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Ielūkojies Pāvila draudzē
Ir pagājis septembris un līdz ar to sācies jauns posms. Protams, tā nav gadumija. Taču man nereti ir sajūta, ka gadumijā mainās tikai cipars gada skaitļa beigās, savukārt, tieši septembrī mainās viss dzīves ritms. Mēs noskaņojamies
jaunam “cēlienam”. Bērniem ir sākusies skola, arī vecākiem līdz ar to. Atsākas dažādi pulciņi un aktivitātes, darba
vietās jauns grafiks, jauni uzdevumi. Atvaļinājumu laiks ir beidzies, vakari kļūst tumšāki un vēsāki. Arī draudzē mēs
parasti cenšamies vasarās ieturēt “mierīgāku režīmu”, bet no septembra arī draudzē ir “jauna sezona”. Sākas Svētdienas skola bērniem, varēsim nest Evaņģēlija vēsti, aicinot draugus uz Alfa kursu. Tiem, kas grib “nomainīt eļļu un
veikt apkopi” savai laulībai, būs Laulāto kurss, kas šogad būs nedaudz citādāks. Savukārt tiem, kas jau ir kādu laiku
draudzē, būs iespēja iet Beta kursu un spert soļus uz priekšu. Pēc pārtraukuma atsāksies arī lūgšanu stunda, koris
uzsāk jaunu sezonu un uzņem jaunus dalībniekus. Ar vienu vārdu sakot, viss atkal sākas.
Tik daudz iespēju! Mūsu draudzē tiešām varam priecāties par ļoti daudzām iespējām. Bet, kas vieniem ir iespējas,
citiem ir liels darbs. Vai pietiks visam spēka - gan mājām, gan darbam, gan draudzei? Nereti, redzot šo lielo darba un
pienākumu apjomu, kļūst bail, vai pietiks spēka. Priekšā stāv daudzas izšķiršanās, jāpieņem nozīmīgi lēmumi, kaut
kas būs jāsvītro savā kalendārā, no kaut kā būs jāatsakās. Un tas vienmēr nozīmē izšķiršanos par mūsu prioritātēm
un vērtībām. Ko es drīkstu “svītrot” no sava kalendāra un ko nē? Kam man obligāti jāatrod laiks, un no kā es drīkstu
atteikties? Beigu beigās, gribas ne tikai izdzīvot šo laiku, bet arī baudīt to un gribas, lai tas nestu labus augļus. Es
zinu, ka tieši tādā spriedzes laikā baznīca, dievkalpojums, kalpošana draudzē, savs personīgais laiks ar Dievu ikdienā
– tās nereti ir pirmās lietas, kas cieš. Mēs vienmēr atrodam laiku kino, internetam, facebook, instagram, kafejnīcai,
darbiem un pienākumiem utt. Diemžēl, bieži man nākas dzirdēt- “man saspringts laiks, nebija “iekšā” nākt uz dievkalpojumiem u.c.” Un nereti tad tūlīt dzirdu, ka nav spēka, pietrūkst motivācijas, nāk virsū depresija utt.
Arī man, skatoties uz visiem plāniem, reizēm rokas nolaižas, kaut arī tām vajadzētu tieši pacelties! Ir tik labi, ja
varam kalpot un daudz paveikt! Tikai darot taču drīkstam cerēt uz labiem augļiem. Tomēr ir kaut kas jāņem vērā,
lai visus savus plānus, pienākumus un apņemšanās redzētu, novērtētu un tiešām rokas paceltos nevis nolaistos. Ir
jāapzinās viena skaidra realitāte – bez Jēzus tu nevarēsi to paveikt. Jēzus 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, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek Manī,
tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg.” (Jņ. 15,4-6) Rokas nolaižas, ja mēs

uzskatām, ka mums tas viss ir jāizdara VIENIEM. Ja esam pazaudējuši savu ciešo saikni ar Dievu, Jēzu, Sv. Garu, tad
viss paveicamais mums būs par daudz, rokas nolaidīsies.
Mēs nespēsim. Tu nespēsi. Viens tu nespēsi.
Šis salīdzinājums par vīnakoku un tā zariem atklāj kādu vienkāršu patiesību: labus augļus tu nepienes Jēzum, bet
audzē tos kopā ar Jēzu. Jēzus arī nevēlas, lai tu Viņam tādus augļus nes. Tā darot tu kļūsti par zaru, kas negrib būt
pie koka. Tāds zars, savukārt, nespēj ilgi dzīvot, tas nokalst, nenes augļus un kļūst lieks. Manā dārzā tādiem zariem,
kas nolūzt no kokiem, ir divas iespējas: komposta kaudze mazākajiem un krāsns lielākajiem. Jo kur citur tu tādu
nokaltušu zaru liksi?
Un tieši tā notiek ar mums, kad mēs skatāmies uz lielo darbu un pienākumu kalnu, stresu un spriedzi un sakām

– man kaut kas jāsvītro no kalendāra! «Vienīgais rīts,
kad varu izgulēties, ir svētdienas rīts», «tik daudz
darāmā, ka es nevaru kalpot Alfā, Svētdienas skolā
utt.», «manam bērnam ir futbols, deju pulciņš, skola,
tādēļ šogad nesanāks svētdienas skola, tas viņam par
daudz ...» - utml. argumenti. Bet tos varētu arī vienkārši izteikt vienā vienkāršā teikumā «man nav laika
darīt kopā ar Jēzu». Kāds varbūt sacīs - «pag, pag, bet
Dievs ir visur, un ir ar mani manā darbā un visā citā
taču arī». Tas ir tiesa, bet, kad tu pastum Jēzu malā
un atļauj Viņam tikai skatīties, tad Viņš tā arī dara. Es
nezinu, vai tavā darba vietā tev māca Dieva Vārdu kā
baznīcā, izdala sakramentus, utt.? Nē, es nedomāju, ka
tavs darbs ir tā pati tava kalpošana Dievam. Un es noteikti nedomāju, ka dažādi pulciņi iedos tavam bērnam

to garīgo pamatu viņa dzīvei, ko dod svētdienas skola.
Jo, ko gan tu iedod savam bērnam, ja tu jau pašā būtībā
parādi, ka pulciņi ir svarīgāki par sv. skolu? Tāpat mēs,
pieaugušie, savā dzīvē darām, pastumjot rūpes par
garīgo malā, otrajā plānā, un lēnām “kalstam”. Gribam
saņemties un izspiest kādu labu augli, bet kalstam un
nekas nesanāk.
Mēs nevaram bez Jēzus!
M. Luters reiz sacīja, ka tik daudz darāmā, ka
vispirms jāiet pāris stundas lūgt. Savukārt A. Linkolns
sacīja, ka, ja viņam iedos 6 stundas, lai nocirstu koku,
tad viņš pirmās stundas asinās cirvi.
Arī mums ir jāatceras prioritātes, īpaši saspringtā laikā!
Jēzus vispirms!

