virtuvē un nevēlamies runāt ar cilvēkiem. Tas ir
veids, kā mēs sevi pasargājam no tuvošanās ar citiem.
* Mēs akceptējam aicinājumu kalpot citā pilsētā. Tas ir
labi. Ēnas puse – pirms aiziešanas mums ir konflikts ar
kādu no līdzstrādniekiem, ar kuru pirms tam nav bijuši konflikti. Kāpēc? Tāpēc, ka konfliktēt ir vieglāk nekā
apzināties skumjas, ko piedzīvojam un nespēja pateikt
cilvēkam: “Man tevis pietrūks!”
Skaidrs, ka mēs esam kas vairāk nekā tikai mūsu
ēna. Mūsos ir šīs abas puses. Labā un ēnas puse. Dievs
grib, lai mēs apzināmies gan savu labo pusi, gan ēnas
pusi. Mēs esam kā dārgums māla traukā (1.Kor. 4:7).
Mēs esam dārgums, bet trauks ir plīstošs. Mēs nedrīkstam ignorēt ēna pusi.
Konsekvences tam, ja mēs izvēlamies ignorēt
mūsu ēnas pusi:
1. Tas vājinās mūsu personību. Neapzinoties ēnas pusi,
mēs ārēji un no attāluma liksimies pievilcīgi. Pienākot
tuvāk, satuvinoties, cilvēki viļas. Ja izvēlamies tikai komunicēšanu ar distanci, viņi neiegūst patiesu priekštatu par mums. Tāpat tas notiek, ja mēs darām tikai to,
kas mums padodas. Mēs ignorējam to, kas mums nepadodas, un izliekamies, ka viss ir labāk nekā patiesībā
ir. Būtībā mēs melojam cilvēkiem.
2. Tava ēnas puses neapzināšanās mazinās iespēju
kalpot cilvēkiem. Ja neapzinies savu ēnas pusi, tu nevarēsi un negribēsi ievērot citu ēnas. Savas ēnas puses
apzināšanās ved pie brieduma. Ap. Pāvils arī uzskaitīja savas kalpošanas grūtības (2.Kor. 6:1–10). Lasot viņa
grūtības, man ir vieglāk ieskatīties savās. Ārējās un arī
iekšējās.
3. Tava ēna aizēnos citu ēnas. Mēs visi gribam sekot
varoņiem, kuri ir vismaz nedaudz spējīgāki par mums.
Bet, ja mēs atklājam viņos kādas ēnas puses, mūsu
priekšstats var sabrukt kā kāršu namiņš. Ja neapzināmies savu ēnas pusi, varam kļūt nosodoši attiecībā
uz citu ēnas pusēm. Mēs visi esam tikai “homo sapien”
jeb cilvēks parastais.
Četras takas, kā sastapties ar savu ēnas pusi:
1. Svarīgi nosaukt vārdā sajūtas, ko jūtam:
* Mēs varam noliegt savas jūtas. Tādas kā dusmas,
skumjas, bailes un citas. Mēs varam iekrist svētulīgā
domāšanā, ka visas šīs sajūtas ir grēcīgas. Bet tā tas
nav. Ne Jēzus, ne Mozus vai Dāvids nenoliedza savas
jūtas. Arī visi Lielie pravieši: Elija, Jesaja, Ecehiēls reiz
jutās nomākti un, šodien mēs teiktu, depresīvi kādā
savas dzīves posmā.

* Mēs varam arī uzskaitīt savas emocijas un saprast,
no kurienes tās nāk. 2013.gadā es ņēmu Sabata gadu
un man bija laiks domāt par savām emocijām. Es katru dienu aprakstīju, kā es jūtos, ko domāju. Un, izejot
no tā, kā es jutos, es mēģināju saprast: kāpēc es tā jūtos? Tas mani veda pie bērnībā pārdzīvotā un ar Dieva
Palīgu doties dziedināšanas ceļojumā. Tu nevari tikt
dziedināts no tā, ko tu neapzinies. Un mums visiem ir
vajadzīgs Dieva dziedinošais pieskāriens kādā no dzīves
jomām.
2. Lieto savas dzimtas genogrammu (dzimtas koks),
lai saprastu, no kurienes esi cēlies.
* Dzimtas koks jeb genogramma parāda to, kādas ir bijušas attiecības tavā dzimtā no vecāku un vecvecāku
puses jeb kāpēc tu esi tas, kas tu esi. Tās var būt attiecības, kur ir bijušas kādas atkarības, kādi jautājumi,
par kuriem nerunāja, salauztas attiecības, pārtrauktas
attiecības (šķiršanās), kādas traģēdijas utt. EVL grāmatas autors saka – viņiem draudzē ir izveidojies teiciens:
“Jēzus varbūt dzīvo tavā sirdī, bet tavos kaulos dzīvo
tavs vectēvs”.
* Īstenībā genogramma mums var pateikt tik daudz
ko. Esmu dzirdējis no kādas sievietes, ka viņa savā ģimenē, kur augusi bez tēva, jutusies kā baltais zvirbulis
līdz mirklim, kad, jau pieauguša cilvēka vecumā, sastapusi savu tēvu un sapratusi, ka viņa ir sava tēva kopija
daudzējādā ziņā. Genogrammu ir vienkārši izveidot,
par katru radinieku aprakstot:
√ viņa trīs aprakstošās īpašības;
√ viņa laulību dzīvi;
√ ģimenes noslēpumus;
√ kā tika mērīti panākumi;
√ kuri ir ģimenes “varoņi”;
√ kādi ģimenes modeļi tika nodoti nākamajai
paaudzei (atkarības, ārpuslaulības sakari, 		
vardarbība, garīgas slimības, aborti u.c.);
√ traumatiski zaudējumi – kā pāragra nāve, 		
šķiršanās, bankrots u.c.
3. Negatīvs scenārijs, kas ierakstīts mūsu būtībā:
* Scenārijs, ko mēs paši neapzināmies ikdienā, bet
kas mūs pavada, jo ir ielikts (iekodēts) mūsu būtībā,
pārmantots no iepriekšējām paaudzēm. Piemēram,
kāda mamma ļoti baidās riskēt un tādējādi tikt citu
apsmieta. Viņa to saka saviem bērniem. Ja kāds no
bērniem vēlas darīt ko riskantu, tad ir sev jājautā – es
to daru, jo paļaujos uz Dievu vai arī gribu tikai mammai
pierādīt, ka to varu!
* Cits piemērs: kāds vīrietis savā dzīvē visu grib
izdarīt perfekti, jo viņa tēvs vienmēr priecājās par to,
ja bija izdarīts perfekti. Ja 10 baļļu vietā tika iegūts 8,
tad viņš purināja galvu un teica, ka varēja jau labāk. Tā
šis cilvēks veidojas par perfekcionistu, kurš savā ikdienā un no cilvēkiem apkārt sagaida vienīgi perfektu rīcību, kas nepieļauj kļūdas.

