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Ielūkojies 
Pāvila draudzē

   Lieldienu laiks ir ne mazāk svarīgs kā Ziemassvētku laiks. Ja Ziemassvētkos mēs priecājamies par Kristus 
nākšanu un to, ka Dievs pie mums nāk, tad Lieldienās mēs priecājamies par to, ko Dievs mums ir atnesis un 
sagatavojis. Taču arī velns meklē mums nolaupīt šos svētkus. Protams, ka svētki kā tādi viņu maz satrauc, drīzāk to 
būtība. Un līdzīgi kā Ziemassvētku laikā mūs ietin egles, rotājumi, rūķi un dāvanas, tā arī Lieldienu laikā mūs ielenc 
zaķi, pūpoli, olas, šūpoles utt. Un droši vien nebūs nekā slikta tajā, ka mūsu bērni Lieldienu rītā meklēs olas dārzā 
vai Pūpolsvētdienā baznīcu rotās pūpoli, ja mēs nebūsim šajā dienā pazaudējuši Kristus dāvanu mums. Arī mēs ģi-
menē krāsojam ar bērniem Lieldienu olas, vēlāk bērni tās arī meklē dārzā, sajūsmā kliegdami, ja starp krāsotām olām 
atradusies arī kāda Kinder Surprise šokolādes ola. Taču man patīk bērniem stāstīt, ka tieši tā arī Dievs mums mūsu 
ticības dzīves ceļā ir saslēpis daudz brīnišķīgu pārsteigumu. Mums ir nepieciešams tikai iet un meklēt, turēt acis vaļā 
un nepārstāt, jo tur ārā ir vēl! Jēzus saka “Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums 
taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. ” (Mt. 7,7–8) Kā Jēzus 
var to tik droši sacīt? Viņš jau ir tas, kas mums šos pārsteigumus un dāvanas ir saslēpis. Meklē Jēzū vairāk, ej ar viņu, 
un viņš tevi vadīs tur, kur ir vēl un vēl, un vēl. Jo Lieldienās Jēzus mums dod tik daudz! Esi sapratis Augšāmcelšanos? 
Esi saņēmis piedošanu un pestīšanu? Esi piedzīvojis atbrīvošanu? Turpini meklēt! Esi kā bērns! Mani bērni, atrodot 
vienu, nevis apstājas, jo nu ir atrasts, bet dedzīgi meklē tālāk, jo kur ir viena, tur ir jābūt vēl! Un pie trešās nesaka, man 
pietiek, bet meklē, meklē – un atrod pilnu grozu! To novēlu arī tev, ieejot šajā svētku laikā, iet pie Jēzus un ar Jēzu un 
meklēt, meklēt vairāk, neapstāties!

M ā c ī tā j s  Ģ i r t s  P r ā m n i e k s
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Ar šo pārliecību es dzīvoju
Intervija ar jauniešu vakaru vadītāju Lindu Putniņu

Pastāsti, cik sen tu jau esi Pāvila draudzē un kā tu pie mums nonāci?
   Pāvila draudzē oficiāli es esmu nu jau vairāk nekā gadu, bet 
iepriekš desmit gadus pēc kārtas braucu uz draudzes nomet-
nēm. Jau maza būdama, jutu, ka mani saista šī baznīca, drau-
dzes locekļi un, protams, arī mācītājs. Gadiem ejot, sāku pievērs-
ties vairāk jauniešu darbam, to pamanīja arī mācītājs Ģirts Prām-
nieks un, ja nemaldos, kādus trīs gadus aicināja, līdz es bei-           
dzot atsaucos šim acinājumam un pievienojos Pāvila draudzei. 

Ar ko tu ikdienā nodarbojies?
 Ikdienā esmu pilna laika students. Studēju medicīnu Rīgas 
Stradiņa universitātē, līdz ar to daudz brīva laika nekam citam 
neatliek. 

Kādi ir tavas ticības pirmsākumi?
   Mani ticības pirmsākumi meklējami jau agrā bērnībā, lieki pie-
bilst, ka esmu uzaugusi kristīgā ģimenē. Kā vecāki atstāsta par 
manu bērnību, es esot sludinājusi Evanģēliju jau četru gadu 
vecumā, gājusi pa ielu, dziedādama pielūgsmes dziesmas, un 
smēķētājiem aizrādījusi, ka tas ir grēks. :) Protams, tad nāca skola 
ar visiem tās pārbaudījumiem, bet bērnībā iedotais pamats par 
Jēzu Kristu kā manu Pestītāju nekad nepazuda. Ja reiz uzzini pa-
tiesību, no tās nav tik viegli atkāpties.

Kādas ir tavas kalpošanas Pāvila draudzē?
   Šobrīd kalpoju jauniešu darbā, kopā ar komandu vadām jau-
niešu vakarus OPEN un arī iesaistos StepUp dievkalpojumu 
moderēšanā. 

Vari mazliet pastāstīt par jauniešu vakariem OPEN?
 Janvāra sākumā uzsākām Open vakarus, kuru mērķauditorija ir 
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Tie ir vakari un ne tikai 
vakari, kuros var kopīgi lieliski pavadīt laiku un caur dažādām 
aktivitātēm iepazīt Dievu vēl tuvāk, iegūt atbildes uz  neat-
bildētiem jautājumiem, kā arī, protams, iegūt jaunus līdzīgi 
domājošus draugus. Katrs mēneša vakars pēc struktūras atšķiras.
Pietura – vakars, kad tiek uzaicināti vieslektori, kas 
pastāsta vairāk par kādu jauniešiem aktuālu tēmu. 
Kafejnīca – šajā vakarā atmosfēra ir kā jebkurā kafejnīcā, līdz ar to 
var sagaidīt dažādus viesmāksliniekus ar dzīvo mūziku, cilvēkus, 

kas dalās ar savām liecībām par ikdienas dzīvi kopā ar Jēzu, kā arī 
citas aktivitātes.
Akadēmija – vakars, kad var kopīgi pievērsties Bībeles stāstu 
iepazīšanai un saprast, kāds ir to pielietojums mūsu dzīvē.
Mistērija – šajā vakarā ir iespējams pilnīgi viss. 