Ģirts Prāmnieks

Pārsteiguma ballīte Svētdienas skolas skolotājiem

Sv. Pāvila draudzē mums ir iespēja smelties
atziņas un stiprinājumu Dievkalpojumos, saņemt
atbildes uz mums svarīgiem jautājumiem un
iedvesmu darīt Dieva Vārdu dzīvu! Mums ir daudzas
un dažādas iespējas kalpot, lai pateiktos Dievam
par Viņa brīnišķīgajām dāvanām. Mums ir iespēja
vairot Dieva vēsti, kalpojot ar prieku Dievam par
godu! Kalpošanas draudzē ir dažādas. Dažas no
tām ir redzamas un draudzei zināmas, citas, gluži
kā aisbergi – neredzamā daļa ir daudz lielāka nekā
redzamā.
Vai esat ievērojuši, ka draudzē ir brāļi un māsas, kurus Dievkalpojumos redzam reti vai ar kuriem
nevaram satikties sadraudzības brīžos pie kafijas galda? Dažreiz gan ar viņiem saskrienamies draudzes
mājā vai baznīcas pagrabiņā. Vai jūs zināt, kuri tie ir?
Vai jūs atceraties, ko viņi dara?
Svētdienas skolas skolotāji – tie ir viņi, kuri
pašaizliedzīgi kalpo katru svētdienu, kuri ne tikai
sniedz bērniem zināšanas par Dievu, par Jēzu un
kristietību, bet palīdz bērniem personiski iepazīt Dievu, palīdz katram sadzirdēt Dieva balsi. Būt par Svētdienas skolas skolotāju ir ne tikai sirdsdarbs vai aizraušanās, bet tā ir arī liela atbildība par katru mūsu
mazo drau- dzes dalībnieku gan nodarbības laikā, gan
domājot par bērna garīgo izaugsmi un ceļu ar Dievu.
Ik nedēļu ir jāsagatavojas nodarbībām – ir jāizstrādā
mācību tēma un saturs, ir jāiegādājas materiāli un
palīglīdzekļi. Katru svētdienu nodarbības ir jānovada, rūpējoties par katru bērniņu. Tāda ir Svētdienas
skolas skolotāja kalpošana. Vēl noteikti jāpiemin viņu
kalpošana vasaras nometnēs, kurām skolotāji gata2

vojas īpaši un kur visu nometnes laiku skolotāji dzīvo
vienā ritmā ar bērniem, jā, arī ejot kopā ar bērniem
peldēties, nedomājot, vai ir vēlēšanās to darīt vai nē!
Atceroties šo pašaizliedzīgo kalpošanu, mēs
savā mazajā mājas grupiņā nolēmām, ka ne tikai visas
draudzes vārdā vēlamies skolotājiem pateikt paldies,
bet arī sarīkot viņiem pārsteigumu un radīt svētkus
pateicībā par viņu darbu. Ar Dieva svētību un patiesu prieku vienojāmies par slepenu misiju, - organizēt
pārsteiguma ballīti Svētdienas skolas skolotājiem
maija beigās, skoliņas noslēgumā! Tā kā vēlējāmies to
organizēt kā pārsteigumu, tad it neviens neko nedrīkstēja nojaust un uzzināt! Vienojāmies par formātu un
saturu un sadalījām darbus. Ilona noskaidroja datumu
un laiku “oficiālajai skolotāju sezonas noslēguma atskaites sanāksmei”, Lelde un Vita nodrošināja dizainu
un telpu vizuālo noformējumu, Monvids sarūpēja
atspirdzinošus dzērienus, Anete uzcepa kūku, Agija
sniedza morālu un finansiālu atbalstu, Īrisa kopā ar
Nilu – uzkodas, un visi kopā sarūpējām nelielas saldas
dāvaniņas katram skolotājam.
Liels bija skolotāju samulsums! Tie taču ir viņi,

kuri parasti dod, uztraucas un rūpējas!?! Bet mums bija
neaprakstāms prieks, ka, ar Dieva svētību, varējām
skolotājiem dāvināt prieku ar šiem mazajiem svētkiem,
parūpēties par viņiem, dodot iespēju visiem kopā kaut
nedaudz atpūsties un nosvinēt sezonas noslēgumu!
Draudze! Mums ir paši labākie, mīļākie un
sirsnīgākie Svētdienas skolas skolotāji! Viņiem ļoti

trūkst palīgu, kuri varētu sniegt atbalstu nodarbību
laikā gan mazo bērniņu, gan pusaudžu grupās. Aicinām
pietiekties ikvienu no draudzes, kurš jūt sirdī aicinājumu kalpot Svētdienas skolā! Tā ir iespēja darīt Dievam
tīkamu un svētītu darbu, daudz dot un daudz saņemt!

Noslēdzās 2018./2019.mācību gada beidzamā
nodarbība mūsu draudzes svētdienas skolā. Kā ik
gadu, arī šoreiz svētdienas skolas vadītāja Indra
aicināja visus skolotājus pulcēties, lai mirkli pakavētos kopā pirms došanās garajās vasaras brīvdienās.
‘’Kāpēc gan ejam uz draudzes nama konferenču
zāli? To tasīti kafijas varam izdzert arī pagrabiņā, kā
jau ik gadu,”- spriedu pie sevis, lēnām kopā ar citiem
skolotājiem dodoties uz norādīto telpu. Atvērām durvis
un......
Telpa bija izrotāta ar košām virtenēm, galds bija
klāts ar sniegbaltu galdautu, uz kura spilgti izcēlās vāzes ar krāšņiem ziediem un arī salvetes, kas bija tādās
pašās pavasarīgās krāsās kā ziedi. Mums bija sarūpēti
dažādi gardi, spirdzinoši dzērieni. Un, protams, gardumi - gan sāļi, gan saldi, - tik kārdinoši smaržoja, ka mēs,
skolotāji, tūdaļ atcerējāmies, ka...ak, vai, cik izsalkuši
esam.
Pirmajā mirklī šķita, ka esam apmaldījušies.
Apjukums mūsu sejās, laikam, bija tik nepārprotams,

ka šī pārsteiguma autori, mazās mājas grupas dalībnieki, uzrunāja mūs. Un tie bija ļoti sirsnīgi pateicības vārdi par kalpošanu bērniem , Pāvila baznīcas
nākotnes draudzei; bērniem, kas šobrīd mācās par
Dievu svētdienas skoliņā, bet pēc dažiem gadiem
sēdēs mums līdzās baznīcas solā un kalpos draudzē,
kad mēs to vairs nespēsim.
Tas bija bezgala skaists pārsteigums! Rāmi
mielojāmies, nesteidzīgi sarunājāmies un priecājāmies par šo draudzes brāļu un māsu dāvanu.
Mēs, draudzes svētdienas skolas skolotāji, kalpojam
draudzes bērniem no visas sirds, un aizrautīgi, un,
patiesi, negaidām par to kādas īpašas pateicības, taču
dienā, kad tikām tik aizkustinoši godināti, sajutām, cik
spēcinošs ir šāds PALDIES un cik ļoti tas mums bija
vajadzīgs.
Un nu arī mēs ,skolotāji, sakām PALDIES - gan mazajai mājas grupai par brīnišķīgo Pārsteigumu, gan Mūsu
Debesu Tēvam par ikvienu šīs grupiņas dalībnieku.

~

Viss bija kā parasti ~

Īrisa Zvagule
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Svētdienas skola aicina!

V iss mak sā t ik , c ik m a k sā !
Par visu d zīvē j ā m a k sā !
Cik pazīstamas, cik pierastas frāzes! Un pirmajā brīdī šķiet – tās ir arī absolūti pareizas. Taču tas
tā nebūt nav. Visu būtiskāko un svarīgāko dzīvē mēs
saņemam bez maksas kā Dieva dāvanu – gan zemi,
pa kuru staigāt; gan gaisu, ko elpot; tuvus cilvēkus
līdzās, ko mīlēt; savus bērnus, ko lolot un audzināt.
Un, visbeidzot – pati iespēja dzīvot, mūsu mūža gadi ir
brīnišķa Dieva dāvana.
Mūsdienās, kad populārāks ir uzskats, ka visi
(sākot ar valdībām šodien un pagātnē un beidzot ar
kaimiņiem, radiem un pašu bērniem vai vecākiem)
ir kaut ko parādā, ir īpaši svarīgi, lai bērni iemācītos
novērtēttās brīnišķīgās lietas, kas viņiem pieder neat-

karīgi no vecāku naudas maciņa biezuma, no pašu
fiziskajiem dotumiem un talantiem. Un tieši to – prasmi saskatīt Dieva dāvanas savā dzīvē, spēt patiesi mīlēt,
žēlot un piedot – bērni mācās svētdienas skolā. Arī
mūsējā – Sv.Pāvila baznīcas svētdienas skolā.
Mūsu svētdienas skolā mācības sāksies 22.septembrī plkst.10.00 un turpmāk notiks katru svētdienu
plkst.10.00.
Ikviens bērns ir mīļi aicināts, jo Kristus pats
mums ir teicis:
“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie
Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”
					
( Mt. 19 :14)
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Bībliska dvēseļkopšana tavā ikdienā!
Kristieši var viens otram palīdzēt daudz
vairāk, nekā viņi domā!