* Varbūt tu esi piedzīvojis vecāku šķiršanos, lai gan
kāds no taviem vecākiem ir teicis: “Es būšu ar tevi vienmēr kopā neskatoties ne uz ko”. Tā var būt liela vilšanās
un iekšējs motīvs cilvēkiem neuzticēties. Tas ir tik dziļi tevī ieaudzis, ka tev liekas, ka tas ir daļa no tā kas tu
esi. Tu vienkārši neuzticies cilvēkiem. Šajā piemērā tas
bija kāds scenārijs, kas notika tavā dzīvē, kuru tu esi
adaptējis un pieņēmis par savu. Dievs var tevi no tā
dziedināt un dot vēlmi uzticēties cilvēkiem.
4. Meklē atbalstu no uzticamiem cilvēkiem:
* Mums jālūdz cilvēku palīdzība, lai kāds “no malas”
paskatītos uz mūsu situāciju un dotu godīgu skatījumu. Tas var būt kāds mūsu garīgais vadītājs, terapeits,
mācītājs vai mentors. Dažādos dzīves posmos mums ir
vajadzīgi dažādi cilvēki-palīgi. Man ir bijis dzīves posms,
kurā man bija vairāki palīgi: viens, kas konsultē laulību
jautājumos; cits – misijas jautājumos; cits kā garīgais
tēvs, kurš pārskata visu dzīvi; mazā grupa no kolēģiem,
ar kuriem pārrunāt ikdienas lietas.
* Kā draudzes kalpotājiem mums jāuzmanās, ka mēs
savu ēnu neprojicējam uz citiem cilvēkiem. Tāpēc
meklēt palīdzību, aicināt cilvēkus dot atgriezenisko
saiti par mūsu emocionālo veselīgumu nav izvēle, bet
vajadzība. Svarīgi atrast īstos cilvēkus, kuri no sirds un
ar atbildību grib iedziļināties mūsos un dot savu ieguldījumu mūsu personības izaugsmē!
Visā šajā ēnas apzināšanās procesā mums jāpaliek pie
Jēzus, Dieva Vārda un citām atbalsta personām, jo
šī ēnas apzināšanās ir smaga, grūta un prasa daudz
fiziska un garīga spēka. Mēs nedrīkstam palikt vieni,
jo tad varam tikt nospiesti no ēnas smaguma. Tomēr ar
Jēzu un uzticamu cilvēku palīdzību varam doties šajā
sevis izzināšanas ceļojumā, kas ved pie emocionālas
veselības un garīga brieduma.

Svētību vēlot,
Raimonds Mežiņš
Sagatavojot rakstu tika izmantota Peter Scazzero
grāmata “The Emotionally Healthy Leader: How Transforming Your Inner Life Will Deeply Transform Your
Church, Team, and the World”.
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Uzmanību Datu atjaunošana

Pasākumi draudzē

17. aprīlī plkst. 18.30
Nometnes kalpotāju tikšanās
18. aprīlī plkst. 18.00
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
19. aprīlī plkst. 18.00
Lielās piektdienas dievkalpojums
21. aprīlī plkst. 7.00 un 10.00
Lieldienu svētku dievkalpojums
plkst. 18.00 StepUp nenotiek

24. aprīlī plkst. 18.30
Misijas nedēļas kalpotāju tikšanās
28.aprīlī plkst. 12.00
Draudzes pilnsapulce

svētdienas
skola
svētdienās
plkst.10.00
draudzes
nometne
21.-26.jūlijs
Rīgas

Svētā

Misijas
nedēļa
18.-26. maijs

CIta Mūzika
sestdienās
plkst. 18.00
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, lai precizētu un atjaunotu
datus savās anketās.
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.12.00

Ērģeļkoncerti
ceturtdienās
plkst. 19.00
Svētdienās
plkst. 14.00

evanģēliski

Sievu tikšanās
Mēneša
3. svētdienā
Plkst.12.00

luteriskā

mācītājs ģirts prāmnieks:

draudze

lietvede seila Rubīna:

Pieņemšana iepriekš vienojoties
Tālr. 26154090
girtonkuls@hotmail.com

Pieņemšana iepriekš vienojoties.
Tālr. 28909222
info@pavilabaznica.lv

Avīzes sagatavošanā piedalījās:

Draudzes rekvizīti

Ģirts Prāmnieks, Sarmīte Bašena,
Seila Rubīna, Ronalds Svarups,
Dita Svarupa, Raimonds Mežiņš,
Vjačeslavs Kataļikovs,
Elizabete Mežule,
Korektore Marika Marherte

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