Kā radās ideja?
    Ideja par jauniešu vakariem draudzē klejoja jau kādu laiciņu, ti-
kai nebija neviena, kas šo darbu uzņemtos, līdz draudzes mācītājs 
acināja mani izveidot komandu un uzsākt arī mūsu draudzē jau-
niešu vakarus. 

Kāpēc nosaukums Open?
   Izdomāt nosaukumu bija visgrūtāk, jo ideju bija tik daudz, bet 
vēlējāmies, lai nosaukums kaut nedaudz atbilstu mūsu komandas 
vīzijai – radīt jauniešiem atmosfēru, kur justies brīvi, atvērti, lai 
viņi varētu atraisīties no pasaules un arī pašu uzliktajām važām, 
stereotipiem. Manuprāt, “Open” jeb latviski “Atvērts” ļoti labi ietver 
sevī šo vīziju un domāju daudzi man piekritīs, ka Open vakari arī 
skan ļoti labi :) 

Cik daudz vakaru jau ir bijis? 
   Bez atklāšanas pasākuma līdz šim ir pabeigts viens pilns cikls, 
bijuši visu četru veidu vakari (Pietura, Kafejnīca, Akadēmija un 
Mistērija).

Vai tu viena organizē šos vakarus?
   Lai šie vakari notiktu, ir izveidota, pagaidām, maza komandiņa, 
kurā bez manis vēl aktīvi piedalās mūsu pašu draudzes jaunieši – 
Dita Svarupa, Sindija Šmite un arī Pēteris Putniņš. Protams, es ceru, 
ka ar laiku mums pievienosies arī citi jaunieši, kuriem būs vēlme 
ne tikai izbaudīt pašus vakarus, bet piedalīties arī to izveidē.

Kādu tu redzi šo vakaru nākotni?
   Esmu pozitīvi noskaņota, ka šie vakari turpināsies vēl ilgi un jau-
niešu skaits augs. 

Lēnām tuvojas arī Lieldienas. Vai irkas īpašs, ko tu dari šajā laikā?
   Lieldienu vai precīzāk Kristus ciešanu laiks, manuprāt, pats par 
sevi ir īpašs, jo tikai un vienīgi Jēzus upura dēļ mēs esam izglābti. 
Bet par to nevajadzētu aizmirst arī pārējā gada laikā, tāpēc man 
šis laiks, protams, ir kā atgādinājums, tomēr daudz neatšķiras no 
ikdienas, jo ar šo pārliecību, ka Jēzus asinīs esmu glābta un varu 
saukties par Dieva bērnu, es dzīvoju.

Dievs mani ticības ceļā ir vedis solīšiem
                                 Intervija ar svētdienas skolas vadītāju Indru Raudiņu

Kādi ir tavas ticības pirmsākumi? 
   Bērnībā ar vecākiem svinējām Ziemassvētkus, bet, vai tie bija mums Kristus dzimšanas svētki, 
nezinu, laikam ne. Šad tad vecāki ieveda baznīcā, bija padomju laiki, un mūsu ticība kaut kur 
snauda. Pat 8. klasē ar klasesbiedreni noslēdzām derības līdz 18 gadiem par to, vai Dievs ir vai 
nav. Es teicu, ka nav. Domāju, ka Dievam jau tajā brīdī pie manis bija kāds nodoms. Nelielu 

Pavisam nesen draudze piedzīvoja kādas pārmaiņas - svētdienas skolas vadītājas maiņu un jauniešu 
darba uzsākšanu.  Lai labāk iepazītu abas šīs jomas, esam sagatavojuši jums divas intervijas. 

             Seila Rubīna
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  Dieva pieskārienu sajutu, mācoties mākslas vēsturi mākslas 
skolā. Ar draudzeni ceļi pašķīrās un nesatikāmies ne 18, ne 24 ga-
dos, kad sāku patiesi meklēt Dievu.
    Dievs mani ticības ceļā ir vedis maziem solīšiem vairāku gadu 
garumā, apliecinot man, ka ir man blakus un ļoti mīl, lai gan es biju 
ļoti nedroša, šaubīga. Baznīcā mani ieveda atgadījums ar manu 
mazo pusotra gada veco meitiņu, kad viņai acī ieknāba gailis. 
Mūs atveda uz Rīgas slimnīcu, kur tika veikta veiksmīga operācija. 
Dievs bija klāt, jo nebija tikusi infekcija. Bija atmodas laiks, mana 
māsa palīdzēja atjaunot Biķeru draudzi. Draudzē par mums ai-
zlūdza un aicināja kristīties un iesvētīties. Vēl īsti neapzinoties 
savu ticību, es teicu Dievam „jā”. Atgiežoties Alūksnes pusē, me-
klēju draudzi un izrādījās, ka pagastā ir skaistā Opekalna baznīca. 
Aizgāju uz baznīcu, priekšā veci tantuki, saku – vēlos pierakstīties 
draudzē. Viņas brīnās, kā pierakstīties, nāc, sēdi un klausies. Sāku 
iet, sēdēt un klausīties, bet viņas bija ļoti gudras, mani kā jaunāko 
sāka bīdīt visos darbos un pirmais no tiem – vadīt svētdiensskolu, 
kaut gan baznīcā bērnu nebija. Teica, lai veidojot pagasta skolā 
Svētdienas skolas grupiņu darba dienu vakaros. Tā iesākās mans 
kalpošanas ceļš. Tā kā draudze bija ļoti maza, kalpošanā esmu 
bijusi visos draudzes darbos no baznīcas tīrīšanas līdz draudzes 
priekšniecei. Ticība auga mācoties, lūdzot, lasot Dieva vārdu kopā 
ar bērniem, kalpojot un piedzīvojot Dieva klātbūtni ikdienā. Dievs 
sevi apliecināja daudzās manas dzīves situācijās (priekos, bēdās, 
grūtībās, slimībā), brīžos, kad šaubījos un biju nedroša. Sirdī Jēzu 
pieņēmu kādā no kristīgo skolotāju konferencēm. Bet atskatoties 
sajūtu, ka atvērtu sirdi Dievam esmu guvusi, pateicoties kāda 
mana vecvecvecāka lūgšanām.  