Un patiešām, vai nav tā, ka mēs dvēseļkopšanu parasti saistām ar “profesionāļu” piesaistīšanu:
mācītāji, terapeiti, psihologi. Bībliskā dvēseļkopšanā
runa nav par pareizu tehniku, treniņu vai profesionalitāti. Tas gan nenozīmē, ka dažādi semināri
nevar būt palīdzoši. Taču tie nav nedz obligāti, nedz
vienmēr nepieciešami. Bībliskam dvēseļkopējam
primāri svarīga ir viņa iekšējā stāja, nevis pareizi vārdi,
ko teikt. Ja dvēseļkopējs uzlūko otru cilvēku ar patiesu mīlestību, spēj novērtēt otru un sevī nes pazemību,
tad, visticamāk, viņš atradīs pareizos vārdus un pareizo izturēšanos.

Jēzus pats mums ir labs piemērs

dvēseļkopšanas sarunās, piemēram, sarunā ar Nikodēmu (Jņ. 3) vai ar sievu pie Jēkaba akas (Jņ. 4). Jāņa
evaņģēlijā varam atrast vairākas tādas sarunas.
Protams, parunāt pie kafijas galda baznīcas
aizmugurē nav tas pats, kas dvēsēļkopšanas saruna par sāpīgām, intīmām, vai citādi sarežģītām
tēmām. Šeit ir nepieciešama uzticība. Tā, savukārt,
ir pakāpeniski jārada. Nereti cilvēkam ir tik grūti par
tādām tēmām sākt runāt, ka man jāsāk ar “klau, te
nu mums ir par to smago tēmu jārunā, bet es nezinu,
kā, varbūt lūgsim, lai Dievs dod gudrību, vārdus un
palīdz to risināt?” Mēs neko nedarām bez Jēzus, arī
dvēseļkopšanu nē.
Katrā sarunā Bībeles stāsti, padomi, piemēri
ir ļoti noderīgi. Tas ir labs palīgs. Dieva vārds taču ir
Bībliskas dvēseļkopšanas pamats. Kādam depresīvi
noskaņotam cilvēkam var palīdzēt, ja viņa acu priekšā
noliek Mozu vai Eliju, kas arī cieta savā ziņā no depresijas un vēlmes izbēgt no visa mirstot. Tomēr viņi
no Dieva saņēma nevis pārmetumus, bet praktisku
palīdzību.
Klausīties,- tā ir viena no lielām vērtībām.
Nereti ir tā, ka tu pats kā dvēseļkopējs nemaz pie vārda netiec un tad jūties gluži vai lieks un bezpalīdzīgs.
Bet vēlāk tu dzirdi: “Tas bija tik labi, tu man tā palīdzēji.
“ Reizēm aktīva klausīšanās nozīmē ļoti, ļoti daudz. Lai
to darītu, tev nav jābūt profesionālam dvēseļkopējam,
tev ir jābūt tikai pacietīgam un pazemīgam. Mūsu
laikos reizēm palīdzība nav vis tavos vārdos un padomos, bet gan tajā, ka tu esi līdzās un uzklausi.
Protams, arī dvēseļkopšanā ir nepieciešami
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”instrumenti”, gluži tāpat kā, ja tu vēlies palīdzēt draugam remontēt dzīvokli vai auto. Bet Bībele mums dod
daudzus tādus instrumentus. Mēs jums liekam pie

sirds, brāļi, pamācait nekārtīgos, iedrošinait bailīgos,
palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem! (1. Tes.
5,14) Dažādos Bībeles tulkojumos šeit ir tulkots dažādi.
M. Lutera tulkojumā sacīts ” Mēs jums liekam pie sirds,
brāļi, pamācait nekārtīgos, mieriniet mazdūšīgos,
nesiet vājos, esiet pacietīgi pret visiem! “ Pāvils min
šeit vairākus instrumentus dvēseļkopšanai. Ir svarīgi,
kuru instrumentu kurā brīdī lieto. Diez vai alkoholiķim būs vajadzīgs maigs un līdzjūtīgs mierinājums,
bet jau tā depresīvam cilvēkam spēcīgs kategorisks
norādījums, kā pareizi dzīvot. Kurā brīdī kas tad ir nepieciešams?
Pamācīšana un pārmāčīšana ir vissmagākais “instruments”. Ar to jāapietas uzmanīgi. Tas ir spēcīgs un skaidrs norādījums cilvēkam
uz konkrētām lietām, kuras noteikti ir jāmaina un
jāsaved kārtībā. Piemēram, nepareiza iekšēja nostāja; nepareiza izturēšanās; nepiedots grēks utt. Bet,
arī lai šo instrumentu lietotu, ir nepieciešama iejūtība
un uzticība. Kurš gan klausās pamācīšanā no tā, kuram neuzticas! Pamācīšana nenozīmē “dot pa galvu”,
kā kādreiz šķiet. Tā nozīmē brāļu un māsu mīlestībā
norādīt uz patiesību bez liekas izpušķošanas,
liekuļošanas, runājot skaidri un tieši par lietu. Kad Bībele runā par “nekārtīgo pamācīšanu”, tā nedomā tos,
kam garāžā vai virtuvē ir “bardaks”. Pāvils raksta - “jo
Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs” (1.Kor. 14,33).
Visur ir jāvalda mieram. Ja tavā dzīvē kaut kur nav
miera, piem,. laulībā, darbā, draudzē utt., tad tev ir
nepieciešama dvēseļkopšana. Miers - tas nozīmē, ka
tur viss ir kārtībā, saskaņā, savā vietā. Tāpat nekārtība
un nemiers var būt manās domās, manā sirdī, manā
prātā caur nepiedotu grēku, agresiju, atkarībām utt.
Pamācīšana nekad nav vienkārša vai patīkama lieta
dvēseļkopējam, jo bieži to cilvēks izjūt kā uzbrukumu
vai pārmetumu. Tādēļ vienmēr jācenšas vienlaicīgi
likt cilvēkam saprast, ka tu viņu mīli, cieni, novērtē un
nevērtē sevi augstāk par viņu.
Iedrošiniet un mieriniet bailīgos vai
mazdūšīgos. Te runa nav vienkārši par cilvēkiem, kam
no kaut kā ir bail. Tie ir cilvēki, kas kaut kādā veidā
zaudējuši savu drosmi, varbūt apņēmību, motivāciju
vai dzīvesprieku. Tas var notikt caur smagu slimību,

vientulību, tuvinieka zaudējumu, darba zaudēšanu, nabadzību, ilgstošām grūtībām laulībā. Kādu
iedrošināt tādā brīdī nenozīmē likt noskatīties filmu
“Drošsirdis” vai atgādināt par kādu citu supervaroni.
Ir nepieciešams dalīt savu līdzjūtību un iejūtību otra
situācijā un sajūtās. Nepietiek pateikt pāris iedrošinošu vārdu. Vislabākais dvēseļkopējs tādā brīdī būs
tas, kurš ko līdzīgu ir piedzīvojis savā dzīvē un ne tikai
smago notikumu, bet arī to, kā citi viņu ir iedrošinājuši un kā Dievs viņu ir iedrošinājis. Pāvils to raksta
tā: “Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un

Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas
mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir
kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši
no Dieva esam saņēmuši.” (2. Kor. 1,3-4)
Palīdziet un nesiet vājos. Es domāju, ka katrā normālā draudzē ir dažādi cilvēki, skaļi un klusi,
muzikāli, un nemuzikāli, priecīgi un skumjāki, utt.
Un tostarp ir tādi, kas ir stiprāki un tādi, kas vienmēr
būs vājāki. Ir cilvēki, kuriem mēs varam palīdzēt ar
pamācīšanu, citiem ar mierinājumu, citiem ar iedrošinājumu. Bet vienmēr būs tādi, kuri ir, kā es reizēm
saku - “vienmēr nesami”. Ir cilvēki, kuri ir nesami, un
tur neko nevar darīt, kā vienīgi nest! Un mēs mānām
sevi, ja domājam, ka reiz viss būs citādāk. Arī mūsu
draudzē tādi ir, un ne viens vien. Bet tāda ir laba
draudze, kurā ir tie, kas var nest, un tie, kurus vajag
nest. Un nevajag domāt par kādiem garīgi neveseliem
vai dīvainiem, īpatnējiem cilvēkiem vien. Mēs katrs
kādā brīdī vai jomā esam nesami, vai ne tā?! Ir vietas
un jomas, kurās esam stipri un ir, kurās esam vāji. To
ir svarīgi atcerēties, ka šodien tu nes kādu, bet jau rīt
kāds varbūt nesīs tevi. Kādēļ nest? Varbūt labāk “likt
iet” pašam? Ne vienmēr. Redzi, kad tu kādu nes, tad
tu viņam ar to saki: ”Tu esi mīlēts, mīlēts tāds, kāds
tu esi. Tev nav jāmainās, lai mēs tevi mīlētu. Mēs tevi
mīlam un pieņemam tādu, kāds tu esi!” Ir taču tik labi
sajust, ka tevi mīl. Kad ar ģimeni reizēm vēlākā vakarā atgriežamies mājās, mani bērni reizēm mašīnā
izliekas, ka guļ, jo tik ļoti gribas, lai kāds tevi paņem,
samīļo un ienes iekšā. Atceros, ka bērnībā arī man
tas patika. Mēs, lielie, jau arī gribam, lai Jēzus mūs arī
tā nes . Atceries, kad tu kādam izrādi šādu mīlestību, tu arī ļauj viņam sajust Dieva mīlestību caur tevi!
Tiem, kas starp mums domā, ka ir stipri, ir jāuzmanās,
ka tavs stiprums nekļūst par tavu klupšanas akmeni.
Pāvils raksta: “Bet mums, kas esam stipri, pienākas

nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par
patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu.
... Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis

Dievam par godu.”(Rom. 15,1-7)

Vēl viena ārkārtīgi svarīga lieta ir pacietība, un
ar to ir tik vienkārši un reizē tik grūti! Kā kādā anekdotē, kad kāds vīrs lūdza Dievu dāvāt viņam pacietību
un sacīja : “Dievs, es Tev lūdzu pacietību, bet, lūdzu,
dod to tagad, ātri, uzreiz!” Īpaši, šķiet, mūsu laikos
esam kļuvuši nepacietīgi un visu gribam uzreiz. Agrāk
bija skaidrs, ka tomāti būs tad, kad nogatavosies, bet
šodien ... gribas dabūt uzreiz, kad vien sagribas. Pacietība ir nepieciešama, kad palīdzi ilgstošos laulības
konfliktos, tā alkoholiķa desmitajā kritienā, tāpat depresijā ieslīgušam cilvēkam, pēc desmitiem lūgšanu
turpinot lūgt par slimībā esošo.. Cik daudz pacietības
mūsos ir? Cik ātri mēs atmetam, padodamies, sadusmojamies ... atsakamies? Bībliska dvēseļkopšana
nav absolūtais veiksmes modelis, kur vienmēr ir labas beigas. Pat Jēzus trīs gadus pacietībā bija kopā
ar Jūdu, izrādīja savas rūpes un mīlestību, bet Jūda
Viņu tik un tā nodeva. Ikvienam dvēseļkopējam jābūt
gatavam uz to pašu.
Redzi, bībliska dvēseļkopšana tomēr nav tik
sarežģīta. Savā būtībā tā ir visa veida palīdzība cilvēkam viņa dzīvi saskaņot ar Bībeles vērtībām un
normām. Bībliskam dvēseļkopējam nav jābūt profesionālim padomdošanā vai psiholoģijā. Viņam ir
jābūt tādam, kas ar “abām kājām” stāv ticībā un Dieva
Vārdā. Tieši tādēļ mēs Jaunajā Derībā varam redzēt
aicinājumus rūpēties vienam par otru visdažādākajos
veidos, pat grēksūdze un aizlūgšana Jēkaba vēstulē
ir likta draudzes rokās. Bīblisks padomdevējs nekad
nav neitrāls! Bīblisks padomdevējs ir tieši bīblisks
padomdevējs. Ja kāds, zinot, ka esi kristietis, nāk pie
tevis pēc padoma vai palīdzības, viņš zina, pie kā iet.
Padomā par to. Visticamāk, viņš grib tieši šo bīblisko palīdzību. Ikviens kristietis tādēļ ir spējīgs nest šo
gaismu, mieru, kārtību cita dzīvē ar iedrošinājumu,
pamācību, mierinājumu utt. Mūsu rokās ir vairāk,
nekā mēs to apzināmies. Es esmu dziļi pārliecināts,
ka ikviens kristietis var otram palīdzēt daudz vairāk,
nekā mēs to apzināmies. Un es tikai priecājos, ja redzu vai dzirdu draudzē, ka tas notiek, un es vēlos to
veicināt un ikvienu uz to iedrošināt.
Mums ir, ko dot, jo mēs
esam daudz saņēmuši no
Jēzus!