Ar ko tu ikdienā nodarbojies? 
   Pēc Dieva nodoma esmu skolotāja. Kad mācījos skolā, domā-
ju un teicu, ka nekad nebūšu skolotāja. Man ļoti patika rokdarbi 
un aušana. Vēlējos iestāties Mākslas akadēmijā un kļūt par tek-
stilmākslinieci. Tur bija ļoti lieli konkursi, stājos trīs gadus, bet ne-
tiku. Dievs pastūma mani uz Pedagoģijas fakultāti Latvijas Univer-
sitātē. Izvēlējos mājturības un mākslas speciālitāti ar domu, ka pēc 
studijām strādāšu rokdarbus nevis būšu skolotāja, kaut gan jau 
pēc mākslas skolas beigšanas vadīju rokdarbu pulciņu un paralēli 
mācījos. Dievs mani pacietīgi vadīja ticībā un skolotājas darbā. Es 
mīlu un mīlēju bērnus, kaut arī to īsti sākumā neapzinājos.

Pastāsti, cik sen tu jau esi Pāvila draudzē un kā tu pie mums nonāci?
   Pāvila draudzē ienācu kopā ar mācītāju Ģirtu. Pirms 10 gadiem 
atgriezos Rīgā, sāku strādāt Rīgas Kristīgajā vidusskolā un meklē-
ju draudzi, kurai pievienoties. Apmēram gadu gāju uz dievkalpo-
jumiem dažādās draudzēs, līdz izvēle palika starp Jēzus draudzi 
un Pāvila draudzi. Mācītājam Ģirtam sākot kalpot Pāvila draudzē, 
nolēmu šeit palikt, jo ģeogrāfiski tā bija arī man tuvākā draudze. 
Pāvila draudzē tālajos padomju gados bija iesvētīts mans tētis, 
tāpēc sajutu, ka atkal viss notika pēc Dieva plāna. Bet joprojām 
es esmu arī tālajā Opekalna draudzē, kuru apmeklēju pārsvarā 
vasaras periodā.

Cik sen tu jau esi svētdienas skolas skolotāja?
   Sākot savu ticības ceļu, jutu, kā Dievs caur draudzes māsām 
mani virzīja Svētdienas skolas skolotājas darbā. Es spurojos pretī, 
teicu, ka nespēšu, jo nekā nezinu, bet viņas mani iedrošināja un 
„piespieda”. Tā par Svētdienas skolas skolotāju esmu jau 25 ga-
dus. Kalpoju ar prieku, patīk darboties un izzināt pasauli kopā ar 
bērniem. Esmu pateicīga Dievam, ka Viņš ir tas, kas dod gudrī-
bu, spēku un idejas darbā. Atnākot uz Pavila draudzi, domāju, 
ka mēģināšu iesaistīties citās kalpošanās, tikai ne Svētdienas 
skolā. Nolēmu pietiek, vajag atpūsties, bet Dievs atkal aicināja. 
Kādā dievkalpojumā nepārprotami sadzirdēju šo aicinājumu, 
kaut iepriekš vairākas reizes biju dzirdējusi, ka draudzei ne-
pieciešami Svētdienas skolas skolotāji. Atsaucos, bet ilgu laiku 
neatbildēju aicinājumam būt par vadītāju, jo skolā man ir pie- 
tiekami liela slodze, lai uzņemtos vadību. Uzskatu, ka bērniem 
vajag jaunākus, enerģiskākus skolotājus. Jādod ceļš jauniešiem.

Šobrīd tu esi svētdienas skolas vadītāja. Kā tu piekriti tam?
    Jā, šobrīd esmu svētdienas skolas vadītāja, lai gan iekšēji ilgi tam 
pretojos. Teicu Dievam „nē”, bet Viņš teica – „Vajag – ej, došu tev

spēku, gudrību, iespējas, tikai paļaujies un uzticies.” Tā kā pasaulē 
nāca skolas vadītājas Alises bērniņš, piekritu pārņemt skolas vadī-
bu. 

Aptuveni cik liela ir mūsu draudzes svētdienas skola? 
   Svētdienas skolā mums ir trīs grupas: jaunākā (bērni līdz 7 ga-
diem), vidējā (sākumskolas vecumposms) un vecākā grupiņa (no 
11,12 gadiem), kopā ap 35 bērniem. Svētdienas skolā pašreiz dar-
bojas 8 skolotāji un palīgi. Mēs esam laba komanda, bet aicinām 
pievienoties arī citus, kas sajūt aicinājumu, jo atbalsts mums ir 
vajadzīgs, lai paši mēs varētu biežāk piedalīties dievkalpojumos.
Ja būtu jāpastāsta kādam, kas ir svētdienas skola, kā tu to paskaidrotu?

  Svētdienas skola ir maza daļiņa no draudzes, kurā mūsu bērni 
gūst priekšstatu par draudzi un pieaug ticībā uz Dievu. Bērniem 
Svētdienas skolā, tāpat kā mums draudzē, ir iespēja iepazīt Dievu, 
pieņemt Jēzu par savu Pestītāju, caur lūgšanu, Bībeles lasīšanu – 
Dieva vārdu, slavēšanu un sadraudzību. Svētdienas skolas nodar-
bības notiek dievkalpojuma laikā, svētdienās no plkst. 10.00. Kat-
ru ceturto svētdienu grupiņām ir kopējais bērnu dievkalpojums 
un to vada mācītājs. Svētdienas skolā notiek arī dažādi pasākumi 
un svinības. Bērni nodarbībās arī darbojas praktiski, veidojam 
dažādus rokdarbus, dažreiz ir arī sportiskas aktivitātes. Vasarā bēr-
ni var gūt piedzīvojumus interesantā nometnē.

Kādas ir trīs īpašības, lai varētu draudzē kalpot par skolotāju?
   Mīlestība, mīlestība un mīlestība. Mīlestība uz Dievu, mīlestī-
ba pret bērniem, mīlestība uz darbu, ko dari. Paļaušanās un uz-
ticēšanās Dievam, jo Viņš ir tas kas vada, organizē un uzrunā, bez 
Viņa vadības nodarbībai ir tukšs skanējums. Skolotājs ir tikai in-
struments Dieva rokās, caur kuru Dievs uzrunā mazās sirsniņas. 
Skolotājam jābūt radošam, jūtīgam, lai spētu sajust bērna va-
jadzības, pacietīgam, ar pozitīvu attieksmi. Svētdienas skolas sko-
lotājam ir jābūt piedzimušam no jauna un jānodod sevi Kristum. 
Jēzus ir vislabākais skolotājs un paraugs.

Vai bērniem ir kādas mīļākās nodarbību tēmas?
   Bērniem ļoti patīk stāsti, droši vien mīļākās tēmas ir tās, kurās 
izjūt piedzīvojumus un brīnumus. No Vecās Derības tās noteikti ir 
Dāvida cīņa ar Goliātu un Daniels lauvu bedrē, no Jaunās Derības 
– Jēzus brīnumdarbi un līdzības. 

Ko no Bībeles ir visgrūtāk izskaidrot bērniem?
  Kā Svētdienas skolas skolotāji mēs tēmas varam censties 
izskaidrot, mācīt, bet ja tās nenāk no mūsu sirds un ticības, neiet 
caur viņu sirdi un nav Svētā Gara klātbūtnes, tad grūtības var būt 
pie jebkuras tēmas. Mēs varam sēt sēklu, bet Dieva un vecāku ziņā 
ir to audzēt. Grūti ir runāt ar bērniem par ticību, ja mājās vecāki to 
nepraktizē, ja vecāki to noliedz.

Kā tev šķiet, kāda izskatīsies svētdienas skola pēc 10 gadiem?
Tā kā mūsu draudze aug, arī Svētdienas skola pieaugs. Cik stipra 
būs draudze, tik stipra būs arī Svētdienas skola. Svētdienas skola 
ir atkarīga no mums vecākiem – cik mēs uzticamies Dievam un 
cik uzticam savus bērnus Dievam. Tāpēc gribu aicināt vecākus būt 
baznīcā kopā ar bērniem. Atcerieties, Jēzus mīl bērnus. Viņš tei-
ca: “Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder 
Debesu valstība.”/Mateja ev. 19:14/ Svētdienas skolas nākotne ir 
atkarīga arī no tā, cik mēs draudzē piesaistīsim un dosim vietu 
jauniešiem. Gribu arī aicināt jauniešus nebaidīties, bet pamēģināt 
savās kalpošanās būt kopā ar bērniem, nākt un būt par Svētdie-
nas skolas skolotājiem. Bērniem nevajag profesionālus skolotājus, 
bet jauniešus, kuri mīl Dievu, ar kuriem kopā interesanti, lietderīgi 
un vērtīgi pavadīt kopā laiku. Bērniem vajag redzēt jauniešus, no 
kuriem var mācīties patiesās vērtības, redzēt viņu ticību, aizrautī-
bu un enerģiju.
Lēnām tuvojas Lieldienas. Vai Svētdienas skolā ir kaut kas īpašs paredzēts?

Vai ir kas īpašs, ko tu dari šajā laikā?
  Lieldienās nodarbību plānojam ar stacijām, kad ar bērniem ize-
jam ap baznīcu Lieldienu stāstu, aktīvi darbojoties, kā arī ar nelie-
liem pārsteigumiem draudzei. Šis laiks baznīcā iesākas ar Gavēņa 
laiku. Šo laiku vairāk cenšos pavadīt lūgšanās, aizlūgšanās, Bībeles 
lasīšanā, draudzē, mazāk laiku atstāt dažādiem kārdinājumiem. 
Vēlos vairāk veidot un nostiprināt attiecības ar Jēzu.
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Kad īsti mēs esam luterāņi? Kas ir luterānis? Ko nozīmē   
luterisms? Par to mēs trīs svētdienas dievkalpojumu sērijās 
runājām un domājām šajā ziemas laikā. Kādēļ šāda tēma? 
Nē, ne jau reformācijas 500 gades saistībā. Drīzāk tādēļ, 
ka ir tik daudz dažādu viedokļu un uzskatu par to, kas ir 
luterisms un luterisks. Luterāņu baznīcas ir tik dažādas, 
draudzes ir tik dažādas, mācītāji tik dažādi, liturģijas dažā-
das. Rodas jautājums, kas tad ir īsts luterisms? Vai luterisma 
būtība slēpjas baznīcas formās, liturģijās, kārtībās, dziesmu 
grāmatās? Ko īsti luteriska baznīca dara vai nedara? Kas 
mūs raksturo? Bez šaubām mēs sacīsim, ka mūs raksturo 
bībliskums (saskaņa ar Bībeles mācību). Bet šim formulē-
jumam arī ir jātop konkretizētam, jo taču ikviens uzskata, 
ka ir saskaņā ar Bībeli. :) Tādēļ mēs sākām ar to, ka pirma-
jā dievkalpojumā   lūkojāmies Nehemijas grāmatā. Kādēļ? 
Jo Luterisms ir sācies līdzīgi kā Jeruzālemes uzcelšana Ne-
hemijas grāmatā – no nepieciešamības uzcelt un atjaunot 
to, kas ir gājis zudumā. Nehemija cēla Jeruzālemes mūrus, 
taču ne tikai. Mūri bija redzamā daļa, blakus viņš cēla 
neredzamo, vienlaikus tik svarīgo – garīgo. Viņš aicināja 
tautu meklēt Dievu, paļauties uz Dievu un atjaunot bauslī-
bu tautā. Tas nozīmēja atjaunot attiecības ar Dievu. Jo ko 
dod ārējas pārmaiņas, ja pārmaiņas nenotiek garīgajā dzī-
vē? Tad āriene kļūst par liekulību un tukšumu. Kā piemērs 
mums bija manā šķūnī atrasts salauzts rata ritenis, kas pra-
sa atjaunošanu. 