Mācītājs
Ģirts Prāmnieks
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Piedzīvojums ALFA komandai
Kad apņēmos rakstīt par ALFA komandas
izbraukumu, nodomāju: ”Tā, ko lai tagad dara?!?”
Pēkšņi manā galvā atskanēja vārdi, skaidri un
saprotami - “raksti vēstuli”! Es pieņēmu šo domu
ar prieku, jo mūsdienās mēs reti vairs rakstām
vēstules. Šī ir vēstule manam Debesu Tēvam, kuram esmu pateicīga par katru piedzīvoto dienu un
iespēju būt kopā ar ALFA komandu.
Ir brīnišķīgi skaists, saulains un silts 22. jūnija
rīts. Tu noteikti nojauti, Tēvs, ka mēs ļoti gaidījām šo
izbraukumu. Tas solās būt jauks un interesants 3 dienu ceļojums. Kad visi esam sapulcējušies pie Sv. Pāvila
baznīcas, sakravājam mantas trīs busiņos un aidā uz
dienvidiem, uz tām leišu robežām. Mūsu mērķis ir apmeklēt Klaipēdas delfināriju, zooloģisko dārzu, Palangu un ”Dinozauru parku”. Ance ir rūpīgi sagatavojusi
maršrutu, kas ir ļoti interesants visai komandai. Salvis,
Jānis un Nils uzņēmušies atbildīgo šofera pienākumu.
Pirmā pieturas vieta ir pie kāda benzīntanka.
Atrodam jauku vietiņu zālē zem liepas, kuras zari pilni
ar smaržīgiem ziediem. Tur visi, lieli un mazi, draudzīgi
pusdienojam pie kopīgi klāta galda. Esam priecīgi un
nu jau arī atspirdzinājušies, un varam turpināt ceļu
uz Palangu. Netālu no Palangas apmetamies kempingā, mūsu pagaidu mājvietā. Katrs iekārtojamies
savā namiņā. Kad esam izkravājušies, mūsu mīļā Ance
tik bezgalīgi pacietīgi vāc mūs visus kopā kā rūpīga
“cāļu mamma”. Jāiekļaujas taču paredzētajā grafikā un
jāpagūst arī visu plānoto apskatīt. Un paspējām arī. Vakarā esam Palangā, kūrorta pilsētā, kurā mutuļo dzīve un izklaides. Populārs ir Palangas mols, kurš ved
tālu jūrā. Lai gan vakars ir vējains, ļaužu netrūkst. Tie
pastaigājas pa molu turp un atpakaļ cerībā vērot sauli pazūdam aiz apvāršņa. Arī mēs, kā nu kurais, šallēs,
lakatos, jakās satinušies izbaudām jūru, vēju, saulrietu.
Tas ir vareni un skaisti! Tēvs! Tu esi pasauli radījis tik
skaistu, ka ne aptvert!
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Nākamajā dienā pēc kopīgām brokastīm
dodamies uz Klaipēdu vai seno Mēmeli. Sēžu busiņā
un domās pateicos Tev, Tēvs, ka mums ir tik forši būt
kopā, ka varam baudīt šo laiku, raudzīties pa auto logu
un redzēt, kā garām pazib labības lauki, dārzi, mājas,
cilvēki, ka ir miers.
Klaipēdas delfinārijs. Šis ir tiešām īpašs notikums, jo ne katru dienu var sastapt dejojošus delfīnus.
Šis noteikti būs piedzīvojums gan vecākiem, gan
bērniem jo īpaši. Beidzot arī izrāde sākas. Delfīni nepacietīgi gaida komandas. Atskan mūzika, zib gaismas,
līst un šļakstās ūdens, un izrāde ir sākusies. Ai, cik viņi,
delfīni, ir graciozi un gudri! Ik pēc padarītā trika dresētāji
pabaro un apmīļo delfīnus. Apbrīnojama sadarbība
starp cilvēku un dzīvnieku. Publika ir sajūsmā un ilgi
aplaudē.
Šodien esam ļoti mobili un drīz dodamies
uz zooloģisko dārzu. Tas ir ļoti plašs, ar daudziem un
dažādiem, lieliem un maziem, klusiem un skaļiem
iemītniekiem. Pāvi izrāda savas greznās astes, bet
polārpūce kautrīgi ierāvusies būra stūrī. Kaķveidīgie,
lauvas, tīģeri,- citi laiski guļ, citi nervozi staigā pa būri.
Re, bizona mammai mazs brūns teliņš, tur tālāk redzami kamieļi, lamas, vilki... ne aprakstīt, cik dažādi dzīvnieki un putni! Krāsaini un skaļi iemītnieki. Esam patīkami
noguruši un dodamies un kempingu. Vakariņās mums
ir silts ēdiens, ko ir sarūpējušas meitenes Liene un Gerda (neatceros, kas vēl ). Tas tiešām ir tik mīļi. Paldies!
Vakaru pavadām sarunās un arī uzspēlējot kādu spēli.
Ir tiešām jautri un patīkami būt kopā.
Un tā ir pienākusi trešā, beidzamā ekskursijas
diena. Laiks strauji rit. Šajā dienā braucam uz “Dinozauru parku”. Tiešām! Mūsdienās dinozauri? Un kā
vēl! Patiešām, tur tik ir ko redzēt! Īsti milzeņi, - asiem
zobiem, briesmīgiem nagiem, gariem kakliem un arī
labsirdīgiem purniem. Interesanta vieta laika pavadīšanai vecākiem, bērniem un arī vecvecākiem. Noslēgumā

G RĀMATA,
KO V ĒRTS IZLA S ĪT

priecājamies dažādās atrakcijās un karuseļos.
Šīs dienas ir aizsteigušās neticami ātri,
piesātinātas notikumiem. Pienācis laiks doties mājās. Mājupceļā gadās arī kāds pārbaudījums. Notiek
diezgan nopietna ķibele ar vienu no busiņiem. Mūsu
drau- dzes vīriem nākas vest auto uz remontdarbnīcu un arī pašiem piedalīties auto labošanā. Paldies
Jānim, Nilam un Salvim par to mieru, kāds bija viņos.
Kamēr vīri darbojas ap busiņa motoru, pārējā komanda izmanto laiku lietderīgi – dodas uz netālu esošo Rucavas jūrmalu. Plašais liedags un Baltijas jūra
atspirdzina pagurušos ceļiniekus. Auto sekmīgi tiek
saremontēts, un varam turpināt mājupceļu.
Liels, liels paldies visiem par tik jauku un
priekpilnu braucienu. Paldies Tev, Debesu Tēvs, ka
nodrošināji tik jauku laiku, ka varējām baudīt Tavu
roku darbu – krāšņus saullēktus un saulrietus, zaļas
pļavas un labības laukus, zilas debesis un tikpat koši
zilas upes un jūru. Un sirsnīgs paldies, Tēvs, Tev par
visiem cilvēkiem mūsu ceļotāju grupā! Vislielākais,
tāds milzīgs paldies mūsu Ancei par šī brauciena organizēšanu un tiešām apbrīnojamo pacietību! Paldies Salvim, Nilam un Jānim par stūrēšanu. Paldies,
ka varējām būt kopā! Mana mazmeita, Estere (13g.)
teica, ka nevienu brīdi nav bijis garlaicīgi. Un vislielākais gandarījums bija, ka saviem vecākiem Estere bija teikusi: “Ziniet, kādi tur visi forši cilvēki!”.
Esteres vecāki nav draudzē un vēl pagaidām nav pie Dieva.

Ilze Krapāne

Svēto rakstu apceres katrai dienai. M. Luters.
Šī nebūs tā grāmata, ko apsēsties un izlasīt vienā vakarā. Šī ir grāmata, kas palīdz ikdienas skrējienā un steigā nepazaudēt
saikni ar Dieva vārdu. “Svēto rakstu
apceres katrai dienai” ik dienu var
lasīt pat visslinkākais lasītājs un
vissteidzīgākais darītājs. Es apgalvoju: ja tev ir laiks izdzert kafiju, tad
tev ir laiks lasīt šo grāmatu. Tajā ir
citēta īsa Rakstu vieta un šīs Rakstu
vietas apcere katrai tava gada dienai. Tas nav daudz,
un reizē tas, iespējams, ir vairāk nekā bija daudziem
no mums līdz šim. Šo grāmatu var katru dienu lasīt
arī vakarā ar bērniem un pārrunāt izlasīto. Tas ir
labs treniņš arī mums, vecākiem, mācīties bērniem
skaidrot Dieva vārdu saviem vārdiem un mazajiem
saprotami!