Kā lai es zinu, ka esmu luterānis?
Ārējam riteņa lokam ir jātop atjaunotam, lai tas var ripot, 
bet ar to būs par maz, tam ir jāatjauno arī spieķi, kas to 
savieno ar centru, kas, savukārt, visu balsta. Centrs mums 
simbolizēja Dievu. Nehemijas laikā tauta apņēmās un 
solīja ar neatceļamu zvērestu pildīt Dieva baušļus un 
rūpēties par savām attiecībām ar Dievu.
 Otrajā dievkalpojumā mācītājs Raimonds Mežiņš 
mums pieminēja rakstu mācītājus un farizejus, kas tomēr 
vēlāk bija šo būtisko pazaudējuši. Tā bija tā laika baznī-
ca un tās garīgā vadība. Bija palikusi tikai ārējā daļa, taču 
bez centra. Daudz kas izskatījās labi, tomēr nedarbojās, 
tādēļ Jēzus sauca viņus par liekuļiem. Ja mūsu garīgo 
dzīvi gribētu attēlot grafiski, mēs, iespējams, to zīmētu 
lineāri kā līkni, kas vēlams iet augšu. :)  Bet varbūt tomēr 
pareizāk būtu to attēlot kā rata riteni, kur mēs nemitīgi 
riņķojam ap centru – Dievu. Te esot tuvāk, te tālāk, at-
topoties un atkal atgriežoties atpakaļ. Ir nepieciešama 
nemitīga atjaunošana mūsu personiskajā garīgājā dzīvē. 
 Visbeidzot trešajā dievkalpojumā mēs bijām  ga-
tavi uzlūkot luterismu, ko nevar apskatīt, apejot M. Lute-
ru. Mēs runājām par būtiskajiem principiem, pie kuriem 
pieturamies arī mūsu Pāvila draudzē.

Ad fontes – atpakaļ pie avota – liek mums meklēt visu    
teoloģisko izteikumu, apgalvojumu, uzskatu un pieņē-
mumu autentisko pirmavotu. Tas lauž principu, ka šodien 
sacītais noteikti ir labāks par vakardien sacīto un domā-
to. Kā jau sacīts, ne vienmēr viss ir lineārs un ne vienmēr 
līkne iet uz augšu! Mēs savos ceļos varam tālu nomal-
dīties, tādēļ ir tik svarīgi nepazaudēt pirmavotu.

Sola gratia – tikai žēlastība. Mēs nepaļaujamies savā 
pestīšanā ne uz ko citu kā vien uz Dieva žēlastību. Dievs 
savā lielajā mīlestībā un žēlastībā mums dāvā Kristu un 
ar to visu grēku piedošanu un pestīšanu. Mūsu nopelna 
tur nav. Taču šī žēlastība mūs nekādā ziņā neattur no la-
biem darbiem, no aktīvas kalpošanas un Dieva valstības 
celšanas un pazudušā meklēšanas. Drīzāk pretēji, nepel-
nītā žēlastība, ja tā ir saņemta un saprasta, liek mums 
meklēt pazudušo un nest gaismu šajā pasaulē ar visa 
veida labiem darbiem un liecībām, kā arī slavu (slavēša-
nu) Dievam! “Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev 
parādīšu ticību no saviem darbiem.” (Jk. 2,18) Mēs zinām, 
ka mūsu ticība bez darbiem ir nedzīva (Jk.2,20), tādēļ mēs 
meklējam nest tam Kungam labus augļus, lai pastāvētu 
žēlstībā un netiktu “nocirsti”. (Lk. 3,9)

Sola fide – tikai ticība. Mēs esam pārliecināti, ka, lai 
saņemtu daļu pie Kristus un viņa pestīšanas, mums ir ne-
pieciešama ticība. Ticību, savukārt, mēs saprotam kā uz
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Pie tā mēs likām mūsdienu automašīnas riteni. Tas totā-
li atšķiras no koka rata, tomēr tiem ir tik vienāda būtība, 
šim koka ratam un mūsdienu auto ritenim. Tie ir atšķirīgi 
un     vienādi reizē. Diemžēl ne vienmēr lietas, ko luteriski 
pamatprincipi radīja pirms 500 gadiem, ir arvien lietojamas 
šodien. Koka ritenis šodien lielākoties karājas pie šķūņu 
sienām kā rotaslieta. Uz mūsu automašīnām sen ir citi 
riteņi. Luterisms nav koka ritenis. Luterisms nav par to, lai 
saglabātu “koka riteņus”. Luterisms ir par to, lai būtu ritenis, 
kas arvien savā bībliskajā brīvībā pilda svarīgāko, kādēļ tas 
ir domāts un radīts, – pārvietot no punkta A uz punktu B. Kā 
M. Luters redzēja nepieciešamību atjaunot baznīcu, lai tā 
atkal spētu vest pie Jēzus (piedošanas, žēlastības, taisnības 
utt.), tā tas ir nepieciešams šodien. 

 ticēšanos un paļaušanos uz Dievu kā savā ikdienas dzīvē, 
tā pestīšanā, kas izriet no Dieva žēlastības. Par ticību mēs 
neuzskatām atziņu, ka ir Dievs šai pasaulē vai ka ir bijis 
Kristus. Mēs zinām, ka arī velns un ļaunie gari tic Dieva 
eksistencei un pazīst Jēzu, taču tas viņus nav padarījis par 
kristiešiem. (Jk. 2,19) Ticība ir uzticēšanās un padošanās 
Dievam (Jk. 4,7), kurš, savukārt, maina mūs un veido     
saskaņā ar savu gribu. (Jer. 18,6) Mēs ļaujamies Dieva 
rokās, jo uzticamies, ka viņa nodomi ir labi. (Jer. 29,11)

Sola scriptura – tikai raksti. Bībele – mūsu galvenā 
mēraukla. Mēs atzīstam Dieva autoritāti pasaulē, baznīcā 
un savā dzīvē. Tādēļ arī Dieva vārds mums ir autoritāte. 
Tas ir augstāks par mūsu domām, viedokļiem un uzska-
tiem. Mēs esam mācekļi, kas nevis diskutē ar Dievu, bet 
gan pazemīgi sēž pie Jēzus kājām un mācās, jo viņš ir 
mūsu skolotājs. Bībelei ir autoritāte pār mums, un mēs to 
lasām “uz ceļiem”.

Solus Christus – tikai Kristus. Nav cita ceļa pie Tēva, kā vien 
caur Dēlu. Jēzus saka, ka viņš ir vienīgais ceļš (Jņ. 14,6) un 
durvis (Jņ. 10,9). Neviens cits nav izpircis mūsu grēkus un 
par mums miris, kā vien Kristus. Tādēļ mēs fokusējamies 
tikai uz Kristu. (1. kor. 2,2)

 Es domāju, ka ikviens luterānis piekritīs, ka šī ir 
luterismu un reformāciju raksturojošā “sirds”. Bet vai mēs 
ievērojām, cik lielu brīvību tas deva M. Luteram? Viņš 
bija brīvs mainīt kārtības un liturģijas, brīvs tulkot Bībeli 
un dāvāt to tautai saprotamā valodā, mainīt dievkalpo-
juma valodu (no latīņu uz vācu), radīt jaunas dziesmas, 
ielikt cilvēku rokās Sv. Vakarēdienu, Kristību utt. (vispārē-
jā priesterība), beigu beigās, mūks būdams, apprecēt 
mūķeni. Fantastiski! Tā ir luteriska domāšana – meklēt 
pazudušo un vest tuvāk Dievam – kā viena no lielākajām 
vērtībām. Cik ļoti tā saskan ar Jēzu! “Jo Cilvēka Dēls ir nācis 
meklēt un glābt pazudušo” (Lk. 19,10), un, lai piepildītu 
šo uzdevumu, M. Luters redzēja par nepieciešamu kalpot 
cilvēkiem, kādas lietas mainot. Un viņš pat savā brīvībā 
un pazemībā pieļāva, ka viņš varētu būt maldos. Mani 
fascinē, ka šis vīrs bija tik apņēmīgs un drosmīgs, reizē 
tik pazemīgs un godīgs, ka devās uz sarunām un tiesām, 
gatavs skaidrot savas domas un apsvērumus, ļaujot sa-
vus rakstus apspriest un, ja nepieciešams, bija gatavs tos 
pat atsaukt un iznīcināt. Viņš nebaidījās tapt konfrontēts 
ar saviem darbiem un nevairījās no jautājumiem. Žēl, ka 
šodien Luterāņu baznīcā šāds luterisks tikums nav cieņā.
 Bet kopumā – šis Dieva vadītais vīrs pirms 500 
gadiem radīja kaut ko, ko es salīdzinu ar koka ratu riteni. 
Tam primāri nav jāizskatās nedz labi, nedz jābūt perfek-
tam vai apzeltītam. Tā uzdevums ir būt tādam, kas spēj 
ripot un pārvietot lielus un smagus priekšmetus. Rite-
nis! Taču blakus šim koka ritenim mēs dievkalpojumā 
likām velosipēda riteni, kas izskatās citādāk, bet arvien 
ir – ritenis! Neskatoties uz to, ka tam ir metāla disks, smalki 
spieķi, gumijas riepa, tas arvien ir ritenis savā būtībā. 

Diemžēl šodien luterāņu baznīca daudzviet pasaulē ne       
vienmēr ir arī luteriska savā būtībā. Taču tā tāda var būt, 
gluži tāpat kā ritenis. Tie ir tik dažādi un tomēr reizē tik        
vienādi savā būtībā. Tādēļ mēs varam droši sacīt, ka luterāņi 
mēs esam nevis tikmēr, kamēr mums ir viena vai otra kārtī-
ba, vienas vai otras dziesmas, bet gan kamēr mēs domājam 
kā Luters: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus.

Mācītājs 

Ģirts Prāmnieks
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MARTS

APRĪLIS

MAIJS

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

12
12.00 Zupas virtuve

13
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

14
12.00 Zupas virtuve 

15
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

16
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

17 18
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

19
12.00 Zupas virtuve

20
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

21
12.00 Zupas virtuve

22
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

23
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

24 25
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

26
12.00 Zupas virtuve

27
18.30 Laulāto kurss
19.00 Beta kurss

28
12.00 Zupas virtuve

29
16.00 Mācītāja pieņemšana
18.00 Zaļās ceturtdienas 
dievkalpojums
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ērģeļkoncerts

30
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
14.00 Lielās piektdienas 
koncerts
18.00 Lielās piektdienas 
dievkalpojums
18.00 Jauniešu vakars

31
19.00 Lieldienu 
nakts pasākums 
jauniešiem

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1
7.00 Dievkalpojums
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