FILMA,
KO VĒRTS NOSKATĪTIES

Kurš gan no mums
kādreiz nav sastapis
vecu, īgnu veci?! Filma
“Vīrs vārdā Uve” ir veidota pēc Frederika Bekmana (Fredrick Backman) romāna ar tādu
pašu nosaukumu. Tā ir
filma, kas rāda kāda vīra
dzīvi ar tās ciešanām,
priekiem, mīlestību, cerību un cīņām, kādas nereti ir arī mūsu dzīvēs. Uve ir zviedrs, īgns zviedru vīrs,
kas visu savu dzīvi ir centies dzīvot godīgi un taisnīgi
gan pret citiem, gan arī sevi un nemaz nav bijis īgņa,
līdz kādi notikumi liek viņam mainīties.
Kas notiek ar tevi, ja tev šķiet, ka dzīve pret tevi
ir bijusi netaisna? Ko sāpes var ar tevi izdarīt un ko
tu ar sāpēm? Arī liela sirds nereti var tapt iemūrēta
paštaisnības, ietiepības un vientulības mūros. Kā no
tiem izkļūt ārā? Vai tas maz ir iespējams? Vai to vajag,
ja tev ir taisnība?
(Tiem, kam patīk lasīt, iesakām arī grāmatu ar tādu
pašu nosaukumu.)
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Jaunciema darba nometne jauniešiem

Pagājušajā gadā pirmo reizi rīkojām darba nometni Jaunciemā. Kā daži varbūt ievērojuši,
visa gada garumā mūsu draudze ar lielākiem un
mazākiem darbiņiem atbalsta jaunciemiešus. Šajā
nometnē mēs pielietojām savu spēku un varēšanu, lai pati baznīca iegūtu svaigu skatu un tajā būtu
vēl patīkamāk atrasties. Iepriekšējā gadā krāsojām
grīdu, bet šogad tika krāsoti baznīcas soli. Nometnē ieradāmies 6 jaunieši, bet vakaros pēc darba
laika mums pievienojās arī citi darba rūķi.
Pirmā diena pagāja, līmējot plēves un sagatavojot atbilstošu darba vidi. Iekārtojāmies draudzes
nama istabiņās; daži arī nolēma gulēt teltī par spīti
tam, ka laiks nebija pārāk silts un saulains. Pie vakariņu
galda mūs apciemoja dziesminieks, kurš Jaunciema
luterāņu baznīcā uzaudzis. Viņš mums sniedza nelielu muzikālu priekšnesumu. Neizpalika arī garas nakts
sarunas jauniešu starpā.
Otrā diena bija visrosīgākā. Pamostoties visi
devāmies pie ugunskura vietas brokastīs, dalījām
viens otram kādu zelta pantu no Bībeles un bijām gatavi darboties. Paralēli mūsu rosībai strādāja arī divi
puiši, bruģējot baznīcas ieejas ceļu. Tika pabeigta pirmā
krāsas kārta visiem soliem un balkona malai, iztīrītas
lietus noteku caurules. Vakarā tika pievesti vairāki
kubi melnzemes, vīri gan no mūsu, gan no Jaunciema
draudzes bija atbraukuši to visu izlīdzināt pie baznīcas
ieejas un arī iesēt zāli.
Trešā diena pagāja ātri. Soli bija pabeigti jau
agrā pusdienas laikā. Uzkopām draudzes nama telpas
tās sākotnējā kārtībā un gandarījumā par paveikto atvadījāmies.
Ir tik labi, ka varam viens otru iepriecināt un vienoties
draudžu starpā. Domas par nākošo gadu jau rosās.
Redzēsimies tur!

Dita Svarupa
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NOVEMBRIS

Šogad gatavojamies ne tikai Misijas nedēļai, bet
gan vēlam Misijas mēnesim. Misijas mēnesis būs novembris. Brīdī, kad vasara jau ir aizgājusi, bet īsti baltā ziema
vēl nav atnākusi, ir drēgns un pelēks, tieši tad mēģināsim uzrunāt un iepriecināt cilvēkus mums apkārt. Tā
būs iespēja TEV paņemt līdzi kādu cilvēku uz dievkalpojumu, - uz tādu dievkalpojumu, kas ikvienam būs saprotams, vienkāršs un patīkams. Reizēm ir grūti paņemt
draugus vai radus uz dievkalpojumu, jo viņi brīžiem pat
ne pusi nesaprot no tā, kas dievkalpojumā notiek; kādēļ
jāceļas kājās, tad, savukārt, jāmetas uz ceļiem, jādzied
neizprotami teikumi, un ja vēl tas mācītājs runātu
saprotamāk.. Novembrī visi dievkalpojumi būs veidoti
tā, lai būtu viegli uzrunāt un uzaicināt kādu līdzi, nu kaut
vai kaimiņieni aiz sienas, kas svētdienas rītu pavada pie
TV. Uzaicini šo kaimiņieni uz dievkalpojumu un pēc tam
uz tasi kafijas, lai aprunātos, jums abiem tā būs brīnišķīga svētdienas diena.

Kad tu pēdējo reizi savus vecākus vai bērnus
uzaicināji sev līdzi uz dievkalpojumu?

2020. gada februārī un maijā mūsu draudzē ciemosies misionārs Matiass Mauerhofers, ko uzaicinājām
apciemot mūs jau pirms diviem gadiem. Šis misionārs ir viesojies daudzās draudzēs, un viņa kalendārs
ir aizņemts divus gadus uz priekšu, tādēļ esam ļoti
priecīgi, ka ir pienācis brīdis, kad viņš būs pie mums.
Februārī M.Mauerhofers būs mūsu draudzē vien ļoti
īsu brīdi, lai ar mums iepazītos, taču maijā misionārs
atgriezīsies un būs mūsu draudzē visu misijas nedēļu,
lai kopā ar mums sludinātu.
Vēlamies nedaudz pastāstīt par viņu.

Kādā intervijā Matiass piemin , ka trīs centrālās
draudzes vērtības ir:
Nākt - mēs nākam pie Jēzus, būdami kopībā ar ticīgajiem;
Iet – iet pie pazudušajiem; pie tiem, kuriem nepieciešama palīdzība, pie nicinātajiem; iet misijā, dibināt jaunas
draudzes..
Gaidīt – ka Jēzus darbosies, kurš drīz atgriezīsies!
Matiass ir arī evaņģēlists un regulāri dodas ielās
un izdala traktātus.
Cilvēkmīlestība ir viens no priekšnosacījumiem, lai saruna par Evaņģēliju izdotos.Tā uzskata arī
Matiass un uzsver, ka vēlas cilvēkus apdāvināt ar Jēzus
Kristus vēsti un nevis saniknot. Traktāts jānodod tālāk
kalpojot - mīlestībā, pacietībā un kā lielu vērtību. Kā
FEG Bernes mācītājs un Šveices Traktāta misijas (STM)
viceprezidents, Matiass kopā ar dažiem draudzes locekļiem regulāri izdala traktātus Bernē un tās apkaimē.
Misionāra Mauerhofera mīļākais Bībeles pants:

Novembra mēnesī notiks arī draudzes SPA
(Spēks, Prieks, Atpūta) izbraukums. Arī tur tu esi
aicināts piedalīties. Tā ir iespēja kopā ar citiem draudzes cilvēkiem pavadīt divas brīnišķīgas dienas klausoties lekcijas, pildot kādus uzdevumus, skatoties filmu,
apciemojot kādu citu draudzi un esot vienkārši kopā
sadraudzībā. Lai šo pasākumu padarītu kvalitatīvāku,
dalībnieku skaits ir ierobežots un uz draudzes SPA var
doties tikai 30 dalībnieki. Droši vari jau pieteikties!
DRAUDZES SPA
23.-24. novembris, Vecmuiža
Ierašanās 10.00
Dalības maksas 30 eur
Pieteikties pie lietvedes

Misijas lauciņš

Matiass Mauerhofers

Misionārs Matiass Mauerhofers dzimis Šveicē.
Pēc pamatskolas skolotāja izglītības iegūšanas,
turpinājis studēt Bāzeles valstiski neatkarīgajā Teoloģijas universitātē (STH) un Beatenbergas Bibliskās
teoloģijas seminārā (SBT), kur pašreiz studē arī mūsu
Rasa un Ronalds Svarupi.
Pēc desmit gadus ilgas kalpošanas mācītāja amatā Sumisvaldes brīvajā evaņģēliskajās draudzē
(FEG Sumiswald) Emmentālē abi ar sievu Heidi ļāvās
Dieva aicinājumam doties uz Berni, kur kopš 2015.gada
jūlija kalpo kā mācītājs Bernes brīvajā evaņģēliskajā
draudzē (FEG Bern).
Matiass Mauerhofers daudz laika velta Dieva
Vārda studēšanai, tomēr uzskata, ka svarīgi mācīties
ne tikai no grāmatām, bet arī caur sarunām ar līdzcilvēkiem, kuriem ir daudz vairāk dzīves gudrības kā
pašam.

„Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ” Ps.23:3.

Jēzus Kristus mani neved pa ērtu, patīkamu
ceļu, bet pa „taisnības” ceļu - un šis taisnības ceļš tikai
tad ir pareizais ceļš, kad tas ved pie pareizā mērķa – uz
debesīm! Ir liels prieks iet pa taisnības ceļu!

Vita Gailuma

Rakstu sagatavoja
(Izmantotie materiāli - Intervija, Fritz Imhof, Livenet,
16.12.2013 un „An Hecken und Zäunen”, David Gysel,
ideaSpektrum 20.2019)
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Mēs kļuvām BAGĀTĀKI

Šogad mūsu draudzes ikgadējā nometne
bija Jumurdā. No 21. līdz 26. jūlijam Jumurdas muižā varēja sastapt vairāk kā 100 mūsu
draudzes locekļu ,- gan lielu, gan mazu un
pavisam mazītiņu(vismazākās draudzes
nometnes dalībnieces bija vien 3 un 5 mēnešus
jaunas).
Un mēs, patiesi, meklējām bagātības, meklējām dārgumus.Tos meklēja arī pirāti, kas nometnē
ieradās vakaru pasākumos.Taču dārgumi,kas apslēpti lielās lādēs un bija tik vērtīgi pirātu acīs, ka
to dēļ viņi bija gatavi uz visdažādākajām blēdībām,
nebija tie dārgumi, kurus meklējām mēs,
nometnes dalībnieki. Mēs vairāk gribējām uzzināt
par tiem dārgumiem, ko katram no mums ir devis mūsu Debesu Tēvs. Sākot jau ar pavisam īpašu
dārgumu – mums pašiem. Piemēram, vai zināji, ka
acis ir vienīgā vieta organismā, kam nesalst? Ziemā
taču cepure nav jāvelk uz acīm! Mums ir kājas,
lai stāvētu, staigātu, skrietu un reizēm ... rāpotu.
Savukārt, mūsu roka sastāv no 27(!) kauliem, lai tā
spētu vispusīgi darboties un mēs varētu gan stingri turēties, gan izmantot plaukstas kā kausiņu,
gan satvert dažādus priekšmetus. Es, tu, mēs visi
esam brīnišķi radīti. Dievs ir par visu padomājis, lai
mēs varētu savā dzīves ceļā iegūt īstos, patiesos
dārgumus.
Tātad – kā tad ritēja dienas nometnē?
Jau pirmajā vakarā ar iespaidīgiem blīkšķiem
un dūmiem ieradās pirāti un mūs iepazīstināja
ar to, kādiem ir jābūt pirātiem uz kuģa un kāds ir
kuģa (vienlaikus arī nometnes) kārtības rullis. Visi,
kas tam neatbildīs vai neievēros kārtību, tiks atstāti aiz kuģa borta. Vai visi ir gatavi doties jūrā?
Lieki teikt, ka skaļām un pārliecības pilnām balsīm
tika apsolīts noteikumus respektēt.
Otrajā nometnes dienā mēs runājām par
tēmu prieks un bēdas.

Prieku mēs meklējam, bēdas ir tās, no kā mēs bēgam.
Ikviens grib būt priecīgs. Bet vai cilvēks var visu laiku
priecāties? Vai nav tā ka prieks ir tikai īslaicīgs? Apēd dzimšanas dienas torti un prieks ir beidzies. Un ko tālāk?
Šajā dienā notika arī pirmās Bībeles stundas. Iemēģinājām jaunu risinājumu. Bērni līdz 13 gadu vecumam dalījās grupās uz Bībeles stundām kā līdz šim( atbilstoši
vecumam). Savukārt, visi nometnes dalībnieki, sākot no 14
gadiem, palika uz kopīgu lekciju, ko vadīja mācītājs un tikai
pēc tam sadalījās vairākās diskusiju grupās. Pašiem, pašiem
mazākajiem Bībeles stundas tika veidotas nelielu uzvedumu, skeču veidā par konkrētās dienas tēmu, kā arī netrūka
rotaļu un uzdevumu, kuros bērni ar lielu azartu piedalījās.
Kā jau ierasts, pēcpusdienā bija arī interešu grupu nodarbības, kurās dalībnieki varēja izvēlēties dažādas radošas aktivitātes.
Trešajā dienā skatījāmies, cik stipri vai vāji mēs esam.

Ikviens grib būt stiprs un neuzvarams. Būt stipram šeit uz
zemes vienmēr nozīmē būt stipram attiecībā pret kaut ko.
Es esmu stiprs, kamēr man nav jālaužas ar ziloni . Es esmu
stiprs, ja man jāstumj ķerra, bet es esmu vājš, ja man jāstumj
vilciens. Kā tu zini, cik stiprs tu esi? Bet ir vēl viens stiprums,
un tas ir Dievs pats. Ja Dievs ir ar mums, un mūs aicina uz
«neiespējamo misiju», tad mēs esam vareni stipri. Atceries par Dāvidu un Goliātu! Ar Dievu Dāvids uzveica ienaidnieku, kas bija desmitiem reižu lielāks, stiprāks, apmācītāks
utt. Kādēļ tā? Jo nav neviena, kas ir stiprāks par Dievu!
Bībeles stundas lekcijā pieaugušajiem bija jāsadalās
četrās grupās un jāsasēžas ap galdu. Pa visu galdu tika
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izkaisītas vistu spalviņas un galda vidū nolikta lapa,
uz kuras visas šīs spalvas bija jāsapūš vienkopus( bez
roku palīdzības). Pamēģiniet, nav nemaz tik vienkārši,
jo kāds pūš stiprāk, kāds par vāju.
Šādā uzdevumā dažam savs spēks bija jāsavalda, bet
dažam jāpūš stiprāk, lai kopīgi to paveiktu.
Vakarā pēc vakara pasākuma ikvienam bija iespēja izvēlēties, ko šajā vakarā vēl gribas darīt – skatīties
filmu vai iet izdziedāties latviešu dziesmas, vai vienkārši būt pie ugunskura.
Ceturtajā dienā (tēma- piedošana-atriebība)
runājām par to, ka piedot var tikai stipri cilvēki. Kāpēc?