2
12.00 Zupas virtuve

3
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

4
12.00 Zupas virtuve

5
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

6
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

7 8
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

9
12.00 Zupas virtuve

10
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

11
12.00 Zupas virtuve 

12
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

13
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

14 15
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

16
12.00 Zupas virtuve

17
18.30 Laulāto kurss
19.00 BETA kurss

18
12.00 Zupas virtuve

19
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 ALFA kurss
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

20
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

21 22
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

23
12.00 Zupas virtuve

24
19.00 BETA kurss

25
12.00 Zupas virtuve

26
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

27
12.00 Zupas virtuve 
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

28 29
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
14.00 Ērģeļkoncerts
15.00 ALFA izlaidums 
18.00 StepUp

30
12.00 Zupas virtuve

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

1 2 3 4 5 6
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola 
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

7
12.00 Zupas virtuve

8
19.00 BETA kurss

9
12.00 Zupas virtuve

10
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

11
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

12 13
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skola
12.00 Dārza svētki
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp

14
12.00 Zupas virtuve

15 16
12.00 Zupas virtuve 

17
16.00 Mācītāja pieņemšana
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

18
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

19
19.00 Muzeju nakts

20
Misijas nedēļa
10.00 Dievkalpojums
10.00 Svētdienas skolas 
izlaidums
12.00 Sievu tikšanās
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp 

21
Misijas nedēļa
12.00 Zupas virtuve

22
Misijas nedēļa

23
Misijas nedēļa
12.00 Zupas virtuve

24
Misijas nedēļa 
19.00 Ģimeņu lūgšana
19.00 Ērģeļkoncerts

25
Misijas nedēļa
12.00 Zupas virtuve
12.30 Lūgšanu stunda
18.00 Jauniešu vakars

26
Misijas nedēļa

27
Misijas nedēļa
10.00 Dievkalpojums
14.00 Ērģeļkoncerts
18.00 StepUp
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G r ā m ata ,

 k o  v ē r t s  i z l a s ī t
F i l m a ,

 k o  v ē r t s  n o s k at ī t i e s

   
Lai  ar Dieva klĀtbūtni  piepildīts jaunais dzīves gads! 

Linda  Melne             (25) 02.04.
Mārīte Anita Veinberga (70) 03.04.
Signe  Krūma             (30) 03.04.
Jānis  Ivkins             (60) 04.04.
Dace  Kavosa             (55) 06.04.
Marija  Zālīte             (25) 07.04.
Sindija  Maksimova         (20) 08.04.
Mārīte  Siliņa              (70) 12.04.
Līvija  Kotāne              (65) 12.04.
Millija Lilientāle              (90) 13.04.
Gunita  Dimante              (30) 13.04.

S i r s n ī g i  s v e i c a m  d z i m š a n a s  d i e n ā  v i s u s  m a r ta ,  a p r ī ļ a  u n  m a i j a  j u b i l ā r u s ,   ī p a š i  i z c e ļ o t 
d r a u d z e s  l o c e k ļ u s  a r  a p a ļ a j ā m  j u b i l e j ā m .

M a r t s
Alise  Kozāne (30) 02.03.
Elza  Andersone   (25) 05.03.
Karīna  Ziņģe (25) 05.03.
Jānis  Avots           (40) 06.03.
Ilze  Eislere (65) 07.03.
Inga  Mihaloviča  (55) 07.03.
Egija  Otvare (40) 11.03.
Dace  Ozola (45) 12.03.
Jānis  Kreilis (30) 13.03.
Irēna  Nedzvecka (55) 14.03.
Jānis  Ķirsis  (70) 15.03.
Līvija  Zvirbule      (30) 17.03.
Aija  Šauriņa  (35) 18.03.
Iveta  Kļaviņa  (25) 19.03.
Jānis  Krūms  (30) 26.03.
Vineta  Oškalne     (50) 28.03.
Artūrs  Priedītis     (40) 29.03.
Rasa  Svarupa        (20) 31.03.

Valdis  Dvorovs           (55) 16.04. 
Sintija  Dīķe          (30) 17.04.
Paula  Januškēvica         (30) 17.04.
Ērika  Pētersone                          (95) 18.04.
Mārtiņš Zemītis           (80) 19.04.
Kristīne Ziediņa - Sprance         (30) 20.04.
Aina  Pleša           (75) 21.04.
Sandra Gūtmane - Sudarenko (55) 23.04.
Maija Caica          (35) 26.04.
Guna Bete          (35) 27.04.
Gunta Liepiņa          (30) 29.04.

A P R Ī L I S

Ainārs Krastiņš           (60) 03.05.
Valentīna  Silgaile     (80) 06.05.
Andis  Bernovskis     (40) 06.05.
Aija  Ozoliņa      (65) 11.05.
Raimonds  Voroņins(40) 14.05.
Ilva  Razumļova         (35) 16.05.

Ineta Katrīna Pūce    (45) 17.05.
Katerīna Skorohoda (90) 20.05.
Elga Balode       (90) 24.05.
Miks Bricis       (35) 25.05.
Mārtiņš Bērziņš          (30) 27.05.
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“Sapņotāji”
Sens stāsts par jauniešu dzīvi 
mazā slovāku ciematā Dubrovkā 
pagājušā gadsimta sākumā. 
Stāsts par kādu puisi Stefanu, 
viņa sastapšanos ar ticību un kā 
tā mainīja viņa dzīvi. Patiesībā 
šis stāsts vairāk iezīmē nevis ceļu 
pie Dieva, bet gan pārmaiņas ar 
Stefanu, kā Dieva Vārds un ticī-
ba mainīja viņu pašu. Stāsts ir 
par draudzību, mīlestību, upuri 
un cīņu, bet pāri visam – par no-
došanos Dievam. Mēs tik bieži 
jautājam: “Kāda ir īsta ticība?

“Courageous” (Drosmīgs)
Filma stāsta par ticīgu vīru dzīvi, kad negaidīti dzīves 
sarežģījumi un situācijas liek pieņemt svarīgus ticības lē-
mumus. Filma rāda arī, kā Dievs kārto “sagadīšanās”, kas 
mums ļauj dzīvē saņemt risinājumus, vienlaikus gaidot 
no mums uzticēšanos Viņam. Vīri baznīcās reti runā par 
savu ticību. Bet vīru darbi runā skaļāk par to, ko viņi varētu 
sacīt ar vārdiem. Ticība ir sekošana, bet sekošana Dievam 
prasa uzticību un lielu drosmi. Dzīve ticībā ir tikai dros-
mīgajiem. Bez apzinātas apņemšanās tas nav iespējams. 
Filma stāsta arī par vajadzību pēc savstarpēja atbalsta šajā 
garīgajā karalaukā. Īstās pārmaiņas šajā pasaulē nesākas 
Bīskapu kabinetos, ministru kabinetos vai baznīcās, bet 
mūsu mājās. Tādēļ šī ir laba filma, ko skatīties kopā ar visu 
ģimeni, to pēc tam pārrunājot ar savu laulāto draugu un 
arī ar bērniem. Domāju, ka filma dos labu motivāciju un 
iedrošinājumu ticības dzīves īstenošanai savā ikdienā un 
dāvās ne tikai jaukus brīžus, skatoties filmu, bet būs par                                                                                             

svētību visai ģimenei.

Kāda ir ticība, kas līdzinās Jēzum, kas ir tik pašaizliedzīga, tik 
piedodoša, tik spēcīga panest šo pasauli, to “nenorakstot”, bet, 
redzot pazudušo un mīlot to, spēj nest gaismu. Gribu ieteikt šo 
grāmatu izlasīt katram, kas uzskata sevi par Jēzus sekotāju, kristieti 
vai ticīgo. Šī grāmata var likt tev pārvērtēt savu kristietību un arī 
uzdos jautājumus, kas palīdzēs tev augt ticībā. Mums nav jābūt lie-
liem bīskapiem un mācītājiem, lai mainītu šo pasauli. Mums ir jābūt 
uzticīgiem, un uzticība, savukārt, nesīs augļus. Grāmatā atklājas 
svarīgas dogmātiskas patiesības praktiskā ikdienas ticības dzīvē. Es 
gribētu, lai ikkatrs mūsu draudzē būtu izlasījis šo grāmatu. Tā lasās 
viegli, un labs lasītājs vienā dienā būs to izlasījis.



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 vadītāja: Jeļena Privalova-Epšteina
Tālr. 25242058

Avīzes sagatavošanā piedalījās: 

Redaktore un makets Seila Rubīna

Korektore Marika Marherte

Draudzes rekvizīti
Rīgas Svētā Pāvila evanģēliski 

luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000306537 
Banka: AS SEB Banka; 

kods: UNLALV2X
Konts: LV79UNLA0002000701013

lietvede seila Rubīna:
Pieņemšana ceturtdienās 

plkst. 16.00–18.00
Pārējā laikā iepriekš vienojoties.

Tālr. 29741123
info@pavilabaznica.lv

mācītājs ģirts prāmnieks:

Pieņemšana ceturtdienās 
plkst. 16.00–18.00

Tālr. 26154090 
girtonkuls@hotmail.com

 Ieņēmumu/ Izdevumu PāRSKATS 
10/11/12 - 2017  

Ieņēmumi EUR  
Ieņēmumi no kolektes   6358.22
Ziedojumi bez konkrēta mērķa  7078.79
Ziedojumi baznīcas labiekartošanai  103.23
Ziedojums remontam   135
Ziedojumi altāra segai   80
Ziedojums apkurei   100
Ziedojums ērģelēm   50
Ziedojumi kristībām   115
Ziedojumi laulāto kursam   452.74
Ziedojums Step-up dievkalpojumam 30
Ziedojumi draudzes nometnei  130
Ziedojumi iesvētībām   150
Ziedojums bērēm   50
Ziedojums jauniešu vakariem  36
Ziedojums mūzikai   75
Ziedojumi diakonijai   80
Ziefojums Alfas kursam   21
Zupas virtuvei    50
SIA Pāvils ieņēmumi   12006.14
Ziedojums svētdienas skolai  198
Ieņēmumi no koncertiem   2054.42
    kopā:  29353.54
Izdevumi EUR  
Algas darbiniekiem , lektoriem,nodokļi 8 13472.36
Citi nodokļi     3258.55
Apdrošināšanas izdevumi   259.5
Diakonijas izdevumi   184.45
Komunālie maksājumi   10810.33
Kantora( biroja ) izdevumi   594.02
Dekorācijas baznīcai    95.3
Izdevumi svētdienas skolai  185.61
Poligrāfijas tipogrāfijas izdevumi  377.52
Laulāto kursa izdevumi    455.69
Alfa kursa izdevumi   438.21
Beta kursa izdevumi   130
Citi saimn. darbības izdevumi   1078.99
Tehnikas iegāde    988
Sakaru izdevumi    342.11
Apsardzes izdevumi   261.13
Naudas apgrzījuma blakus izdevumi 107.42
Remontdarbi    229.11
Zupas virtuves izdevumi   2162.43
Izdevumi draudzes pasākumiem  2446.53
    kopā:  37877.26

Nometne
15. -  20.  jūlijs

Draudzes SPA
Jūnijā

Misijas 
nedēļa

20.-27. maijs

Open
jauniešu vakari 

piektdienās 
plkst. 18.00 

Baznīcu
 nakts
1. jūnijs

Muzeju 
nakts

19.maijs

Rīgas Svētā Pāvila 
evaņģēliski 

luteriskā draudze

Augusta Deglava iela 1, 
Rīga, LV-1009

info@pavilabaznica.lv
www.pavilabaznica.lv

                @svpavils

Pāvila draudze