Tam ir vairāki iemesli. Piedot nenozīmē, ka man vienalga, bet gan, ka es apzināti pārvaru sāpes. Piedot
vienmēr nozīmē sāpes. Arī Jēzum piedot mūsu grēku
sāpēja, ļoti sāpēja. Un tā kā piedošana ir izvēle, tas ir
apzināts solis un nav viegls. Atriebība ir dabiska vēlme
vai pat instinkts. Tas sēž dziļi mūsos, mūsu grēcīgajā
būtībā. Piedot nozīmē nostāties pret atriebību un uzvarēt to sevī. Visgrūtākās cīņas mums ir jāizcīna sevī, jo
nav neviena, ar ko grūtāk cīnīties, kā ar sevi un to, kas
ir tevī.
Pēc Bībeles stundas priecīgi devāmies uz pusdienām, lai pēc tam dotos ekskursijā. Arī ekskursija
mums bija mazliet citādāka nekā līdz šim. Tā kā bijām
ap 100 dalībnieku, tad dalījāmies divās grupās. Mazākā
grupa gan skaitliski, gan vecuma ziņā devās uz mini
zoo pie alpakām, lai pavadītu laiku ar tām, padzīvotos svaigā gaisā un rotaļu laukumā. Otra grupa devās
uz Kino fermu. Tas bija interaktīvs kino vēstures muzejs, kas izveidots kādreizējās fermas ēkā. Ekskursijas
beigās skatījāmies arī kādu filmiņu. Vēlāk devāmies
uz Vecpiebalgas baznīcu, kur ieturējām launagu un
slēpāmies no lietus. Bija paredzēts vēl apskatīt Vecpiebalgu, bet lietus dēļ tas neizdevās, tādēļ pavadījām
laiku baznīcā, līdz otra grupa mums pievienojās uz vakara pasākumu. Arī šajā vakarā pirāti bija ar mums un
pastāstīja, kā drīkst un kā nedrīkst uzvesties baznīcā.
Ja nezināji, tad drīkst klusi šūpināt kājas, sēžot baznīcas solā.
Nometnes vietā atgriezāmies diezgan vēlu, bet tas

nekas. Mums vēl priekšā bija ballīte pie ezera ar kokteiļiem un mūziku. Izrādījās - mēs esam arī vareni dejotāji! Kad mazākie dejotāji jau bija saguruši un devās
gulēt, ballīti pirātu pavadībā turpināja pieaugušie un
beidzām vien ap pusnakti.
Nometnes piektajā dienā mums bija tēma par
mīlestību un naidu. Naids atkal ir tā dabiskā lieta, bet

vienlaikus arī tik grēcīgā. Tā piestāv grēcīgam cilvēkam,
bet nepiestāv Dieva dārgumu meklētājam, Dieva kareivim. Atceries - ” uzvari ļaunu ar labu” - teikts Bībelē.
Ja pie ļauna pieliec ļaunu, ir tikai vairāk ļaunuma. Ļaunu var uzvarēt tikai ar labu. Jēzus saka, lai mīlam pat
savus ienaidniekus. Ja netīrā ūdenī ilgi liesi tīru ūdeni,
tu beigās iegūsi tīru ūdeni. Tas prasīs laiku, bet tā tu uzvarēsi. Vai esi tik stiprs, lai uzvarētu naidu?
Šajā dienā arī praktiski uzvarējām “ļaunu” ar
mīlestību, jo puišiem, kas bija pārkāpuši kuģa ruļļa
noteikumus un saņēma aizliegumu peldēties uz visu
nometnes laiku, tika noņemts šis sods.
Vakara pasākuma laikā, pēc četru dienu pūliņiem
mums, nometnes dalībniekiem, bija atklājies tās salas
nosaukums, uz kuru bija jādodas pakaļ dārgumu lādei.
( Katru vakaru komandas nometnes teritorijā meklēja ciparus, kas apzīmēja kādu burtu salas nosaukumā.
Šajā vakarā atšifrējām pēdējo burtu). Nu trīs kuģa komandas varēja doties uz neapdzīvoto salu. Lieki teikt,
ka netrūka brīvprātīgo, kas bija gatavi airēties uz netālo
salu. 3 laiviņas devās ceļā. Viņus pavadīja arī viens no
mūsu pirātiem un laiku pa laikam sazvanoties ar video
zvanu (paldies sakaru sasniegumiem), varējām
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sekot līdzi tam, kā viņi airējas, izkāpj uz salas un atrod
dārgumu lādi, un priecīgi dodas atpakaļ uz nometnes
teritoriju, lai atvērtu lādi. Lādē bija īpašas pērles, kuras
visai drīz gan” naksniņu” maltītes laikā pirātu meitenēm
tika nozagtas, tādēļ bija jāiet salasīt tās atpakaļ ,spēlējot ikgadējo un tik ļoti iemīļoto „pērlīšu spēli“.
Pēdējā nometnes dienā sakārtojām savas istabiņas un pulcējāmies uz noslēguma pasākumu. Šoreiz
mācītājs runāja par ĪSTO zeltu un mantkārību. Bieži

cilvēki cenšas iegūt daudz mantas un daudz bagātības, jo tā viņiem dod drošības sajūtu, lepnuma sajūtu,
pārākuma sajūtu utml. Skaidrs, ka mums katram ir
nepieciešamas kāds daudzums naudas, materiālu
vērtību, lai dzīvotu šeit uz zemes, bet kur ir robeža, kad
apstāties? Bez šīs robežas cilvēks kļūst mantkārīgs.
Mums ir daži vērtīgi dārgumi: LAIKS, kas mums ir dots.
Varam to tik dažādi izmantot un piepildīt, bet nevaram
pielikt ne stundu klāt mūsu dzīvei; TUVIE CILVĒKI, kas
mums ir no Dieva veidoti un uzticēti - vecāki, bērni,
brāļi un māsas. Citu mums nebūs.
Bet ir viens dārgums, kas apvieno visus nedēļas

garumā apskatītos dārgumus – tas ir Dievs! Ja tev ir
Dievs, tev ir prieks, tev ir spēks, tev ir piedošana un tev
ir mīlestība. Bet kā atrast Dievu? Pirātam „Džekam Zvirbulim“ bija kompass, kas rādīja uz dārgumiem. Mums
arī ir tāds kompass - Bībele. Tā norāda, kā mums atrast
Dievu, kādus ceļus mums ir jāiet, lai atrastu visus šos
dārgumus.
Šī nometne ir īpaša ar vēl kādu notikumu. Nometnē
mums pirmo reizi notika kristības. Tas bija īpašs brīdis,
kad visi dalībnieki sanāca ezera krastā, kopā dziedāja
un mācītājs kristīja bērniņu.
Paldies visiem kalpotājiem, kas iesaistījās, jo bez jums
šī nometne nemaz nevarētu notikt!
P.S. Ir vēl kāds dārgums, ko ieguva katrs nometnes
dalībnieks – tie ir jauni draugi.
Esmu pārliecināta, ka ikvienam no mums pēc
nometnes svētdienās ierodoties uz dievkalpojumu
Pāvila baznīcā ir daudz vairāk pazīstamu seju, kam
uzsmaidīt un teikt līksmu “labrīt”. Jo mūs saista kopīgas atmiņas par nometni.

Seila Rubīna

Reformācijas
dievkalpojums
31. oktobrī

CIta Mūzika
svētdienās
plkst. 14.00

Sieviešu
Vīru tikšanās
tikšanās Mēneša
mēneša
3. svētdienā
1. svētdienā
Plkst.12.00
plkst. 12.00

Draudzes SPA
23. un 24.
Novembrī

Talka
26. oktobrī
plkst. 10.00

Laulāto kurss Misijas mēnesis
Novembris
8. oktobrī

Rīgas

Svētā

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
Draudzes priekšnieks: Rinalds Gulbis
E-pasts: prieksnieks@pavilabaznica.lv
Tālr. 26117190

evanģēliski

luteriskā

draudze

mācītājs ģirts prāmnieks:

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, Ilze Krapāne, Īrisa
Zvagule, Vita Gailuma, Dita Svarupa,
Seila Rubīna
Korektore: Inese Prāmniece

Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski
luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000306537
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